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1. Sissejuhatus
Pärnu jõgi on olnud sajandeid majanduse tuiksooneks ja logistiliselt sobiv asukoht. Jõe
toodetav ressurss ja potentsiaal on olnud linna üks suuremaid varasid. Ajalooliselt on Pärnu
jõe

kaldad

olnud

pigem

tootmispiirkonnaks,

mille

varemed

või

amortiseerunud

tootmisüksused endast siiani märku annavad. Tänaseks on Pärnu linna eesmärk
keskkonnasõbraliku linnaruumi arendustööd, piirkonda maksimaalselt ärakasutades, toetades
Pärnu arengut turismi- ja kuurortlinnana. Linna plaan rajada jõe äärde puhke-, spordi- ja
vabaajatsoon meelitaks linnakodanike ning turiste rohkem jõe äärset rohelist koridori ning
kauneid vaateid nautima.
Antud töö eesmärk on anda ülevaadet Pärnu jõe praegusest olukorrast ning tulevatest
arenguprojektidest, millele on kinnitatud juba detailplaneering või on alles menetlemisel.
Uurimistöö jaoks on tehtud intervjuu Pärnu linna arhitektiga, kohaliku elanikuga ning
linnakodanikega, kelle subjektiivne arvamus aitas kaasa praeguse olukorra hindamisele ning
ettepanekutele, mis võiks linnas paremini olla. Viidi läbi ka osalusvaatlus, kus käidi läbi terve
uuritav ala ning tutvuti füüsilise, sotsiaalse ja majandusliku keskkonnaga.
Töö käigus formuleeriti uurimisküsimused:
1) Millised on üldised trendid, mis jõe äärset arendust mõjutavad?
2) Millised on käimasolevad ja tulevased arendusprojektid jõe ääres?
3) Missugused uuendused kaasnevad jõe vasakkalda korda tegemisel?
4) Milliseid uusi väärtusi arendustööd jõe äärsele piirkonnale annavad?
5) Millisena näeb linnakodanik jõe äärset piirkonda?
Töö on ülesehitatud kahes osas. Esimene osa keskendub linna üldistele trendidele, mis jõe
äärset arendust mõjutavad ning annab ülevaate linnapoliitika muutustest viimastel
aastakümnetel. Kirjeldatakse ka uurimismeetodeid ning uuringu piirkonda. Töö teises osas
antakse ülevaade linnaarenduse olemusest ja dünaamikast. Kirjeldatakse projekti võimalikke
mõjusid linnale ja linnakodanikele ning tehakse lühikokkuvõte uuringu tulemustest.
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2. Teooria
2.1 Trendid ja kontekst
Kesklinna ja Papiniidu silla vahele jääv jõeäärne ala on mõjutatud mitmetest erinevatest
piirangutest ja seadustest, mis on vee-, looduskaitse-, munitsipaalseaduste ning Pärnu linna
üldplaneeringu poolt kindlaks määratud.
Olemasolevad piirangud:


Pärnu jõe kallasraja vaba ja takistamatu kasutamine 10 meetri ulatuses. (Veeseadus
§10)



Veekaitsevööndi kaitsmine hajureostuse eest 10 meetri ulatuses. (Veeseadus §29)



Ehituskeeluvöönd 15-50 meetrit veepiirist. (Pärnu linna üldplaneering 2001-2025)



Piiranguvöönd vee ja pinnase kaitseks 100 meetri ulatuses veepiirist. (Veeseadus §37)



Pärnu jõgi on Natura 2000 hoiuala, mille eesmärgiks on elupaigatüüpide ja liikide
elupaikade kaitse. (Looduskaitseseadus §70)



Jõe paremkallas jääb osaliselt Niidu maastikukaitsealale, kus on keelatud
majandustegevus, loodusvarade kasutamine, uute ehitiste püstitamine (v.a kaitseala
valitseja nõusolekul). (Pärnu jõe kallaste ja akvatooriumi detailplaneering)



Jõe vasakkaldale jääb Annemõisa park, millel tegevus on lubatud vastavalt
kaitsealuste

parkide

kaitse-eeskirjale.

(Pärnu

jõe

kallaste

ja

akvatooriumi

detailplaneering)


Pärnu jõe vasakkallas on muinsuskaitseala kaitsevööndi piiriks, kus tuleb silmas
pidada hoonestuse üldilmet ja sobivust, jälgida et hoonestuse kõrgus ei ületaks Pärnu
Kontserdimaja kõrgust ning avatuna tuleb hoida vaadet jõele. (Pärnu vanalinna ja
kuurordi muinsuskaitseala põhimäärus §3)

