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Sissejuhatus 

Käesolev analüüs on koostatud Vabariigi Valitsuse korralduse 18.07.2013 nr 337 p 1 

(https://www.riigiteataja.ee/akt/323072013006) alusel algatatud Pärnu maakonna 

planeeringu koostamise raames. Vastavalt planeeringu lähteseisukohtadele on põhijoontes 

käsitletud kahte teemat: planeeritava territooriumi senise arengu põhijooni ja võimalikke 

edasise arengu suundumusi. Töö tugineb olemasolevatele kättesaadavatele statistilistele 

andmeallikatele, varasematele uurimustele ja teadmisele. Käesoleva töö läbiviimiseks ja 

analüüsi koostamiseks täiendavaid uuringuid ei ole teostatud, välja arvatud maakonna 

2010. aastal kokkulepitud (uuendatud tegevuskava osas ka 2014. aastal) arengustrateegia 

Pärnumaa 2030+ vaheseire ja 2008. aastal kehtestatud sotsiaalse infrastruktuuri 

teemaplaneeringu seire kantide osas. Töö läbiviimisel on kasutatud piirkonda ja piirkonna 

omavalitsusi puudutavaid andmekogusid, varasemaid uuringuid, planeeringuid ja 

arengukavasid. Täpsemate tulemuste nimel on kasutatud 2011. aasta rahvaloenduse 

tulemusi ja Statistikaameti poolt koostatud töötlusi ning analüüse. 

Käsitleda on püütud kõiki olulisi arenguid ja protsesse, mis on toimunud Pärnumaa 

territooriumil viimase paarikümne aasta jooksul, kaasates viimast maakonnaplaneeringut 

ja sellega seotud protsesse. Kõigi käsitletud teemade puhul polnud see arvulise 

andmestiku ebaühtluse tõttu ühesuguse täpsusega võimalik. Eeldatavasti on siiski 

õnnestunud välja tuua peamised muudatused ja võimalikud tulevikutrendid, mis aitab 

kaasa uue planeeringulahenduse väljatöötamisel ning põhjendamisel. 

Märkusena, Pärnu maakonna maavarade käsitlus koostatava Pärnu maakonna planeeringu 

jaoks on koostatud AS Kobras poolt („Pärnumaa maavarad“), seetõttu ei peeta siinkohal 

selle teema süvakäsitlust vajalikuks.  

Sama puudutab ka keskkonnahoiu süvakäsitlust, mis on „Pärnu maakonna planeeringu 

keskkonnamõju strateegilise hindamise (aruande eelnõu)“ teemaks – see on samuti 

koostatud AS Kobras poolt. 

Eraldi väärib märkimist, et paralleelselt selle analüüsi koostamisega ilmus Statistikaameti 

ja Pärnu Maavalitsuse koostöös Eesti Statistika Kvartalikiri 1/2016 Pärnu maakonna 

erinumbrina. 2016. aasta aprillis ilmunud Pärnumaa erinumbrit (vt 

http://www.stat.ee/277641) saab tinglikult pidada käesoleva ruumilise arengu analüüsi 

laienduseks kui ka 2004. aastal ilmunud raamatu „Pärnu maakonna regionaalareng“ 

jätkuks. Siinkohal tänusõnad selle esmaprojektiga seotud Statistikaameti kolleegidele 

eesotsas Mihkel Servinskiga. 

  

https://www.riigiteataja.ee/akt/323072013006
http://www.stat.ee/277641
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1. Planeeritava ala ruumilise arengu põhijooned 

1.1.Pärnu maakonna üldiseloomustus 

Pärnu maakond paikneb Edela-Eestis Liivi lahe kirderannikul. Maakond asub Eesti Vabariigi 

lõunapiiril, piirnedes Läti Vabariigiga. Loodes on vahetuks maismaanaabriks Lääne maakond, 

põhjas Rapla maakond, kirdes Järva maakond, idas Viljandi maakond. Loodes ja läänes on 

ülemerenaabriks Saare maakond.  

Maakonna halduskeskus Pärnu linn on Tallinnast 129 km, Viljandist 96 km, Tartust 174 km, 

Riiast 187 km ja Võrust 192 km kaugusel. Maakonna kese asub (sarnaselt Tartumaaga) 

maakonnakeskuse territooriumil. Maakonna territooriumile (Vändra lähedusse) jääb arvutuste 

kohaselt kogu Eesti (saarelis-mandriline) kese. 

Pärnu maakonna pindala on korrigeeritud andmete järgi 4809,55 km², mis hõlmab 11,1% 

Eesti territooriumist. Rahvaarv oli seisuga 01.01.2016 rahvastikuregistri järgi 84 971 

elanikku, mis moodustab 6,3% Eesti (1 350 999 elanikku) rahvastikust. Sarnased suhtarvud 

iseloomustavad ka teise allika – statistikaameti andmeid: seisuga 01.01.2015 oli elanike arv 

82 349, mis moodustas samuti 6,3% Eesti rahvastikust. Rahvaarvu ja keskmise 

asustustiheduse (17,1 elanikku/km²)  järgi on Pärnumaa neljandal kohal Eestis peale Harju-, 

Tartu- ja Ida-Virumaad. Asustustihedus on Pärnumaal sama suur kui Eesti keskmine. Ligi 

89% maakonna elanikkonnast moodustavad eestlased.  

Rahvakultuuriliselt võib Pärnumaad (mis ajalooliselt on põhiosas kuulunud Liivimaa 

kubermangu) pidada siirdealaks Põhja-Eesti ja Lõuna-Eesti, Mere-Eesti ja Metsa-Eesti, 

Lääne- ja Edela-Eesti vahel. Nõukogude-perioodil käsitleti praegust Pärnumaad ühe käsitluse 

(Nõmmik, 1979) Edela-Eesti majandusrajooni osana. Selle moodustasid vabariikliku 

alluvusega Pärnu linn, Pärnu rajoon ja Viljandi rajoon. Selle käsitluse järgi on 

majandusterritooriumi teatava sisemise ühtsuse ja välise eraldatuse teistest ENSV osadest 

tinginud nii sotsiaalmajanduslikud kui ka looduslikud tingimused. Tolleaegse sõnastuse järgi 

„ulatudes lõunas Läti NSV piirini, külgneb Edela-Eesti läänes Riia lahega; põhjas lahutab teda 

Loode-Eestist suurte soode ja metsade vöö, Kagu-Eestist aga Võrtsjärv. Sellest tuleneb Edela-

Eesti geograafilise asendi ühtsus.“ Tänasel päeval võime seda käsitlust – ideed Edela-Eestist 

vaadelda ühe alternatiivse variandina mõttelise Lääne-Eesti (Tammaru, 2001) kõrval. 

Huvipakkuv fakt ruumilise arengu ühest osast – asustusest: Pärnumaal on leitud seni 

teadaolevalt vanim jälg Eesti inimasustusest – Pulli asulakoht. 

Käesoleval hetkel on maakonnas 19 kohaliku omavalitsuse üksust, sealhulgas kaks linna ja 17 

valda. Maakonnakeskuseks on Eesti rahvastiku suuruselt neljas linn – Pärnu. Teine linn Pärnu 

maakonnas on Sindi, lisaks on maakonnas vallasisene Kilingi-Nõmme linn, mis paikneb 

Saarde vallas. Pärnu maakonnas on ka viis alevit – Lavassaare, Pärnu-Jaagupi, Paikuse, 

Tootsi ja Vändra. Kaks viimast neist on kohalikud omavalitsusüksused. 
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1.2. Geoloogia ja maavarad 

Maastikuliselt asub Pärnumaa peamiselt nelja maastikurajooni alal (Pärnumaa, 2008). 

Maakonna loodeosa paikneb Lääne-Eesti madalikul ja idaosa Soomaal, tervenisti asuvad 

Pärnumaal Liivi lahe rannikumadalik ja Metsepole madalik. Pärnumaa äärmine kaguosa 

(Jäärja kant) ulatub Sakala kõrgustiku jalamile ja äärmine kirdeosa (Kurgja ümbrus) 

Kõrvemaale.  

Maa-ameti andmete järgi kuulub Eesti saartest ja laidudest (2222) Pärnu maakonda 329 

(14,8% Eesti vastavast arvust) kogupindalaga 22,03 km². Suurimad neist on püsiasustusega 

saared  Kihnu ja Manija (Manilaid, Manõja). Ainsana kuulub Eesti kümne suurema saare 

hulka Kihnu. Enamik saari paikneb Kihnu ümbruses ning Tõstamaa ja Liu piirkonnas. Täpselt 

on saarte arvu problemaatiline määrata, sest senini on maatõusuga (1-1,5 mm aastas) kerkinud 

merest ajapikku uusi maalappe, osa aga liitunud omavahel või kasvanud mandriga kokku. See 

trend võib aga seoses kliimamuutustega pöörduda. 

Pärnumaa on osa tektooniliselt ühtsest Eestimaast. Aluskorra kivimite pealispind lasub 

maakonna põhjaosas umbes 400 m sügavusel ja maakonna lõunapiiril (Iklas) juba ligi 700 m 

sügavusel allpool merepinda. Pärnumaa aluspõhja avamus on mitmekesine  -esindatud on nii 

Siluri pae- kui ka Devoni liivakiviala. Kahe erineva aluspõhja avamuse ligikaudne piir on 

Pärnu jõgi. Põhja pool Pärnu jõge (pehmetest setetest koosneva pinnakatte all) ja Tõstamaa 

piirkonnas avanevad Siluri paelademed. Devoni lademetest avaneb Pärnu jõe lähedal ja 

Tõstamaa poolsaarel jõeäärsete paljandite järgi nime saanud Pärnu lade, lõuna pool on Narva 

ja Aruküla lade. Kuna peaaegu kogu Pärnumaa on kaetud viimase mandriliustiku taandumise 

järgsete jääjärve- ja meresetetega, on aluspõhja paljanduvus halb. Siluri paasi võib näha 

Põhja-Pärnumaa paemurdudes, millest suurim ja tuntuim on töötav Anelema karjäär. 

Kauneimad ja tuntuimad aluspõhjapaljandid asuvad Pärnu jõe kaldal – Tori ümbruses 

uhkeldavad mitme meetri kõrgused Pärnu lademe liivakiviseinad. Ka maakonna kaguosas on 

väikesed liivakivipaljandid. Kogu maakonnas leidub leet-glei- ja gleistunud leetunud muldi, 

jõeorgudes teralisi lammimuldi. Moreenpinnakattega aladel leidub ka leostunud ja gleistunud 

leostunud muldi.  

