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SISSEJUHATUS 

Iga linna valitsusele on oluline tema elanike heaolu, mille tarvis nähakse vaeva elanike 

elukeskkonda pidevalt parendades. Seda ei saa aga teha ilma, et oleks uuritud, milline on see 

elukeskkond elanike endi arvates. Pärnu linnas viidi esimene elukeskkonna uuring läbi 2002 

aastal nimetuse all “Pärnu elanike elukeskkond” (Lõhmus 2002) ja see põhines neljal 2000. ja 

2001. aastal Pärnus läbiviidud küsitlusel (edaspidi uuring I), kus käsitleti linnaelu erinevaid 

valdkondi nagu eluase ja elamistingimused, rahulolu nii loodusliku kui tehiskeskkonnaga, 

turvalisus, probleemsed inimesed, tervishoiu ja sotsiaalhoolekande korraldus, liikumisvõimalused 

linnas, osalemine ühiskondlikus elus, rahulolu linnavalitsuse ja linnavolikoguga. Käesolev uuring 

on majanduslikel põhjustel tunduvalt lühem kordusuuring, mis käsitleb järgmiseid valdkondi: 

eluase, teenuste kättesaadavus, liikumisharjumused sh ühistranspordi kasutamine ning 

jalgrattaga sõitmine, koolitee läbimise viis või vahend ja elukoha eelistused sh elukoha ja/või 

eluaseme vahetamise põhjused, erinevate teenuste või asutuste paiknemine elukoha läheduses 

ning ideaalse eluaseme tüübi ja linnaosa määramine.      

Andmete analüüsimise käigus tuuakse andmete võrreldavuse korral paralleele esimese samal 

teemal läbi viidud uuringuga, mis võiks anda ülevaate, mis on viimase kümne aastaga Pärnu 

linna elukeskkonnas selle elanike arvates muutunud. Uuringu analüüs koosneb kuuest 

peatükist, mis sisaldavad kokku 12 tabelit ja 22 joonist ning 15 lisast täiendavate tabelite ja 

ankeediga.  

Kandela Õun 

Statistika ja majandusmatemaatika lektor 

Tartu Ülikooli Pärnu kolledž 

TÜ sotsioloogia doktorant  
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I. Ülevaade küsitluste korraldamisest 

Käesoleva kokkuvõtte kirjutamise aluseks on 2011-2012. aastal Pärnu elanike seas läbi viidud 

küsitlus. Küsitlusankeet on lisas 15. Järgnevalt kirjeldatakse küsitluse eesmärke, korraldajaid, 

läbiviimise aega, üldkogumit, valimit, küsitluse läbiviimise metoodikat ning valimi 

esinduslikkust. 

Küsitluse eesmärk on:  

1. saada ülevaade Pärnu elanike eluruumide vastavusest nende vajadusele; 

2. selgitada erinevate teenindusettevõtete ja rajatiste kättesaadavus ning kodulähedaste 

teenindusasutuste või rajatiste kasutamise sagedus. 

3. saada ülevaade kas ja milliseid liiklusvahendeid kasutatakse ja kui paljud elanikud 

kasutavad ühistransporti linnas liikumiseks; 

4. kirjeldada koolitee pikkust, selle läbimiseks kasutatavat transpordiviisi ja probleemseid 

kohti; 

5. uurida elanike elukohavahetuse põhjuseid ja nende eelmise elukoha asukohta; 

6. saada teada Pärnu linna elanike hoiakud kortermajas elamise erinevate aspektide kohta; 

7. selgitada probleemid kodulinnaosas ning Pärnu linnas tervikuna. 

 

Küsitluse korraldaja : Pärnu Linnavalitsuse Arenguteenistus 

Küsitluse läbiviija : Tartu Ülikooli Pärnu kolledž 

Küsitluse läbiviimise aeg: Pilootuuring 1.10.2011 – 01.11.2011.a. ankeetküsitlusena Vana-

Pärnus ja Mai/Papiniidu piirkonnas (kokku 87 vastajat) ja põhiuuring 1.03.2012-1.05.2012 

ankeet- ja internetiküsitlusena ülejäänud linnajagudes (kokku 331 vastajat).  

Üldkogum: 15-74-aastased Pärnu elanikud (1.01.2011.a. Eesti Statistikaameti andmetel 33 597) 

Valim: 520-inimeseline struktureeritud juhuvalim (valimi moodustamisel arvestati elukohta 

ning ankeetküsitluse käigus püüti jälgida vanuse ja sookvoote vastavalt Statistikaametile). 

Küsitluse läbiviimise metoodika: Silmast-silma personaalintervjuu standardiseeritud ankeedi 

abil, mille viisid läbi TÜ Pärnu kolledži I kursuse üliõpilased ja internetiküsitlus E-formulari 
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keskkonnas, mida levitati Pärnu linna kodulehel, kuhu suunati lisaks ka e-kirja teel, mis saadeti 

erinevate linna asutuste meilidele ning ajakirjanduse  ja sotsiaalmeedia vahendusel. 

Küsitluse tulemused:  Esialgsest põhivalimi 520 inimesest küsitleti 417 (80%) Küsitlusest 

keeldunud vastajate üle arvestust ei peetud, kuid keeldujaid oli igal küsitlejal, põhjenduseks 

toodi enamasti ankeedi pikkust, mida oli kokku kuus lehekülge. 

Tabelis 1 on toodud üldkogumi ja küsitletute struktuuri võrdlus, milles on e-küsitlusele 

iseloomulikke jooni nagu naisterahvaste ja nooremate inimeste suurem proportsioon. Sellest 

tulenevalt kasutati andmete kaalumise meetodit soo, vanuse ja linnaosa järgi. Linnaosade 

lisamine kaalumise protsessile oli vajalik asukoha struktuuri säilitamiseks soo ja vanuse järgi 

kaalumise käigus, kuid olid ka mõned linnaosad (Raeküla, Mai/Papiniidu), mille puhul oli  

andmete kaalumine vajalik küsitletud vastajate osakaalude ühtlustamiseks planeeritud vastajate 

osakaaludega. Raeküla küsitletute arv kujunes oodatust madalamaks elanike vähese aktiivsuse 

ja kättesaadavuse tõttu, kuigi püüti erinevate asutuste ja organisatsioonide kaudu e-küsitlust 

intensiivsemalt levitada. Seepärast ei saa Raeküla elanike arvamusi üldistada, eriti kui tegemist 

on teistest linnaosadest vähe erinevate tulemustega.  

Tabel 1. Üldkogumi ja küsitletute struktuuri võrdlus. 

 Küsitlus „Pärnu elanike 
elukeskkond“ 

Eesti Statistika amet 
01.01.2012* 

Pärast andmete 
kaalumist 

Mehed (15-74-aastased) 27% 46% 42% 
Naised (15-74-aastased) 73% 54% 58% 
15-34-aastased 56% 35% 37% 
35-59-aastased 35% 36% 39% 
60-74-aastased 8% 29% 24% 

Kesklinn 10% 9% 10% 

Rannarajoon 9% 9% 10% 

Eeslinn 14% 14% 14% 

Mai/Papiniidu 21% 17% 16% 

Raeküla 3% 11% 9% 

Ülejõe 16% 14% 16% 

Vana-Pärnu 12% 8% 10% 

Rääma/Tammiste 15% 18% 15% 
*linnaosade puhul on antud soovituslikud küsitletavate arvud linnaosade proportsioone 
arvestades. 
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Küsitluse kokkuvõte on esitatud jooniste, tabelite ja tekstina. Enamasti on andmed esitatud soo, 

vanuse ja linnaosade lõikes. Linnaosade lõikes andmete analüüsimiseks moodustatud üksused 

ei vasta ametlikule linnaosade jaotusele. Antud kokkuvõttes on arusaadavuse eesmärgil 

analüüsiüksuseid siiski linnaosadeks nimetatud ning nende piirid on näidatud lisas 1. 
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II.  Sotsiaal-demograafilised üldandmed 

Järgnevas peatükis kirjeldatakse vastanuid toetudes põhilistele sotsiaal-demograafilistele 

andmetele (sugu, vanus, leibkonna suurus, haridustase, rahvus).  

Vastanutest 42% olid mehed ja 58% naised (vt tabel 2), mis on sarnane uuringuga I, kuid 

suurem on nooremate ja väiksem keskealiste osakaal, mis võib tuleneda e-küsitluse meetodist. 

Samas pole erinevus nii suur, et võiks selle põhjal väita, et linna elanike vanuseline struktuur 

on muutunud, kuigi mingi mõju võib olla TÜ Pärnu kolledžil, mis nooremaid inimesi linna 

kasvõi ajutiselt elama kutsub. Vastanute keskmine vanus oli 42.6 (meestel 40.7 ja naistel 44.0) 

ja kõik need arvud on kahe aasta võrra väiksemad kui uuringus I. Vanuse hajuvus on nii 

gruppide siseselt kui üldiselt sarnane (17.8 aastat). Teistest linnaosadest kõrgema keskmise 

vanusega olid Ülejõe (50.5), mis oli 10 aastat tagasi kõige nooremate inimeste elukohaks ja 

Vana-Pärnu (49.4), mille keskmine elanike vanus on kahe aasta võrra tõusnud. Rannarajooni 

elanike keskmine vanus (42.2) on neli aastat väiksem kui uuringus I. Kõige nooremad inimesed 

elavad Mai/Papiniidu (37.8) ja Rääma-Tammiste piirkonnas (36.4, vähenenud 6 aastat).  

Tabel 2. Vastanute soolis-vanuseline struktuur 

 15-30-aastased 31-59-aastased 60-74-aastased kokku 

mees 36% 46% 19% 42% 

naine 29% 42% 28% 58% 

vastajatest 32% 44% 24% 100% 

Vastanutest 95% olid eestlased ja 5% venelased, mis pole proportsioonis rahvastiku jaotusega, 

kuid tuleneb arvatavasti eestikeelsetest ankeetidest. Uuringus I oli venelasi 17%. Järgnevates 

tabelites on küll toodud ka rahvuslik eristus, kuid selle põhjal ei tohiks teha liigseid järeldusi ja 

seetõttu erinevate linnaosade rahvuslikku võrdlust siin ka ära ei tooda. 

Järgnevas tabelis 3 on toodud haridustasemete võrdlus. Alghariduse või alla selle osakaal on 

kõikide vastanute seas kahanenud 2 protsendipunkti võrra ja seda omavad kas alles põhikoolis 

käivad õpilased või üle 60-aastased vastajad. Põhiharidus on naistel vähenenud 5 

protsendipunkti ehk kolmandiku võrra, venelastel suurenenud poole võrra. Kõige suurem 

erinevus 10 aasta taguse uuringuga on 15-30-aastaste seas, sest toonasest 17%-lisest 

põhiharidusega vastanute osakaalust on alles jäänud 1%, kuid see võib osaliselt tuleneda ka 
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küsitluse meetodist. Kutseharidusega mehi on aastal 2012 pea neli korda (naisi seitse korda) 

rohkem kui 10 aastat tagasi, samas on sarnane langus kesk- ja keskerihariduse grupis, seega 

võib arvata, et selline muutus võib tuleneda hariduspoliitilistest muudatustest. Vanusegruppide 

lõikes on kuni 30-aastaste puhul nii kutse- kui keskhariduse puhul vähenemine 10 

protsendipunkti, kuid 31-59-aastaste puhul on kutsehariduse omamine vähenenud neli korda 

2%-ni ning kesk- ja keskeriharidus esinemine poole võrra. Kõrgharidusega vastanuid oli 

andmestikus pea kolm korda rohkem kui uuringus I. Meeste, üle 60-aastaste ja eestlaste 

kõrghariduse sagedus on suurenenud kaks korda, naistel ja kuni 30-aastastel 2.5 korda ning 31-

59-aastastel kolm korda. 

Tabel 3. Vastajate haridus soo, vanuse ja rahvuse lõikes. 
 algharidus 

või alla 
selle põhiharidus kutseharidus 

kesk- ja 
keskeriharidus kõrgharidus 

Teaduslik 
kraad 

Mees 0% 13% 48% 14% 20% 4% 

Naine 1% 9% 39% 8% 36% 7% 

15-30-
aastased 

1% 1% 16% 52% 9% 19% 

31-59-
aastased 

0% 0% 2% 34% 15% 42% 

60-74-
aastased 

2% 21% 46% 5% 19% 6% 

eestlane 1% 11% 44% 9% 30% 6% 

venelane 0% 18% 19% 42% 21% 0% 

vastajatest 1% 11% 42% 11% 29% 6% 

Kõrgema haridusega (kõrgharidus või üle selle) elanike osakaal on kõige suurem Eeslinnas ja 

Rannarajoonis. Madalama haridusega (põhiharidus või alla selle) elanike osakaal on kõige 

suurem aga Kesklinnas ja Ülejõel (vt Lisa 2).  

Keskmine leibkonna suurus oli 2.8 inimest (vt Lisa 3), mis on 0.1 võrra väiksem kui uuringus I 

(eestlastel keskmine leibkonna suurus 2.8 ja venelastel 2.7). Kõige enam oli leibkondi, kuhu 

kuulus 2 inimest (32%) ja 4 inimest (22%). Vastanute hulka sattus ka kaks 11-liikmelise 

leibkonna esindajat. Lisast 3 võib näha, et kõige suurema leibkonnaliikmete arvuga olid 

Rääma/Tammiste piirkond (3.9) ja Raeküla (3.5), kõige väiksemad leibkonnad elavad 

Kesklinnas (2.1) ja Ülejõel (2.1). 
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Ülalpeetavaid lapsi on küsitletud vastajatest pea pooltel (48%) ja ühes leibkonnas keskmiselt 

1.8 last (vt Lisa 3), standardhälbega 1.0, mis näitab, et ülalpeetavate laste arv on enamasti 1-3, 

kuigi vastanute seas on üks leibkond, kus on 9 ülalpeetavat last. Erinevas eas laste keskmine 

arv leibkonnas jääb vahemikku 1.2-1.26, kuid teistest rohkem on leibkondades eelkooliealisi 

lapsi (vt joonis 1). Kõige vanema vanusegrupi vastajatel on kokku 16 ülalpeetavat last, kellest 

pooled on eelkooliealised. Kõige rohkem ülalpeetavaid lapsi on Rääma-Tammiste (2.1) ja 

kõige vähem Mai/Papiniidu ja Ülejõe (1.4) piirkonnas. Eelkooliealisi on kõige rohkem Rääma-

Tammiste (1.4), põhikooliealisi Rääma-Tammiste ja Rannarajooni (1.4), gümnaasiumiealisi 

Rääma-Tammiste, Vana-Pärnu ja Kesklinna (1.4) ja ülikooliealisi Raeküla (1.6) piirkonnas (vt 

Lisa 3). 

 

Joonis 1. Erinevas eas laste arv protsentides ülalpeetavate lastega leibkondades. 

Majanduslikult aktiivne rahvastik (isikud, kes soovivad töötada – töötajad ja töötud) moodustas 

Pärnus 72% (vt joonis 1), majanduslikult passiivne rahvastik (isikud, kes ei soovi töötada või ei 

ole selleks võimelised – õppurid, lapsehoolduspuhkusel viibijad, kodused pensionärid) 

moodustas 27% (vt joonis 2). Muutus on majanduslikult aktiivse rahvastiku kasuks 3% 

võrreldes uuringuga I. Töötavate pensionäride ja lapsehoolduspuhkusel olijate arv on tõusnud 

2.5 korda, koduste pensionäride hulk vähenenud 3 korda ja õppijate arv 2 korda. 
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Joonis 2. Majanduslikult aktiivne rahvastik (% arvutatud 16-74-aastastest) 

 

Joonis 3. Majanduslikult passiivne rahvastik. 

Vastajate majanduslik seisund soo, vanuse ja rahvuse lõikes on toodud Lisas 4, siinkohal 

tuuakse tulemuste võrdlus uuringuga I. 
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Naisettevõtjate arv on võrreldes eelmise uuringuga poole võrra vähenenud. Ajutiselt mitte 

töötavate naiste hulk on suurenenud pea poole võrra, töötavate naispensionäride arv on tõusnud 

kaks korda rohkem kui töötavate meespensionäride arv. Töötavate alla 30-aastaste arv on 

vähenenud 17 protsendipunkti ja õppurite arv on suurenenud 12 protsendipunkti võrra. 60-74-

aastaseid ettevõtjaid on kaks korda rohkem (4% oma vanusegrupist) ja töötavaid pensionäre on 

nende seas 4 korda rohkem ja koduseid pensionäre 2/3 võrra vähem kui 10a tagasi, venelaste 

seas on pea kolm korda rohkem ettevõtjaid kui eestlaste seas. Ettevõtjaid on kõige rohkem 

Räämal (20%), palgatöötajaid Mai/Papiniidus (54%), ajutiselt mitte töötavaid Eeslinnas (10%), 

töötavaid pensionäre Vana-Pärnus (32%), koduseid Rannarajoonis (5%), õppureid Eeslinnas 

(24%) ja koduseid pensionäre Ülejõel (23%) vastavas linnaosas vastanutest (vt lisa 5). 

Tööl käiakse kõige sagedamini Kesklinnas (28%) ja Rannarajoonis (13%), kõige harvemini 

Eeslinnas (3%), Vana-Pärnus (1%) ja Tammises (0.3%). Väljaspool Pärnut käib tööl 8% ja ei 

õpi ega tööta 11% vastanutest (vt joonis 4). 

 

Joonis 4. Vastanute elu- ja töökoha asukoht (vt ka Lisa 6).  

Kui Kesklinna, Rannarajooni, Ülejõe ja Rääma elanike töökoht on elukohaga samas või 

naaberpiirkonnas, siis Raeküla elanikest käib 20% tööl väljaspool Pärnut (enamasti Tallinnas ja 

Pärnu-Jaagupis). Väljapool Pärnut töötataksegi enamasti Tallinnas, kuid on ka Sauga, Paikuse 
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ja Tahkuranna vallas ning välismaal töötavaid vastanuid. Ülejõel ja Vana-Pärnus on rohkem 

pensionäre, seetõttu on nende hulgas ka suurem mitte töötavate vastajate osakaal.  