Seoses jõeäärse arendustöödega peab Pärnu linn arvestama ka maaomandusega tulenevate
probleemidega. Linna ja elanike arvamus võib lahku minna maa omanike soovide ja
õigustega. Edasine arendustöö võib häirida kohalike elanike rahu. Samas peab arvestama, et
jõeäärne ala peab olema avalik ning kõigile kasutatav.
Linn peab arvestama ka keskkonnatingimustega. Vanade tööstusalade kasutuselevõtmist üldvõi elamumaana, peab eelnema uuring pinnasereostuse kohta ning Pärnu Linnavalitsus peab
kaaluma keskkonnamõjude hindamise algatamise vajalikust. Jõeäärses piirkonnas tuleb
arvestada ka maalihete ohuga, mis võib inimtegevuse mõjul suureneda. Probleemiks võivad
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osutada ka suuremad veetaseme kõikumised, mis tekitavad üleujutusi ning majanduslikke
kahjustusi maismaal.
Pärnu on rahvaarvult viies linn Eestis ning kujunenud üheks tõmbekeskuseks. Pärnu mängib
olulist rolli ka turismikeskusena ja kuurordlinnana. Tänu soodsale asukohale on Pärnust
kujunemas rahvusvaheliste kohtumiste ja läbirääkimiste keskus. Eesmärgiks on luua soodsad
tingimused aastaringseks turmismimajanduse toimimiseks, arendades edasi ravi,- puhkuse-,
huviala-, konverentsi ja äriturismi. Soodne transpordisõlm võimaldab kasutada nii maantee-,
rongi-, laeva kui ka lennutransporti, mis suurendab turistide osakaalu. Külastajatele on
olulised puhke-, spordi ja vabaajatsoonide olemasolu, mistõttu linna arengu eesmärkideks on
parkide ja puiesteede säilitamine ja laiendamine, Pärnu muuli kui linna sümboli korrastamine,
traditsioonilise ranna ala säilitamine ja Pärnu jõe kallaste aktiivse kasutuse ning atraktiivsuse
eksponeerimise tingimuste loomine (Pärnu linna arengukava aastani 2015). Arvestades
kuurordpiirkonna ajaloolise arengu ning suure linnaruumilise väärtusega on rõhku pandud
rannapiirkonna

säilitamisele

arengupotentsiaali

koos

maksimaalse

vähese

uusehituse

ärakasutamisega.

ja

olemasolevate

Aktiivsemale

asutuste

puhke-

ja

meelelahtuskeskusele orienteeritud ulatuslikum uusehitis on ette nähtud rannapiirkonna äärest
Raeküla poole (Pärnu linna üldplaneering 2001-2025)

2.2 Linnapoliitikad
Ühiskonnas on toimunud viimastel aastakümnetel mitmeid ruumilis-poliitlisi muutusi (Brade
et al, 2009). Linnapoliitika tähtsus on tõusnud ülemaailmsete ja kohalike muutustega seoses.
Investeeringud on geograafiliselt vähem piiratud ning riigi roll majanduse korraldamises on
vähenenud. Tööstus on globaliseerunud ning informatsiooni, kommunikatsiooni ning
transpordi areng võimaldab veelgi suuremat ülemaailmset tegevust. Ettevõtted liiguvad ühest
linnaregioonist teise, vastavalt teenuste pakkujatele ning konkurentsieelistest. Globaalses
majanduses on toimuvate muutuste üheks tulemuseks linnaregioonide vaheline koostöö ja
konkurentsi kasv.
Valdav osa eurooplasi elab linnades ja linnaregioonide arendamise prioriteediks on kõrge
heaolu ja elukvaliteet. Linnaregioonide arendamise sihiks on erinev ja spetsialiseerunud
linnavõrgustik, mida iseloomustavad tasakaal, konkurentsivõime, linna ja regiooni
omavaheline partnerlus ning tegevus, millega vähendatakse segregatsiooni ja polarisatsiooni
linnavõrgustiku sees. Linnaregioonide arendamist on hakatud pidama konkurentsivõimelisuse
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tõstmise seisukohalt väga oluliseks. Linnapoliitika tähtsus tõuseb arvatavasti tulevikus veelgi.
Linnapoliitika ühiseks eesmärgiks on majandusliku heaolu ja töövõime tõstmine linnades,
võrdsuse ja sotsiaalse sidususe lisandumine, linnade uuendamine, linnakeskkonna kaitsmine
ja parandamine nii kohaliku kui ka globaalse säästlikkuse mõttes.
Euroopa Liidu linnapoliitikas on pearõhk pööratud neljale tähtsamale valdkonnale:
Globaliseerumine ja võrgustumine: Tehnoloogiate ja kommunikatsiooni levik, mis suurendaks
majanduslikku heaolu ja tööhõivet. Teenuste, kaupade, kapitali ja inimeste liikumise levik.
Rahvusvaheliste organisatsioonide levik, mis tugevdaks sidemeid eri riikide vahel.
Teadmistepõhine ühiskond, mille eesmärgiks on pikaajalisele arenguks suunatud ja
innovatsioonisõbralik keskkond.
Ümberstruktureerimise väljakutse: polarisatsiooni ja segregatsiooni leevendamine linnade
sotsiaal-füüsilise renoveerimisega. Selleks on vaja solidaarset ühiskondlikku ja kohalikku
poliitikat.
Linnakeskkonna väljakutse: Ehitatud keskkonna arengu koordineerimine. Oluline on kohalik
ja säästlik areng
Kodanike kaasamine: Kohaliku võimu ja kodanike aktiivne osalemine linnapoliitikas
tulevikuplaanide arendamises ning otsuste langetamises. (Jauhiainen, 2005)
Rahvastiku arvu ja majanduse struktuuri poolest on erinevatele linnadele rakendatud erinevat
poliitikat. Kasvule suunatud strateegia on suunatud senise rahvastiku hoidmise ja uute elanike
ligitõmbamisele. Alalhoidmise strateegia on suunatud olemasolevate elanike elukvaliteedi
parandamisele. Vähenemisele suunatud strateegia eesmärgiks on infrastruktuuri, teenuste,
puhkevõimaluste

ja

eluasemete

kohandamine

vastavalt

rahvaarvu

prognoositavale

vähenemisele.
1/3 linnadest kahaneb oma rahvaarvult, mis omakorda põhjustavad sotsiaalseid, füüsilisi,
majanduslikke

ja

keskkonnalisi

tagajärgi.