Pärnu maakonna pinnamoes on valdavad tasandikud, mida katavad jääajajärgsete veekogude 

setted. Kõrgeim on maakonna kaguosa, kuhu ulatub Sakala kõrgustiku ääreala (Rehemaa 

mägi, 81 m).  

Pärnumaa territooriumist moodustavad mets 54%, soo ja raba 24%, haritav maa 19% ja muu 

maa (ehitised, rajatised, karjäärid, looduslik rohumaa, võsa) 3%. Peamised jõed on Pärnu 

(pikkuselt Eesti 2. jõgi, 144 km-st jääb Pärnu maakonda 84 km) ja selle lisajõed. Peaaegu 

täielikult voolavad Pärnumaal Sauga (77 km) ja Reiu (73 km) jõgi. Pärnumaa on suurte 

järvede poolest üsna vaene. Maakonnas on Eesti järvede nimestiku järgi 231 veekogu, millest 

looduslikke on 103. Maakonna suurim järv on Ermistu (456 ha), mis Eestis suuruselt üheksas.  

Pärnumaa 242 km pikkust rannajoont liigestavad Pärnu laht (400 km²) ja Tõstamaa poolsaar. 

Maakonna loodenurka jääb 1,5-2 km laiune Paatsalu laht. Nüüdisranna põhilise osa 

moodustab madal kamardunud või kivine moreenrand, maakonnale kuulsust toonud 

liivarannad asuvad Valgerannas, Pärnus, Uulus ja Kablis. Rannikumeri on madal ja Pärnu 

lahe rannik kliima poolest Eesti soojemaid piirkondi.   
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Pärnumaal kasutatakse joogiveeks eranditult põhjavett, mida võetakse peaaegu kõigist 

põhjaveekihtidest üle kogu maakonna.  

Pärnumaa on maavarade poolest suhteliselt rikas, tähtsaimad on turvas ning 

ehitusmaterjalitööstuses kasutatavad liiv, kruus, savi ja dolomiit. Maakonna põhja- ja 

keskosas on palju jääjärvelise tekkega, valdavalt halvakvaliteedilisi viirsavisid, mida varem 

kasutati väikestes tellisetööstustes. Tänapäeval on kasutusel üksnes ainelise koostise ja 

keraamiliste omaduste poolest omapärane Häädemeeste lähedal asuv Arumetsa savilasund. 

Maakonna õhukese pinnakattega põhjaosa on perspektiivikas dolomiidi leiuala, kus avanevad 

Siluri ladestu Jaani ja Jaagarahu lademe kvaliteetsed, suured survetugevusega dolomiidid. 

Praktilist kasutamist ei ole leidnud järvelubi, vähesel määral on kasutatud Ermistu ravimuda. 

Turbavaru poolest on Pärnu maakond üks rikkamaid. Pärnumaal asub enamik Edela-Eesti 

suurrabadest, sh Eesti suurima varuga Lavassaare turbamaardla (mis annab umbes 90% 

maakonnas toodetavast turbast). Arvestades turba suurt perspektiivvaru, on koostatud 

maakonna turbavaru kasutamise arengukava 2030. aastani. Arengukava määrab 

turbamaardlate säästliku kasutamise, ammendatud alade rekultiveerimise ja edasise 

maakasutuse.  

Kokkuvõtteks, Pärnumaal kasutuses olevad või potentsiaalsed maardlad paiknevad hajusalt ja 

asuvad nii eemalolevates piirkondades kui ka olemas oleva asutuse vahetus läheduses. 

Viimasel ajal on asustuse areng toimunud valdavalt väljaspool potentsiaalseid maardlate 

piirkondi, kuid samas võivad põrkuda kiiresti areneva põllumajandusega seotud maaomanike 

ning maardlate kasutajate huvid. Veel ei ole väga teravalt esile tõusnud ka kaevanduste 

negatiivne keskkonnamõju, sest olemasolevad kasutuses olevad maardlad paiknevad valdavalt 

asustusest eemal.  

 

 

1.3. Maakasutus 

Põllumajandusmaana on arvel 85 904 ha (2010), sellest 51 783 ha ehk 60% põllumaa ja 39% 

püsirohumaa. Võrreldes 2001. a oli põllumaa pind kümne aastaga kahanenud 757 ha võrra, 

kuid püsirohumaa pind on kasvanud 1981 ha võrra (tabel 1).  

Kuigi Pärnu maakonnas oli põllumajanduslik tootmine pideval tõusuteel juba enne Eesti 

liitumist Euroopa Liiduga, on põllumajandusliku maakasutuse suurenemine suurel määral 

seotud EL põllumajandus- ja keskkonnapoliitika rakendamisega, sh eriti poollooduslike 

koosluste taastamise ja hooldamisega. 

Kui aastatel 2001-2010 vähenes majapidamiste arv eranditult kõigis maakondades ja 

kasutatav põllumajandusmaa suurenes 11 maakonnas, siis Pärnu maakonnas viimase näitaja 

osas muutust peaaegu ei olnud (tabel 2). Kasutatava põllumajandusmaa suuruse poolest oli 

Pärnumaa Eestis teisel kohal peale Lääne-Virumaad (107 tuh ha). Märkimist väärib, et 

absoluutväärtuses oli hooldavat püsirohumaad kõige rohkem Pärnu ja Harju maakonnas, 

vastavalt 13 000 ja 12 000 ha. 
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Tabel 1. Kasutatav põllumajandusmaa Pärnu maakonnas, 2001-2010. Allikas: Statistikaamet. 

Aasta Kasutatav 

põllu-

majandusmaa 

kokku, ha 

Põllumaa Viljapuu- 

ja 

marjaaiad 

...vilja-

puuaiad 

…marja-

kultuurid 

Puu-

koolid 

Püsi-

rohumaa 

…tootmiseks 

ajutiselt 

mittekasutatav 

püsirohumaa 

Puu- ja 

köögi-

vilja-

aid 

oma 

tarbeks 

2001 85 907 52 540 133 .. .. 38 31 758 .. 1439 

2003 71 558 40 286 205 .. .. .. 30 441 .. 623 

2005 77 582 46 700 209 .. .. .. 30 163 .. 500 

2007 85 493 53 027 207 .. .. .. 31 828 .. 417 

2010 85 904 51 783 222 77 144 13 33 739 13 237 147 

 

Põllumajandusmaa loomkoormus ehk loomühikute arv ha kohta (0,26 LÜ/ha) oli alla Eesti 

keskmise (0,33 LÜ/ha). Võrreldes 2001. aastaga oli see näitaja Pärnumaal, sarnaselt kogu 

Eestiga, vähenenud. 

Nii kirjeldatud loomkoormus kui ka põllumaa osatähtsus kasutatavas põllumajandusmaas 

iseloomustavad kokkuvõttes põllumajandusmaa kasutamise efektiivsust. Nende kahe näitaja 

järgi kuulub Pärnumaa ekstensiivsema kasutusega põllumajandusmaakondade gruppi koos 

Hiiu, Lääne, Ida-Viru, Võru, Valga ja Rapla maakonnaga. Kõigi muude aspektide kõrval 

tähendab see väiksemat koormust looduskeskkonnale. Mahepõllumajandus on Pärnumaal 

Eesti keskmisest suurema osatähtsusega, seda nii mahepõllumajanduslike majapidamiste arvu 

kui ka mahepõllumajandusmaa suuruse (ha) poolest. 

Kuigi 2010. aastal oli Pärnumaa põllumajandustööga seotud isikute arvult (üle 5000) Eestis 

kolmandal kohal peale Võru- ja Tartumaad, siis ajavahemikus 2001-2010 kahanes nende 

isikute arv kõige rohkem Eestis Tartu ja Pärnu maakonnas. 

 

Tabel 2. Põllumajanduslike majapidamiste maakasutus Pärnu maakonnas, 2001-2010. Allikas: 

Statistikaamet. 

Aasta Majapidamiste 

arv 

Maavaldus, 

ha 

Kasutatav 

põllumajandusmaa, 

ha 

Kasutamata 

põllumajandusmaa, 

ha 

Metsamaa, 

ha 

Muu 

maa, ha 

2001 5233 140 872 85 907 6362 40 374 8228 

2003 3310 108 648 71 558 4242 28 025 4822 

2005 2906 110 785 77 582 4107 23 274 5822 

2007 2328 118 438 85 493 2355 25 709 4881 

2010 1959 118 613 85 904 2133 25 842 4735 

 

Kuigi suurem osa kaitsealustest territooriumitest asub suurematest keskustest eemal, tuleb 

kaitsealade planeerimisel ja kaitse kavandamisel arvestada asjaoluga, et ka kaitsealustel 

maadel ja looduskaitsealadel elavad inimesed. See on üks olulisematest tingimustest, mis 

kujundab ja määrab kaitsekorraldust. Siiski seab edasine kaitsekorraldus inimtegevusele 

kaitsealadel märkimisväärsed piirid, mis igapäevastes otsustes on seotud ehitustegevuse ja 

mitmete majandustegevuste piirangutega. 

Pärnumaa maastikud on kujunenud mere taganemise tulemusel. Aastatuhandete jooksul on 

maastikud inimtegevuse ja loodusprotsesside koosmõjul läbi teinud ulatuslikke muutusi. 

Praegustest maastikest on suurem osa ümber kujundatud inimese poolt. Ürgseid maastikke on 
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väga üksikuid, põhiliselt rabaalad suurte massiivide keskel. Väärtuslike maastike 

määratlemise tulemina on Pärnumaal valitud kokku 33 väärtuslikku maastikku. Need 

iseloomustavad maakonna maastike väärtusi ja nende vaheldusrikkust ning on esinduslikud 

seal paiknevate väärtuste poolest. 

Kaitsealade all on ca 24% Pärnu maakonna pindalast, selle näitajaga oleme Läänemaa järel 

(32%)  Eestis  teisel kohal. Eesti keskmine on 18%. 

 

 

 

Joonis 1. Roheline võrgustik. Allikas: Üleriigiline planeering Eesti 2030+. 

Pärnumaa olulisemad kaitsealad on Soomaa rahvuspark (millest enamus asub Viljandimaal) 

ja Nigula, Lindi, Sookuninga, Nehatu (millest enamus asub Läänemaal), Luitemaa, Nätsi-

Võlla, Lavassaare ja Avaste looduskaitsealad; Lihula ja Tuhu maastikukaitsealad. Liites neile 

veel NATURA piirkonnad, on maakonnas erinevate piirangutega hõlmatud suur osa 

territooriumist (joonis 1).  