III.  Olemasolev eluase 

Rohkem kui pooled Pärnu elanikest elavad korruselamutes (53%), samas on suur osakaal ka 

ühepereelamutes elavatel linlastel (41%), mis on veerandi võrra suurem kui 10a tagasi. Kolm 

korda on vähenenud ka kaksik-, kahepere- või ridaelamutes elavate vastajate arv olles aastal 

2012 kokku 6%. Kõige rohkem on korruselamutes elavaid inimesi Kesklinnas (96%), 

Mai/Papiniidu piirkonnas (92%) ja Eeslinnas (65%). Võrreldes uuringuga I on Kesklinnas 

korteris elavate inimeste hulk suurenenud 26 ja Eeslinnas 18 protsendipunkti. Rääma-Tammiste 

piirkonnas on korterites elavate vastanute arv vähenenud pea kolm korda. Korterelamutes 

elavate inimeste vähenemine võib olla mõjutatud ka sellest, et küsitlejad ei saanud 

korrusmajade trepikodadesse sisse, kuid e-küsitluse puhul seda probleemi polnud ja seega ei 

tohiks see mõju olla väga suur. Rohkem on ühepereelamutes elavaid inimesi Raekülas (89%), 

Vana-Pärnus (68%) ja Rääma-Tammiste (67%) piirkonnas. (Vt joonis 5) 

 

Joonis 5. Eluaseme tüüp linnaosade lõikes. 
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Küsitlusele vastanute hinnangul on nende leibkonna kasutuses keskmiselt 84.6m2 elamispinda, 

milles on 3.5 tuba ja mida elanikud peavad pere vajadustele parajaks ehk keskmiselt 3.1 palli  

(5-palli süsteemis, kus 1 tähendas „liiga väike“, 2- „küllalt väike“, 3- „paras“, 4-  „piisavalt 

suur“ ja 5- „liiga suur“). Leibkonna liikme kohta on ruumi 33.7m2 ja 1.4 tuba, mis on 0.4 toa 

võrra suurem kui uuringus I. Kõige rohkem on eluruumi ühepereelamutes ja kõige vähem 

korterelamutes (vt lisa 3). Õueala hinnati keskmiselt 634 m2 suuruseks, kuid sellele küsimusele 

vastasid ainult pooled vastajatest, kes hindasid õueala vastavust oma pere vajadustele 2.8 

palliga ehk peaaegu parajaks. Kõige rohkem elamispinda on Raeküla (125.2 m2) ja Rääma-

Tammiste (122.0 m2) piirkonnas ja kõige vähem Mai/Papiniidu (63.1 m2) ja Kesklinna (50.6 

m2) piirkonnas (vt ka lisa 7) ja rahulolu sellega kõrgem ruumikamate ja veidi madalam vähem 

ruumikamate eluruumidega piirkondades (vt lisa 8). Õueala suuruse hinnangut ei ole mõtet 

linnaosade kaupa välja tuua, sest elanikel oli selle määratlemisega raskusi. Samas rahulolu 

sellega on kõrgeim Rannarajoonis (3.1), Vana-Pärnus ja Räämal (3.0) ja madalaim Kesklinna ja 

Mai/Papiniidu (2.5) piirkonnas (vt lisa 8).  

Vanuse järgi samu näitajaid vaadates oli näha, et kõige rohkem elamispinda on 31-59-aastastel 

(96.1 m2) ja kõige vähem 60-74-aastastel (67.4 m2), kes samas peavad seda veidi suuremaks 

kui pere vajadused on (keskmine hinnang 3.3). Õueala suurus on 15-20-aastaste hinnangul 

kõige väiksem (425.7 m2) ja nemad hindavad oma vajadusi veidi suuremaks, kui see praegu on 

(2.68). Õueala peavad vajalikuks kõik linna äärde jäävate rajoonide elanikud (vt lisa 9), samas 

Kesklinnas peab seda vajalikuks 75%, Ülejõel 88%, Eeslinnas 91% ning Rannarajoonis ja 

Mai/Papiniidus 93% vastanutest.  

Eluaseme küsimuste bloki lõpus uuriti ka sõiduautode olemasolu leibkonnas. Sõiduauto on 

leibkonna kasutuses (vt lisa 9) suuremal osal Raeküla (94%) ja Rääma-Tammiste (90%) 

elanikest, samas linnasüdames ja Ülejõel on autodega leibkondade osakaal 60-67%. Ka 

Mai/Papiniidus on autodega leibkondi 68%. Üks autode vähesuse põhjus neis piirkondades on 

parkimisvõimaluste vähesus, sest piisavaid parkimiskohti (vt lisa 9) mainivad ainult Raeküla 

(95%), Rannarajooni (77%), Eeslinna (76%), Ülejõe (75%), Vana-Pärnu (92%) ja Rääma-

Tammiste (87%) elanikud. Kesklinna, Mai/Papiniidu ja Ülejõe elanike arvamused lähevad 

lahku sõltuvalt sellest, kas neil on leibkonnas auto või mitte – need, kellel on auto arvavad, et 

parkimiskohti pole piisavalt ja need, kellel pole autot, arvavad, et parkimiskohti on piisavalt. 
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Keskmiselt on leibkondadel 1.3 autot, Raeküla ja Rääma-Tammiste piirkonnas on neid 1.6, 

Vana-Pärnus kõige vähem keskmiselt üks auto. Alla 60-aastastel on keskmiselt 0.4 autot 

rohkem kui üle 60-aastastel. 

IV.  Teenuste kättesaadavus 

Küsitluses “Pärnu elanike elukeskkond” paluti inimestel hinnata, mitu minutit neil kulub aega 

kodust lähima teenindusettevõtteni või rajatiseni jalgsi kõndides, et analüüsida inimeste 

juurdepääsu avalikele haljasaladele ja põhiteenustele. Juurdepääsu defineeritakse kui elamist 

300 m raadiuses avalikust haljasalast või muudest teenustest1. Kui avalikele haljasaladele ja 

põhiteenustele juurdepääsu hinnata lähtudes “15 minuti jalgsimineku kauguse” 

kontseptsioonist2, siis aastal 2001 jäid Pärnus sellest alast välja perearstipunktid, 

sotsiaalabikontorid ja sportimisvõimalused. Kordusuuringus fikseeritakse küsitlusankeedis 

liikumise aeg 10-minutilise täpsusega, mis teeb kahe uuringu võrdlemise veidi keeruliseks, 

kuid siiski võib öelda, et perearstiteenus on pea pooltele inimestele 2012 a uuringu järgi 

kättesaadav (vt joonis 6). Kõige lähemal elukohale asuvad endiselt bussipeatused ja 

toidukauplused. 

 

                                                 
1 “Towards a Local Sustainability Profile – European Common Indicators” 
2 Euroopa Keskkonnaagentuur, Regionaalpoliitika Peadirektoraat ja ISTAY (Itaalias asuv Instituto Nazionale di Statistica) 
kasutavad kõik juurdepääsu määratlemiseks kontseptsiooni “15 minuti jalgsimineku kaugusel”. See peaks tähendama eaka 
inimese puhul umbes 500 m kõndimist, mis linnulennult vastab 300m 
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Joonis 6. Teekonna pikkus jalgsi kõndides elukohast avalike haljasalade või põhiteenuste 
juurde. 
Joonisel 7 on toodud linnaosade kaupa kolm probleemsema kaugusega teenust, milleks on 

perearstiteenuse, lasteaia ja kooli kaugus. 

Kõige kaugemal on perearstiteenus Rääma-Tammiste ja Raeküla-Lodja piirkonna elanikele, 

sest mõlemas piirkonnas peab pea 60% sinna jõudmiseks kõndima üle 30 minuti, lisaks on veel 

25% neid, kellel kulub 10-20 minutit. Keerulises olukorras on ka Vana-Pärnu inimesed, sest 

neist pooltel kulub perearsti juurde minekuks 10-20 minutit ja pea viiendikul üle 30 minuti. 

Teistest piirkondadest paremas olukorras on Kesklinna ja Ülejõe piirkond, kus kuni 70% 

elanikest saab arstile kuni 20-minutilise jalutamise järel. Võrreldes 10. a taguse uuringuga on 

tulemused paranenud niipalju, et Mai/Papiniidu piirkond on perearsti teenuse kättesaadavuselt 

parimate linnaosade seas, varasemale kõige kehvemale positsioonile.  

 

Joonis 7. Juurdepääs perearsti, lasteaia ja kooli teenusele linnaosade lõikes (vt ka Lisa 10). 
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Kooli ja lasteaia teenust ei vaja iga Pärnu elanik, kuid  mõlema teenuse puhul paistab silma 

Vana-Pärnu ja seda eriti koolitee pikkusega, mille läbimiseks kulutab 77% teenuse kasutajatest 

üle 20 minuti. Kool on pisut kaugel ka Rääma-Tammiste ja Raeküla lastest, sest ka nendest pea 

pooltel (42%) on koolitee läbimise pikkus suurem kui 20 minutit. Lasteaiatee on üle 30 minuti 

pikk Rannarajooni ja Raeküla elanikest 16% hinnangul, Vana-Pärnus üle 20 minuti 39%-l 

teenuse kasutajatest. 

Joonisel 6 toodud teenuste kohta oli vastajatel võimalik olukorda ka kommenteerida ja 

järgnevalt tehakse neist ülevaade linnaosade kaupa.  

Kesklinna elanikest kasutas võimalust teenuste kättesaadavust kommenteerida neli vastajat. 

Üldiselt olid nad teenuste kättesaadavusega rahul (seda võib järeldad ka kommentaaride 

vähesusest), kuid rõhutati lastele vajaliku looduskeskkonna ja sportimisvõimaluste raskesti 

kättesaadavust ja linnaliini busside läbimõtlematut sõidukorraldust, mille puhul on peatused 

kasutult dubleeritud, liinid liiga hajali ja vähe busse läbib Mere ja Papiniidu peatusi. Haiglasse 

sõit kestab liiga kaua ja raudteejaamaga on kehv ühendus. Sooviti, et kesklinnas oleks kino ja 

suurem toidukaupluste valik. 

Eeslinna vastajatelt oli 10 kommentaari, millest kuus ütles, et kõik on kättesaadav ja hea või et 

sellepärast see elukohta valitud saigi, et kõik oleks lähedal. Ülejäänud ütlesid, et Riia maanteelt 

ei ole võimalik bussiga perearstikeskusesse, turule ja linnavalitsusse sõita, läheduses puudub 

põhikool, mõned tänavad vajavad remonti. Üks kommentaar puudutas mänguväljakut ja selle 

tuuakse siinkohal ka ära: „Mänguväljak ja bussipeatus on pidevalt asotsiaale täis. Pargis 

pissitakse ja juuakse ümber mänguväljaku. Peale MUPO kaotamist on olukord küll pisut 

paranenud, aga siiski mitte eriti lastesõbralik“                                                                                                                                                                                                                   

Rannarajooni elanikelt tuli neli kommentaari, mis tõid välja korraliku toidukaupluse 

puudumise, mänguväljakute ja lähima eestikeelse gümnaasiumi liiga kaugel paiknemise. Lisaks 

on üks noor naisterahvas esitanud küsimuse: „Kolledžile lähemale võiks ühistransport sõita, 

kõige lähemad peatused on teater ja sanatoorium. Miks ei ole siin kuskil bussipeatust?“ 

Mai/Papiniidu piirkonnast tuli 11 kommentaari. Seitse vastanut kinnitasid, et kõik on väga 

hästi. Üks vastaja ütles isegi, et sedasi küsimustikku täites tundub kõik nii hea, et tuleks 

edasisest virisemisest loobuda. Kaks kommentaari olid perearsti teenuse kohta ja viitasid 
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samale probleemile – piirkonna perearstid on nii koormatud, et tegelikult on nende perearst 

hoopis kesklinnas. Üks vastaja ütles, et kuigi üks lasteaed on kohe elukoha kõrval, on nad 

nimekirja järgi hoopis kuni 30-minutilise jalutuskäigu kaugusel olevasse lasteaeda paigutatud. 

Mainiti ka lähima toidupoe nõrka valikut, sest Selver on liialt kaugel seal jala käimiseks. 

Tõstatati ka mänguväljakute ja istepinkide puudust piirkonnas. Mõningad pingid küll olevat 

rannajoont mööda kulgevas pargis, kus olevat pidevalt noortekambad või asotsiaalid, samas kui 

Mai rajooni elamute vahel oleks vanematel inimestel hea jalgu puhata. 

Raekülast tuli kolm kommentaari, mis puudutasid transporti. Üks vastaja ütles, et kui oleks 

normaalne bussiühendus, siis oleks elu Raekülas väga hea. Bussiühendus on aga eluks vajalik, 

sest läheduses olevad kauplused pole piisava valikuga ja tuleb käia kaugemal. Samuti on 

transporti vaja perearsti juurde sõitmiseks, kuid ilma ümberistumiseta, sest vanematel inimestel 

on bussi sisenemine ja väljumine raskendatud. 

Rääma-Tammiste piirkonnast tuli 20 kommentaari ja nende sisu, eriti Tammiste pool elavatelt 

vastajatelt, annab märku vähemalt teenuste kättesaadavuse poolest üpris probleemsest 

piirkonnast. Kõige sagedamini mainiti korraliku toidupoe puudumist ja seda nii Räämal kui ka 

Tammistes. On küll olemas esmatarbekaup, aga kvaliteet on kehvem kui suurtes 

kaubanduskeskustes. Teisena mainiti bussiliikluse vähesust Rääma piirkonnas - näitena toodi 

Rääma tee, millel hoolimata tihedast liiklusest liigub üks buss tunnis. Oja tänaval on 

bussiliiklus tsükliline, mis tähendab, et kas on korraga peatuses mitu bussi või siis pole tükk 

aega ühtegi. Tammistes soovitakse tihedamat bussiühendust lasteaiaga. Kolmandal kohal oli 

mänguväljakute puudumine ja seda nii Räämal (Männi, Rohu ja Oja piirkonnas)  kui 

Tammistes, kus on küll lasteaia mänguväljak, aga seda ei saa lasteaias mitte käivad lapsed 

kasutada. Räämal on mänguväljakud enamasti majade elanike tehtud ja need pole mõeldud 

üldkasutatavateks. Mainiti ka seda, et perearstile on aeganõudev ühistranspordiga minna, sest 

ükski buss sinna otse ei sõida. Kooli ei vii kõnniteed (Oja tänav) ja seega on ohtlik jala koolis 

käia. Tammiste piirkonna elanikud soovivad Jaansoni raja pikendamist Tammiste lasteaia teeni, 

sest siis oleks turvaline lastega seda mööda Jaansoni rajani rattaga sõita. Üks vastaja oli ka 

üpris pessimistlik, sest teda peavad kodulinnas kinni veel ainult juured, sest kui 

tööstusettevõtted ja turismindus ei huvita, siis tööd kodukandis leida ei ole ja paratamatult tuleb 
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mujale liikuda. Üldiselt võib Rääma-Tammiste piirkonna kohta öelda, et tegemist on 

piirkonnaga, kus ilma transpordivahendita oleks teenuste kättesaadavus üpris kesine. 

Vana-Pärnu elanikelt tuli ainult kaks kommentaari, mis puudutasid toidukauplust ja eriti selle 

kõrgeid hindu ja madalat kvaliteeti. 

Ülejõe elanikud ei kommenteerinud teenustele juurdepääsetavust.  

Elanikelt uuriti ka seda, kas nad külastavad kodule lähimat teenindusettevõtet või rajatist ka 

kõige sagedamini ja kui ei, siis miks. Järgnevalt tuuakse ülevaade tulemustest protsentuaalselt 

ja keskmiste hinnangute järgi ning  teenuste peatüki lõpus on ka vastajate kommentaarid, miks 

nad ei külasta kodulähedast teenindusettevõtet või asutust. 

Üldiselt võib öelda, et kodulähedast perearsti, toidukauplust ja parki või haljasala külastatakse 

kõige sagedamini (vt joonis 8). Need, kes ei külasta lähimat toidukauplust (36%), kellest 

omakorda 76% tõid välja ka põhjuse, milleks oli toidukaupluste kõrged hinnad (47%) või kehv 

valik (43%) ning mitmeid kordi öeldi, et käiakse poes pigem töökoha lähedal asuvas kaupluses 

(7%)  või kodupoe kvaliteet on madal (4%). Lähima toidukaupluse kasutamise osakaalu poolest 

on väikseimad arvud Raeküla, Vana-Pärnu ja Rääma-Tammiste, jäädes 40% piirimaile.  
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Joonis 8. Lähima teenindusettevõtte või rajatise kõige sagedamini külastamise osakaalud. 

Kodulähedase perearsti juures mitte käimise (29% vastajatest) põhjustena tõi 47% välja Pärnu 

Perearstikeskuse kasutamise, vastajatest 21% perearst asub teises linnas kolimise tõttu või ei 

vali nad arsti asukoha järgi (5%). Oli neidki, kes tõid põhjuseks perearsti nimekirja mitte 

mahtumise (2%), teenuse mitte kasutamise (3%) või nad ei tea kes nende perearst on (3%). 

Lähimat perearsti külastavad kõige sagedamini Raeküla elanikud, aga neil pole ka suurt valikut, 

pealegi on kõige lähem perearst neile ka piisavalt kaugel nagu eespool selgus.  

Kodulähedast lasteaiateenust kasutab 24% vastanutest, kuid Raeküla ja Rääma/Tammiste 

piirkonnas on olukord mõnevõrra parem. Põhjenduse tõi 46% vastajatest ja selleks oli enamasti 

see, et pole vastavas eas lapsi. Kuid teenuse kasutajad tõid põhjuseks kohtade vähesuse (16%), 

kodused lapsed (11%) või pole lasteaedades pakutavad tingimused sobivad (11%). Positiivse 

põhjusena toodi kaugema lasteaia valikuks ujuma õppimise võimalus või rahulikum keskkond. 

Elukohast kaugemal asuvates koolides käimist märkis 75% vastajatest, põhjuse (va teenuse 

mitte kasutamise vajalikkuse) tõi neist välja 26%, milleks oli kas konkreetse kooli nimetamine 

(73%) paremad tingimused või tase (10%), vastavate haridustasemete puudumise kodukoolis 

(7%) või elukoha vahetuse tõttu ei soovitud kooli vahetada (7%).   

Laste mänguväljakute külastamiseks minnakse ka vajadusel pigem kaugemale, kuigi 

kodulähedast parki või haljasala külastatakse just kõige sagedamini, mis võib tuleneda 

lemmikloomade omamisest. Kodulähedaste mänguväljakute mitte kasutamisel toodi 

põhjenduseks nende puudumine (28%), on kodus olemas (9%) või soojal ajal rannas olemise 

eelistamist (9%). Parimate mänguväljakutena mainiti Rannaparki (44%) selle kaasaegsuse ja 

atraktiivsuse tõttu, Vanaparki (25%), kus pidavat küll olema probleem asotsiaalidega ja 

Munamäeparki (19%). Üks vastaja ütles kommentaariks järgmist: „Pärnu lastemänguväljakud 

ei vääri oma nime üldse. Ei külastagi neid. Käime erinevatel mängumaadel, mängutubades ja 

puhkekülades. Mängupargis käies astusin omale klaasikillu jalga ja hiljem jälgides, mõistsin, 

et kõik kohad on klaasikilde, suitsukonisid täis. Inimesed ei austa üldse lastemänguväljaku 

kontseptsiooni“. 