Kahanemise

põhjusteks

võivad

olla

demograafilised- sündivuse järsk langus, leibkondade suuruse vähenemine, elanikkonna
vananemine;

sotsiaalsed-

elustiilide

muutumine,

rahvusvähemuste

koondumine;

majanduslikud- globaliseerumine, jõukuse ja ebavõrdsuse kasv; poliitilised- maksud,
regulatsioonid. Ruumiliste protsessi tagajärjeks on väljaränne või eeslinnastumine.
Uuasumisse elamise poolt räägivad ka suurlinna lähedus, looduskeskkond, infrastuktuuri
olemasolu, piirkonna turvalisus ja hind on odavam kui siselinnas. Järgi jäävad kahanevad
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linnad, kus elanike arv väheneb, tühjaks jäävad mitmed eluruumid ja kinnisvara väärtus
langeb.
Kasvavate linnade puhul on linna füüsiline määratlus keeruline, sest piirid on hägused.
Linnade füüsiline ulatus võib olla kümneid kuni sadu kilomeetreid. Tallinna ja selle
lähiümbruse piiritlemine on muutunud keerulisemaks seoses uuasumite ehitusega 2000.
aastatel (Jauhiainen, 2005). Tasapisi on linn ja seda ümbritsenud vallad füüsiliselt kokku
kasvanud.
Majandusliku lähenemisviisi tähtsus on linnapoliitikas märgatavalt tõusnud viimastel aastatel.
Tuuakse

esile

linna

majandusfunktsioon

ning

inimeste

igapäevane

pendeldamine

majandusega seotus tegevuses. Eestis teeb olukorra keeruliseks Tallinna mõjusfäär, mis
ulatub üle riigi. Linnapoliitikas on oluline jälgida, et majandus oleks parimas kooskõlas linna
asendieelduste, keskkonna ja infrastruktuuriga.
Keskkonna

säästlikkuse

poolest,

peab

linnapoliitika

arvestama

eelkõige

puhta

looduskeskkonda olemasolu ja säilitamist. Vajalikud on optimaalsed ja keskkonnasõbralikud
infrastruktuurid inim-, majandus- ja sotsiaalse arengu eelduste rakendamiseks.

2.3 Linnapoliitika Pärnus
Pärnu linna tulevikuvisioon aastani 2025 on osalusdemokraatia, uuendusmeelsus ja
kestlikkus. Antud põhimõtteid puudutab ka jõeäärsete piirkondade arendustöid. Pärnu jõe äärt
puudutavad mitmeid erinevaid planeeringuid ja dokumendid, peamiselt kinnistute ja tänavate
detailplaneeringuid, mis on suuremal või vähesemal määral seotud arendustöödega Pärnu jõe
ääres. Kõige olulisemad neist oleksid:


„Pärnu linna arengukava aastani 2015“

Arengukava ülesandeks on pakkuda linna kui terviku arengu seisukohalt parim strateegiline
lahendus soovitud ja kokkulepitud tulevikuseisundi saavutamiseks. Arengukava lähtealuseks
on Pärnu linna olukorra analüüs (linna probleemide ja vajaduste väljaselgitamine).
Arengukavas määratletakse viis, kuidas kasutada ja kaasata ressursse (finants-, inim- ja
loodusressursse) võimalikult optimaalselt linna arengu heaks. Arengukavas on välja toodud,
Pärnu jõgi kui potentsiaalne võimalus turismi ja puhkemajanduse edendamiseks linnas.
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„Pärnu linna üldplaneering 2001-2025“

Kirja on pandud Pärnu linna pikaajaliste strateegiliste eesmärkide ruumiline aspekt, kus on ära
määratud linna territooriumi erinevate alade maakasutuse sihtfunktsioon ning territoriaalruumilised arenguperspektiivid. Kindlaks on määratud veealade üldiste kasutamis- ja
ehitustingimuste kehtestamine ning muinsuskaitse-, looduskaitse ja muude kaitsealuste alade
ja objektide kasutamistingmuste arvestamine planeeringus.


„Pärnu Agenda 21“

Pärnu linna Agenda 21 on kokkulepetel põhinev säästvat arengut toetav tegevusplaan. Agenda
koostamise eesmärgiks on jätkusuutliku ühiskonna tagamine, kus majanduslik edu ning
sotsiaalne turvalisus saavutatakse elukeskkkonda kahjustamata. Jätkatakse Pärnu jõe
akvatooriumi ja kaldaalade planeeringut võimalikult keskkonda säästlikult.


„Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala põhimäärus“

Muinsuskaitseala planeerimine ja kaitsmine. Muinsuskaitseala kaitsevöönd piirneb Pärnu
jõega.