 

 

1.4. Veekogud 

Pärnumaal on 198 vooluveekogu, neist 65 jõe ja oja valgala pindalaga üle 24 km². Pikim on 

Pärnu linnas merre suubuv Pärnu jõgi, mis on pikkuselt Eestis teine. Rannikujõed on 

kalakudemisjõed ja nende veeseisundist sõltub kalavarude taastootmine Liivi lahes. Vee 

kvaliteet jõgedes on hea, selle tõestuseks on nende suhteline kalarikkus. 
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Minevikus on maaparandusel olnud suur osa pinnavete võrgustiku kujunemisel. Viimase 

paarikümne aasta jooksul pole pinnavete võrgustik enam oluliselt muutunud. 

Pinnaveekogumite ökoloogilise seisundi hinnang on valdavalt hea. 

Enamiku Pärnu maakonna territooriumist hõlmab Pärnu alamvesikond, mis ulatub lisaks 

Pärnumaale veel seitsmesse maakonda. Pärnu alamvesikond moodustub mitmetest 

jõgikondadest, millest Pärnumaale jääb Pärnu jõgikond (valgala 6920 km²), Audru jõgikond 

(valgala 422 km²), Rannametsa jõgikond (valgala 173 km²), Paarema jõgikond (valgala 289 

km²) ja mitmed väiksemad rannikujõed. Suurema osa Pärnumaast hõlmab Pärnu jõgikond 

(valgala üle 60% maakonna territooriumist). Pärnu jõe valgalal on jõgede võrgustiku tihedus 

Eesti keskmisest 0,23 km/km²) suurem. Üle 10 km pikkuste jõgede tihedus on 0,27 km/km². 

Suhteliselt suur on ka kraavitustihedus. Järvede osakaal on valgalal väike -0,3% pindalalast.  

Põhjavesi on Pärnu maakonnas peamiseks veevarustusallikaks. Hüdrogeoloogiliste tingimuste 

poolest asub maakonna territoorium põhjavee väljavoolu alal. Perspektiivseid 

ekspluatatsioonilisi ressursse maakonnas hinnatakse 99 000 m³/d. Kinnitatud põhjaveevarud 

moodustavad 35 800 m³/d ja Pärnumaal kasutatakse ca 25 000 m³/d põhjavett. 

Suur osa maaelanikkonnast (hajaasutustuses) kasutab maapinnalähedusega (kvaternaari) 

põhjaveehorisondi vett. Sellist vett saadakse 2-9 m sügavuste salvkaevudega, millest võib 

saada mitu kuupmeetrit vett ööpäevas. Sagedaseks probleemiseks selliste kaevude puhul on 

siiski veepuudus kuivadel suvedel. 

Pärnu linnale, Vändra ja Tootsi alevile on kinnitatud põhjaveevarud. Põhjaveevaru on piisav, 

et tagada elanikkonnale joogi- ja majandusvesi. Vajadusel võib põhjavee kasutamist ka 

mitmeid kordi suurendada. Põhjaveekogumite seisundi muutus ei põhjusta elanikkonna ja 

tööstuse ümberpaiknemise vajadust. 

Tsentraalne veevarustus on olemas keskustes ja suuremates asulates, hõlmates nende 

tihedamini asustatud piirkondi. Toorvee puhastamist rakendatakse Pärnu linna ja Vändra alevi  

veehaaretel. Ka väiksematele ühisveevärgiga seotud puurkaevudele on paigaldatud 

rauaärastusfiltrid. Lisaks toorvee kvaliteedile halvendab vee kvaliteeti torustike kehv seisund. 

Pärnumaa peamised joogivee kvaliteediprobleemid piirkonniti on: 

- joogivee kvaliteedinõuetele mittevastav raua ülemäärane sisaldus Pärnu maakonnas 

tervikuna; 

- väävelvesiniku ülemäärane sisaldus Sauga, Paikuse, Tootsi, Are, Tõstamaa aleviku 

põhjavees; 

- looduslikult suur fluorisisaldus sügavates veekohtades Tori, Halinga, Are, Audru, 

Koonga ja Tõstamaa vallas; 

- maapinnalähedase veekihi reostatus halvasti kaitstud põhjaveega piirkondades. 

Suuremad kaitsmata põhjaveega alad on Pärnu-Jaagupi ja Mihkli - Koonga piirkonnas. 

Tingituna kattekihi väikesest paksusest võib reoaine põhjavette jõuda vähem kui 30 

ööpäevaga. 

Nõrgalt kaitstud alad on suurema levikuga, eelkõige maakonna äärmises põhjaosas ja 

lõunaosas, kus suhteliselt õhukese pinnakattega alad ümbritsevad kaitsmata alasid. Keskmiselt 

kaitstud alad levivad maakonna põhjaosas Paadrema ja Tootsi - Tori piirkonnas, maakonna 

lõunaosas on suurimad alad Kilingi-Nõmme – Kanaküla ja Võiste – Soometsa ümbruses. 

Suhteliselt kaitstud alad hõlmavad kõige suurema osa maakonna pindalast: siia kuulub 
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ulatuslik piirkond ümber Liivi lahe põhjaranniku, aga samuti lai vöönd piki Eesti-Läti piiri 

Treimanist Mõisakülani. Kaitstud alad on välja eraldatud ainult maakonna lõunaserva läbiva 

mattunud ürgoru kohal, kus valdavalt saviliivmoreenist pinnakatte paksus võib ulatuda üle 50 

m. 

Viimase veerandsaja aasta jooksul on inimtegevuse reostuskoormus veekogudele vähenenud. 

Üheks põhjuseks olid 1990. aastatel põllumajanduses toimunud muudatused. 

Reoveekogumissüsteemide rekonstrueerimine jätkus kvalitatiivselt uuel kujul, samuti paranes 

sõnnikumajanduse olukord. Puhastamata heitvesi moodustas 2013. aastal heitveest 0,1%.  

Pärnumaa rannikumere majandamisel on teatud piirangud seoses looduskaitsega: oluline osa 

madalmerest on hoiualadena hõlmatud NATURA 2000 võrgustikku.  

Pärnumaa on endiselt Eesti tähtsaim rannakalanduspiirkond – oluline on Pärnu lahe 

kalavarude kestlik majandamine. Pärnu maakonna mereala kestlik areng on vastavasisulise 

maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu (esmaprojektina, sarnaselt Hiiumaale) sisuks. 
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2. Rahvastik ja asustus 

2.1. Rahvastik 

Pärnumaa elanike arv oli 2015. aasta 1. jaanuaril Statistikaameti andmetel 82 349 inimest 

(rahvastikuregistri järgi samal ajal 86 397, aasta hiljem 84 971), neist 39 784 

(rahvastikuregistri järgi 41 524) ehk veidi alla poole elas maakonnakeskuses Pärnus ning 

teine pool maakonna ülejäänud omavalitsusüksustes. Kuue aasta (01.01.2010 vs 01.01.2016) 

jooksul on maakonna rahvaarv vähenenud 90 496-lt 86 397-ni ehk 4,5%, sh Pärnu linnas 43 

610-lt 41 523-ni ehk 4,8% rahvastikuregistri järgi, Statistikaameti järgi aga 86 590-lt 82 829-

ni ehk 4,3%, sh Pärnu linnas 41 520-lt 40 005-ni ehk 3,6%. Märkusena, kogu Eesti puhul 

kahanes rahvaarv 1 333 290-lt 1 315 819-ni ehk 1,3%. 

Värskeimate rahvastikuregistri andmete (seisuga 01.01.2016) järgi oli Pärnumaal, nagu juba 

eespool märgiti, 84 971 elanikku, sh Pärnu linnas 40 913. Aasta jooksul langes maakonna 

elanike arv 1% (0,66%), sh maakonnakeskuses 0,7%. Elanike arv kasvas Are, Audru, Kihnu, 

Paikuse, Sauga, Tahkuranna ja Vändra vallas. Võrreldes teiste maakondadega oli Pärnumaa 

kolmandal kohal kahanemise tempo poolest (positiivses mõttes) peale Harjumaad (+1,23%) 

ja Tartumaad (+0,43%) 2015. aastal. Võrreldavad Statistikaameti vastavad andmed 

avaldatakse 2016. mais. 

Suur-Pärnus, mille moodustuvad Pärnu linn ja selle viis lähinaabrit - omavalitsusüksust, elab  

statistikaameti järgi 59 930 ehk juba 73% (viis aastat tagasi 69%) maakonna rahvastikust. 

Lisaks Pärnu linnastule on maakonnas suuremateks keskusteks veel Vändra, Kilingi-Nõmme 

ja Pärnu-Jaagupi, kuid koos ümbritsevate valdadega jääb nende piirkondade elanike arv üle 

kümne korra alla Suur-Pärnule.  

Huvipakkuv on märkida, et 2011. a rahvaloenduse järgi paistis rahva suurima paiksuse 

poolest üle Eesti silma Kihnu vald (Eesti piirkondlik  areng, 2014). Nimelt 73% Kihnu 

elanikest on sündinud saarel (vastandina paistis silma Vaivara vald Ida-Virumaal 12%-ga), 

kuid peaaegu sama suur on see protsent ka Pärnu linna elanike puhul. Pärnumaal sündinud 

inimestest elab praegugi Pärnumaal ligemale 70%, oma koduvallas või -linnas aga 41%. 

Seega on sünnikohta jäänud Pärnumaa elanike osatähtsus Eesti keskmisega võrreldes üsna 

suur. Suurem on sünnikohale truude inimeste osatähtsus vaid Harju- ja Ida-Virumaal. Üle 

kümnendiku kõigist praegu Eestist elavatest Pärnus sündinud inimestest elab Tallinnas, mõne 

protsendi jagu on endisi pärnakaid ka Tartus. 

Maakonna elanike arv on viimase 26 aasta (1990-2015) jooksul vähenenud enamvähem samal 

kiirusel kogu Eesti näitajaga (-17,5% Pärnumaal ja -16,4% Eestis), mis Eesti maakondade 

rahvastikuarengute kontekstis on siiski üks väiksemaid langusi: neljandal kohal peale 

Tartumaad (-7,1%), Harjumaad (-5,2%) ja Raplamaad (-13,3%). Selletõttu on Pärnumaa 

rahvastiku osatähtsus Eestis jäänud enamvähem stabiilseks: ca 6%, täpsemalt 6,36% 1990. 

aastal ja 6,27% 2015. aastal. Viimase kuraditosina aasta jooksul on Pärnumaa negatiivse iibe 

ja väljarände (sh riigisisese rände) tõttu kaotanud 9,4% elanikkonnast. Ka selle näitaja poolest 

on Pärnumaa Eesti maakondade järjestuses pigem paremal positsioonil.  