Kodulähedasi parke või haljasalasid ei kasuta 53% vastanutest. Mittekasutamise põhjusena 

vastas 28% küsitletutest, et neil pole vajadust seal käia, ülejäänutest 18% ütles, et pole sobivaid 
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parke, 32% eelistavad randa jalutamiseks, 13% ei tunne huvi või pole neil aega pargis jalutada, 

19% häirivad asotsiaalid. Ülejäänutel on kas maakodu (9%) või kodus piisavalt haljastust (5%) 

või käiakse Raeküla metsas (4%).    

Vastajatel paluti hinnata ka asutuste ja teenuste kättesaadavust 5-palli süsteemis (1-väga halb, 

…, 5-väga hea; 9- see pole tähtis) ja tabelis 5 esitatakse hinnangute keskmised, kus ei arvestata 

„pole tähtis“ vastanuid, kelle osakaalud on siiski olulised ja seepärast ära toodud joonisel 9. 

Kõige vähem „see pole tähtis“ vastati bussipeatuse (2%) ja toidukaupluse (5%) teenuse kohta, 

ning pea sama tähtsad on perearstiteenuse kaugus, bussiliikluse sagedus ja ühendus kesklinnaga 

ning haigla kaugus. Kõige rohkem on mittetähtsaks märgitud lasteaia (37%) ja mänguväljaku 

(30%) kaugust ja nende hulgas polnud ühtegi eelkooliealiste lastega leibkonda ja sama kehtib 

ka kooli kauguse hinnangu kohta. 

 

Joonis 9. Teenuse kättesaadavusele antud hinnangu „see pole tähtis“ osakaalud teenuste lõikes.   

Kui vaadata kõikide teenuste üldist keskmist (leitud kõikide teenuste hinnangute keskmisena, 

lisa 12), siis on kõige rohkem rahul Mai/Papiniidu piirkonna elanikud, kelle hinnang asutuste ja 

teenuste kättesaadavusele on 5-palli süsteemis 4.2, ületades ainsa linnaosana  4 palli ehk „hea“ 

piiri. Teisena on mitte väga palju nõrgema hinnanguga Kesklinn (3.9) ja kolmas Eeslinn (3.6). 
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Kõige halvem hinnangu, mis on siiski üle „rahuldava“, on andnud Vana-Pärnu (3.3) ja 

Rääma/Tammiste piirkond (3.4). Kõige paremaks hinnatud rajatis on bussipeatus (4.2), millele 

järgnevad pargi või haljasala kaugus (4.1) ja kooli kaugus (4.1). Viimane „heaks“ nimetatud 

teenus on toidukaupluse lähedus (4.0). Kõige kehvema hinnangu on saanud haigla kaugus (2.8) 

ning vaba-aja ja meelelahutusasutused (3.1). Linnaosade lõikes suuri erinevusi ei ole, ainult 

Rääma-Tammiste piirkond on teistest tunduvalt positiivsema hinnanguga haigla teenuste 

kättesaadavuse üle. 

Teenuste kättesaadavuse kohta võib üldiselt öelda, et suuri probleeme pole, kuid on siiski 

mõningaid teenuseid, mida võiks arendada. Järgnevas tabelis 4 on teenused jaotatud neljaks 

rahulolu suuruse ja ulatuse järgi3 

 

Tabel 4. Hinnang asutuste ja teenustekättesaadavusele 

 Puudutab paljusid Puudutab väheseid 
Rahulolu suurem  Toidukaupluse kaugus 

Bussipeatuse kaugus 
Bussiühendus kesklinnaga 
Perearstiteenuse kaugus 
Bussiliikluse sagedus 
Tasuta sportimisvõimalus 
Avalikud teenused 

Lasteaed 
Kool 
Mänguväljaku kaugus  
Pargi või haljasala kaugus 
 

Rahulolu väiksem Haigla kaugus  
Vabaaja- ja meelelahutusasutused 

Tasulised sportimisvõimalused 

Tegeleda tuleks eelkõige valdkondadega, mis puudutab paljusid, kuid mille rahulolu on 

väiksem. Seega tuleks tegeleda probleemidega „haigla kaugus“ ja „vabaaja- ja 

meelelahutusasutused“. Haiglat liigutada arvatavasti ei saa, kuid parendada saab 

transpordiühendust haiglaga. 

V. Liikumisharjumused 

Liikumisharjumuste uurimiseks sooviti kaardistada Pärnu linna elanike liikumistrajektoore ühel 

tavalisel argipäeval, kuid kuna ankeeti sai täita ka ilma selle täitmist juhendava isikuta ja 

küsimuse juures olevat selgitust ei loetud korralikult läbi, siis märkis kolmandik vastajad mitte 

                                                 
3 Kährik, A., Ainsaar, M., 1998, Tartu ja Tartlased. 
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konkreetse päeva teekonna, vaid erinevate objektideni liikumise viisi ja kestuse elukohast. 

Seetõttu on andmestikus eristatud nn päevateekond ja käigud päeva jooksul. Lisaks on 

andmestikust puudu Vana-Pärnu käigud, sest sealse pilootuuringu puhul käike ei kaardistatud. 

Selle teema all uuriti ka vastajate ühistranspordi ja jalgrattaga liiklemise harjumusi, laste 

koolitee pikkust ja turvalisust. 

Uuringus I võrreldi elanike üldist liikuvuse taset keskmiste käikude arvuna päevas ja 

võrreldavuse huvides tehakse seda ka käesolevas uuringus. Joonisel 10 on toodud keskmine 

käikude arv erinevate gruppide lõikes.  

  

Joonis 10. Keskmine käikude arv päevas, soo, vanuse ja piirkondade lõikes. 

Keskmine käikude arv on võrreldes eelmise uuringuga täpsel ühe käigu võrra vähenenud, olles 

2.8 käiku päevas. Naised liiguvad meestest rohkem, mis on vastupidine eelmise uuringuga 

võrreldes. Vanuse puhul on näha, et kõige vanem vanusegrupp teeb teistest vanusegruppidest 

vähem käike, 15-30-aastaste käikude arv on vähenenud kahe käigu võrra ning majanduslikult 

aktiivsed ja passiivsed inimesed on peaaegu sarnaste käikude keskmisega. Linnaosade 

võrdluses näeme, et ka käesolevas uuringus on kõige agaramad liikujad Rääma/Tammiste 
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elanikud (4.3 käiku päevas), kuid Ülejõe elanikud on langenud esikohalt viimasele ja nende 

käikude arv on vähenenud 1.6 võrra. Uuringus I on Vana-Pärnu elanikud kõige väiksema 

liikumise aktiivsusega, kuid käesolevas uuringus seda väita ei saa, sest puuduvad vastavad 

andmed. 

Järgnevalt vaadatakse erinevaid käike ükshaaval. Tabelist 5 on näha, et päeva teekonna märkis 

53% ja käigud 28% vastajatest, millest tulenevalt peab nii teekonna kui ka käigu ajalise kestuse 

uurimisel neid gruppe eraldi vaatlema, sest alguspunktid on erinevad. 18% küsitletutest ei 

vastanud sellele küsimusele, kellest enamus on Vana-Pärnust, kuigi teekonna kirja pannud 

vastanute seas olid ka mõned interneti teel ankeedi täitnud Vana-Pärnu elanikud, kuid nende 

vähesuse tõttu on nad edasisest analüüsist siiski välja jäetud. 

Tabel 5. Linnaosade lõikes käikude märkimise sagedused 

PIIRKOND teekond käik vastamata 

Kesklinn 57% 27% 16% 

Rannarajoon 60% 34% 6% 

Eeslinn 45% 49% 6% 

Mai/Papiniidu 40% 49% 12% 

Raeküla 52% 28% 20% 

Ülejõe 74% 19% 7% 

Vana-Pärnu 6% 4% 91% 

Rääma/Tammiste 81% 15% 4% 

PÄRNU, sh Vana-Pärnu 53% 29% 18% 

PÄRNU ilma Vana-Pärnuta 59% 31% 10% 

Võib arvata, et need, kes märkisid erinevad käigud, mitte teekonna, märkisid päeva esimeseks 

käiguks selle käigu, mida nad teevad ka esimesena, seega esimese käigu puhul käsitletakse seda 

päevase teekonna esimese käiguna, kuid edaspidi vaadeldakse teekonna käike muudest 

käikudest  eraldi ning püütakse järgida uuringus I toodud struktuuri (eriti lisas 12 olevates 

tabelites), et oleks võimalik võrdlusmoment.  

Esimene  käik – 90% Pärnu elanikest 

Kõik vastajad alustavad oma esimest käiku kodust. Kõige rohkem suundub neist tööle (54%), 

14% läheb kauplusesse või kooli, 8% lasteaeda ja 4% sportima (kodeeritud kui puhkus ja 
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seltskondlik suhtlemine) ja 5% mujale (nt kalmistule). Esimesele käigule kulutatakse aega 

keskmiselt 22.7 minutit (vt lisa 12 tabel 2). 

Tabel 6. Liiklusvahend esimese käigu sooritamiseks ning selleks kuluv keskmine aeg 
Liiklusvahend Liiklusvahendi kasutajate osatähtsus Käiguks kuluv aeg  

Isiklik või tööauto 38% 19.8 

Jalgsi 40% 26.0 

ühistransport 20% 23.6 

Muu  (jalgratas, takso) 2% 10.1 

Võrreldes uuringuga I on auto kasutamine sagenenud 11 protsendipunkti ehk kolmandiku võrra 

ja ühistranspordi kasutamine vähenenud 18 protsendipunkti ehk pea poole võrra. Jalgsi 

liikumise aeg on suurenenud keskmiselt 6 minutit, ühistranspordiga liiklemine vähenenud 2.5 

minutit. Autoga liigutakse kõige sagedamini lasteaeda, tööle või kooli, ühistranspordiga tööle 

või kooli ning jalgsi mujale või kauplusesse (vt lisa 12 tabel 1). 

Teine käik – 86% Pärnu elanikest 

Päevase teekonna teine käik on kõige sagedamini töölt koju (25%) ja seda kas autoga (44%) 

või jalgsi (33%) ning aega kulub selleks keskmiselt 17.5 minutit. Pea sama palju vastajaid 

liigub kauplusesse (23%), kuid eelistatuim transpordivahend on auto (59%) ja aega kulub 

selleks 12.2 minutit. Töölt koju või kauplusesse liikujad ehk siis kokku 42% vastajatest teevad 

oma teise käigu suure tõenäosusega õhtupoolikul (eeldades, et tööpäev kestab kella 17-ni) 

samas kui väikelastega inimesed teevad oma teise käigu lasteaiast tööle (8% kõikidest 

vastajatest, 13.7 minutit) ehk hommikul, eelistades liikumisel autot (67%) ja kooliõpilased 

koolist koju (7%) ehk lõunal ja seda ühistranspordiga (53%) kulutades selleks keskmiselt 16.5 

minutit (vt lisa 12 tabel 3). Tabelis 7 on toodud liiklusvahendi kasutamise osatähtsus ja selleks 

kuluv keskmine aeg. 

Tabel 7. Liiklusvahend teise käigu sooritamiseks ning selleks kuluv keskmine aeg 
 Liiklusvahendi kasutamise osatähtsus Käiguks kuluv keskmine aeg (min) 

Isiklik või tööauto 44% 15.0 

jalgsi 34% 18.2 

muu 2% 14.0 

ühistransport 19% 29.6 

Võrreldes eelmise uuringuga on jalgsi teise käigu tegemine vähenenud 9 protsendipunkti ehk 

viiendiku võrra, autoga liikumine suurenenud 19 protsendipunkti ehk kolmveerandi võrra, 
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ühistranspordi kasutamine vähenenud 11 protsendipunkti ehk kolmandiku võrra. Ajalised 

kestused palju muutunud ei ole, kuid autoga liikumine on muutunud 4 minutit kiiremaks.  

Need, kes ei nimetanud mitte oma päevast teekonda vaid erinevaid käike, mida nad teevad 

päeva jooksul, neid teekonnaks sidumata, märkis teise käigu 99% ja kõige sagedamini oli see 

käik kodust kauplusesse (46%), 15% läks mujale, 14% puhkust või seltskondliku suhtlemist 

pakkuvasse kohta ja 9% liikus tööle. Liiklusvahendina eelistati kõige sagedamini jalgsi käimist, 

kuid tööle ja nn mujale minekul eelistati autoga liikuda. Kui tööle ja kauplusesse minek võttis 

keskmiselt aega 17 minutit, siis mujale ja puhkust nautima läinutel kulus selleks aega üle 40 

minuti, mis võib tähendada seda, et näiteks jalutamise või sportimise aeg lisati ka käigule 

kuluva aja juurde (vt lisa 12 tabel 4).  

Kolmas käik – 70% Pärnu elanikest 

Päevase teekonna kolmas käik on kõige sagedamini kauplusest koju (23% kolmanda käigu 

märkijatest, vt ka lisa 12 tabel 5) ja seda kas autoga (53%) või jalgsi (43%) ning aega kulub 

selleks keskmiselt 9.7  minutit. Võrdselt on neid, kes liiguvad arvatavasti siis õhtupoolikul kas 

kodust kauplusesse (11%) või puhkama (10%), eelistades mõlemal juhul pigem jalgsi minekut, 

kuid kaupluse juurde minekuks kulub poole vähem aega (11.2 minutit) kui puhkama minekule 

(24.2 minutit). Tabelis 8 on toodud liiklusvahendi kasutamise osatähtsus ja selleks kuluv 

keskmine aeg. 

Tabel 8. Liiklusvahend teise käigu sooritamiseks ning selleks kuluv keskmine aeg 
 Liiklusvahendi kasutamise osatähtsus Käiguks kuluv keskmine aeg (min) 

Isiklik või tööauto 41% 18.0 

jalgsi 40% 17.3 

muu 4% 6.8 

ühistransport 16% 19.6 

Kolmanda käigu puhul on tendents sarnane eelmise käiguga, st et jalgsi käimise osakaal on 

vähenenud ja autoga liikumise osakaal suurenenud. 

Erinevaid päeva jooksul tehtavaid käike nimetanutest märkis kolmanda käigu 60% ja kõige 

sagedamini oli see käik kodust puhkama (35%), 25% läks kauplusesse, 14% mujale ja 7% 

kooli. Liiklusvahendina eelistati puhkama ja kauplusesse minekul jalgsi käimist, kulutades 

mõlemale käigule keskmiselt 21 minutit, kuid kooli ja nn mujale minekul liiguti pigem autoga. 
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Kui kooli minek võttis keskmiselt aega 19 minutit, siis mujale läinutel kulus selleks aega 48.4 

minutit (vt lisa 12 tabel 6).   

Neljas käik – 56% Pärnu elanikest 

Päevase teekonna neljas käik oli seda märkinutel kõige sagedamini kauplusest koju (23%, vt ka 

lisa 12 tabel 7) ja seda kas jalgsi (64%) või autoga (33%) ning aega kulub selleks keskmiselt 

11.5 minutit (vt lisa 12 tabel 8). Järgneb kodust puhkama liikujate grupp (14%), kes teevad 

seda kas jalgsi (50%) või autoga (40%) kulutades selleks aega keskmiselt 16.4 minutit. Tabelis 

9 on toodud liiklusvahendi kasutamise osatähtsus ja selleks kuluv keskmine aeg.  

Tabel 9. Liiklusvahend teise käigu sooritamiseks ning selleks kuluv keskmine aeg. 

 Liiklusvahendi kasutamise osatähtsus Käiguks kuluv keskmine aeg (min) 

Isiklik või tööauto 41% 34.6 

jalgsi 41% 14.6 

muu 4% 9.0 

ühistransport 14% 22.6 

Neljanda käigu puhul on kolmandiku võrra suurenenud auto kasutajate hulk, kuid käiguks 

kulunud aeg on poole suurem kui uuringus I. 

Erinevaid päeva jooksul tehtavaid käike nimetanutest märkis neljanda käigu 29% ja kõige 

sagedamini oli see käik kodust puhkama (66%), pigem autoga (80%) ja aega kulub 84.1 

minutit. Ülejäänud käigud hõlmavad liialt väheseid vastajaid, et võiks teha mingeid järeldusi. 

 

Viies käik – 33% Pärnu elanikest 

Päevase teekonna viies käik oli seda märkinutel kõige sagedamini puhkamiselt koju (22%, vt 

ka lisa 12 tabel 9) ja seda kas jalgsi (42%) või autoga (32%) ning aega kulub selleks keskmiselt 

18.6 minutit (vt lisa 12 tabel 10). Järgnevad võrdselt 14% osakaaluga kauplusest koju või 

kodust puhkama liikujate grupid. Kauplusesse minnakse pigem autoga, kulutades selleks aega 

keskmiselt 9.8 minutit, puhkama minejad jalgsi, keskmise ajakuluga 14.4 minutit. Tabelis 10 

on toodud liiklusvahendi kasutamise osatähtsus ja selleks kuluv keskmine aeg. 
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Tabel 10. Liiklusvahend teise käigu sooritamiseks ning selleks kuluv keskmine aeg 
 Liiklusvahendi kasutamise osatähtsus Käiguks kuluv keskmine aeg (min) 

Isiklik või tööauto 45% 12.8 

jalgsi 42% 17.9 

Muu* 2%  

Ühistransport* 11%  
*käiguks kuluvat aega ei ole võimalik arvestada, sest nende liiklusvahendite kasutajaid on vähe. 

Ühistransporti kasutatakse viienda käigu puhul poole vähem ja autoga liigeldakse kolmandiku 

võrra sagedamini kui uuringus I. 

Erinevaid päeva jooksul tehtavaid käike nimetanutest märkis viienda käigu 16% ja kõige 

sagedamini oli see käik kodust puhkama (33%), jalgsi (80%) ja aega kulus 6.9 minutit. 

Ülejäänud käigud hõlmavad liialt väheseid vastajaid, et võiks teha mingeid järeldusi. 

 

Kuues käik – 21% Pärnu elanikest 

Viimane käik on põhiliselt puhkuselt koju minek, mida tehakse autoga ja aega kulutatakse 13.7 

minutit. Ülejäänud käikude osakaalud on liialt väikesed, et nendel pikemalt peatuda (vt lisa 12 

tabelid 11 ja 12) 

Üldiselt võib öelda, et süsteemsetele käikudele kulutatakse keskmiselt 52 minutit päevas. 