„Pärnu jõe kallaste ja akvatooriumi detailplaneering“

Detailplaneeringu tellijaks on Pärnu Linnavalitsus. Planeeringu eesmärkideks on maa- ja
veealade ehitus- ja kasutustingimuste määramine Pärnu linna üldplaneeringuga keshtestatud
kalda ehtituskeeluvööndis. Siduda linna liiklusskeem sadamate ja sildumisaladega.
Liikluskorralduste ja parkimislahenduse põhimõtete kindlaksmääramine. Puhke-, haljastus- ja
virgestusalade määramine.
Menetluses on hetkel Pärnu kolmanda Raba silla detailplaneering, mis vähendaks ja hajutaks
liikluskoormust Kesklinna ja Papiniidu sillal ning võimaldaks paremat liiklust erinevate
linnaosade vahel. Käimasolevateks projektideks on Pärnu jõe vasakkalda tervisespordi rada,
mille ehitus peaks algama maikuus.
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3. Uurimismeetodid
Uurimaks Pärnu jõe kallaste arendustöid kasutati uurmismeetoditeks: intervjuud piirkonna
eksperdi, elaniku ja juhuslikult valitud inimestega, osalusvaatlust ning tekstianalüüsi.
Viidi läbi poolstruktureeritud ekspertintervjuu avatud küsimustega Pärnu Linnavalitsuse
planeerimisosakonna arhitekti Kristjan Kullerkanuga, kelle peaerialaks on veeäärsete alade
planeerimine ning kes omab informatiivset teavet piirkonna arendustööde suhtes. Vestlus
salvestati ning tekst transkribeeriti vahetult pärast intervjuu toimimist. Struktureerimata
individuaalintervjuu avatud vestlusena viidi läbi antud piirkonna elanikuga ning kolme
linnakodanikuga, kes viibisid Pärnu jõe ääres. Intervjuude eesmärgiks oli saada subjektiivne
arvamus inimese seisukohast lähtudest ja neile tõlgendustele üles ehitada teooria.
Uurimistöö käigus viidi läbi ka osalusvaatlus, kus läbiti jalgsi terve uuritav ala ning tehti
põhjalik keskkonna kirjeldus, fikseeriti erilised tähelepanekud ning märgiti need kirjalikult
üles. Vaatluses jälgiti füüsilist ja sotsiaalset keskkonda, inimeste väliseid iseloomustusi ning
tegevusi. Uurija eesmärk oli panna end strateegiliselt sellistesse situatsioonidesse, milles
avanes võimalus kohast ja keskkonnast aru saada. Vaatluse käigus tehti ka fotosid, mille
tegemisel jälgiti eetika aspekte.
Uurimistöö jaoks koguti informatsiooni tekstianalüüsi käigus. Vaatluse alla jäid kohaliku
ajalehe Pärnu Postimehe artiklid, Pärnu linna üldplaneering, Pärnu linna arengukava ning
Pärnu jõe kallaste ning akvatooriumi detailplaneering. Tekstianalüüsi eesmärgiks oli saada
ülevaadet arendustööde kajastumisest meediaallikates.
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4. Uuringu piirkond
Uuritav piirkond asub Pärnu linnas ning jääb piki Pärnu jõge Kesklinna ja Papiniidu silla
vahelisele alale joonisel (Lisa 1) tähistatud osas. Vastavalt Pärnu linna üldplaneeringule on
jõe parema kalda maakasutuse sihtotstarve üld-, elamu- ja tootmis-/ärimaa. Jõe vasakul kaldal
on maakasutuse sihtotstarve peamiselt elamu- ja tootmis-/ärimaa.
Kahel pool Pärnu jõe mõlemal kaldal asuvad kõrghaljastusega alad, mis moodustavad linnas
rohelise koridori. Suurel osal paremast kaldast asub haljasala, mida läbib kõvakattega
kergliiklustee (Jaansoni rada), mida kasutatakse aktiivselt puhkamiseks. Rada valmis 2005.
aastal ning on aastaringselt hooldatud ja valgustatud ning rahvas käib seal jooksmas,
rulluisutamas, kepikõndi tegemas, rattaga sõitmas kui ka lihtsalt jalutamas (Lisa 2). Rada
ääristavad pingid ning puhkekohad, parkimisvõimalus avaneb raja keskel ja ääre aladel.
Parema kalda Papiniidu silla poolne ots jääb Natura 2000 võrgustikku kuuluvale Niidu
maastikukaitsealale, mille seis pole kiita, sest ala on võsastunud ning potentsiaalsed kenad
vaated piiravad kohalike tegutsemisvabadust (Lisa 3). Vasakpoolne kallasrada on Pärnu jõel
kohati raskesti läbitav, aga avalikkusele siiski avatud. Vasakkallas on võssa kasvanud ning
hooldamata ja näha on ka mahavisatud olmejäätmeid, ehitusprahti, klaaspudeleid ja