Pärnu maakonna rahvastiku raskuskese on mõlema viimase rahvaloenduse puhul olnud Pärnu 

linnas.  

Pärnumaad iseloomustavad sotsiaalmajanduslike näitajate osas suured kontrastid 

maakonnasiseselt. Kolme rahvaloenduse (1989, 2000, 2011) andmeid vaadates näeme, et 

rahvaarvu suhtelise muutuse poolest Eesti keskmise suhtes viimase paarikümne aasta jooksul 

jagunevad maakonna kohalikud omavalitsused alljärgnevalt. Siin on näiteks esindatud kõik 

viis erinevat varianti. Kasv iseloomustas linnalähivaldasid (Audru, Sauga, Paikuse ja 

Tahkuranna), aeglane kahanemine aga veidi kaugemaid valdasid nagu Surju ja Tori. Kiire 
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kahanemine iseloomustas maakonna põhjaosa viit omavalitsust (Vändra alev ja vald, Tootsi, 

Halinga, Are) ja Kihnut, palju kiirem kahanemine aga maakonna loodeosa (Tõstamaa, Varbla, 

Koonga) ja Häädemeestet. Väga palju kiirem kahanemine puudutas Saarde valda.  

Viimase kahe rahvaloenduse vahel kahanes rahvaarv kõige rohkem, vahemikus 20-49% 

Varblas, Koongas, Vändras, Tootsis, Häädemeestes ja Saardes. Kõik need omavalitsused 

paiknevad maakonna äärealadel. Samal ajal on Pärnumaal omavalitsusi, kus rahvaarv kasvas 

samal ajal vahemikus 20 – 132% (Sauga, Paikuse) valglinnastumise tulemusena. Viimase 15 

aasta jooksul toimunud muutusi omavalitsuste rahvastikus kajastab tabel 3 ja kaart 1. 

 

Tabel 3. Pärnu maakonna rahvaarvu muutus omavalitsuste (tänastes piirides) kaupa aastatel 

2000, 2006 ja 2015. Allikas: Statistikaamet. 

Kohalik 

omavalitsus 

01.01.2000 01.01.2006 Muutus 2000 / 

2006, % 

01.01.2015 Muutus 2006 / 

2015, % 

Pärnu linn 46 630 42 810 -8,2 39 784 -7,1 

Sindi linn 4260 4390 -3,1 4003 -8,8 

Are vald 1370 1300 -5,1 1216 -6,5 

Audru vald 4950 5220 +5,5 5658 +8,4 

Halinga vald 3610 3270 -9,4 2863 -12,4 

Häädemeeste vald 3250 3010 -7,4 2388 -20,7 

Kihnu vald 500 560 +12,0 502 -10,4 

Koonga vald 1400 1210 -13,6 1008 -16,7 

Paikuse vald 2910 3420 +17,5 3634 +6,3 

Saarde vald 5470 4840 -11,5 3733 -22,9 

Sauga vald 2570 3280 +27,6 4459 +35,9 

Surju vald 1060 1100 +3,8 934 -15,1 

Tahkuranna vald 2060 2260 +9,7 2392 +5,8 

Tootsi vald 1090 930 -14,7 736 -20,9 

Tori vald 2650 2490 -6,0 2279 -8,5 

Tõstamaa vald 1690 1560 -7,7 1237 -20,7 

Varbla vald 1070 990 -7,5 786 -20,6 

Vändra vald 2630 2520 -4,2 2520 0 

Vändra vald (alev) 2700 2490 -7,8 2217 -11,0 

Kokku 93 020 88 760 -4,6 82 349 -7,2 

 

Sarnaselt enamikele teistele Eesti maakondadele saab Pärnu maakonna rahvastikuprotsesse 

iseloomustada kogu taasiseseisvumisperioodi vältel kahe olulise näitajaga – rahvaarvu 

kahanemine ja vananemine. Pidev väljaränne, eriti nooremate inimeste seas, on kumulatiivselt 

mõjunud ka loomulikule iibele ja seetõttu on kasvanud eakate inimeste arv ja vähenenud laste 

arv. Kõik need protsessid on pannud maakonna omavalitsused teistlaadi probleemide ette. 

Nüüd peab kohanema eluga kahaneva rahvaarvu tingimustes. See eeldab uut vaatenurka nn 

kahaneva (kohaneva) planeeringu paradigmast lähtuvalt. Maakonna arengustrateegia väga 

ambitsioonikaks strateegiliseks eesmärgiks on läbi erinevate tegevuste jõuda elanike arvu 

vähenemise peatumiseni, st stabiliseerumiseni.  

Maakonnasisese rände puhul torkavad kahe viimase rahvaloenduse andmeid analüüsides 

silma  valglinnastumisega seotud tendentsid: nt lahkus Pärnu linnast Sauga valda elama 1297 

ja Paikuse valda 678 inimest (Eesti piirkondlik areng, 2014). Väärib rõhutamist, et praeguseks 

hetkeks ajaks on valglinnastumise suurem hoog Pärnumaal raugenud. Vastupidised näitajad 

olid väiksemad. Kahe viimase rahvaloenduse vahel oli suurim elukohavahetus 

maakonnakeskusesse Pärnu linna Paikuse vallast (316) ja Tootsi vallast (88).  
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Kaart 1. Pärnu maakonna rahvastiku paiknemise muutus ajavahemikul 31.03.2000-

01.01.2015. Allikas: Statistikaamet. 

 

Elanike arvu languse põhjustest on esikohal olnud negatiivne rändesaldo, seda eriti 2010. 

aastate esimesel poolel, mil rändesaldo oli tasakaalustunud. Rändesaldo on 2000. aastatel 

olnud iga-aastaselt negatiivne, seda ennekõike rahvastiku väljarände tõttu Harjumaale ja 

välismaale. Ülejäänud maakondadega (eelkõige lähinaabritega Mandri-Eestis), erandiks vaid 

mõned aastad, on rändesaldo olnud enamasti positiivne. Rände summaarne maht on tõusnud 

perioodi alguse tuhandelt sisse- ja väljarändajalt 3-3,5 tuhande sisserändajani perioodil 2002-

2009.  
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Joonis 2. Pärnumaa rändesaldo 2000-2014. Andmed: Statistikaamet. 

 

Pärnumaal on sündimusnäitajad Eesti keskmisel tasemel. Positiivse trendina on iibe 

negatiivne mõju rahvaarvule viimasel kolmel-neljal aastal vähenenud. Kui perioodil 1995-

2003 oli see aastas keskmiselt 400 inimest, siis 2009. aastal jäi negatiivne iive alla 50 

inimese, langedes tasemeni -262 2013. aastal. Drastiliselt on langenud summaarne 

sündimuskordaja, mis 1970-1980. aastatel oli üle kahe, kuid alates 1990. aastate algusest on 

olnud vahemikus 1,4-1,6. 2007. aastal tõusis summaarne sündimuskordaja taas üle 1,6. 

Registreeritud sündide arv kahanes 2014. aastal võrreldes 2013. aasta näitajaga 3,6% ehk 30 

võrra, Eestis olid vastavad näitajad -1% ehk 139 sündi vähem. Praeguse kümnendi lõpus 

väheneb sünnitusealiste naiste arv ehk suurem osa sünnitusealisi naisi on ise ilmavalgust 

näinud 1993. aastal alanud väikese sündivusega perioodil, mis toob kaasa ka sündivate laste 

arvu kahanemise ja elanikkonna olulise vananemise alguse. Keskmiselt sünnitatud laste arvult 

oli 2011. aasta rahvaloenduse andmetel Pärnumaa pingerea eesotsas Koonga vald (mis kuulus 

14 omavalitsuse hulka, kus sünnitusealise naise kohta oli 2,2-2,4 last), teises otsas aga Pärnu 

linn (mis kuulus 20 omavalitsusega gruppi kus sama näitaja oli 1,2 – 1,5 last) (Pilte 

rahvaloendusest, 2013). Tagasivaatena, 1989. aastal oli kogu praeguse Pärnu maakonna 

territooriumil positiivne iive, v.a. Varbla, Kihnu, Koonga, Saarde ja Kaisma külanõukogude 

territooriumil (Eesti piirkondlik areng, 2014). Viis aastat tagasi (2011) oli positiivne iive vaid 

Sauga, Paikuse ja Are vallas. Maakonna haridusvõrgustiku säilimist silmas pidades teeb 

muret vähene sündide arv väikese rahvaarvuga omavalitsustes - (vahemikus 0-9 last) 

Koongas, Kihnus ja Tootsis. Nt 2013. aastal jäi loomulik iive plusspoolele kõigest Sauga, aga 

ka Paikuse ja Are vallas. Miinusmärk oli absoluutnäitajate järgi suurim Pärnu linnas. 

 

Statistikaameti ja Tartu Ülikooli poolt koostatud rahvastikuprognoosi järgi peaks Pärnumaa 

rahvastik vähenema rännet arvesse võttes aastate 2014-2040 jooksul 18% (Eesti piirkondlik 

areng, 2014). Positiivses mõttes on prognoos parem Tartumaa (+5%), Harjumaa (+2%) ja 

Raplamaa (-13%) kohta. Peale Raplamaa on ülejäänud naabrite osas prognoos negatiivsem: 

Läänemaa -23%, Viljandimaa -26% ja Järvamaa -31%. Tegemist on maakondadega, mille 

rändesaldo on seni olnud Pärnumaa jaoks positiivne – see on aidanud teatud määral 

kompenseerida suurt rändevoogu Harjumaa ja välismaa suunas. Taustandmetena veel 

prognoosi näitajad Lääne-Virumaa (-24%), Jõgevamaa ja Ida-Virumaa (mõlemad -25%), 

Saaremaa, ja Põlvamaa (-26%), Valgamaa ja Võrumaa (-27%) ning Hiiumaa (-32%) kohta.  

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

PÄRNU MAAKOND

Rändesaldo Siseränne -34 -294 -205 -96 -133 251 187 165 -24 -126 -486 -290 -239 -225 -107

Rändesaldo Välisränne -59 -93 -54 -132 -125 -270 -306 -155 -198 -223 -321 -365 -457 -348 -100
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Pärnu maakonna siseselt tuleb märkida, et võttes arvesse esialgseid rahvastikuprognoosi 

arvutusi ilma rändeta on see prognoos ainsana plussmärgiga kahe linnalähedase valla osas: 

Paikuse +3,74% ja Sauga +3,46%. Kõige negatiivsem prognoos on enamasti äärelisema 

asendiga valdade suhtes: Saarde -21,29%, Varbla -26,11% ja Tootsi -38,15%. Maakonna 

elanikkonna kahanemine aastaks 2040 ilma rännet arvesse võtmata ulatuks -8,63%-ni. 