Meestel kulub käikude sooritamiseks keskmiselt 8 minutit vähem aega kui naistel. Nooremal 

vanusegrupil kulub käikudeks keskmiselt 3 minutit vähem aega kui teistel vanusegruppidel. 

Vanem vanusegrupp oli raskustes teekonna märkimisega ning märkis ankeeti pigem 

kõikvõimalikud käigud, mida teeb. 

Ühistransport liiklusvahendina linnas 

Ühistransporti kasutamise kohta (vt joonis 11)  ütles kõige rohkem vastajaid (40%), et kasutab 

seda harva ja ei kasuta üldse 20%, mis on kaks korda suurem kui uuringus I. Iga päev sõidab 

ühistranspordiga 14% vastanutest, mis on 23 protsendipunkti vähenenud võrreldes eelmise 

uuringuga. Endiselt on naised aktiivsemad igapäevased ühistranspordi kasutajad kui mehed. 

Vanemad sõidavad ühistranspordiga sagedamini kui ülejäänud, kuid noorimate grupp on kõige 

sagedamini vastanud, et ei kasuta ühistransporti üldse. 
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Joonis 11. Ühistranspordi kasutamine linnaosade, soo ja vanuse lõikes. 

Põhjuste osakaalud, miks ei kasutata ühistransporti (valikud „harva“ ja „ei kasuta üldse“) on 

toodud joonisel 12. Kõige sagedamini valiti valik, et bussidega liiklemine ei ole paindlik (25%) 

või eelistatakse autoga liikuda (20%), kuid bussipiletisüsteemi ebamugavust ja busside madalat 

kvaliteeti märkis ainult 2%. 
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Joonis 12. Ühistranspordi mittekasutamise põhjused (protsent on leitud harva või üldse mitte 
ühistransporti kasutavatest vastajatest) 

Muude põhjuste all toodi ära järgnevat: 

• ei ole põhjust kasutada (31%); 

• käiakse jala (25%); 

• lastega ja lapsekäruga on bussiga keeruline liikuda (18%); 

• bussiliiklus pole sobiva ajagraafiku ja marsruudiga (10%); 

• liigutakse võimalusel rattaga (4%). 

Konkreetselt võib nimetada, et Raekülaga võiks olla tihedam bussiühendus, Jaama tänavast ei 

saa Tammiste lasteaeda, lisaks sõidab kesklinna Jaama tänavast väga ebamugavat teed pidi, 

puudub Riia mnt – Uus-Sauga liin, ei soovita sõita haiglasse 30 minutit. 

Jalgratas liiklusvahendina linnas 

Jalgrattaga sõidab kord nädalas või sagedamini 48% ja harva 32% vastanutest. Kolmandik ei 

sõida rattaga üldse. Kõige enam sõidavad rattaga noored ja kõige vähem vanim vanusegrupp, 

kui arvesse võtta ka valikut „harva“.  
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Joonis 13. Jalgratta kasutamise sagedus 

Igapäevaselt või tööpäeviti jalgratta kasutajad alustavad aprillis ja lõpetavad oktoobris, nädalas 

kord või paar sõitjad kasutavad jalgrattast maist septembrini ja harvemini kasutajad 

suvekuudel. Aastaringselt jalgratta kasutajaid küsitlusele vastajate seas ei olnud. Kõige 

sagedamini sõidetakse rattaga vaba aja ja meelelahutuse eesmärgil (joonis 14), mis on väiksem 

kui uuringus 1, kuid seal oli võimalik valida mitu varianti, mida käesolevas uuringus ei 

võimaldatud. Samas oli variandi „muu“ valinud teinud seda seepärast, et tahtsid kaks või enam 

valikut kirja panna ja enamasti kirjutati, et jalgratast kasutatakse lisaks vaba aja veetmisele ja 

sportimisele ka transpordivahendina. Peamise transpordivahendina kasutab jalgratast 26% 

jalgrattaga sõitjatest, mis on eelmise uuringuga võrreldes 10 protsendipunkti suurem ja sama 

palju on vähenenud sportimise eesmärgil sõitmine. Kui kõige vanem vanusegrupp kasutab 

jalgratast teistest sagedamini transpordivahendina, siis ülejäänutele on see pigem vaba aja 

veetmise või sportimise vahend. Mehed spordivad ja veedavad vaba aega jalgrattaga sõites 
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naistest sagedamini. Kesklinna, Eeslinna ja Rannarajooni elanikud kasutavad jalgratast teistest 

sagedamini transpordivahendina, Vana-Pärnu elanikud teevad seda kõige harvemini.  

 

Joonis 14. Millisel peamisel eemärgil sõidate jalgrattaga  

Elanikelt uuriti ka seda, millised põhjused häirivad neid rattaga sõitmisel ja kui nad ei sõida 

rattaga, siis mis on selle põhjuseks. Mõlema küsimuse vastused on toodud joonisel 15. 

Sagedaseim põhjus, miks jalgrattaga ei sõideta on jalgratta puudumine (25%), millele 

järgnevad ebasobivad ilmastikutingimused (21%), korralikul kergliiklusteede võrgustik (18%) 

ja ebaturvalisus (18%). Kõige vähem oli põhjuseks ebamugavus (6%) ja prestiiž (5%). 

Jalgrattaga sõitjate kõige sagedamini mainitud häiriv asjaolu on rattateede võrgustiku 

puudulikkus (26%), millele järgneb autoliiklusest eraldamata liiklemisala (20%). Kõige harvem 

märgiti parkimisvõimaluste puudulikkust (9%).   
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Joonis 15. Häirivad asjaolud rattaga sõitmisel või põhjused, mis rattaga ei sõideta. 

Muude põhjustena toodi teede halba kvaliteeti, klaasikilde, puhastamata sõidutee ääri, 

autojuhtide hoolimatust, sillal sõitmist, ei saa inimesi kaasa võtta või kui rattaga midagi 

sõitmise ajal juhtub. Ühe vastaja kommentaari tooks siinkohal ka ära: „Oeh. No võrreldes 

Tallinnaga on elu lill, eks. Aga kui liikluseeskirja järgi peaks sõitma sõiduteel, siis Riia mnt-l 

seda küll teha ei julge. Võiks olla rohkem jalgrattateid ja kaldega mahasõite, rohkem 

parklaid... Jalgratas on lisaks jala käimisele meie pere eelistatuim liiklusvahend.“         

Kooliteega seonduv 

Küsitlusele vastanutel oli kokku 274 kooliealist last, kes lähevad kooli kõige sagedamini  

ühistranspordiga (37%) või perekonna autoga (33%), mis on ka arusaadav toetudes eelnevatele 

tulemustele, kus kool ei ole kodulähedane kool. Jala läheb kooli 26% ja jalgrattaga 2%. 

Enamus lapsi läheb kooli iga päev sama vahendiga, kuid 6% kasutab mitut erinevat viisi ja 

enamasti on selleks ühistranspordi ja perekonna auto või siis ühistranspordi ja jalgsi liikumise 

kombinatsioon. Võrreldes uuringuga I on kolm korda suurenenud autoga ja pea kaks korda 

vähenenud jalgsi kooli minejate hulk.  
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Joonisel 15 on toodud keskmised koolitee pikkused minutites ja selgub, et ühistranspordiga 

kooli minejatel on teekonna kestus poole pikem kui neil, kes jalgsi või jalgrattaga lähevad ning 

4.5 minutit pikem kui neil, kes perekonna autoga lähevad. Kuigi ühistranspordi kasutajate ja 

jalgsi minejate koolitee on võrreldes eelmise uuringuga vähenenud 5 minuti ringis, siis võib 

seda pidada pigem vastava viisi kasutajate arvu muutumise mõjuks.  

 

* vastajaid 5 tk, keskmine ei pruugi olla adekvaatne 

Joonis 15. Koolitee pikkus piirkondade ja transpordivahendite lõikes. 

 

Sarnaselt uuringuga I uuriti ka sellel korral, milliseid ohtlikke kohti leidub laste kooliteel ja 

need on järgnevas loetelus ära toodud: 

1) Vanapargi-Laia-Riia mnt ristmik, Vanapargi-Rüütli-Jalaka tn ristmik 

(bussipeatuseboksi juures), Vanapargi-Aia ristmik üle Aia tn teed ületades pole 

ülekäigumärki  

2) Tammsaare pst ülekäik  

3) Puudub kõnnitee ja ülekäimise ala Oja tänaval (oli ka uuringus I mainitud- K. Õun) 

4) Politseimaja juures on aastaid suur allalangenud kaevukaas, mille juures teevad 

autojuhid ohtlikke kõrvalepõikeid. 

5) Olevi tänaval puudub kõnnitee ja ei peata kinni kiiruspiirangutest Raeküla kooli lähedal 
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6) Ohtlik on Pärnu-Rakvere-Sõmeru mnt. Tammistes kus peaks kiirusepiirang olema 

50km/h. Oleme pöördunud KOV poole, aga siiani ei ole mingeid muutusi olnud. (See 

probleem likvideeriti juunis 2012 -  K. Õun) 

7) Kuninga tänava põhikooli ümbrus ikka autodest pungil ja sõidetakse ikka liiga kiiresti, 

hoolimata sellest, et kogu ümbruskond pisikestest juntsudest kihab.  

8) Maist kuni Jaansoni rajani on ohtlik.  

9) Mai-Papiniidu ristmik  

10) Lubja ja Voorimehe nurk, sama kehtib ka autoga sõites  

11) Kõnniteed väga halvas korras Jaani tn. kuni Tallinna mnt'ni  

12) Kõnnitee puudub Suur-Jõe tänaval.  

13) Ehitajate tee 

14) Hotell Strandi peatus linna suunas on väga ohtlik, eriti talvel, sest pole bussi ootamiseks 

ruumi. 

15) Karja tn ületus (oli ka uuringus I mainitud- K. Õun) 

16) Riia mnt-lt tulles on vaja ületada Vanapargi tänav ja seal pole ülekäigurada. 

17) Inimesed sõidavad liiga kiiresti näiteks Suur-Jõe tänaval. Võiksid lamavaid 

politseinikke seal olla.  

18) Ehitajate tee ületamine  

19) Aisa tn ots (tammsaare poolne) on vihmaperioodil pidevalt vee all. Suurte vihmadega 

või lume sulamise ajal tuleb ristmikule minna - st sõiduteele. Mõnikord ei saa ka 

sõiduteelt minnes kuiva jalaga läbi. Kooli lähedane parginurk on korralikult 

valgustamata. Pimedal ajal on pisut kõhe seal liigelda.  

 

Mitu korda mainiti ohtlikena üldiselt ristmikke või ülekäiguradasid. Probleemiks on ka kooli 

ees olevate ülekäiguradade juures parkivad autod, mille vahelt laps peab teed ületama. Talvel 

on probleemiks puhastamata kõnniteed, mille tõttu peavad lapsed sõiduteel kõndima, ka 

libedust mainiti mitmeid kordi. Hirmutavaks peeti ka silda, ning üks vastaja soovis rohkem 

''anna teed'' märke, sest parema käe reegel on ebamugav ja segadust tekitav. Ohtlikuks peeti ka 

kortermajade vahelisi teid, kus (õueala) peaks autode-jalakäijate õigused võrdsed olema, aga on 

nii hooletuid autojuhte kui tähelepanematuid lapsi. Üks vastaja pidas ohuks ka ringi liikuvaid 

loomi. 
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Üks lapsevanem on öelnud ka järgmist: „See linna pimendamine on ka mõjunud, loobusime 

poja jalgpallitreeningutest talve ajal, tundub liiga ebaturvaline kodust Strandi juures käia 8 

aastasel poisil jala.“ 

 

VI.  Elukoha eelistus 

Järgnevalt antakse ülevaade elukohaga seonduva osas. Uuritakse, kui paljud vastajad on 

viimase viie aasta jooksul elukohta vahetanud ja miks, millistel põhjustel valiti just see eluase, 

kus oli nende eelmine elukoht, kas järgmise viie aasta jooksul plaanitakse elukohta vahetada. 

Lisaks palutakse vastajal avaldada oma arvamust elukoha valikul erinevate aspektide olulisuse 

kohta ning valida sobivaim eluaseme tüüp, hinnata korterelamus elamisel erinevate aspektide 

olulisust ja valida kolm linnaosa, mis on kõige sobivamad elamise kohad. Uuringus I oli 

kajastatud ainult viimast osa sellest loetelust. 

Viimase viie aasta jooksul on elukohta vahetanud 32% küsitlusele vastanutest. Kõige suurem 

on elukohta vahetanute osakaal Kesklinnas (55%) ja Rääma-Tammiste (41%), kõige väiksem 

Rannarajooni (19%) ja Vana-Pärnu (9%) piirkonnas. Vastanutest 21% kolis Pärnu siseselt, 5% 

maakonnast (enamasti Pärnu linna lähivaldadest), 6% mujalt Eestist (enamasti Tallinnast või 

Tartust) ja 3 vastajat väljastpoolt Eestit (2 Hispaaniast, 1 Kambodžast). Uurides lähemalt 

millistest linnaosadest ja kuhu on kolitud Pärnu piires (tabel 11) selgub, et kõige sagedamini on 

vahetatud elukohta kas sama piirkonna piirides või liigutud naaberpiirkonda.  

Tabel 11. Millisest piirkonnast ja kuhu piirkonda on kolitud (absoluutarvud, sest vastajaid liialt 
vähe protsentjaotuse jaoks.  

                   Kuhu 
Millisest 

Eeslinn Kesklinn Mai Raeküla Rannarajoon Rääma 
Vana-
Pärnu 

Ülejõe 

Kesklinn 2 11 1  1 2 1  

Rannarajoon   4   2 1  

Eeslinn 3 4   4  1 1 

Mai/Papiniidu   4 8     

Raeküla   7  2 2   

Ülejõe 4      1 1 

Vana-Pärnu    1   1  

Rääma/Tammiste 2 2 3 2 3  5 3 

Pärnu siseselt 
kolinutest 

11% 18% 20% 10% 6% 10% 5% 8% 
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Joonisel 16 on toodud kolimise ja praeguse elamispinna valiku põhjuseid. Kolimise põhjused 

on kõige sagedamini olnud elamistingimuste parandamisega (42%) või leibkonna muutustega 

(39%) seotud. Muude põhjuste all toodi kas vanemate hooldamise vajadus, üürikorteri 

müümine või omanike soov ise sinna kolida, naasmine kodulinna, sooviti lastele rahulikumat 

keskkonda, vanematekodust lahkumine või ebakõlad omanikuga. 

 

Joonis 16. Kolimise ja praeguse elamispinna valiku peamised põhjused.  

Elamispinna valimisel oli peamiseks põhjuseks eluaseme asukoht (51%), millele järgneb 

eluaseme vastavus vajadustele. Üks vastaja valis põhjuseks, et tal polnud teisi võimalusi ja 

selleks on noorima vanusegrupi vastaja.  

Lähema viie aasta jooksul plaanib vahetada elukohta 29% vastajatest (joonis 17) ja kõige 

suurem vahetajate osakaal on Rääma/Tammiste piirkonnas (41%), Rannarajoonis (41%) ja 

Eeslinnas (35%). Kõige väiksem vahetajate osakaal on Raekülas (10%) ja Vana-Pärnus (13%). 
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Joonis 17. Lähema viie aasta jooksul elukoha vahetamist plaanijad linnaosade lõikes. 

Vastajatele anti võimalus hinnata erinevate aspektide olulisust elukoha valimisel. Kõik 

ankeedis loetletud aspektid on vastajatele kas pigem või väga olulised, kuid mänguväljaku (3.0) 

ja lasteaia (3.1) kohta kehtib skaala keskmine valik ehk „ei oska öelda“.  Väga olulised aspektid 

elukoha valikul, kui seda oleks võimalik ise valida, on (vt joonis 18) toidukaupluse (4.3 5-palli 

süsteemis) ja bussipeatuse lähedus (4.2). Pea sama olulised on piisava tihedusega bussiühendus 

(4.1), ümbritseva keskkonna haljastus (4.0), elukoha paiknemine linna territooriumil (4.0) ja 

ümbritseva keskkonna miljööväärtus (3.9). Kõige vähem olulised antud nimekirjas, kuigi siiski 

pigem oluliste poole kalduvad on kooli lähedus (3.4) ja rattateede  ühendused.  
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Joonis 18. Elukoha valikul olulised aspektid. 

Linnaosade kaupa on nende aspektide keskmised olulisuse hinnangud toodud Lisas 13. 

Küsitluses osalenutel paluti hinnata ka seda, millise eluaseme tüübi nad valiksid elamiseks, kui 

see oleks võimalik ja ette antud neli põhilist tüüpi tuli järjestada tähtsuse järjekorras, kus 1 on 

kõige tähtsam. Selle küsimuse tulemused esitatakse joonisel 19 praeguse eluaseme tüübi järgi 

ja kõige lühem tulp märgib keskmiselt kõige tähtsamaks nimetatud eluaseme tüüpi ja kõige 

pikem tulp neljandaks märgitud eelistust. Kõikide eluaseme tüüpide puhul on kõige vähem 

eelistatud korterelamut, väljaarvatud praegu korterelamus elavate vastajate puhul, mis on 

võrdne kaksik- või kahepereelamus elamise sooviga. Esimesel kohal on konkurentsitult 

ühepereelamu. Kui praegu korteris elavate vastajate arvates pole suurt vahet, kas elada korteris, 

rida- või kahepereelamus, siis kahepereelamus elavad vastajad eelistaksid teise valikuna selgelt 

sama elamu tüüpi, kuid ridaelamus elavad vastajad võiksid elada ka kahepereelamus. Naiste ja 

meeste arvamused ei erinenud, keskealised eelistaksid rohkem kui kõige vanem vanusegrupp 

elada ühepereelamus, Kesklinna ja Ülejõe elanikud asetasid neljandale kohale kahepereelamu, 

Raeküla, Vana-Pärnu ja Rääma/Tammiste elanikud on pea üksmeelselt paigutanud sinna 

korterelamu (vt ka Lisa 14). 
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Joonis 19. Soovitava elamu tüüp praeguse elamu tüübi järgi (tähtsuse järgi 1- kõige tähtsam, 

…, 4 – kõige vähem tähtsam). 

Kuigi eespool selgus, et kortermajades ei soovita eriti elada, siis küsitluse järgmised kaks 

küsimust uurisid just seda, kui suures kortermajas ollakse valmis elama ja milliseid aspekte 

peetakse kortermaja juures oluliseks. Tabelis 12 on näha, et 46% vastajatest eelistaks elada 

väikeses, kuni 6-korterilises majas, 32% arvates pole korterite arv oluline ja keskmises (6-24 

korterit) elaks 21% vastajatest. Suures (rohkem kui 24 korteriga) majas soovib elada 1%.  