kilekottide kaupa prügi. Jõe kaldad on ebapüsivad ja paljudes kohtades varisenud jõkke (Lisa
4). Märgatavad on kallaste erosioon nii jõevoolu, jäämineku kui ka möödasõitvate aluste
tekitatud lainete poolt. Osa jõe kallastest on kindlustatud betooniga, kuid suurem osa
kallastest on säilinud looduslikul kujul. Puuvaiadest tehtud kaldakindlustused ning kallastele
rajatud lautrid ja paadisillad on amortiseerunud ja lagunenud ning raskesti maismaalt
ligipääsetavad. Peale inimtegevuse ja inimesele allumatuid loodusjõude on kaldaid veel
kujundanud koprad, kes elutsevad Pärnu jõe parem- ja vasakkaldal (Lisa 5). Koprad on
saboteerinud seal kalamehi juba aastaid ning rünnanud nende territooriumil ujuvad koeri.
Probleeme tekitavad ka näritud puud, mis raja lähedal langevad kergliiklusteele ning võivad
põhjustada liiklusohtlikke olukordi rulluisutajatele ning jalgratturitele (Link 16.11.2011).
Jõe paremkalda äärde jääb Pärnu Sõudeklubi, mis on suvepealinnale palju au ja kuulsust
toonud ning tekitanud ka mitmeid proteste. Sõudjate tegutsemine on piiranud avalikku huvi
ehk takistanud vaba pääsu kallasrajale. Veespordi eripäradest ja ohutuse tagamise vajaduselt
tulenevalt on kaldal kulgev kergliiklustee teinud krundi ümber kaare, et veespordi harrastajad
ohutult veepiiril tegutseda saaksid. Pärnu Sõudeklubi on aiaga ümbritsetud ning läbipääs jõe
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äärde takistatud. Jõe vasakkaldal läheb samuti teerada läbi mitme krundi, kuid vajalik läbipääs
oli kindlustatud jalakäijate värava ning läbikäiku lubava sildiga. Kallasrada peab laevataval
Pärnu jõel olema avatud 10 meetrit, mida mööda võib vabalt ja takistamatult veekogu ääres
liikuda (Veeseadus §10).
Uuritava ala vahetus läheduses domineerivad peamiselt amortiseerunud ja lagunevad lao- ja
tööstushooned, mis on osaliselt mahajäetud ning rikuvad jõeäärsete kallaste visuaalset poolt.
Eriti õõvastav on paremkaldal vana lihakombinaat, mis on oma tegevuse pea 15 aastat tagasi
lõpetanud ja ootab lammutamist (Lisa 6). Osad tühjad hooned on omavoliliselt täissoditud
ning eluheidikute poolt asustatud, mistõttu vaatepilt on üsna eemaletõrjuv. Pärnu jõge
kasutatakse reoveesuublana. Uuritaval alal suunatatakse erinevate tööstusettevõtete kui ka
elamupiirkondade heitvett jõkke. Eeldades tootmisettevõtete kadumist jõe äärest ning heit- ja
sademevee jõkke suunamise lõpetamist paraneb Pärnu jõe veekvaliteet kindlasti tulevikus.
Jõe vasakkaldal on märgata omapärast ajaloolist elamuarhitektuuri ja tänavate struktuuri.
Piirkonnas on valdavalt viilkatusega 1-2 korruselised ühe- ning mitmepereelamud. Kitsad
tänavad ja madalad puitelamud idülliliste õuealadega moodustavad ainulaadse miljöö, mida
tuleb väärtustada ning säilitada. Ümbrus on vähese liiklusega. Märgata on uute elamuhoonete
pealekasvu ja kerkinud uusehitisi (Lisa 7). Majad on peamiselt kinniste hoovidega ning
suunatud vaatega jõele. Planeeringuala olulisteks maamärkideks on tööstushoonete kõrged
korstnad, Kesklinna ning Papiniidu sild.
Uuritava ala paremkaldale jäävad vaatluse tulemusel üks viiekordne korterelamu ja mõned
üksikud eramajad. Täpsem info elanike vanuselisest koosseisust puudub, aga kuna tegemist
on suhteliselt hea asukohaga kesklinna suhtes, siis arvatavasti elab majas nii noori kui vanu.
Üksikud puust eramajad on kõik renoveeritud ning heas seisus. Vasakkaldal on nii uusehitisi
kui ka vanemaid puumaju. Uuselamute aedades leidub liivakaste, lastemänguväljakuid ning
ühes aias laiub ka suur bassein, mille põhjal võib eeldada, et peamised elanikud on jõukamad
noored väikeste lastega pered. Vanemate majade ümber liikumine puudus ning muid
tunnuseid kohalike elanike kohta ei leitud, mistõttu elanike vanuseline koosseis jäi
tuvastamata. Rahvaarvu poolest elab jõe vasakkaldal rohkem inimesi kui paremkaldal.
Pärnu jõgi on jaotanud linna ligikaudu kahte võrdsesse ossa. Uuritav ala on vasakkaldal
kontaktvööndis