Märkusena, eelmised Pärnu maakonna ja omavalitsuste rahvastikuprognoosid on koostatud 

2003. aastal (lisa 5). 

 

Linnaelanike osatähtsus Pärnumaal on (ainult iseseisvaid linnu arvestades) 53%, koos 

vallasisesega Kilingi-Nõmme linnaga 55% ja koos alevitega 61%. Vahemärkusena, 

traditsiooniliselt loetakse Eestis ka aleveid linnalisteks asulateks. Seega on Pärnu maakonnas 

linnaliste asulate elanike osatähtsus võrdlemisi suur. Mõnevõrra üllatuslikult on kahe viimase 

rahvaloenduse vahel kasvanud maarahvastiku osatähtsus kogurahvastikus. See on saavutatud 

peamiselt Tallinna, aga ka Tartu ja Pärnu lähivaldade arvel. Arvatavasti on linna- ja 

maarahvastiku definitsioon teatud mõttes vananenud ning vajaks põhjalikku analüüsi ja selle 

tulemusel uut definitsiooni. 

Maakonna rahvastiku sooline struktuur on püsinud suhteliselt muutumatuna vähemalt 

viimased 20 aastat: mehi on ligi 46,8% ja naisi 53,2%. Naiste ja meeste arvu vahekord vastab 

Pärnumaal enamvähem Eesti keskmisele, 100 mehe kohta elab siin 116 naist. Noortest (20-

34-aastastest) naistest on puudus nagu mujalgi: 100 noore mehe kohta on Pärnumaal 90 noort 

naist, mis on keskmisest pisut parem. Valdade lõikes on aga olukord Pärnumaal üsna erinev. 

Kõige probleemsem on seis, st „pruudiprobleem“ teravaim (aluseks meeste arv 100 naise 

kohta 20-34-aastaste seas) Varbla vallas, kus iga 100 noorepoolse mehe kohta on vaid 48 

samaealist naist, samuti on suhe ligikaudu 5:3 Koonga vallas. Kõigi vanuserühmade peale on 

kokku naiste arvuline ülekaal aga suur nii Pärnu linnas kui ka Pärnu-Jaagupi alevis – neis on 

nelja mehe kohta üle viie naise.  

Tabel 4. Pärnu maakonna rahvastiku vanuserühmade suuruse ja osatähtsuse (%) järgi. Allikas: 

Statistikaamet. 

Aasta 0-14 Osatähtsus 

(%) 

15-65 Osatähtsus 

(%) 

65+ Osatähtsus 

(%) 

Kokku 

1990 22 868 22,9 63 932 64,0 13 063 13,1 99 863 

1996 20 274 21,7 59 449 63,6 13 772 14,7 93 495 

2001 15 970 17,3 61 480 64,5 15 070 16,3 92 520 

2011 13 410 15,7 55 240 64,6 16 830 19,7 85 480 

2015 13 022 15,8 51 931 63,1 17 396 21,1 82 349 

 

Üle 65-aastaste osatähtsus maakonna rahvastikus on oluliselt kasvanud, mida on toetanud nii 

viimaste aastate madal sündimus kui ka keskmise eluea tõus (tabel 4). Pärnumaa elanike 

keskmine vanus on 41,7 aastat, see on Eesti keskmisest 0,8 aasta võrra kõrgem. 

Mediaanvanus 42 aastat on kaks aastat üle riigi keskmise. Pärnumaal on eakaid 2% võrra 

rohkem kui riigis keskmiselt (20% Pärnumaal vs 18% Eestis), tööealisi (15-64-aastaseid) aga 

3% vähem (64% vs 67%). Sama käib ka omavalitsute rahvastiku keskmise vanuse kohta 

(2014. a andmetel), kus skaala ühes otsas (35-39 eluaastat) on Sauga ja Paikuse, teises otsas 

aga Tootsi rohkem kui 50 eluaastaga. Viimase rahvaloenduse andmetel juhivad kuni 14-
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aastaste osatähtsuse poolest samuti kaks eespool mainitud linnalähedast valda, vähemalt 65-

aastaste osatähtsuse poolest aga Varbla, Saarde ja Tootsi (Eesti piirkondlik areng, 2014). 

Pärnu maakond on rahvusliku koosseisu poolest maakondade pingereas võrdlemisi keskel, 

kuigi eestlaste ja eesti keelt emakeelena kõnelevate inimeste osatähtsus (89%) on siin märksa 

suurem riigi keskmisest tasemest. Eestlaste osatähtsus on kõige väiksem (81%) Sindi ja Pärnu 

linnas ning Lavassaare alevis, seevastu Kihnu saarel on eestlasi 99% elanikest. Emakeele 

jaotuse osas on pilt väga sarnane. Eestis on sündinud 93% maakonna elanikest, kõige enam 

välismaal sündinuid elab väiksemates linnalistes asulates Lavasaares, Tootsis ja Sindis. 

Keelteoskuse poolest on Pärnumaa maakondade järjestuses üsna tipus, kolmandal kohal 

Harju- ja Tartumaa järel. Murdekeelt oskab 8% maakonna elanikest – selle näitaja poolest 

ollakse keskmisel positsioonil. Pärnumaa elanikest 3% räägib saarte murret (enamasti Kihnu 

murrakut), 3% oskab Võru murret ja ligikaudu 1% Mulgi murret. Pärnumaal on murdekeele 

kõnelejad koondunud Kihnu saarele, kus räägitakse saarte murde Kihnu murrakut (nn kihnu 

keelt), mida tunneb 90% kihnlastest: 1320 kõnelejat. Ligi kolmandik selle murraku oskajatest 

elas rahvaloenduse ajal Kihnu vallas, järgnesid Pärnu linn, Tallinn ja rida Pärnumaa valdu 

eesotsas Tõstamaa ja Audruga. Huvipakkuv on ka fakt, et Pärnu linnas oli rahvaloenduse 

andmeil Lõuna-Eesti murrete kõnelejaid rohkem kui Põhja-Eesti murrete kõnelejaid, kuigi 

algselt jääb Pärnu Põhja-Eesti murrete piirkonda (Pilte rahvaloendusest, 2013).  

Pärnumaa elanikest on kõrgharidusega märksa vähem kui Eestis keskmiselt (22% vs 30%). 

Maakondade pingereas on maakond neljandal kohal peale Tartu-, Harju- ja Ida-Virumaad. 

Keskhariduse ja kutsega inimeste osatähtsus on riigi keskmisest veidi suurem, keskmisega 

võrreldes on aga palju rohkem vaid põhi- või veel madalama haridusega piirdunud inimesi. 

Ootuspäraselt on kõrgharitute osatähtsuse poolest esirinnas Pärnu linna ja selle lähivaldade 

elanikud. Haridustase on üsna madal alevites, kuid ka Kihnus. Väga suuri maakonnasiseseid 

haridustaseme erinevusi Pärnumaal ei ole.  

 

Pärnumaal asus 2011. aasta rahvaloenduse ajal 19 265 eluhoonet ja neis oli 42 698 eluruumi, 

seega igas eluhoones oli keskmiselt 2,2 eluruumi. Pärnumaal paiknes 8,9% kõigist Eesti 

eluhoonetest, 6,6% eluruumidest ja 7,2% kogu elamispinnast. Pärnumaa eluruumid on 

keskmise suurusega, keskmine eluruumi suurus oli 76 m², mis on Eesti keskmisest ligi 7 m² 

võrra suurem. Pärnumaa eluruumidest paiknes kortermajades 58%, selle poolest oli Pärnumaa 

neljandal kohal Ida-Viru, Harju ja Tartu maakonna järel. Kortereid oli kõige rohkem Tootsi ja 

Lavassaare vallas. Pärnu linn, kus kolmveerand eluruumidest paiknes kortermajandes, jääb 

maakonnas selle poolest kolmandale kohale. Neis paigus oli eluruumide pindala kõige 

väiksem. Kõige väiksem oli kortermajades paikevate eluruumide suhtarv Kihnus, kuid ka 

teistes rannikuomavalitsustes. Suurimad – ligemale 100 m² pindalaga – olid eluruumid aga 

peale Tahkuranna veel Saugas ja Paikusel. Eramuid ehitati Pärnumaal kõige intensiivsemalt 

enne sõda. Kortermajade ehituse aktiivsus taastus 1960. aastatel ja sellest ajast peale kahanes 

kuni sajandivahetuseni. Käimasoleval sajandil on ehitusaktiivsus märgatavalt tõusnud 

(langusega majanduskriisi ajal), kuid ei ole kortermajade puhul varasemale tasemele jõudnud. 

Eramuehituse intensiivsus on lähedal sõjajärgse aja tipptasemele. Pärast taasiseseisvumist on 

Pärnumaal ehitatud 15% kõigist eluruumidest ehk rohkem kui riigis keskmiselt (14%). Ligi 

veerand (24%) eluruumidest pärineb sõjaeelsest ajast (kogu riigis 18%) ja 60% on ehitatud 

nõukogude ajal (kogu riigis 67%). Viimasel ajal on kõige aktiivsemalt ehitatud Sauga vallas 
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(48% eluruumidest on seal uued), järgneb Paikuse. Uusehitised puuduvad hoopiski Tootsi 

vallas, kus 94% eluruumidest ehitati nõukogude ajal, selle perioodi ehitusaktiivsuse poolest 

järgneb Lavassaare. Sõjaeelseid eluruume oli kõige rohkem alles Varbla vallas (50%), järgneb 

Tõstamaa. Asustatud oli Pärnumaa eluruumidest 81,6%, mis on 4% võrra vähem Eesti 

keskmisest tasemest. Siinsetes suvituspiirkondades on mõningaid hooajaliseks kasutamiseks 

reserveeritud eluruume, kuid suur osa asustamata eluruume on jäänud tühjaks pärast seniste 

elanike lahkumist. Eluruumide tehnovarustuse taseme poolest oli Pärnumaa Eesti 

maakondade pingereas neljandal kohal Ida-Virumaa, Harju ja Tartu maakonna järel. 

Veevärgiga on varustatud peaaegu 90% eluruumidest, sama suur on pesemisvõimalusega 

eluruumide osatähtsus. Asustamata on iga seitsmes Pärnumaa eluruum, kuid muist nende 

hulgast võivad olla ka vaid hooajaliseks kasutuseks reserveeritud.  