Väikese kortermaja eelistajaid on kõige rohkem Rannarajooni (66%), Kesklinna (56%) ja 

Eeslinna (54%) elanike seas, keskmist kortermaja eelistavad kõige sagedamini Raeküla 

elanikud (41%) ja korterite arv ei ole kõige sagedamini oluline Mai/Papiniidu elanike (73%) 

arvates.   
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Tabel 12. Korterelamu suuruse eelistus linnaosade kaupa. 

 
Väike (kuni 6 
korterit) 

Keskmine (6-
24 korterit) 

Suur (rohkem 
kui 24 
korterit) 

Korterite arv 
ei ole oluline 

Kesklinn 56% 25% 2% 17% 

Rannarajoon 66% 9% 2% 23% 

Eeslinn 54% 12% 2% 33% 

Mai/Papiniidu 19% 8% 0% 73% 

Raeküla 48% 41%  11% 

Ülejõe 44% 27% 2% 27% 

Vana-Pärnu 50% 18% 2% 30% 

Rääma/Tammiste 43% 29%  28% 

Vastajatest 46% 21% 1% 32% 

Seda kui oluliseks peeti kortermajas elamise järgmiseid aspekte näeb jooniselt 20. Kõige 

olulisemaks peetakse parkimiskoha olemasolu (81% vastas „väga oluline“), millele järgnevad 

panipaikade olemasolu (75%) ning haljastus ja heakorrastatud õueala (74%). Vähem oluliseks 

peeti aastaringselt kohal viibivat elanikkonda ja laste mänguväljakute paiknemist korterelamute 

territooriumil.   

 

Joonis 20. Korterelamus elamise aspektide olulisus 

Kuna parkimiskohad on vastajatele olulised, siis küsiti vastajatelt ka seda, mitut parkimiskohta 

nad soovivad ja tulemused on joonisel 21. Kõige sagedamini soovivad vastajad kas üks või 

kaks parkimiskohta, Mai/Papiniidu ja Eeslinna elanikud on rohkem rahul ka ühe 
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parkimiskohaga ning Kesklinna elanikud on teisest sagedamini nõus ka vähema kui ühe 

parkimiskohaga. Rannarajooni elanikud soovivad pigem rohkem kui kaks parkimiskohta. 

 

Joonis 21. Parkimiskohtade arv linnaosade lõikes. 

Viimased kaks uuringu küsimust selgitavad välja vastajate arvates kolm elukohaks kõige 

sobivamat ja ebasobivamat piirkonda, mida saab võrrelda ka uuringu I tulemustega. Piirkondi 

pandi kirja ka linnaosade lõikes täpsemalt, kuid need kodeeriti siiski võrreldavuse huvides 

uuringus käsitletud piirkondadeks. Elukohaks kõige sobivamate elukohtade esimese valiku pani 

kirja 96%, teise 92% ja kolmanda 88% küsitletutest. Joonisel 22 on näha, et ülekaalukalt ühte ja 

kõige eelistatumat linnaosa pole, kuid kõige eelistatuimad on sarnaselt 10-aasta taguse 

uuringuga Rannarajoon, Kesklinn ja Raeküla. Vana-Pärnu on liikunud tagant poolt kolmandalt 

kohalt viimaseks, kuigi on Ülejõe ja Eeslinn eelistatusega sarnasel kohal. Elukohaks kõige 

ebasobivamat esimest piirkonda märkis 91%, teist piirkonda 86% ja kolmandat piirkonda 77% 

vastajatest. Kõige sagedamini märgiti elukohana ebasobivamaks linnaosaks Rääma/Tammiste 

piirkonda, kusjuures Rääma osakaal on sellest kolmveerand. Vana-Pärnu on teisel kohal, kuid 

jääb Rääma/Tammiste piirkonnast kolmandiku võrra vähem märgituks. Kõige harvem märgiti 

ebasobivamaks elamispiirkonnaks Rannarajoon, millele järgnes Lodja. Lodja on küll 

Raekülaga samaks piirkonnaks loetud, kuid kuna seda märgiti siiski väga sageli, siis loeti see 
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eraldi piirkonnaks. Võrreldes uuringuga I on järjestus sama, ainult Vana-Pärnu ja Ülejõe on 

kohad vahetanud ja nende vahe on suurenenud. 

 

Joonis 22. Elukohaks kõige sobivamad ja ebasobivamad linnaosad. 

Viimase küsimusena oli vastajatel võimalus kirjutada kommentaare ja kokku tuli neid 46. 

Kommenteerijatest 37% ehk kõige rohkem kommenteeris kavandatavat bussiliikluse 

ümberkorraldamist paludes uus bussigraafik asjatundjatel üle vaadata, sest praegused plaanid 

olevat vanapärnakate suhtes alla igasugust arvestust, Tallinna maantee suunal pole piisavalt 

ühendusi ARK-iga, Kesklinnas on busside intervall Raeküla suunal vahetult enne ja peale 

täistundi 20 minutit, mis olevat palju, haiglasse suunduvate busside graafik on nii keeruline ja 

hektiline, Raeküla ja Vana-Pärnu lõpu poole linnaosas on bussiliiklus kesine ning bussiliiklus 

olevat korraldatud pigem vedaja ja linnaametnike huve silmas pidades, mitte lähtudes 

ühistranspordi kasutajast. Arvatakse, et nii väikeses linnas nagu Pärnu pole vaja 

ümberistumistega bussiliiklust, lisaks tekitaks palju segadust liininumbrite muutus.  

Veel soovitakse, et Pärnu linna bussiaegade ja liikluse kohta saaks telefoni teel kodanik tasuta 

infot ja Bussipargi interneti koduleht olevat ajast ja arust ning võõrad inimesed ei saa midagi 

aru Pärnu bussiliiklusest ja infot küsida ka ei ole. Suviste suurürituste ajal võiks hilisõhtul olla 

käigus rohkem busse kui üks tunnis, kuhu peale kõik ei pruugi mahtuda, näiteks toodi üle-
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eelmise aasta Hansapäevad, kus bussiliiklus rikkus mastaapse üldmulje. Probleemina toodi ka 

linnasisese bussiliikluse reguleerimine eriti see, kes mille eest vastutab, sest näiteks busside 

liikumisgraafikud peatustes, liininumbrid peatuste siltidel, lõhutud  ja räämas ootepaviljonid, 

soovitatakse võtta eeskuju Tallinnast. Ka suvekülalised kasutaksid rohkem linnasisisest 

transporti, kui nad teaks, kas on mõtet bussi oodata. Busside kohta öeldakse, et need on kitsad 

ja kõrged mis teeb invaliidide ja väikelastega emade-isade liiklemise ühistranspordiga raskeks. 

Küsitakse ka seda miks ei suuda Pärnu linn bussides kasutusele võtta ID-piletit nii nagu 

Tallinnas ja Tartus. Üks Tammiste elanik ütleb, et ta on muidu elukohaga rahul, aga praegune 

bussiliiklus ei võimalda hommikul lapsel iseseisvalt kooli minna (v.a. kella 7se bussiga, aga see 

on liiga vara). Hommikul võiks käia koolibuss Pärnu linna, sest kella 7-t liikuv buss sõidab läbi 

pool Sauga valda. 

Veel öeldakse, et ühistransport võiks liikuda tihedamini ning öösel võiks käia vähemalt üks 

buss tunnis.  

Teine suurem kommentaaride hulk (17% kommentaaridest) puudutas tänavate olukorda. Nimelt 

olevat see naeruväärne – Pärnusse kolijad märkavad esimese asjana auklikke kõnniteid, mis 

sügiseti ja kevadeti on nagu kuumaastik, kuigi teede hooldus olevat talvel väga hea. Kõnniteed 

teede ääres ja pargis on vaatamata killustikule väga libedad. Ka sõiduteede olukord olevat väga 

hull. Üks väikese lapse ema ütleb nii: „Tahaksin Pärnu Linnavalitsusele panna südamele 

tänavate hoolduse ja heakorra vankriga või käruga liiklevate inimeste perspektiivist. Nimelt on 

väga vähe tänavaid, kus vankriga oleks ohutu ja mugav liigelda. Peamiselt takistavad kõrged 

kõnniteeääred, mis ei arvesta ratastel liiklejatega. Aga ka ebainimlikud teekattetingimused (sh 

kõnniteel), mis on nii auklikud, et laps vankris rapub (nt Kaevu tn). Paljudel tänavatel puudub 

kõnnitee üldse (nt äsja renoveeritud Oja tänav), mis on jalgsi liiklejale lausa ohtlik. Väikese 

lapse emana tunnen, et linn investeerib meelsamini autoga liiklejate mugavusse, unustades 

sealjuures täiesti ära nõrgemad osapooled. Ma ei hakka rääkima isegi sellest, kuidas 

ratastoolis inimesed võiksid iseseisvalt Pärnu linnas liigelda. Lumisel ajal aetakse lumi ära 

autoteedelt, kuid kõnniteedelt mitte, mis tähendab, et vankrites liiklevad väikesed 

linnakodanikud on talvel mitu kuud kodus lumevangis.“ 
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Tänavate olukorra juurde võib lisada ka kommentaarid tänavavalgustuse kohta, sest selle 

puudumine on kokkuhoid elanike turvalisuse arvelt, mis teeb keeruliseks Raeküla, Vana-Pärnu 

ja Mai tänava elanike elu 

Mitmed kommenteerijad (11%kõikidest kommenteerijatest) tõi välja jalgrattateede arendamise 

vajaduse ja Jaansoni raja kiiremas korras mõlemalt jõekaldalt korda ja kasutatavaks tegemise. 

Lisaks sooviti, et Kalevi staadion saaks korda. Üks Tammiste elanik ütles, et väga vajalik on 

jalakäijate tee uuest sillast Tammiste lasteaiani. Palju peresid pisikeste lastega elab selles 

rajoonis, kes liikleks jalgsi, vankri ja/või jalgrattaga linna vahet; viiks/tooks last lasteaeda/koju 

jne. Praegu ei ole see võimalik, sest suured autod või lihtsalt igapäevased kihutajad 100km/h 

mööda tuhisevad. 

Muud kommentaaridena toodi välja järgmist: 

• Vana-Pärnu vajab ka korralikku suurt toidupoodi-teenindusasutust. See ei ole uinuv 

vanurite linnajagu, mis kedagi ei huvita.  

• Ei arvestata eriti elanike vajadustega. Lasteaia maksud ühed kõrgemad Eestis. 

Kodanikele võimaldatavad toetused naeruväärsed. Linnaametnikud väga ülbed ja 

üleolevad.  

• Elada on Pärnus lastega peredel hea – sellepärast ka ise peale lapse sündi siia 

kolisime, kuid tööturg on siin väga nigel, rohkem peaks toetama ettevõtlust ja 

töökohti looma.  

• Kesklinnas ei tohiks mitte mingil juhul olla lagunenud objekte ja haigutavat tühja 

auku (endine trükikoda). See on ju meie linna nägu, mis paistab kõigile silma.  

• Rannarajoon on hea ja hinnatud, kuid on mugav pigem turistidele ja üürikorteriteks, 

sest suvel on teed ummistunud puhkajate autodest või on vaja maksta lisatasu 

parkimise eest (elanikele küll soodushind, kuid käib ka külalisi). Ka elamute ümber 

on parkimisvõimalused vähesed ning korruselamute ümbruses ei ole lastele 

mängimiseks sobivaid suletud õuealasid.  

• Kus on uute elamualade ala Pärnus? Linn valgub üle piiride ja maksuraha liigub 

naaberomavalitsustesse kui Pärnu ei leia uusi elamualasid?  

• Koolide ümbruste turvalisemaks muutmisele võiks mõelda. Olen küll näinud, kuidas 

väga paljude koolide ümber jõlgub kahtlasi tegelasi.  
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• Tasuta sportimist ja ka muid harrastusvõimalusi võiks laiendada. Väga paljud Pärnu 

lapsed ei saa mitte kunagi sportimist-harrastusi endale lubada.  

• Pärnu linn võiks kodukindlustuse tegemise teha kohustuslikuks. Soomes on see 

kohustuslik, Pärnus võiks samuti olla. Nii palju juhtub igasuguseid õnnetusi, 

tulekahjusid ja uputusi. Linn ei ole tegelenud sellega, et inimesi piisavalt 

informeerida kindlustuse vajalikkusest. Kindlustus tagab selle, et inimesed ei jää 

oma kodust ilma ja nende elu ei jää seisma, ka peale õnnetust.  

• Linna koerte omanikele tuleks teha selgitustööd koerte haukumise ja sellest tingitud 

teiste häirimise kohta. See on jube, mis suvel toimub. Kui on palav, tahaks teha 

aknad lahti, aga igas majas on koer ja haugub terve öö mööduvate hiliste pidutsejate 

ja suvitajate peale. Olukord on tõesti vähemalt rannarajoonis Strandi ümbruses 

kohutav. On olemas kaelarihmad, mis takistavad haukumist. See tuleks 

suveperioodil ööseks koertele kohutuslikuks teha.  

• Linnal puuduvad üürikorterid. 

• Linnapea peaks peeglisse vaatama - solidaarsust oma hääbuva linnaga paluks! 

Millal see oma taskute täitmine lõpeb ja probleeme lahendama asutakse? Siiani on 

vaid ilukõned ja eneseimetlus!  

• Pärnu linnas on puudu linnakeskusest, kuhu inimesed saaksid koonduda - kohvikud, 

kino, meelelahutusasutused. Hetkel paiknevad need (kui neid üldse on) mööda linna 

kaootiliselt laiali. Selle tulemusel on linn eriti talvisel ajal inimtühi.  

Järgnevalt esitatakse kokkuvõtlikult kõikide peatükkide tulemused. 
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Kokkuvõte 

Järgnevalt tuuakse peatükkide kaupa välja olulisemad tulemused. Iga tulemuse juures 

märgitakse, milline on muutus võrreldes 2001. a uuringu tulemustega, kasutades järgnevat 

märgistust: „-“ – ei saa võrrelda; „↑“ – suurenemine; „↓“ – vähenemine; „↔“ – muutus väiksem 

kui 5% või muutusi pole. 

Eluase 

• Rohkem kui pooled (53%) Pärnu elanikest elavad korterelamutes (↔), 41% elavad 

ühepereelamutes (↑25%). Suurimad muutused 10 aastaga on toimunud Vana-

Pärnus, kus 2012a elab korterelamus 23% (↑57%), Kesklinnas 96% (↑37%), 

Eeslinnas 65% (↑38%) elanikest, Rääma/Tammiste piirkonnas 26% (↓37%), 

Rannarajoonis 45% (↓31%).  

• Pärnus on leibkonna kohta elamispinda 84.6m2 (-) ja leibkonnaliikme kohta 33.7m2 

ruumi (↑76%). Kõige rohkem elamispinda on Raekülas (↔), kõige kitsamates 

tingimustes elatakse Eeslinnas (eelmises uuringus Kesklinnas), kus on olnud kõige 

väiksem eluruumi suuruse kasv 47%. Keskmiselt kõige rohkem, 96%, on eluruum 

suurenenud leibkonna liikme kohta  Rannarajoonis. 

• Pärnus on 3.5 tuba leibkonna kohta keskmiselt (↑13%) ja 1.4 tuba leibkonna liikme 

kohta keskmiselt (↑40%).  

• Oma eluruumi vastavusega leibkonna vajadustele ollakse üldiselt rahul, keskmine 

hinnang 5-pallisel hinnanguskaalal oli 3.1 (-). 

• Sõiduautot omab 73% leibkondadest (-) ja keskmiselt on autosid leibkonnas 1.3 (-). 

Kõige rohkem omab autosid Raeküla (94%) ja Rääma/Tammiste (90%) piirkonna 

leibkondi ja kõige vähem Ülejõe (60%) ja Kesklinna (63%) leibkondi. 

Teenuste kättesaadavus 

• Kõige lähemal elukohale asuvad bussipeatused ja toidukauplused (↔). 

• 2001. aastal oli keskmine jalgsi perearsti juurde mineku aeg 27 minutit ja ka 2012. 

aastal kulutab 69% vastajatest perearsti juurde jõudmiseks alla 30 minuti, kuid 24% 

kulutab 20-30 minutit, mis tähendab, et kui uue uuringu andmed võimaldaksid leida 

keskmist perearsti juurde mineku aega, siis võiks see tulemus olla ajaliste vahemike 
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protsentidele toetudes pigem 20-25 minutit, kui sellest kõrgem Eelkõige on 

vähenenud Mai/Papiniidu, Ülejõe ja Rannarajooni elanike teekond perearsti juurde, 

kuid probleemne on endiselt Raeküla ja Rääma/Tammiste elanike olukord. 

• Kõige sagedamini külastatakse kodulähedast perearsti, toidukauplust ja parki või 

haljasala. 

• Kodulähedase perearsti juures mitte käimise (29% vastajatest) põhjustena tõi 47% 

välja Pärnu Perearstikeskuse kasutamise, vastajatest 21% perearst asub teises linnas 

kolimise tõttu või ei vali nad arsti asukoha järgi (5%). Oli neidki, kes tõid põhjuseks 

perearsti nimekirja mitte mahtumise (2%), teenuse mitte kasutamise (3%) või nad ei 

tea, kes nende perearst on (3%). 

• Kodulähedast toidukauplust ei külasta 36% vastajatest tuues põhjuseks kõrged 

hinnad ja ebapiisava valiku. Enamasti on see probleem Raeküla, Vana-Pärnu ja 

Rääma-Tammiste piirkonnas. 

• Kodulähedast lasteaiateenust kasutab kõikides linnaosades 20% vastanutest, kuid 

Raeküla ja Rääma/Tammiste piirkonnas on olukord kaks korda parem. 

• Elukohast kaugemal asuvates koolides käimist märkis 69% vastajatest, põhjuseks 

toodi kas paremad tingimused või tase, vastavate haridustasemete puudumise 

kodukoolis või see, et elukoha vahetuse tõttu ei soovitud kooli vahetada.  

• Kodulähedaste mänguväljakute mitte kasutamisel (70%) toodi põhjenduseks: nende 

puudumine (28%), on kodus olemas (9%) ja soojal ajal rannas olemise eelistamine 

(9%). 

• Pärnu elanike keskmine hinnang 5-pallisel hinnanguskaalal kõikide teenuste ja 

asutuste kättesaadavusele on 3.7 (st kõrgem kui rahuldav) (↔). Kõige sagedamini (9 

teenust 14-st) on kõrgeima hinnangu andnud Mai/Papiniidu (eelmises uuringus 

Kesklinna) inimesed ja madalaima hinnangu Vana-Pärnu (↔) inimesed (5 teenust 

14-st). 