Pärnu

kesklinna

ja

kuurordi

muinsuskaitsealaga

ning

Papiniidu

tööstuspiirkonnaga. Paremkallas on kontaktvööndis Rääma linnaosaga ning Niidu
maastikukaitsealaga. Jõe ühelt kaldalt teisele saab Kesklinna ja Papiniidu sildade kaudu,
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mõlemaid sildu on võimalik kasutada ilma treppe läbimata, mistõttu on rattaga ja
lapsevankriga liikumine sildade vahel lihtsam. Jalakäijad ja jalgratturid kasutavad uuritaval
alal liikumiseks kõnniteid ja kergliiklusteid. Ühistransport ja muud liiklusvahendid liiguvad
mööda kahesuunalisi asfaltteid, mis on uuritava piirkonna vahetus läheduses.
Pärnu peamiseks tõmbenumbriks on rand, jõgi on jäänud linnaelus siiani tagaplaanile. Jõgi on
olnud Pärnu linna tekkeloos olulisel kohal ja vajab senisest palju rohkem väärtustamist. Pärnu
jõel on palju väärtuslikku kasutamata ja avastamata ressurssi – jõe kallastelt mujale kolinud
tootmisüksused on linnale andnud võimaluse pöörata rohkem tähelepanu jõe poole ning
muuta kaldapealsed kuurordi vääriliseks. Jõge oleks võimalik kasutada väikelaevade
sildumiseks, ehitada väike- ja korruselamuid, mis samas säilitaks ka linnakodanikele vaate
jõele. Jõe kaldaid tuleks majandustegevuse nimel ära kasutada, mis muutuksid turistidele ja
linnakodanikele aktiivselt kasutavaks ja meelitaks inimesi rohkem Pärnu jõe äärde.
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5. Arendus ja selle mõjud
Jõe vasakkalda korrastamine ning Jaansoni kahe silla tervisringi algatamise eesmärk on
Papiniidu ja Kesklinna silla vahelise maastiku korrastamine, vaadete avamine ning uue
pinnastee loomine sportimis- ja liikumisvõimaluste parandamiseks ning turvalisuse
tõstmiseks. Terviseringi idee algatajaks oli Pärnu Kahe Silla Klubi eesotsas Jüri Jaansoniga.
2005. aastal valmis jõe paremkaldal asuv 2,2 kilomeetri pikkune rajalõik, mis lõi eelduse
jõekallaste liikumisvõimaluste avardumiseks. Klubi eesmärgiks oli kallasraja tervenisti
rajamine nelja meetri laiuseks valgustatud spordiobjektiks, kus võiksid treenida nii tervisekui ka tippsportlased. Taheti valmis saada ca üheksa kilomeetrine kahe silla tervisering Pärnu
linna rohelises koridoris. Käesolevaks aastaks on tõhus selgitustöö ning linnavõimu tegevus
jõudnud etappi, kus 2013. aasta 1.septembril, mil toimub iga-aastane Jüri Jaansoni Kahe Silla
jooks, on võetud eesmärgiks rada ametlikult avada.
Projekti maksumus on 1,9 miljonit eurot, millest 1,43 miljonit eurot on saadud Euroopa Liidu
toetusel, ülejäänud maksab kinni Pärnu linn (Roosaar 16.11.2012). Peale Pärnu Kahe Silla
Klubi ja Pärnu linnavalitsuse on veel projekti huvigruppideks linnakodanikud, kruntide
omanikud, harrastussportlased ja Keskkonnaamet, kes on Niidu maastikukaitseala esindaja.
Projekti algatamise ja elluviimise vahel on kümme aastat, peamine viivitamise põhjus on
projekti suur maksumus, mida linn ei suutnud oma eelarvest kokku saada. Suur abi tuli
Euroopa Liidult, kes maksab suurema osa projektist kinni. Avalikkus kui ka intervjuu läbi
viidud linnakodanike ning kohalikud elanikud on väga positiivselt meelestatud ning surve on
suur, et kallasrada korda tehakse. Linnal tuli kokkuleppeid veel saavutada kohalike elanikega,
kelle kinnistutelt rada läbi läheb, et mitte ehitada laudteed ja pinke jõe peale vaiadele. Rada
läbib 13 erakinnistut, kõigiga neist tuli eraldi kokkulepe teha. Enamik krundi omanikke olid
muudatustega nõus, vaid ühe kinnistu omanikuga tekkis probleeme. Nimelt tekkis vaidlus
kalda kindlustuse kõrguses, omanik soovis tihti üleujutatud alale maju ehitada, aga projekti
läbi viimiseks on vaja korralikku tugimüüri, mis looduskatastroofidele vastu peab. Pärast
pikki kohtulahinguid jõuti siiski kokkuleppele, kes kui palju kalda kindlustamise eest maksab
ning linn sai loa projekti alustamiseks (Roosaar 16. 11.2012).
Ehitustööd peaksid usaldusväärsete allikate põhjal algama 2013. aasta maikuus. 4,2
kilomeetrine ja kolme meetri laiune valgustatud uus Jaansoni rada peaks valmima sügiseks.
Valgustuse rajamine on väga oluline inimeste liikumiseks pimedamatel aastaaegadel – on ju
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Pärnu jõgi roheline koridor, mida mööda liigutakse jalgsi, jalgrattal kui ka suuskadel. Rada
saab