 

 

Kaart 2. Pärnu maakonna rahvastiku paiknemine seisuga 01.01.2015. Allikas: Statistikaamet. 
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Pärnu maakonnas on üsna palju asustamata maad ehk maad, kus ühel ruutkilomeetril ei ela 

ühtegi inimest (Eesti Statistika Kvartalikiri, 2016). Selle peamiseks põhjuseks on soode ja 

metsamassiivide ning muidugi ka põllumaa rohkus. Definitsiooni kohast asustamata maad on 

Eestis veidi üle 50% ja Pärnu maakonnas veidi üle 64% maismaast, olles selle näitajaga Eestis 

teisel kohal peale Ida-Virumaad. Kõige rohkem asustamata maad on Pärnu maakonnas Surju, 

Koonga, Saarde ja Paikuse vallas (kaart 2). Kõige vähem on seda loomulikult linnalise asula 

poolt moodustavates omavalitsusüksustes ning Kihnu, Tahkuranna, Are ja Sauga vallas. 

Suurima asustamata maa osatähtsusega omavalitsusüksused rühmituvad selgelt maakonna 

mandriosa äärealadele. Keskmine asustustihedus on väiksem Koonga, Varbla ja Surju vallas: 

ligi 2 inimest km²-l. 

 

Kokkuvõtteks, ühelt poolt põllumajandusliku tegevuse ja seda toetavate tööstuste vähenev 

tööjõuvajadus ning teiselt poolt teenuste, tasuvate töökohtade kättesaadavus ja nõudmised 

elamistingimuste osas on kaasa toonud kiire linnastumise. Kiire linnastumise protsessid on 

iseloomulikud Euroopas kogu Teise maailmasõja järgsel perioodile ja on toimunud suhteliselt 

ühtlases tempos vaatamata erinevate riikide regionaal-, põllumajandus- ja maaelupoliitikate 

rakendamisele. Eestis on protsessid üldjoontes toimunud sarnaselt, kuid ajalooliselt on 

protsesside kiirus sõltunud pigem valitsevast poliitilisest olukorrast, mitte niivõrd 

maapiirkondade majanduse arengust ja põllumajandusliku tööhõive vajadusest. Linnastumise 

protsessid pigem aeglustusid Nõukogude perioodi lõpul, 1970.-1980. aastatel seoses 

maapiirkondades paranenud oludega ja sageli paremate sissetulekute võimalustega. Olulist 

osa mängis siinkohal ka põllumajandusettevõtete poolt ellu viidud sotsiaalpoliitilise kaaluga 

sammud elamistingimuste kiire paranemise näol. Kiire linnastumine on iseloomulik protsess 

enamikus Ida- ja Kesk-Euroopa riikides ja põhjused on üldjoontes samad, mis Lääne-

Euroopas. Nii nagu Eestis on mitmetes riikides elanikke hakanud kaotama lisaks 

maapiirkondadele ja väikelinnadele ka kohalikud ja regionaalsed tõmbekeskused ning 

maakonnakeskused. Nende protsesside tulemusena nõrgeneb ja tühjeneb tagamaa, mis 

kumulatiivselt vähendab ka suuremate keskuste olulisust.  

 

 

2.2. Asustus ja sotsiaalne taristu 

Pärnu maakonnas on 2016. aasta seisuga 341 asustusüksust, nende seas 2 omavalitsusliku 

staatusega linna, 1 vallasisene linn, 5 alevit, 8 alevikku ja 325 küla. Asustusüksuste arv 

suurenes 1990. aastate keskel kui maakonna põhjaosa mõnedes valdades taastati 1970. aastate 

asustusüksuste reformi eelne seisund (Uuet, 2001). Hilisemad muudatused on olnud väikesed, 

seotud enamasti külade jagunemisega. 

Minnes tagasi kaugemasse asustuse ja halduskorralduse ajalukku, tuleb märkida, et aastani 

1562 ei olnud Pärnumaa nimelist haldusüksust. Muinasaja lõpul, 13. sajandi alguses asusid 

praeguse Pärnu maakonna põhjaosas Läänemaa Soontagana ja Korbe muinaskihelkonnad, 

kirdeosa (Vändra piirkond) kuulus Alempoisi kihelkonda (Eesti Entsüklopeedia, 2003). Hõre 

oli asustus Pärnu jõest lõuna pool metsasel ja soisel Saarde ning Häädemeeste alal (Eesti 

talurahva ajalugu, 1992). Kalmed, külade ja külapõldude hilisem paigutus ning kroonika- ja 
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ürikuteated ei jäta kahtlust, et eestlased asusid põhiliselt küladena koos. Kroonik Henrik 

räägib küladest sh Soontaganas. Küla oli üheaegselt asustus-, majandus- ja haldusüksus. 

13. sajandi alguses vallutatud ala jaotamisel määras paavsti legaat Guillelmus 1234. a Pärnu 

jõe Heinrich I piiskopkonna ja Mõõgavendade Ordu valduste piiriks. 1242. a on esimest korda 

mainitud Pärnu sadamakohta, 1251. a piiskopi poolt Sauga jõe ääres paiknevat Pärnu 

(hilisemat Vana-Pärnu) linna. Uus-Pärnu alalt Pärnu jõe vasakkaldal on 1265. a esimest korda 

mainitud Mõõgavendade Ordu uut komtuurilossi. Jõe- ja mereteede ühenduskohal asuv Uus-

Pärnu oli Liivimaa neljast tähtsaimast hansalinnast. Kaheksast 13. sajandil Eesti alal rajatud 

linnast oli päris ühine eesti-saksa nimi vaid kolmel, sh Pärnul (saksa keeles - Pernau) 

Haapsalu (Hapsal) ja Narva (Narwa) kõrval (Eesti rahvakultuur, 1998). 

Kirikukihelkondi (mille keskus ja põhiterritoorium jäävad Pärnumaale) on tänase maakonna 

piirides 11, neist Varbla on ajalooliselt olnud Läänemaa (mis on tsaariajal kuulunud Eestimaa 

kubermangu) koosseisus, samal ajal märgitakse 1930. aastal ilmunud koguteoses „Pärnumaa“, 

et Varbla piirkonna tõmbekeskuseks on Pärnu linn. 13. sajandist pärinevad Karksi, Mihkli ja 

Pärnu-Jaagupi, hiljemalt 16. sajandist Saarde ja Halliste ning 17. sajandist Vändra, Tori, 

Audru, Pärnu ja Tõstamaa kirikukihelkond. Noorimaks kirikukihelkonnaks Pärnumaal on 

1862. aastal asutatud Häädemeeste kirikukihelkond. 

Rootslased moodustasid 1562. aastal Pärnu lossilääni, poolakad 1582. aastal Koiva (Gauja) 

jõeni ja Võrtsjärveni ulatuva Pärnu presidentkonna, viimasesse kuulus ka Pärnu staarostkond. 

Uuesti rootslaste valdusesse 1617. aastal läinud Pärnumaa oli aastani 1630 Eestimaa ja 

seejärel Liivimaa kubermangu osa.  

Aastast 1710 kuulus Pärnumaa Venemaale, aastani 1888 (v.a 1783-1796) hõlmas ta (tollal 

Pärnu kreis) ka Viljandimaa. See kaksikmaakond jagunes kaheks sillakohtu piirkonnaks.  

Eesti Vabariigi loomise algusperioodil oli 1922. aasta rahvaloenduse andmetel Pärnumaal 

(5228 km²) 42 valda ja 4 linna. Elanikke oli 94 014, neist Pärnus 18 499, Kilingi-Nõmmes 

1093, Mõisakülas 1909 ja Sindis 1607. Maaelanikke oli 70 906. Suurimad vallad olid Tori 

3975 ja Vana-Vändra 3495, aga väikseimad Viluvere 397 ja Reiu 404 elanikuga (Uuet, 2001).  

Peale haldusreformi oli 1939. aasta aprillikuuks endiselt 4 linna (Pärnu 21 782, Kilingi-

Nõmme 1565, Mõisaküla 2427, Sindi 2009 elanikuga), kuid ainult 22 valda. Maaelanikke oli 

62 608, suurimad vallad Vändra 5703 ja Abja 5609, väikseimad aga Kihnu 1037 ja Rajangu 

1702 elanikuga. 

Kui Nõukogude-perioodil 1950. aastal kaotati maakonnad, jaotati Pärnu maakond Pärnu ja 

Kilingi-Nõmme rajooniks ning osa maid said Abja, Lihula, Pärnu-Jaagupi ja Vändra rajoon. 

Seitse aastat hiljem, 1957. aastal ühendati Pärnu rajoon vabariikliku alluvusega Pärnu linnaga 

– moodustati Pärnu linnapiirkond pindalaga 2243 km². Sellega ühendati 1959. aastal Pärnu-

Jaagupi, Häädemeeste ja Ikla ümbrus ja 1961. aastal Koonga ja Varbla külanõukogu. 

Detsembris 1962, kui taastati Pärnu rajoon, arvati sellesse kaotatud Abja rajoonist Kilingi-

Nõmme ja Saarde ümbrus ning enamik Vändra rajoonist. Neis piirides (v.a. Ruhnu, mis 

ühendati 1986. aastal Saaremaaga (tollase Kingissepa rajooniga)) sai Pärnu rajoonist 1990. 

aasta jaanuaris jälle Pärnu maakonnaks. 

Perioodil 1996-2013 on toimunud olulised muudatused maakonna haldusterritoriaalses 

korralduses. Pärnumaa oli Eestis esimene, kus toimus esimene kohalike omavalitsuste 
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ühinemine: 1996. aastal (Vald ja linn tahavad ühineda, 1998). Seni on kokku toimunud neli 

ühinemisprotsessi, neist kaks liitumise kaudu (tabel 6). Niisiis on maakonna kohalike 

omavalitsuste arv vähenenud taasiseseisvumisaja alguse 24-lt praeguse 19-ni. Vaatamata 

varasematele Pärnus maakonnas toimunud halduskorralduslikele muutuste kogemustele võib 

hetkel (kevad, 2016) pidada haldusterritoriaalsete muudatuste protsessi praegust etappi 

kaootiliseks. Varasemates töödes (nt Pärnu Maavalitsuse ettepanek Siseministeeriumile 

aastast 2001 – 11 omavalitsust Pärnumaal) on tõmbekeskuste määratlemisel lähtutud reaalsete 

tagamaade määratlemisest, mis lähenesid osaliselt ühisele ajaloolisele kihelkondlikule 

printsiibile kui ka pidasid silmas keskus – tagamaa loogikat. 

 

Tabel 6. Haldusterritoriaalsed ümberkorraldused Pärnu maakonnas. Allikas: 

Rahandusministeerium. 