• Tegeleda tuleks eelkõige nende valdkondadega, mis puudutab paljusid inimesi, kuid 

mille piisavuse ja kättesaadavusega ollakse vähem rahul – Pärnus on nendeks haigla 

(kaugus) (↔) ja vabaaja- ja meelelahutusasutused (↔). 

Pärnu elanike liikumisvõimalused 
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• Keskmiselt teevad Pärnu elanikud 2.8 käiku argipäeval (↓ 1). Mehed teevad 

keskmiselt 2.4 (↓1.7) ja naised 3.1 (↓0.7) käiku päevas. Inimese vananedes väheneb 

ka liikuvus linnas – kui 15-30-aastased teevad keskmiselt 2.9 (↓1.9) käiku päevas, 

siis 60-74-aastased teevad 2.3 (↓0.4) käiku. Majanduslikult aktiivsed inimesed 

liiguvad sama palju võrreldes majanduslikult passiivsete inimestega – 

majanduslikult aktiivsed teevad 2.7 (↓1.4) käiku keskmiselt päevas, majanduslikult 

passiivsed inimesed 2.6 (↓0.6) käiku. 

• Rääma/Tammiste (↔, Ülejõe on esikohalt langenud) elanikud teevad teiste 

linnaosade elanikega võrreldes rohkem käike päevas – keskmiselt 4.3 (↑0.2) käiku. 

Kõige vähem liiguvad Ülejõe inimesed – 2.5 (↓1.6) käiku keskmiselt päevas. 

• Üldiselt kulutatakse süsteemsetele käikudele keskmiselt 52 minutit (↓26 minutit) 

päevas. Meestel kulub käikude sooritamiseks keskmiselt 8 minutit vähem aega kui 

naistel. Nooremal vanusegrupil kulub käikudeks keskmiselt 3 minutit vähem aega 

kui teistel vanusegruppidel. Vanem vanusegrupp oli raskustes teekonna 

märkimisega ning märkis ankeeti pigem kõikvõimalikud käigud, mida teeb. 

• Linlastest kasutab ühistransporti iga päev 14% (↓ 2.5x), sageli 26% (↔), harva 40% 

(↔) ning 20% ei kasuta üldse (↑ 2x) transpordiks linnaliinibusse. 

• Kõige suuremaks probleemiks on bussigraafikute vähene paindlikus, eelmises 

uuringus oli probleemiks tipptundidel busside ülerahvastatus. 

• 75% (↑42%) Pärnu elanikest omab jalgratast.  

• Suviti sõidab jalgratastega 57% (↔) linlastest (sh 5% aastaringselt ja iga päev, ↓7 

protsendipunki). Talviti ei sõida keegi jalgrattaga (uuringus I tegi seda 32% 

linlastest, sh 1% iga päev). Kõige enam sõidavad rattaga 16-30-aastased (↔). Kõige 

vähem sõidavad 60-74-aastased, kuid sõitjate hulk on tõusnud 25%-lt 59%-ni.  

• Kõige enam sõidetakse jalgrattaga vaba aja veetmise eesmärgil – 50% jalgrattaga 

sõitjatest (↓28%). 

• 18% (↓ 3x) jalgratturitest on tundnud end Pärnu tänavatel ohustatuna. 

Kooliteega seonduv 

• Kooli minnakse kõige sagedamini  ühistranspordiga (37%) või perekonna autoga 

(33%). Võrreldes uuringuga I on kolm korda suurenenud autoga ja pea kaks korda 

vähenenud jalgsi kooli minejate hulk. 
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• Ühistranspordiga kooli minejatel on teekonna kestus poole pikem kui neil, kes jalgsi 

või jalgrattaga lähevad ning 4.5 minutit pikem kui neil, kes perekonna autoga 

lähevad. 

• Kooliteel kujutavad ohtu ristmikud, ülekäigurajad ja ka kooli ees olevate 

ülekäiguradade juures parkivad autod, mille vahelt laps peab teed ületama. Talvel 

on probleemiks puhastamata kõnniteed, mille tõttu peavad lapsed sõiduteel 

kõndima. 

Elukoha eelistused 

• Viimase viie aasta jooksul on elukohta vahetanud 32% küsitlusele vastanutest. 

Kõige suurem on elukohta vahetanute osakaal Kesklinnas (55%) ja Rääma-

Tammiste (41%), kõige väiksem Rannarajooni (19%) ja Vana-Pärnu (9%) 

piirkonnas. 

• Vastanutest 21% kolis Pärnu-siseselt, 5% maakonnast, 6% mujalt Eestist  ja 3 

vastajat väljastpoolt Eestit. 

• Kolimise põhjused on kõige sagedamini olnud elamistingimuste parandamisega 

(42%) või leibkonna muutustega (39%) seotud. 

• Elamispinna valimisel oli peamiseks põhjuseks eluaseme asukoht (51%), millele 

järgneb eluaseme vastavus vajadustele. 

• Lähema viie aasta jooksul plaanib vahetada elukohta 29% vastajatest ja kõige 

suurem vahetajate osakaal on Rääma/Tammiste piirkonnas (41%), Rannarajoonis 

(41%) ja Eeslinnas (35%). Kõige väiksem vahetajate osakaal on Raekülas (10%) ja 

Vana-Pärnus (13%). 

• Väga olulised aspektid elukoha valikul, kui seda oleks võimalik ise valida, on 

toidukaupluse (4.3 5-palli süsteemis) ja bussipeatuse lähedus (4.2). Pea sama 

olulised on piisava tihedusega bussiühendus (4.1), ümbritseva keskkonna haljastus 

(4.0), elukoha paiknemine linna territooriumil (4.0) ja ümbritseva keskkonna 

miljööväärtus (3.9). Kõige vähem olulised antud nimekirjas, kuigi siiski pigem 

oluliste poole kalduvad on kooli lähedus (3.4) ja rattateede  ühendused. 

• Kõikide eluaseme tüüpide puhul on kõige vähem eelistatud korterelamut, 

väljaarvatud praegu korterelamus elavad vastajate puhul, kellel on korterelamus 
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elamise eelistus võrdne kaksik- või kahepereelamus elamise sooviga. Esimesel 

kohal on konkurentsitult ühepereelamu. 

Linnaosade eelistused 

• kõige eelistatuimad linnaosad elamiseks on sarnaselt 10-aasta taguse uuringuga 

Rannarajoon, Kesklinn ja Raeküla. 

• Kõige sagedamini märgiti elukohana ebasobivamaks linnaosaks Rääma/Tammiste 

piirkonda, kusjuures Rääma osakaal on sellest kolmveerand. Vana-Pärnu on teisel 

kohal, kuid jääb Rääma/Tammiste piirkonnast kolmandiku võrra vähem märgituks. 

Kõige harvem märgiti ebasobivamaks elamispiirkonnaks Rannarajoon, millele 

järgnes Lodja. 
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LISAD 

Lisa 1. Linnaosade jaotus 

 



Lisa 2. Haridustase linnaosade lõikes 
 

HARIDUS Kesklinn Rannarajoon Eeslinn Mai/ Papiniidu Raeküla Ülejõe Vana-Pärnu Rääma/ Tammiste 

algharidus või alla selle 0% 0% 0% 1% 0% 4% 2% 0% 

põhiharidus 22% 2% 11% 10% 0% 17% 16% 8% 

kutseharidus 52% 70% 55% 28% 28% 58% 12% 37% 

kesk- ja keskeriharidus 0% 0% 3% 34% 0% 2% 44% 0% 

kõrgharidus 22% 20% 27% 26% 65% 15% 17% 47% 

teaduslik kraad 4% 8% 4% 1% 7% 6% 10% 8% 

 
Lisa 3. Leibkonna keskmine suurus ja keskmine erinevas eas ülalpeetavate laste arv linnaosade lõikes 

PIIRKOND 
Leibkonna 
liikmete arv 

Eelkooliealiste 
laste arv 

Põhikooliealiste 
laste arv 

Gümnaasiumiealiste 
laste arv 

Ülikooliealiste 
laste arv 

Ülalpeetavate 
laste arv 

Kesklinn 2.1 1.1 1.0 1.4 1.0 1.6 
Rannarajoon 2.5 1.1 1.4 1.2 1.0 1.9 
Eeslinn 3.1 1.1 1.1 1.1 1.3 1.6 
Mai/Papiniidu 2.6 1.2 1.0 1.2 1.3 1.4 
Raeküla 3.5 1.5 1.3 1.0 1.6 2.0 
Ülejõe 2.1 1.4 1.1 1.0 1.0 1.4 
Vana-Pärnu 2.9 1.2 1.1 1.4 1.0 1.6 
Rääma/Tammiste 3.9 1.4 1.4 1.4 1.2 2.1 
Pärnus üldiselt 2.8 1.3 1.2 1.3 1.2 1.8 
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Lisa 4. Vastajate majanduslik seisund soo. vanuse ja rahvuse lõikes (% arvutatud 15-74-aastastest) 

  
Ettevõtja Palgatöötaja 

*ajutiselt 
mittetöötav töötav pensionär kodune õpilane. üliõpilane kodune pensionär 

mees 15% 44% 4% 10% 1% 17% 7% 

naine 4% 48% 10% 19% 2% 11% 7% 

15-30-aastased 6% 37% 11%  3% 40%  
31-59-aastased 13% 74% 9% 2% 2% 1%  
60-74-aastased 4% 7%  60%   29% 
eestlane 8% 46% 8% 15% 2% 13% 8% 

venelane 21% 47% 6% 14% 7% 6% 0% 

vastajatest 9% 46% 7% 15% 2% 13% 7% 
*ajutiselt mittetöötavad – lapsehoolduspuhkusel viibijad. töötud 
 

Lisa 5. Majanduslik seisund linnaosade lõikes 
              PIIRKOND 
STAATUS Kesklinn Rannarajoon Eeslinn 

Mai/ 
Papiniidu Raeküla Ülejõe Vana-Pärnu 

Rääma/  
Tammiste 

ettevõtja 3% 7% 5% 7% 0% 9% 14% 20% 

palgatöötaja 51% 36% 32% 54% 90% 33% 31% 50% 

töötav pensionär 21% 14% 21% 12% 0% 23% 32% 0% 

kodune pensionär 6% 16% 5% 0% 0% 23% 4% 0% 

töötu. tööotsija 1% 4% 5% 1% 0% 2% 7% 2% 

lapsehoolduspuhkusel 2% 2% 6% 5% 0% 1% 0% 19% 

kodune 1% 5% 1% 5% 0% 1% 2% 0% 

õpilane. üliõpilane 15% 17% 24% 13% 10% 9% 10% 9% 

muu 0% 0% 2% 3% 0% 0% 0% 0% 
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Lisa 6. Vastanute elu- ja töökoha asukoht linnaosade lõikes 
             ELUKOHT 
TÖÖKOHT Kesklinn Rannarajoon Eeslinn Mai/Papiniidu Raeküla Ülejõe Vana-Pärnu 

Rääma/ 
Tammiste 

Kesklinn 57% 20% 21% 18% 37% 11% 49% 31% 

Rannarajoon 9% 32% 19% 6% 7% 15% 2% 16% 

Eeslinn 4% 3% 7% 1% 7% 1% 0% 0% 

Mai/Papiniidu 7% 7% 12% 13% 7% 5% 0% 10% 

Raeküla 0% 0% 3% 18% 0% 1% 9% 2% 

Tammiste 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 2% 

Ülejõe 2% 3% 6% 8% 0% 30% 8% 4% 

Vana-Pärnu 5% 1% 0% 1% 0% 1% 4% 0% 

Rääma 1% 5% 7% 5% 0% 3% 5% 17% 

Niidu 2% 0% 5% 20% 23% 4% 0% 4% 

Väljaspool Pärnut 3% 5% 8% 7% 20% 4% 12% 11% 

ei õpi/tööta 10% 24% 12% 2% 0% 26% 12% 3% 
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Lisa 7. Elamispinna suurus ruutmeetrites ja tubade arv linnaosade lõikes 
 

PIIRKOND 

Leibkonna 
kohta eluruumi 
(m2) 

Leibkonna 
kohta tube 

Leibkonna 
liikme kohta 
eluruumi (m2) 

Leibkonna 
liikme kohta 
tube 

LI
N

N
A

O
S

A
 

Kesklinn 50.6 2.5 28.0 1.4 

Rannarajoon 80.3 3.1 36.5 1.4 

Eeslinn 79.6 3.5 27.0 1.2 

Mai/Papiniidu 63.1 2.8 28.6 1.3 

Raeküla 125.2 4.4 41.3 1.4 

Ülejõe 72.2 3.4 39.8 1.9 

Vana-Pärnu 89.1 3.7 34.9 1.5 

Rääma/Tammiste 122.0 4.2 34.2 1.2 

E
LU

A
S

E
M

E
 

T
Ü

Ü
P

 

ühepereelamu 119.5 4.5 41.9 1.6 

kaksik- või kahepereelamu 89.5 3.7 32.7 1.3 

ridaelamu 128.9 4.5 38.5 1.4 

korterelamu 56.7 2.7 27.5 1.3 

Muu 12.4 1.1 7.0 0.7 

PÄRNU 84.6 3.5 33.7 1.4 
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Lisa 8. Rahulolu elamispinna ja õueala suurusega linnaosade lõikes. 
 

  
Kesklinn Rannarajoon Eeslinn 

Mai/ 
Papiniidu Raeküla Ülejõe Vana-Pärnu 

Rääma/ 
Tammiste 

K
ui

da
s 

va
st

ab
 

T
ei

e 
ko

rt
er

i/m
aj

a 
su

ur
us

 T
ei

e 
pe

re
 

liiga väike 12% 17% 3% 9% 0% 1% 2% 8% 

küllalt väike 31% 10% 17% 29% 0% 13% 20% 12% 

paras 40% 42% 43% 36% 79% 40% 52% 53% 

piisavalt suur 17% 31% 37% 23% 11% 35% 22% 23% 

liiga suur 0% 0% 0% 3% 10% 10% 5% 4% 

K
ui

da
s 

va
st

ab
 

T
ei

e 
kr

un
di

 
su

ur
us

 T
ei

e 
pe

re
 

va
ja

du
st

el
e? 

liiga väike 18% 15% 3% 18% 7% 1% 1% 11% 

küllalt väike 9% 0% 11% 5% 24% 11% 16% 13% 

paras 48% 50% 67% 69% 62% 54% 59% 54% 

piisavalt suur 25% 19% 19% 7% 7% 29% 24% 19% 

liiga suur 0% 16% 0% 0% 0% 5% 0% 4% 

 
Lisa 9. Sõiduautode olemasolu leibkonnas. õueala vajalikkuse ja parkimisvõimaluste piisavuse hinnangud linnaosade 
lõikes. 

Küsimus Vastus Kesklinn Rannarajoon Eeslinn 
Mai/ 
Papiniidu 

Raeküla Ülejõe 
Vana-
Pärnu 

Rääma/ 
Tammiste 

PÄRNU 

Kas Te peate elusaseme juurde 
kuuluvat õueala vajalikuks? 

Jah 75% 93% 91% 93% 100% 88% 98% 99% 92% 

Kas Teie leibkonna kasutuses 
on sõiduauto? 

Jah 63% 67% 76% 68% 94% 60% 74% 90% 73% 

Kui Teie leibkonna kasutuses 
on sõiduauto. siis kuidas Te 
hindate parkimisvõimalusi 
eluaseme juures? 

Piisav 33% 62% 61% 46% 90% 56% 83% 83% 63% 

Ebapiisav 40% 20% 19% 34% 4% 18% 7% 12% 20% 

Keskmine autode arv leibkonnas 1.1 1.2 1.5 1.1 1.5 1.4 1.0 1.6 1.3 



Lisa 10. Juurdepääs perearsti. lasteaia ja kooli teenusele linnaosade lõikes 
    ei külasta kuni 10 10-20 20-30 üle 30 

K
O

O
L

 

Kesklinn 17% 69% 10% 1% 3% 
Rannarajoon 23% 58% 11% 7% 0% 
Eeslinn 9% 53% 15% 22% 1% 
Mai/Papiniidu 4% 66% 22% 7% 0% 
Raeküla 9% 46% 7% 31% 7% 
Ülejõe 26% 33% 37% 2% 2% 
Vana-Pärnu 17% 3% 11% 46% 23% 
Rääma/Tammiste 19% 23% 24% 11% 23% 

LA
S

T
E

A
E

D
 

Kesklinn 33% 41% 25% 0% 0% 
Rannarajoon 37% 16% 26% 5% 16% 
Eeslinn 24% 37% 35% 5% 0% 
Mai/Papiniidu 12% 64% 19% 2% 2% 
Raeküla 16% 39% 25% 4% 16% 
Ülejõe 27% 60% 11% 1% 1% 
Vana-Pärnu 18% 30% 20% 23% 9% 
Rääma/Tammiste 16% 53% 11% 11% 9% 

P
E

R
E

A
R

S
T

 

Kesklinn 6% 20% 53% 8% 14% 
Rannarajoon 4% 20% 38% 17% 21% 
Eeslinn 8% 30% 19% 32% 11% 
Mai/Papiniidu 6% 40% 12% 25% 17% 
Raeküla 0% 0% 21% 23% 56% 
Ülejõe 4% 30% 33% 16% 17% 
Vana-Pärnu 1% 4% 17% 47% 31% 
Rääma/Tammiste 1% 2% 16% 23% 58% 

 



Lisa 11. Keskmine hinnang asutuste ja teenuste kättesaadavusele linnaosade lõikes. soo. vanuse ja rahvuse järgi. 
 