olema

infotahvlite,

haljasalade,

puhkekohtade,

pinkide,

prügikastide

ja

jalgrattahoidjatega ümbritsetud. Jalgtee kaugus ja kõrgus on raja eri lõikudes erinev, olenevalt
kalda iseloomust, lihkeohtlikes kohtades kallas kindlustatakse maakividega ja betooniäärega.
Ohtlikele lõikudele ja õnnetuste vältimiseks ehitatakse piire jõe poole ette, kus kallak on väga
suur. Puhkealad on osaliselt varustatud ka splitiga, mille kaldtee võimaldab paate vette lasta.
Ehitatakse ka trepid, mis võimaldavad inimestel jõkke ujuma minna. Ujumiskohtadeks on
valitud alad, mida kohalikud kasutavad juba aastakümneid ujumiseks. Kergliiklustee äärde
rajatakse ka mõned parkimiskohad, mis võimaldab rajale pääseda ka keskelt. Raja kõige
uhkem ja laiem osa jääb Kesklinna silla poole, kus paigaldatakse terrassi tüüpi kate
palkistmetega ning kolme meetri kõrgused metallpostid, mille otsas on värvilised LED-torud
(Roossaar 06.02.2013).
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"Jaansoni raja" kajastumine Pärnu
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Joonis 1. Ülevaade Jaansoni raja kajastumisest Pärnu Postimehes
Uurimistöö kajastumiseks meedias on vaatluse alla võetud Pärnu kohalik ajaleht Pärnu
Postimees. Ajavahemikuks on valitud 2005-2013 aasta (Joonis 1). Valimit on alustatud 2005.
aastaga, sest siis valmis Jaansoni raja paremkallas. Kuni aastani 2009 oli teema üsna
vaigistatud ning publitseeriti vähem. 2010. aastal hakati jälle Jaansoni rajast rohkem rääkima,
sest valmis detailplaneering Pärnu jõe kallaste arendustöödest ning nähti võimalust taotleda
Euroopa fondidest raha jõe vasakkalda rajamiseks. Mida aeg edasi, seda kindlamaks projekt
sai ning järjest rohkem kajastust leidis meedias. Arvesse on võetud ka 01.01.2013-22.04.2013
periood, mil Jaansoni rada on lühikese aja jooksul juba kuus korda kajastamist leidnud. Sõna
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on võtnud Pärnu linnapea ja linnaplaneerijad, kes kõik rõhutavad jõe äärsete alade elustamist
kallaste korda tegemisel. Samas info ei ole siiski kõigini jõudnud, kõik intervjuudes osalenud
linnakodanikud ei olnud teadlikud jõe vasakpoolse ala korrastamisest.
Lisaks Jaansoni raja projektile on Pärnu jõe kallaste ja akvatooriumi detailplaneeringus veel
kavas planeerida jõe paremkaldale Niidu maastikukaitsealale moderne park, mis koosneb
lastemänguväljakust, skulptuuripargist ja teemapargist. Erinevate otstarvetega pargiosade
loomisel tuleb säilitada ja eksponeerida olemasolevaid looduslikke ja poollooduslikke
kooslusi. Pargi erinevad ruumid peavad kulgema piki kallast moodustades terviku.
Pargiarhitektuuris kasutada kombineeritult kivi-, klaas-, metall- ja puitmaterjale. Haljastuses
kasutada dekoratiivseid ja värvirikkaid puu- ja põõsasliike, et silmailu oleks tagatud igal
aastaajal. Niidu kaitseala territooriumile on planeeritud veel kaks lautrikohta, mitmed
paadisillad ja kaks võimalikku ujumisala. Niidu metsaala tuleb soovituslikult võtta aktiivselt
kasutusse, et tuua rohkem inimesi jõe paremale kaldale. Jõeäärse maastiku hooldusel
lähtutakse rekreatiivsete väärtuste tõstmisest. Niidu pargi asetsemine jõe ääres seab oluliseks
avada vaated puhkekohtadest jõele ning jõelt hooldatud maastikule. Hetkel on vaated avatud
lõiguti, suuremas osas varjavad vaadet nii võsa, kõrge hein kui ka roostik. Esteetilise mulje
loomiseks ning külastajate ohtuse tagamiseks tuleb raja ümber harvendada põõsa- ja puurinnet
ning eemaldada võsa, mis tagab jõele avatud vaate. Eelnev ei tähenda seda, et jõe kalda peaks
lagedaks raiuma. Jõe paremal kaldal olev Niidu metsaala tuleb soovituslikult võtta aktiivselt
kasutusse (Niidu maastikukaitseala kaitsekorralduskava).
Jõe vasakkaldal asuv Annemõisa park on üks Pärnu vanimatest säilinud parkidest. Ala on
kõvasti muutunud ning arendustöödes nähakse ette vana ilme taastamist nii palju kui
võimalik. Täielikult ei ole see võimalik, sest muutunud on kinnistute ja ehitiste struktuur.
Parki nähakse ette puhkamist soodustavad jalutamise ja istumisvõimalused. Park oleks
kasutuses jalgsikäigu kaugusele jäävate kortermajade elanike poolt ja uue Jaansoni raja
külastajatele, mis täidaks samas ka sotsiaalset rolli, pakkudes linnakodanikele vabas õhus aja
veetmise võimalust (Pärnu jõe kallaste ja akvatooriumi detailplaneering).
Tagamaks jõeäärse piirkonna võimalikult kõrge elukvaliteet on tööstuse täielik välja viimine
üks lahendustest saavutada keskkonnasäästlik ning puhas jõeäärne linn. Detailplaneeringuga
on kavandatud likvideerida kõik reovee juhtimised jõkke ja koostöös kohalikku
ühiskanalisatsioonivõrku valdava ettevõttega rajatakse vajadusel uued reoveeühendused.
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Hetkel on Pärnu jõe ja selle lisajõgede ületamiseks viis silda, neist kaks kergliiklussilda
(Pärnu linna transpordi arengukava, 2008). Peamine liikluskoorem langeb Kesklinna ja
Papiniidu sillale. Pärnu vajab uusi lahendusi jõest ülepääsemiseks, sest Papiniidu ja Kesklinna
silla nõrga ehituskvaliteedi ja suure liikluskoormuse tõttu ei pea sillad vastu. Praegu suudavad
nad normaalsete olude puhul autovoogusid teenindada, aga –ummikute ja liiklusõnnetuste
korral on liiklus tõsiselt häiritud, suurema avarii puhul on segatud ka operatiivsõidukite
liiklemine. Algatatud on Raba silla detailplaneering, mis hajutaks liikluskoormusi kahe silla
vahel ning tagaks parema ühenduse erinevate linnaosade vahel. Välja on mõeldud kolm
projekti erinevate asukohtade ja lahendustega (Roosaar 25.01.2012). Planeering on veel
pooleli ning arvatavasti mõjutab jõe äärset elutegevust alles järgmisel aastakümnendikul.
Ainult linna rahadega silda ei ehitat, ka riik ei finantseeriks silla ehitust täielikult. Peamine
võimalus oleks taotleda raha Euroopa Liidult, silla maksumus oleks ca 15 miljonit eurot
(Soosaar 31.01.2013).
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6. Arutelu
Pidev linnade vahelise konkureerimise tulemusel uuenevad linnad nii füüsiliselt ja sotsiaalselt.
Veeäärsete piirkondade uuendamine on osa üldisemast kesklinna väärtustamisest, mille kaudu
on võimalik linnale uus maine kujundada. Vanade tööstusalade välja viimine jõe äärest annab
võimaluse piirkonda muuta majanduslikult edukamaks ning linn rohkem atraktiivsemaks,
meelitades turiste ja arendajaid veeäärsesse piirkonda. Sarnaselt Euroopaga on Pärnu
linnaalad arendatud avaliku sektori toetusel ning peamiselt erahuvi kapitali põhjal (Sairinen et
al, 2005). Pärnu linnapoliitika on globaliseerumas ning avatud teenuste, kapitali ja inimeste
liikumiseks,