Ümberkorralduse 

aasta 

Ühinenud (liitunud) kohalikud omavalitsused Kohaliku omavalitsuse 

(uus) nimi 

1996 Halinga vald ja Pärnu-Jaagupi vald Halinga vald 

2005 Saarde vald, Tali vald ja Kilingi-Nõmme linn Saarde vald 

2009 Vändra vald ja Kaisma vald Vändra vald 

2013 Audru vald ja Lavassaare vald Audru vald 
 

Asustussüsteemi „karkassi“ moodustavad linnalised asulad. Reeglina kasvab hüvede valik ja 

kontsentratsioon asula suuruse kasvuga, kuid see seos ei ole lineaarne. Pärnu linna (mis 

Pärnumaa asustussüsteemi keskuseks) areng on varasemas ajaloos olnud hüplik: elanike arv 

oli 1782. a – 2 tuh, 1863. a – 6,7 tuh, 1897. a – 12,9 tuh ja 1914. a – 22,3 tuh elanikku. See on 

olnud enamvähem samas suurusjärgus ja rütmis Eesti kirdeosa keskuse – Narvaga. Selline 

areng jätkus iseseisvumisajal. Enne Teist maailmasõda (1938. a) ulatus Pärnu rahvaarv 21,9 

tuh ja Narva 22,4 tuh elanikuni. Teise maailmasõja järgne Nõukogude-periood toob kaasa 

pärast sõjaaegseid purustusi Narva rahvastikuvahetuse ja tööstusliku ennakarengu. Kui 1956. 

aastal oli Pärnus juba 36,3 tuh elanikku, siis jäi Narva maha oma 21,3 tuh elanikuga (Eesti 

NSV, 1959). Hüpe tuli hiljem. Nõukogude-perioodi lõpuks elab vabariikliku alluvusega 

linnades – Pärnus (koos Sindiga) ja Narvas (koos Narva-Jõesuuga) vastavalt 54 tuh ja 85 tuh 

elanikku. Vahemärkusena, Pärnu rajoonis elas tollal ca 43 tuh elanikku. Tänaseks päevaks on 

Pärnu (ilma Sindita) elanike arv vähenenud ca 40 tuh ja Narvas ca 58 tuh elanikuni. 

Varasema ajaloo jooksul on Tallinna ja Tartu kõrval just Eesti haldusruumi erinevatesse 

äärtesse jäävad Pärnu ja Narva olnud tähtsuselt järgmisteks asustussüsteemi keskusteks. 

Nendes neljas kohas, mis kujunesid peamisteks tööstuspiirkondadeks juba 19. sajandil, tekkis 

järelikult valdav osa uutest töökohatest ning need olid kõige atraktiivsemateks sise- ja 

välisrände sihtpunktideks (Tammaru, 2001). 

Rahvastiku paiknemises toimusid 18. sajandil radikaalsed muutused. Peale Põhjasõda ja 

1710.-1711. aasta katku hakkas kasvama Eesti lõunaosa rahvastiku osatähtsus. Suhteliselt 

kiiresti hakkas kasvama mõne varem hõredalt asustatud kihelkonna (nt Vändra ja Saarde) 

rahvastik, see protsess jätkus ka 19. sajandi esimesel poolel. Nii oli 1685. aasta paiku Vändra 

kihelkonnas 1500, aga 1881. aastal juba 10 000 elanikku. Maa-asustust iseloomustab 19. 

sajandi alguse kaardimaterjali põhjal hajaasustuse suurimaid levikuid (52,5% talude 

koguarvust) koos Viljandimaaga (56,3%), kus paljudes mõisavaldades asus enamik talusid 
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(71-100%) laiali (Eesti rahvakultuur, 1998). Sumbkülad olid aga rohkem levinud Pärnumaa 

põhjaosas. 

Pärnumaa elanike põhilised elatusallikad olid põlluharimine ja karjakasvatus, millele 

mereäärsetel aladel lisandus kalapüük (Laur jt, 2014). Asustuse levik ja tihedus olid seotud 

eelkõige harimiskõlbliku maa paiknemisega, mis olenes piirkonna loodusoludest, eelkõige 

mullastiku koostisest, pinnareljeefist ja sellega tihedalt seotud veeoludest. Valdavalt kuulus 

Pärnumaa Madal-Eestisse, kus harimiskõlblikku maad oli üldiselt vähem ja see oli rohkem 

tükeldatud ning liigendatud kui Kõrg-Eestis.  

Pärnu maakonnas võime 19. sajandi teisel poolel eristada viit ajaloolis-kultuurilist piirkonda 

(Pärnumaa, 2010), mis omakorda tugineb J.G.Granö ja A.Tammekannu täiendatud Eesti 

maastikulisele jaotusele (Laur jt, 20149. Selle järgi jaguneb ajalooline Pärnumaa Jõemaaks 

(Tori ja Vändra kihelkond), Rannamaaks (Audru, Tõstamaa ja Häädemeeste kihelkond), 

Korbemaaks (Mihkli ja Pärnu-Jaagupi kihelkond), Soomaaks (Pärnu ja Saarde kihelkond) 

ning Mulgimaaks (Halliste ja Karksi kihelkond). 

Edgar Kant, tuntuim Eesti geograaf, on Pärnut käsitlenud suurima linnalise aglomeratsioonina 

tänapäeva Tallinna perifeeriaringis (Kant, 2007). Ta toob esile teise geograafi, E.Pipenbergi 

määratlust Pärnust kui sildadelinnast. E.Kant märgib, et „ühelt poolt kujutab Pärnumaa 

majanduslikult arenenud edelaosa endast erilist turundusala, mis seisab teiste keskuste ja 

abiasulate vahendusel ühenduses Tallinnaga, teiselt poolt on olulised osad tema 

lähitagamaast, eriti kirde- ja idasektoris hõredalt asustatud. Mis puutub Pärnu abikeskuste 

võrku, siis näitab see nii sise- kui välisvööndis lünklikku jaotust; selle nähtuse põhjusteks on 

Pärnu tagamaa erakordsed anisotroopsed ja topoloogilised omadused neile vastavate 

maarahvastiku massiivide ja anoikumeeniliste nullaladega“. Pärnu puhttööstusliku kaaslase 

Sindi kõrval märkis ta abikeskuste sisevööndis alevikke ja väikealevikke: Tõstamaa, 

Häädemeeste, Pärnu-Jaagupi koos Uduverega, Tori. Pärnu tagamaa välisvööndi abikeskusteks 

olid tema käsitluse järgi suuralevid Kilingi-Nõmme, Vändra ja Lihula, lisaks Vigala alevik ja 

Kärgu (Kergu) väikealevik. 

Nõukogude-perioodi lõpuks oli Eestis keskmiselt iga 1530 km² kohta üks linn, iga 1850 km² 

üks alev, kokku tuli üks linnaline asula iga 770 km² territooriumi kohta. Keskmine arvestuslik 

kaugus linnaliste asulate vahel oli kõigest 28 km (Volkov, 1980). Need näitajad olid Lääne-

Eestis suuremad. 

Sel ajal eristati ka Pärnu liitasula (60 000 elanikku; 600 km²) tollase ENSV asustussüsteemi 

osana. Huvipakkuv on fakt, et NSVL Linnaehituse Keskinstituudi spetsialistide arvates oli 

Eesti linnade sotsiaalne arengutase märksa kõrgem kui NSVL teistel sama suurusega linnadel 

keskmiselt. Nii nt olevat Tartu võrreldav olnud keskmise 200 000 – 300 000 elanikuga 

linnaga, aga Pärnu ja Viljandi keskmise 100 000 elanikuga linnaga. Tollal, 1980. aastal 

prognoositi, et 21. sajandi II poolel elab Pärnu liitasulas 120 tuh elanikku, sh tsentris 100 tuh 

elanikku. Eesti territooriumile planeeriti neli liitasulat: Tallinna, Kirde-Eesti, Tartu ja Pärnu 

liitasula. 

 

Pärnu maakonna üheks eripäraks on sesoonsus ehk hooajalisus, mis aitab võimendada nii 

maakonnakeskuse ja puhkepiirkondade keskuste potentsiaali. See puudutab ka avalike 

teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti. Mõnedes asulates ja maapiirkondades elanike arv 
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mitmekordistub suvekuudel. Sesoonsus võimendab kahte rannikul piirkondlikku keskust – 

Tõstamaad ja Häädemeestet, mille tagamaid eespool toodu puudutab enim.  

Teiseks eripäraks on Eesti mõistes pikad vahemaad hõreda asustusega territooriumil. 

Maakonnakeskuse kaugus maakonna piirini nii lõunas, kagus kui ka kirdes on ligi 70 km, 

loodes ligi 60 km. Tõstamaa kaugus maakonnakeskusest on 42 km ja Pärnu-Jaagupil 27 km, 

nende omavaheline kaugus maanteid mööda 60 – 64 km. Kui jätta „pildilt välja“ Tõstamaa ja 

Pärnu-Jaagupi piirkondlike tõmbekeskustena, siis jääks katmata ca 2000 km² suurune 

territoorium maakonna lääne- ja põhjaosas, mis võrdub kokku mõne väiksema maakonna 

suurusega Eestis. Siinkohal ei ole avalike teenuste kättesaadavuse säilitamisel abi ka 

piiritagustest sama tasandi keskustest – Lihulast Läänemaal ja Märjamaast Raplamaal. Lihula 

paikneb 57 km kaugusel Pärnust ja 48 km (kruusateed pidi) Tõstamaast, Märjamaa asub aga 

36 km põhja pool Pärnu-Jaagupist.  

Kolmandaks eripäraks on (sarnaselt nt Tartu maakonnale) dominantse mõjuga 

maakonnakeskuse olemasolu. Pärnu linna liigtugevus maakonna asustussüsteemi järgmise 

astme keskuste suhtes avaldub nii rahvastiku kui ka tagamaade suurustes, kus vahe 

maakondliku keskuse ja piirkondlike keskuste tagamaa elanike arvus on vähemalt 

paarkümmend korda. 

 

Planeerimistegevuses on oluline välja tuua tiheasustusega alad, kus hoonete vaheline kaugus 

ei ole suurem kui 200 meetrit ja kus elab vähemalt 200 inimest. Seetõttu ei lange 

tiheasustusega paikkondade piirid üldjuhul kokku asustusüksuste piiridega ja mõnel juhul ka 

ametliku nimega. 2011. aasta andmete põhjal leidus selliseid tihehoonestusega alasid Eestis 

369 (REL 2011: Eestis…, 2014) ja Pärnumaal 34. Neil aladel elas Eestis kokku umbes 85% 

loendatud püsielanikest. Pärnumaal on vastav näitaja 80% ehk 66 010 elanikku, st Pärnu 

maakonnas (kus tollal elas 82 598 elanikku) elas Eesti keskmisest (15%) veidi suurem osa 

(20%) elanikke jätkuvalt väiksemates keskustes ja hajaasustuses. 