 K
õi

k 
te

en
us

ed
 

T
oi

du
ka

up
lu

se
 k

au
gu

s 

B
us

sp
ea

tu
se

 k
au

gu
s 

B
us

si
lii

kl
us

e 
sa

ge
du

s 
B

us
si

üh
en

du
s 

ke
sk

lin
na

ga
 

P
ar

gi
 v

õi
 h

al
ja

sa
la

 
ka

ug
us

 

M
än

gu
vä

lja
ku

 k
au

gu
s 

T
as

ut
a 

sp
or

tim
is

võ
im

al
us

ed
 

T
as

ul
is

ed
 

sp
or

tim
is

võ
im

al
us

ed
 

La
st

ea
ia

 k
au

gu
s 

K
oo

li 
ka

ug
us

 

H
ai

gl
a 

ka
ug

us
 

P
er

ea
rs

tit
ee

nu
se

 
ka

ug
us

 

A
va

lik
ud

 te
en

us
ed

 

V
ab

a-
aj

a 
ja

 
m

ee
le

la
hu

tu
s 

as
ut

us
ed 

LINNAOSA Kesklinn 3.9 4.3 4.6 4.0 4.5 4.5 4.3 3.0 3.5 3.9 4.1 2.5 4.1 4.2 3.6 

Rannarajoon 3.6 3.0 4.0 3.3 3.9 4.3 4.2 3.1 3.3 4.3 4.4 2.4 4.0 4.0 3.0 

Eeslinn 3.7 4.3 4.4 3.3 3.7 4.1 4.1 3.1 3.8 4.2 4.3 2.4 3.7 3.8 3.0 

Mai/Papiniidu 4.2 4.9 4.9 4.1 4.4 4.6 4.6 4.1 4.3 4.7 4.6 2.6 3.9 3.5 4.2 

Raeküla 3.6 4.1 4.6 3.0 3.2 4.4 3.6 4.1 3.2 4.3 4.5 2.1 3.6 2.9 3.1 

Ülejõe 3.5 4.0 4.3 3.3 3.7 3.7 3.8 3.3 2.8 4.2 4.1 2.8 3.6 3.3 2.8 

Vana-Pärnu 3.3 3.7 4.3 3.2 3.3 3.9 3.7 2.8 2.4 3.8 3.7 2.5 3.2 3.0 2.4 

Rääma 3.4 3.7 4.4 3.1 3.6 3.5 2.8 3.5 2.5 4.2 3.5 4.2 3.3 3.1 2.8 

VANUS 15-30-a 3.8 4.2 4.6 3.6 4.1 4.2 4.0 3.3 3.3 4.2 4.2 2.8 3.7 3.6 3.0 

31-59-a 3.7 4.1 4.5 3.3 3.6 4.1 3.7 3.6 3.2 4.3 4.1 2.8 3.6 3.4 3.2 

60-74-a 3.6 3.7 4.1 3.3 3.6 3.9 4.1 3.2 3.2 4.2 4.1 2.7 3.6 3.2 3.1 

SUGU Mees 3.8 4.2 4.6 3.7 4.0 4.3 4.0 3.4 3.3 4.3 4.2 2.8 3.6 3.5 3.1 

Naine 3.6 3.9 4.4 3.2 3.6 4.0 3.9 3.4 3.2 4.2 4.1 2.8 3.7 3.4 3.1 

RAHVUS Eestlane 3.7 4.0 4.4 3.4 3.7 4.1 3.9 3.4 3.2 4.2 4.1 2.8 3.6 3.4 3.1 

Venelane 4.1 4.7 4.8 3.8 4.3 4.5 4.6 4.2 4.0 4.6 4.6 2.1 4.0 3.3 4.4 

 Kõik koos 3.7 4.0 4.4 3.4 3.8 4.1 3.9 3.4 3.2 4.2 4.1 2.8 3.6 3.4 3.1 
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Lisa 12. Käikude kirjeldused. 
 

Esimene käik 

Tabel 1. Liiklusvahendid sihtkohtade lõikes 
 

Sihtkoht (või käigu eesmärk) Isikliku või tööautoga jalgsi ühistransport Muu (jalgratas. takso) 

Töö 40% 30% 28% 2% 

Kauplus 28% 70% 1% 1% 

Kool 39% 33% 28% 0% 

Lasteaed 56% 33% 5% 6% 

Muu 6% 88% 6% 0% 

puhkus. seltskondlik suhtlemine 27% 56% 7% 11% 

 
Tabel 2. Sihtkohta jõudmiseks kulunud keskmine aeg 

Sihtkoht (või käigu eesmärk) Käiguks kuluv keskmine aeg (minutites) Vastajate arv 

Töö 16.5 151 

Kauplus 14.7 26 

Kool 14.5 45 

Lasteaed 10.2 24 

Muu 54.5 5 

puhkus. seltskondlik suhtlemine 9.7 9 
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Teine käik 

Tabel 3. Lähtekoha/sihtkoha maatriks (% näitab osatähtsust käiku sooritanud inimestest) 

Päeva teekond Kauplus Kodu Kool Lasteaed Muu puhkus. seltskondlik suhtlemine Töö 
Kauplus   3%       0%   
Kodu 0%   1%         
Kool 5% 7%   3% 0% 4% 1% 
Lasteaed 0% 3%     0%   8% 
Muu   1%     1%     
puhkus. seltskondlik suhtlemine 1% 3%           
Töö 23% 25% 0% 2% 2% 5% 1% 
KÄIGUD        
Kauplus   1%           
Kodu 46%   4% 7% 15% 14% 9% 
Kool           1% 1% 
Muu         1%     
Töö 2% 1%           

Tabel 4. Liiklusvahendid sagedamini nimetatud käigu põhjuse lõikes 

TEEKOND liiklusvahend 
Käiguks kuluv keskmine aeg Vastajate arv 

Käigu lähtekoht Käigu sihtkoht auto jalgsi ühistransport muu 
Töökoht kodu 44% 33% 22% 2% 17.5 56 
Töökoht kauplus 59% 24% 12% 6% 12.2 51 
Kool kodu 13% 33% 53%   16.5 15 
Lasteaed töö 67% 6% 22% 6% 13.7 17 
KÄIGUD       
kodu kauplus 44% 49% 6%  17.1 63 
Kodu Muu 29% 19% 48% 5% 45.7 20 
Kodu Puhkus 17% 78%  6% 41.8 19 
Kodu Töö 46% 15% 31% 8% 17.4 13 
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 Kolmas käik 

Tabel 5. Lähtekoha/sihtkoha maatriks (% näitab osatähtsust käiku sooritanud inimestest) 

Päeva teekond Kauplus Kodu Kool Lasteaed Muu puhkus. seltskondlik suhtlemine Töö 
Kauplus   23%   4% 1% 2% 2% 
Kodu 11% 0% 1%   4% 10% 6% 
Kool 1% 1%           
Lasteaed 1% 1%       1% 3% 
Muu 1% 1%     2%     
puhkus. seltskondlik s 2% 4%       1% 2% 
töö 8% 4%   5%   1%   
KÄIGUD        
Kodu 25%   7% 4% 14% 35% 6% 
Muu           1%   
puhkus. seltskondlik suhtlemine   1%           
töö 5% 1%           

Tabel 6. Liiklusvahendid sagedamini nimetatud käigu põhjuse lõikes 

 
TEEKOND liiklusvahend 

Käiguks kuluv keskmine aeg Vastajate arv 
Käigu lähtekoht Käigu sihtkoht auto jalgsi muu ühistransport 
kauplus kodu 53% 43% 3% 3% 9.7 41 
kodu kauplus 10% 70% 5% 15% 11.2 20 
Kodu puhkus 32% 53%   16% 24.2 19 
töö kauplus 60% 13%   27% 15.0  14  
KÄIGUD       
kodu Puhkus 17% 53% 3% 27% 20.9 29 
Kodu Kauplus 30% 50%   20% 20.5 21 
Kodu muu 83% 8%   8% 48.4 12 
Kodu Kool 50% 33%   17% 19.0 6 
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Neljas käik 

Tabel 7. Lähtekoha/sihtkoha maatriks (% näitab osatähtsust käiku sooritanud inimestest) 

Päeva teekond või käigud Kauplus Kodu Kool Lasteaed Muu 
puhkus. seltskondlik 
suhtlemine 

Töö 

Kauplus   23%   3%       

Kodu 6%   1% 1% 1% 14% 1% 

Kool   1%           

Lasteaed 3% 10%           

Muu   5%     0% 1%   
puhkus. seltskondlik s 2% 8%       1% 1% 
töö 7% 10% 1%     2%   
KÄIGUD        

Kauplus   2%           

Kodu 17%     0% 10% 66% 2% 

Töö   2%           

Tabel 8. Liiklusvahendid sagedamini nimetatud käigu põhjuse lõikes 

TEEKOND liiklusvahend 
Käiguks kuluv keskmine aeg Vastajate arv 

Käigu lähtekoht Käigu sihtkoht auto jalgsi muu ühistransport 
kauplus kodu 33% 64% 3%   11.5 33 
Kodu puhkus 40% 50% 5% 5% 16.4 20 
Lasteaed kodu 86% 7% 7%   7.6 14 
töö kodu 21% 64% 7% 7% 11.7 14 
puhkus kodu 42% 33%   25% 17.2 12 
KÄIGUD       
kodu puhkus 52% 41%   7% 84.1 27 
kodu kauplus 29% 14%   57% 6.7 7 
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Viies käik 

Tabel 9. Lähtekoha/sihtkoha maatriks (% näitab osatähtsust käiku sooritanud inimestest) 

Päeva teekond Kauplus Kodu Kool Lasteaed Muu 
puhkus. seltskondlik 
suhtlemine 

Töö 

Kauplus   14%   3%   3% 2% 

Kodu 12%   2% 5% 5% 14%   

Kool           1%   

Muu   9%           

puhkus. seltskondlik s 3% 22%     1%     
Töö 1% 1%           
 KÄIGUD        
Kauplus           7%   
Kodu 13%       20% 33%   
Muu   20%           
puhkus. seltskondlik suhtlemine   7%           

 

Tabel 10. Liiklusvahendid sagedamini nimetatud käigu põhjuse lõikes 

TEEKOND liiklusvahend 
Käiguks kuluv keskmine aeg Vastajate arv 

Käigu lähtekoht Käigu sihtkoht auto jalgsi muu ühistransport 
Puhkus kodu 32% 42%   26% 18.6 19 
Kauplus kodu 50% 42% 8%   9.8 12 
Kodu puhkus 42% 50%   8% 14.3 12 
KÄIGUD       
Kodu Puhkus 20% 80%     6.9 5 
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Kuues käik 

Tabel 11. Lähtekoha/sihtkoha maatriks (% näitab osatähtsust käiku sooritanud inimestest) 

Päeva teekond Kauplus Kodu Lasteaed Muu 
puhkus. seltskondlik 
suhtlemine 

Kauplus   19% 6%     

Kodu 4% 0% 2% 0% 19% 

Kool 2%       2% 

Lasteaed   10%     2% 

Muu       2%   

puhkus. seltskondlik suhtlemine   25%     2% 

Töö   4%       
 

Tabel 12. Liiklusvahendid sagedamini nimetatud käigu põhjuse lõikes 

TEEKOND liiklusvahend Käiguks kuluv 
keskmine aeg 

Vastajate arv 
Käigu lähtekoht Käigu sihtkoht auto jalgsi muu ühistransport  
Puhkus kodu 57% 36%   7% 13.7 13 
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Lisa 13. Elukoha valiku aspektide olulisuse keskmised hinnangud linnaosade lõikes 
  Kesklinn Rannarajoon Eeslinn Mai/Papiniidu Raeküla Ülejõe Vana-Pärnu Rääma/Tammiste PÄRNU 
Elukoha paiknemine 
linna territooriumil 

4.5 4.2 4.1 4.4 4.3 3.7 3.7 3.3 4.0 

Elukoha lähedus linna 
keskusele 

4.3 4.2 3.9 4.0 3.4 3.3 3.2 3.2 3.7 

Bussipeatuse lähedus 4.2 4.2 4.0 4.5 3.8 4.0 4.4 4.3 4.2 
Piisava tihedusega 
bussiühendus 

4.2 4.0 3.7 4.4 4.3 3.9 4.3 4.4 4.1 

Rattateede ühendused 3.3 3.5 3.2 3.6 3.6 2.7 3.6 4.2 3.4 
Pargi või haljasala 
lähedus 

3.9 3.9 3.7 4.2 4.0 3.0 3.8 3.7 3.7 

Mänguväljaku lähedus 3.1 2.8 2.6 3.8 3.3 2.0 3.2 3.5 3.0 
Kooli lähedus 3.3 3.2 3.2 4.0 3.6 2.3 3.7 3.9 3.4 
Lasteaia lähedus 2.9 2.8 2.6 3.6 3.6 2.1 3.4 3.7 3.1 
Toidukaupluse lähedus 4.6 4.5 4.2 4.8 4.0 4.1 4.2 4.0 4.3 
Perearsti lähedus 3.8 3.4 3.5 3.8 3.5 3.6 4.1 3.1 3.6 
Ümbritseva keskkonna 
haljastus 

3.9 4.2 3.5 4.4 4.3 3.7 4.1 4.3 4.0 

Ümbritseva keskkonna 
miljööväärtus 

3.9 4.0 3.3 4.3 4.2 3.6 3.9 4.1 3.9 
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Lisa 14. Eluasemetüübi eelistused vanuse. soo ja linnaosade lõikes. 
  Ühepereelamu Kaksik-või kahepereelamu Ridaelamu Korterelamu 

VANUS 15-30-aastased 1.4 2.7 2.8 3.1 

31-59-aastased 1.2 2.6 2.7 3.4 

60-74-aastased 1.8 2.7 2.6 2.9 

SUGU Mees 1.4 2.7 2.7 3.2 

naine 1.5 2.6 2.7 3.2 

PIIRKOND Kesklinn 1.9 3.0 2.7 2.4 

Rannarajoon 1.4 2.5 2.7 3.3 

Eeslinn 1.5 2.8 2.6 3.2 

Mai/Papiniidu 1.6 2.7 2.6 3.2 

Raeküla 1.0 2.5 2.6 3.9 

Ülejõe 1.5 2.9 2.8 2.6 

Vana-Pärnu 1.2 2.6 2.8 3.5 

Rääma 1.3 2.5 2.7 3.6 

Ei ole Pärnu linna elanik . . . . 

 
 



 
Lisa 15. Uuringu ankeet. 

ELUKESKKONNA UURING  

Lugupeetud Pärnu linna elanik! 
 
Pärnu Linnavalitsus soovib teada elanike hinnangut elukeskkonnale. Küsitluse täitmine võtab aega 15-
20 minutit. 
 
Küsitlust viib läbi linnavalitsus koostöös Tartu Ülikooli Pärnu kolledžiga. Uuringu tulemusi kasutatakse 
linna planeerimisalases tegevuses.  
 
Tehniliste (küsimustiku täitmisel tekkivate) küsimuste puhul pöörduge: 
 
Kandela Õun  
Statistika lektor  
Tartu Ülikooli Pärnu kolledž  
Tel (+372) 445 0523 
 kandela.oun@ut.ee 
 
Küsitluse sisulist poolt puudutavate küsimuste korral pöörduge: 
 
Grete Kukk  
Linnaarengu vanemspetsialist  
Pärnu Linnavalitsus  
Tel (+372) 444 8358 
grete.kukk@lv.parnu.ee 

PALUN VAADAKE PÄRNU LINNA KAARTI MÄÄRAMAKS LINNAOSA 
KUS ELATE 



70 

 

 

*MILLISES LINNAOSAS TE ELATE? 
(Lähtuge palun kaardist küsimuse juures) 

( )Kesklinn 
( )Rannarajoon 
( )Eeslinn 
( )Mai/Papiniidu 
( )Raeküla 
( )Tammiste 
( )Ülejõe 
( )Vana-Pärnu 
( )Rääma 
( )ei ole Pärnu linna elanik ( pole vaja edasi täita, 
küsitletakse ainult Pärnu linna elanikke)  

A. SOTSIAAL-DEMOGRAAFILINE ISELOOMUSTUS 
*PALUN MÄRKIGE OMA SÜNNIAASTA   

*PALUN MÄRKIGE OMA SUGU ( )Mees ( )Naine  

*PALUN MÄRKIGE OMA RAHVUS ( )eestlane ( )venelane 
( )muu (kirjutage muu rahvus järgnevasse 
lahtrisse)  

   

*MITU INIMEST KUULUB TEIE LEIBKONDA? 
(Leibkonna moodustavad ühel aadressil koos 

elavad inimesed, keda seob ühine majapidamine) 
  

*KAS TEIE LEIBKONNAS ON ÜLALPEETAVAID 
LAPSI? 

( )ei (liikuge hariduse küsimuse juurde) 
( )jah (täitke järgmised lahtrid sobivate arvudega)  

Eelkooliealiste laste arv   

Põhikooliealiste laste arv   
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Gümnaasiumiealiste laste arv   

Ülikooliealiste laste arv   

*MILLINE ON TEIE HARIDUSTASE? ( )Algharidus või alla selle 
( )põhiharidus 
( )kutseharidus 
( )kesk- ja keskeriharidus 
( )kõrgharidus 
( )teaduslik kraad  

*KES TE OLETE PRAEGU? ( )Ettevõtja 
( )palgatöötaja 
( )töötav pensionär 
( )kodune pensionär 
( )töötu/tööotsija 
( )lapsehoolduspuhkusel 
( )kodune 
( )õpilane/üliõpilane 
( )muu (kirjutage järgnevasse lahtrisse)  

   

*MILLISES LINNA ASUMIS ASUB TEIE 
PÕHITÖÖKOHT VÕI KOOL? 

(Vajaduse korral palun vaadake kaarti küsitluse 
alguses) 

( )Ei õpi/tööta 
( )Kesklinn 
( )Rannarajoon 
( )Eeslinn 
( )Mai/Papiniidu 
( )Raeküla 
( )Tammiste 
( )Ülejõe 
( )Vanapärnu 
( )Rääma 
( )Niidu 
( )väljaspool Pärnut. Kus? (kirjutage palun asula 
allolevasse lahtrisse,  
kui asukohta ei tea, siis kirjutage asutuse nimi )  

   

B. OLEMASOLEV ELUASE 
*Palun märkige eluaseme tüüp, milles 

praegu elate 

( )Ühepereelamu 
( )Kaksik- või kahepereelamu 
( )Ridaelamu 
( )Korterelamu (kirjutage korterite arv allolevasse 
lahtrisse) 
( )Muu (palun kirjutage allolevasse lahtrisse)  

   

*Mitu ruutmeetrit elamispinda on Teie 
leibkonna kasutuses? 

  

*Mitu tuba (kööki ja teisi abiruume mitte 
arvestada) on Teie leibkonna kasutuses? 

  

*Kuidas vastab Teie korteri/maja suurus 
Teie pere vajadustele? 

( )liiga suur ( )piisavalt suur ( )paras ( )küllalt väike 
( )liiga väike  
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Kui elamispinna suurus ei vasta Teie pere 
vajadustele, siis kui suur oleks tegelik 

ruumivajadus? 
(Ruutmeetrites) 

Mitu tuba oleks Teie tegelik vajadus?   

*Kui suur on Teie krunt ruutmeetrites? (kui 
Te ei oska vastata siis kirjutage 0) 

  

*Kuidas vastab Teie krundi suurus Teie pere 
vajadustele? 

( )liiga suur ( )piisavalt suur ( )paras ( )küllalt väike 
( )liiga väike  

Kui suur on Teie krundil paiknev õueala 
ruutmeetrites? 