et

suurendada

majanduslikku

heaolu.

Arendamises

arvestatakse

ka

keskkonnasõbralikku planeerimist. Ühendatakse looduslik keskkond, ehitatud keskkond ja
inimkeskkond toetamaks Pärnu linna arengut. Jõe äärse piirkonna uuendamine annab
inimestele võimaluse kallast avalikult kasutada. Veeäärsete planeeringute koostamine on
olnud avalik protsess, et tagada huvitatud isikute kaasamine ja informeerimine. Võib-olla
oleks pidanud meedia kaudu veel rohkem inimesi kaasama, sest uuringu käigus selgus, et
kõiki ei oldud piisavalt informeeritud.
Antud piirkonnas on palju tühja maad, mis seisab kasutamata. Linnaarenduse eesmärgil tuleb
kindlasti väärtustada keskkonda, mitte mõelda eelkõige majandusliku kasusaamisele.
Suurenenud on surve kesklinnapiirkondade arendamisele veeäärsetel aladel ja nõudlus on
tekkinud kommerts-, teenindus- ja elamispindade järele. Kindlasti ei tohiks Pärnu jõe äärde
ehitada kõrgeid korterelamuid ega üksikuid eramaju, vaid 1-2 korruselisi maju, mis
koondaksid mitu perekonda ühte majja elama ning samas säilitaksid madalad hooned vaated
ka jõele. Majade fassaadid peaks ka kindlasti olema jõele suunatud, et kujundada visuaalne
väljanägemine.
Jõe äärses piirkonnas tuleks kindlasti ühendada traditsioonid ja tänapäev. Väärtustades
miljööväärtusega puitmaju ning võimaluse korral siduda uued ehitised samasuguse stiiliga, et
moodustuks ühtne terviklik piirkond.
Piirkonna jõeäärne ala vajab terviklahendust ning lisaks eluasemete ehitamisele tuleb
arendajatel arvestada välise taristu rajamise kohustusega. Alles peale taristu väljaehitamist
peaks arendaja saama hoonete ehitusloa.
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7. Kokkuvõte
Antud töö eesmärgiks oli anda ülevaade Pärnu jõekallaste arendustöödest. Jõekaldad peavad
olema avaliku linnaruumi lahutamatud ja kvaliteetsed osad ning sinna peavad mahtuma
kõrvuti nii rekreatsiooni- ja puhkealad, vastutustundlikud elamuarendajad kui avalikest
huvidest lähtuvad funktsioonid: ujumiskohad ja sõudjatele mõeldud ujumisslipid. Hetkel on
valminud jõe paremkaldale kergliiklustee, aga peagi hakatakse ehitama ka vasakpoolsele
jõekaldale terviserada, mis muudaks Pärnu rohelise koridori tervikuks Papiniidu ja Kesklinna
silla vahelisel alal.
Üldised

trendid,

mis

looduskaitseseadustest,

linnaarendust

maaomandlusest,

jõeääres

mõjutavad

keskkonnatingimustest

tulenevad
ja

vee-

avalikust

ja

huvist.

Planeeringutel tuleb leida ühine arusaam erinevate huvigruppide ja eesmärkide vahel, et läbi
viia tulemuslik uuendamisprojekt. Linna plaan rajada jõe äärde puhke-, spordi- ja
vabaajatsoon, korrastades jõeäärseid parke ning läbimatuid alasid, võimaldab Pärnul end
paremini tutvustada turistikeskuse ja kuurordlinnana.
Jõe paremkallas on inimeste seas väga populaarne, seal käiakse sporti tegemas ja jalutamas.
Peagi rajatav vasakpoolne kallasrada kindlasti suurendaks jõe äärset külastavust ning tooks
inimesi rohkem antud piirkonda nautima kauneid vaateid, mida jõgi pakub igal aastaajal.
Inimeste jaoks on oluline, et nad saavad puhtas ja kaunis keskkonnas liikuda. Meedia on
pidanud projektil pidevalt silmas ning kaasanud ka linlased planeerimise arenguga. Projektiga
kaasnes ka konflikte kohalike elanikega, kuid pärast pikki vaidlusi leiti siiski kompromiss
ning planeeringu teostus võis probleemideta jätkuda.
Loodetavasti linn jätkab pidevalt Pärnu jõeäärsete alade uuendamist ning peagi võib Pärnu
tuntud olla nii atraktiivse mere- kui ka jõelinnana.
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