(Hoonetest ja parklast vaba ala suurus krundil. 
Kui ei oska ruutmeetreid öelda võib anda ka 

osakaaluna krundist) 

  

*Kuidas vastab Teie krundil paikneva õueala 
suurus Teie pere vajadustele? 

( )liiga suur ( )piisavalt suur ( )paras ( )küllalt väike 
( )liiga väike ( )õueala puudub  

*Kas Te peate elusaseme juurde kuuluvat 
õueala vajalikuks? 

( )Jah ( )Ei  

*Kas Teie leibkonna kasutuses on 
sõiduauto? 

( )Jah ( )Ei  

Kui kuulub, siis mitu?   

Kui Teie leibkonna kasutuses on sõiduauto, 
siis kuidas 

Te hindate parkimisvõimalusi eluaseme 
juures? 

( )Piisav ( )Ebapiisav  

C. TEENUSTE KÄTTESAADAVUS  
Mitu minutit kulub Teil kodust JALGSI kõndides LÄHIMA allpool nimetatud 

teenindusettevõtteni või rajatiseni?  
Kui Te ei külasta, siis öelda hinnanguliselt, kui palju aega kuluks kui oleks vajadus külastada  

*Toidukauplus:  Nimi või asukoht 
*Aeg minutites ( )kuni 10 ( )10-20 ( )20-30 ( )üle 30 ( )ei külasta  

*Bussipeatus:  Nimi või asukoht 
*Aeg minutites ( )kuni 10 ( )10-20 ( )20-30 ( )üle 30 ( )ei külasta  

*Lastemänguväljak:  Nimi või asukoht 
*Aeg minutites ( )kuni 10 ( )10-20 ( )20-30 ( )üle 30 ( )ei külasta  

*Park/haljasala:  Nimi või asukoht 
*Aeg minutites ( )kuni 10 ( )10-20 ( )20-30 ( )üle 30 ( )ei külasta  

*Kool:  Nimi või asukoht 
*Aeg minutites ( )kuni 10 ( )10-20 ( )20-30 ( )üle 30 ( )ei külasta  

*Lasteaed:  Nimi või asukoht 
*Aeg minutites ( )kuni 10 ( )10-20 ( )20-30 ( )üle 30 ( )ei külasta  

*Perearst:  Nimi või asukoht 
*Aeg minutites ( )kuni 10 ( )10-20 ( )20-30 ( )üle 30 ( )ei külasta  

Kui soovite teenuste kättesaadavust 
kommenteerida, siis tehke seda siin: 
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KAS TE KÜLASTATE TEENINDUSETTEVÕTET VÕI RAJATIST, MIS PAIKNEB TEIE KODULE 
KÕIGE LÄHEMAL KA KÕIGE SAGEDAMINI?  

(Vastake ei ka juhul kui ei ole üldse vajadust külastada)  
*Toidukauplus ( )Jah ( )Ei  

Kui ei, siis miks ja millist külastate?   

*Lastemänguväljak ( )Jah ( )Ei  

Kui ei, siis miks ja millist külastate?   

*Park/Haljasala ( )Jah ( )Ei  

Kui ei, siis miks ja millist külastate?   

*Kool ( )Jah ( )Ei  

Kui ei, siis miks ja millist külastate?   

*Lasteaed ( )Jah ( )Ei  

Kui ei, siis miks ja millist külastate?   

*Perearst ( )Jah ( )Ei  

Kui ei, siis miks ja millist külastate?   
 

KUIDAS TE HINDATE ASUTUSTE JA TEENUSTE KÄTTESAADAVUST?  

*Toidukaupluse kaugus ( )väga halb ( )halb ( )rahuldav ( )hea ( )väga hea 
( )see pole tähtis  

*Busspeatuse kaugus ( )väga halb ( )halb ( )rahuldav ( )hea ( )väga hea 
( )see pole tähtis  

*Bussiliikluse sagedus ( )väga halb ( )halb ( )rahuldav ( )hea ( )väga hea 
( )see pole tähtis  

*Bussiühendus kesklinnaga ( )väga halb ( )halb ( )rahuldav ( )hea ( )väga hea 
( )see pole tähtis  

*Pargi või haljasala kaugus ( )väga halb ( )halb ( )rahuldav ( )hea ( )väga hea 
( )see pole tähtis  

*Mänguväljaku kaugus ( )väga halb ( )halb ( )rahuldav ( )hea ( )väga hea 
( )see pole tähtis  

Tasuta sportimisvõimalused 
(jooksurada, ujumiskoht vms) 

( )väga halb ( )halb ( )rahuldav ( )hea ( )väga hea 
( )see pole tähtis  

Tasulised sportimisvõimalused 
(spordiklubi, ujula vms) 

( )väga halb ( )halb ( )rahuldav ( )hea ( )väga hea 
( )see pole tähtis  

*Lasteaia kaugus ( )väga halb ( )halb ( )rahuldav ( )hea ( )väga hea 
( )see pole tähtis  

*Kooli kaugus ( )väga halb ( )halb ( )rahuldav ( )hea ( )väga hea 
( )see pole tähtis  

*Haigla kaugus ( )väga halb ( )halb ( )rahuldav ( )hea ( )väga hea 
( )see pole tähtis  

*Perearstiteenuse kaugus ( )väga halb ( )halb ( )rahuldav ( )hea ( )väga hea 
( )see pole tähtis  

Avalikud teenused 
( KOV ja riigiasutuste esindused) 

( )väga halb ( )halb ( )rahuldav ( )hea ( )väga hea 
( )see pole tähtis  

Vaba-aja ja meelelahutus asutused 
( kino, seltsimaja jms) 

( )väga halb ( )halb ( )rahuldav ( )hea ( )väga hea 
( )see pole tähtis  
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D. LIIKUMISHARJUMUSED 

 

PALUN KIRJELDAGE OMA KÄIKE ÜHEL TAVAPÄRASEL ARGIPÄEVAL  
Üheks käiguks loetakse teekonda lähtepunktist sihtpunkti, jälgige, et järgmise sihtpunkti lähtepunkt 

oleks eelmine sihtpunkt.  
Näiteks kodust-tööle, töölt-poodi, poest-koju.  

Lähtekoht ja sihtkoht võivad näiteks olla: kodu, töökoht, kool, lasteaed, söögikoht, kauplus, trenn, 
kultuuriasutus, muu vaba aja veetmise koht 

 

ESIMENE KÄIK 

Alguspunkt/lähtekoht   

Lõpp-punkt/sihtkoht   

Liiklusvahend ( )jalgsi ( )jalgratas ( )ühistransport ( )isiklik auto 
( )takso ( )muu  

Käiguks kuluv aeg (minutites)   
 

TEINE KÄIK 

Alguspunkt/lähtekoht   

Lõpp-punkt/sihtkoht   

Liiklusvahend ( )jalgsi ( )jalgratas ( )ühistransport ( )isiklik auto 
( )takso ( )muu  

Käiguks kuluv aeg (minutites)   
 

KOLMAS KÄIK 

Alguspunkt/lähtekoht   

Lõpp-punkt/sihtkoht   

Liiklusvahend ( )jalgsi ( )jalgratas ( )ühistransport ( )isiklik auto 
( )takso ( )muu  

Käiguks kuluv aeg (minutites)   

 
NELJAS KÄIK 

Alguspunkt/lähtekoht   

Lõpp-punkt/sihtkoht   

Liiklusvahend ( )jalgsi ( )jalgratas ( )ühistransport ( )isiklik auto 
( )takso ( )muu  

Käiguks kuluv aeg (minutites)   

 
VIIES KÄIK 

Alguspunkt/lähtekoht   

Lõpp-punkt/sihtkoht   

Liiklusvahend ( )jalgsi ( )jalgratas ( )ühistransport ( )isiklik auto 
( )takso ( )muu  

Käiguks kuluv aeg (minutites)   
 

KUUES KÄIK 

Alguspunkt/lähtekoht   
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Lõpp-punkt/sihtkoht   

Liiklusvahend ( )jalgsi ( )jalgratas ( )ühistransport ( )isiklik auto 
( )takso ( )muu  

Käiguks kuluv aeg (minutites)   

*KUI SAGELI KASUTATE ÜHISTRANSPORTI? ( )iga päev 
( )iga tööpäev 
( )üle päeva 
( )paar korda nädalas 
( )kord nädalas 
( )kord kuus 
( )harva 
( )ei kasuta üldse  

Kui ei kasuta ühistransporti, siis miks? 
(võib valida mitu varianti) 

[ ]Puudub ühistranspordiühendus sihtkohta 
[ ] bussipeatuse asukoht on liiga kaugel 
[ ] bussiliikluse sagedus ei ole sobiv 
[ ] busside kvaliteet on madal 
[ ] bussipileti süsteem on ebamugav 
[ ] busside ajagraafikute kohta pole piisavalt infot 
[ ] bussiga liiklemine ei ole paindlik 
[ ] muu (palun kirjutage allolevasse lahtrisse)  

Muu põhjus   

*KUI SAGELI SÕIDATE JALGRATTAGA? ( )iga päev 
( )iga tööpäev 
( )üle päeva 
( )paar korda nädalas 
( )kord nädalas 
( )kord kuus 
( )harva 
( )ei sõida üldse  

 

Kui sõidate jalgrattaga, siis kui pikk on Teie rattasõidu hooaeg? 

alustan (kuu) [--- vali kuu siit--- \/]  

lõpetan (kuu) [--- vali kuu siit--- \/]  

sõidan aastaringselt [ ]  

Milline PEAMISEL eesmärgil sõidate 
jalgrattaga? 

( )sportimine 
( )vaba aeg/meelelahutus 
( )transpordivahend (igapäevased sõidud sh tööle-
koju) 
( )muu (palun kirjutage allolevasse lahtrisse)  

   

Kui Te sõidate jalgrattaga, siis mis Teid 
häirib kõige rohkem? 

(valida võib mitu varianti) 

[ ]Puudulikud parkimisvõimalused 
[ ]kõrged kõnniteeservad 
[ ]puudulik rattateede võrgustik 
[ ]autoliiklusest eraldamata liiklemisala 
[ ]jalakäijatest eraldamata liiklemisala 
[ ]ebaturvalisus 
[ ]muu (palun kirjutage allolevasse kasti)  

   

Kui Te ei sõida jalgrattaga, siis miks? 
(valida võib mitu varianti) 

[ ] puudub jalgratas 
[ ] puudub korralik kergliiklusteede võrgustik 
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[ ] puuduvad jalgratta parkimise võimalused 
[ ] jalgrattaga liiklemine on ebaturvaline 
[ ] jalgrattaga liiklemine on ebamugav 
[ ] jalgrattaga liiklemine pole prestiižne 
[ ] ilmastikutingimused on ebasobivad 
[ ] muu (palun kirjutage allolevasse kasti)  

   

 

KOOLISKÄIVAD LAPSED (õpilastele ja koolis käivate laste vanematele) 

MILLEGA LÄHETE TEIE VÕI TEIE LAPS 
KOOLI? 

[ ]jalgsi [ ]jalgrattaga [ ]ühistranspordiga 
[ ]perekonna autoga 
[ ]muu (palun kirjutage allolevasse lahtrisse)   

   

MITU MINUTIT KESTAB TEIE VÕI TEIE 
LAPSE KOOLITEE (minutites) 

  

KAS TEIE VÕI TEIE LAPSE KOOLITEEL 
ESINEB OHTLIKKE KOHTI? Palun kirjeldage. 

  

E. ELUKOHA EELISTUS  

Kas Te olete vahetanud oma elukohta 
(viimase viie aasta jooksul)? 

( )Jah ( )Ei (jätke järgmised 3 küsimust 
vastamata)  
 

Järgmisele kolmele küsimusele vastavad need, kes vastasid eelmisele küsimusele "Jah" 
 

KUS ASUS ELAMISPIND, MILLES ELASITE ENNE PRAEGUSESSE ELUKOHTA KOLIMIST? 

Pärnu linnas (nimetage linnaosa või tänav)   
Pärnu maakonnas (vald)   

Mujal Eestis (linn, vald)   

Väljaspool Eestit (riik)   

Mis oli peamine kolimise põhjus? (võib 
valida kuni 3 varianti) 

[ ]Soovisite oma elamistingimusi parandada 
(vajasite suuremat või mugavamat eluaset vms) 
[ ]Leibkonna muutustega seotud põhjused (eraldi 
elama asumine, laste lisandumine jne) 
[ ]Töökoha vahetus 
[ ]Õpingutega seotud põhjused (nii lõpetamine kui 
alustamine) 
[ ]Vajasite soodsamat elamispinda 
[ ]Muud põhjused. Missugused?  

   

Mis oli peamine põhjus, miks valisite just 
selle elamispinna? (võib valida kuni 3 

varianti) 

[ ]Eluaseme vastavus teie vajadustele 
(tüüp/suurus/mugavused) 
[ ]Eluaseme ülalpidamise kulud 
[ ]Eluaseme asukoht 
[ ]Ümbritsev keskkond 
[ ]Lähedus teatud asutustele/objektidele või 
sugulastele/tuttavatele 
[ ]Valik toimus ilma erilise põhjuseta 
[ ]Ei olnud teisi võimalusi 
[ ]muul põhjusel. Millisel?  
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*Kas plaanite oma elukohta vahetada 
lähema 5 aasta jooksul? 

( )jah ( )ei  

 

KUI TEIL OLEKS VÕIMALUS OMA SOOVI JÄRGI ELUKOHTA VALIDA, SIIS MÄRKIGE, KUI 
OLULISEKS PEATE ELUKOHA VALIKUL JÄRGNEVAID ASPEKTE?  

*Elukoha paiknemine linna territooriumil ( )väga oluline ( )pigem oluline ( )ei oska öelda 
( )pigem mitteoluline ( )pole üldse oluline  

*Elukoha lähedus linna keskusele ( )väga oluline ( )pigem oluline ( )ei oska öelda 
( )pigem mitteoluline ( )pole üldse oluline  

*Bussipeatuse lähedus ( )väga oluline ( )pigem oluline ( )ei oska öelda 
( )pigem mitteoluline ( )pole üldse oluline  

*Piisava tihedusega bussiühendus ( )väga oluline ( )pigem oluline ( )ei oska öelda 
( )pigem mitteoluline ( )pole üldse oluline  

*Rattateede ühendused ( )väga oluline ( )pigem oluline ( )ei oska öelda 
( )pigem mitteoluline ( )pole üldse oluline  

*Pargi või haljasala lähedus ( )väga oluline ( )pigem oluline ( )ei oska öelda 
( )pigem mitteoluline ( )pole üldse oluline  

*Mänguväljaku lähedus ( )väga oluline ( )pigem oluline ( )ei oska öelda 
( )pigem mitteoluline ( )pole üldse oluline  

*Kooli lähedus ( )väga oluline ( )pigem oluline ( )ei oska öelda 
( )pigem mitteoluline ( )pole üldse oluline  

*Lasteaia lähedus ( )väga oluline ( )pigem oluline ( )ei oska öelda 
( )pigem mitteoluline ( )pole üldse oluline  

*Toidukaupluse lähedus ( )väga oluline ( )pigem oluline ( )ei oska öelda 
( )pigem mitteoluline ( )pole üldse oluline  

*Perearsti lähedus ( )väga oluline ( )pigem oluline ( )ei oska öelda 
( )pigem mitteoluline ( )pole üldse oluline  

*Ümbritseva keskkonna haljastus ( )väga oluline ( )pigem oluline ( )ei oska öelda 
( )pigem mitteoluline ( )pole üldse oluline  

*Ümbritseva keskkonna miljööväärtus ( )väga oluline ( )pigem oluline ( )ei oska öelda 
( )pigem mitteoluline ( )pole üldse oluline  

Kas peate oluliseks midagi, mis ei kajastu 
loetelus? (selgitage) 

  

 

PALUN MÄRKIGE ELUASEME TÜÜP, MILLES EELISTAKSITE ELADA (Nummerdage tähtsuse 
järjekorras) 

*Ühepereelamu   

*Kaksik-või kahepereelamu   

*Ridaelamu   

*Korterelamu   

*Kui Te elaksite korterelamus, siis kui suures 
majas eelistaksite elada? 

( )väike (kuni 6 korterit) ( )keskmine (6-24 korterit) 
( )Suur (rohkem kui 24 korterit) ( )Korterite arv ei 
ole oluline  
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KUI TE ELAKSITE KORTERELAMUS, SIIS KUI OLULISTEKS PEAKSITE  

*Kortermaja krundi haljastatud ja 
heakorrastatud õueala 

( )väga oluline ( )pigem oluline ( )ei oska öelda 
( )pigem mitteoluline ( )pole üldse oluline  

*Laste mänguväljaku paiknemist 
korterelamu territooriumil 

( )väga oluline ( )pigem oluline ( )ei oska öelda 
( )pigem mitteoluline ( )pole üldse oluline  

*Aastaringselt kohal viibiva elanikkonna 
olemasolu 

( )väga oluline ( )pigem oluline ( )ei oska öelda 
( )pigem mitteoluline ( )pole üldse oluline  

*Panipaikade (kelder ja jalgrattahoidla) 
olemasolu 

( )väga oluline ( )pigem oluline ( )ei oska öelda 
( )pigem mitteoluline ( )pole üldse oluline  

*Parkimiskoha olemasolu ( )väga oluline ( )pigem oluline ( )ei oska öelda 
( )pigem mitteoluline ( )pole üldse oluline  

*Kui elaksite korterelamus, siis kui palju 
peab olema parkimiskohti korteri kohta 

( )Vähem kui 1 koht ( )1 koht ( )2 kohta ( )rohkem 
kui 2 kohta  

 

PALUN NIMETAGE KOLM TEIE ARVATES ELUKOHAKS KÕIGE SOBIVAMAT LINNAOSA 
PÄRNUS.  

Kirjutage esimeseks linnaosa, mida hindate kõige kõrgemalt. 
1   

2   

3   

 

PALUN NIMETAGE KOLM TEIE ARVATES ELUKOHAKS KÕIGE EBASOBIVAMAT LINNAOSA 
PÄRNUS.  

Kirjutage esimeseks linnaosa, mida hindate kõige madalamalt. 
1   

2   

3   

Kas Teil on veel kommentaare, mida 
tahaksite 

Pärnu Linnavalitsusele vastava teema kohta 
edastada? 

  

Vastuste edastamiseks sisestage rämpsposti vältimist võimaldav kood ja vajutage nupule "SAADA".  
Kui olete mõne küsimuse vastamata jätnud, siis ilmub teavitusaken ja peate küsimusele enne saatmist 

vastama. 
 

 