Tabel 7. Pärnu maakonna tiheasustusega paikkonnad ja nende rahvaarv seisuga 31.12.2011 

rahvaloenduse alusel elanike suuruse järgi. Allikas: Statistikaamet. 

Jrk nr Tiheasustusega ala Rahvaarv 

1 Pärnu (Kesklinn – Raeküla) 22 072 

2 Pärnu (Vana-Pärnu – Ülejõe) 18 976 

3 Sindi 7003 

4 Vändra 2426 

5 Kilingi-Nõmme - Saarde 2012 

6 Pärnu-Jaagupi 1313 

7 Tammiste 1234 

8 Audru-Lemmetsa 828 

9 Häädemeeste 826 

10 Audru - Põldeotsa 768 

11 Tootsi - Metsaküla 745 

12 Uulu - Laadi 655 

13 Pärnu (Tammiste linnaosa) - Tammiste 509 

14 Võiste 500 

15 Tõstamaa 453 
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16 Tihemetsa 447 

17 Lavassaare 441 

18 Are 402 

19 Libatse 368 

20 Eametsa 356 

21 Papsaare 348 

22 Reiu 335 

23 Jõõpre 328 

24 Tori 317 

25 Jõesuu 298 

26 Lindi - Marksa 291 

27 Kabli 262 

28 Selja 229 

29 Suurejõe 223 

30 Seljametsa 215 

31 Pärnjõe 210 

32-33 Koonga 207 

32-33 Surju - Ilvese 207 

 

34 Suigu 206 

 Kokku 66 010 

 

Kui võrrelda rahvastikutiheduse suhtelist muutumist linnasüdamest kaugenemisel 2000. ja 

2011. aasta vahel, tulevad üsna selgelt välja linnad, kus rahvastikutihedus linnasüdames 

väheneb, kuid linnakeskusest eemaldudes märgatavalt suureneb. Pärnu on üheks selliseks 

linnaks Haapsalu, Kuressaare, Tallinna, Tartu, Paide, Valga, Kärdla ja Narva kõrval. 

 

Pärnumaa kandid ja nende tüübid on määratud maakonna teemaplaneeringuga „Maakonna 

sotsiaalne infrastruktuur 2008-2015“. Pärnu maakonnas on esindatud järgmised kanditüübid:  

• Linnade lähiümbruse kandid on Tammiste ja Urge (3% kantidest);  

• Linnalähedased keskuskandid on  Audru, Paikuse, Sindi ja Uulu (6% kantidest); 

• Linnalähedased kandid on Are, Aruvälja, Jõõpre, Kihlepa-Soomra, Lavassaare, Lindi, 

Sauga, Seljametsa, Soometsa, Suigu ja Võiste (15% kantidest); 

• Maalised keskuskandid on Häädemeeste, Kaisma, Kilingi-Nõmme, Vändra (alev), 

Koonga, Pärnu-Jaagupi, Surju, Tali, Tori, Tõstamaa ja Varbla (15% kantidest); 

• Maalised kandid on Halinga, Irta, Jõesuu, Kabli, Kadjaste, Kastna, Libatse, Lodja, 

Lõpe, Oidrema, Pootsi, Pärnjõe, Ristiküla, Saarde, Sauga, Saulepi, Seliste, Selja, Suurejõe, 

Tootsi, Treimani, Vahenurme, Vihtra ja Vändra (33% kantidest); 

• Ääremaa kandid on Enge, Kaansoo, Kanaküla, Kavaru, Kikepera, Kõima, Laiksaare, 

Massiaru, Mihkli, Mõisaküla, Paadrema, Paatsalu, Tarva, Tõhela, Tõlla, Viluvere, Jäärja, 

Kihnu, Manija ja Veelikse (28% kantidest). 
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Analüüsides Pärnu maakonnas rahvastiku valdkonnas kahe seisu (07.11.2006) ja (01.01.2016) 

vahel toimunud muudatusi kantide lõikes tuleb märkida viimase kümnekonna aasta jooksul 

toimunud eeslinnastumist, mida sellises mahus täpselt ei osatud prognoosida. Eeslinnastumise 

maht oli suuruselt kolmas Eestis.  

Märkida tuleb, et eriti märkimisväärne oli rahvaarvu muutus linna lähiümbruse kantide (LÜ, 

kokku 2 Pärnumaal) puhul, kus elanike arv kasvas 808 võrra (1037-lt 1845-ni ehk +77,9%).  

Järgnesid linnalähedased keskuskandid (LKK, kokku 4). Seal kasvas elanike arv 10 324-lt 

11 832-ni ehk 1508 elaniku võrra (+14,6%). 

Linnalähedaste kantide (LK, kokku 11) rahvaarv kasvas 6962-lt 7818-ni ehk 856 elaniku 

võrra: +12,3%.  Vahemärkusena, võrreldes vaheseire ajaga (01.01.2011) on toimunud teatav 

tagasiminek elanike koguarvus. 

Samal ajal langes maaliste kantide (MK, kokku 23 Pärnumaal) rahvaarv 9843-lt 8521-ni ehk 

1322 elaniku võrra (-13,4%).  

Veel suurem oli langus maaliste keskuskantide (MKK, kokku 12) puhul: 13 463-lt 10982-ni 

ehk 2481 elaniku võrra (-18,4%).  Neis kahes eespool mainitud rühmas on jätkunud suurimad 

langused – pilt on sarnane võrreldes vaheseire ajaga 2011. aastal. 

Ääremaa kantide (ÄK, kokku 20) osas tundub ainult veidi parem olevat. Nimelt tuleb tõdeda 

rahvaarvu langust 2952-lt 2651-ni ehk 301 võrra: -10,2%. Märkida tuleb, et selle grupi 

mõnede kantide (Kihnu, aga ka Manija) rahvaarv rahvastikuregistri järgi on mõjutatud teatud 

anomaaliast seonduvalt väikesaartele registreerimisega seotud sõidusoodustustest, aga 

muudest aspektidest. Kui vaheseire ajal võis märkida ääremaaliste kantide elanikkonna 

stabiilsust (kasv +0,1% 2006 / 2011), siis praegu tuleb märkida languse jätkumist. 

Kokkuvõttes, elanike arv on kasvanud Pärnu linna lähipiirkonnas, kahanenud aga ülejäänud 

maakonnas. Sarnaselt vaheseirel tõdetuga on suurimad kaotajad maapiirkondades maalised 

keskuskandid. Nende hulka kuuluvad kõik viis Pärnumaa piirkonnakeskust ehk III tasandi 

keskust Tõstamaast Kilingi-Nõmmeni (lisa 4, joonis 14 ja 15). 

 

Piirkondlikud keskused on Pärnumaal:  

 maakonna põhja- ja lääneosas – lisaks töörändeuuringus välja toodud 

tugitoimepiirkonna keskusele Vändra alevile ka erijuhtumitena Pärnu-Jaagupi alev 

ja lääneosas Tõstamaa alevik; 

 maakonna lõunaosas – lisaks töörändeuuringus välja toodud tugitoimepiirkonna 

keskusele Kilingi-Nõmme linnale (kaksikkeskusena koos Tihemetsa alevikuga) ka 

erijuhtumina Häädemeeste alevik.  

 

Kui Tõstamaa ja Häädemeeste aleviku tähtsust tõstab sesoonsuse aspekt, siis Pärnu-Jaagupi 

alevi puhul on oluline asula tähtsus Via Baltica arengukoridoris töökohtade pakkujana, olles 

nii Põhja-Pärnumaa majandusruumi kui ka lokaalse pendelrände keskuseks. 

 

Kaksikkeskus – lähestikku paiknevad, funktsionaalselt omavahel seotud ja koos toimivad 

keskused, kus vastava taseme teenused tagatakse kahe keskuse koostöös. Kaksikkeskuse 

keskuste vahel tuleb tagada head liikumisvõimalused – ühistransport ja kergliiklusteed.  
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Sarnaselt 1998. aastal kehtestatud maakonnaplaneeringuga ei ole piirkondlike keskustena 

käsitletud Pärnu linnastusse kuuluvaid suuremaid asulaid  ̶ Audru ja Sauga alevikku, Paikuse 

alevit ja Sindi linna. Põhjusteks on toimepiirkonna keskuse  ̶  Pärnu linna vahetu lähedus ning 

tagamaa väiksus. Kõiki neid keskuseid käsitletakse alljärgnevalt kohalike keskustena. 

 

Kohaliku keskuse (mis on ka enamasti tänased vallakeskused) teenuste jätkusuutlikkust 

tagav piirkonna elanike arv on teatud erijuhtumitel väiksem Eestis tavapäraselt RAKE 

uurimustöös väljapakutud kriteeriumist (elanike arv alates 1500 elanikust). Keskuses on 

soovitavalt kättesaadavad teenused, mis rahuldavad elanike põhivajadused.  

Pärnu maakonna jaoks sobivad teenuste kättesaadavuse tingimused: kaugus keskusest kuni 20 

km, 40 min ühistranspordiga. Kohalikud keskused (12, neist Varbla, Tori ja Audru on ka 

ajaloolised kihelkonnakeskused) on Pärnumaal: Varbla, Koonga, Audru, Sauga, Are, Tootsi, 

Tori, Sindi, Paikuse, Uulu, Surju ja Kihnu. Eespool märgitud kohalikest keskustest kolm – 

Audru, Paikuse ja Uulu on ühtlasi linnalähedaste keskuskantide keskusteks, Sauga aga 

linnalähedase kandi keskuseks. Siia loetellu lisandub üliväikese tagamaaga Sindi. Kõigi nende 

viie keskuse arendamist tuleb vaadelda laiemas, Pärnu linnastu arengu kontekstis. 

 

Lähikeskuse teenuste jätkusuutlikkust tagav piirkonna elanike arv on samuti erijuhtumite 

puhul väiksem kui Eestis RAKE uurimustöös väljapakutud kriteeriumide alusel (alates 500 

elanikust). Lähikeskus aitab parandada teenuste kättesaadavust suurematest keskustest eemal 

paiknevates piirkondades. Pärnu maakonna jaoks sobivad teenuste kättesaadavuse tingimused: 

kaugus keskusest kuni 15 km, 30 min ühistranspordiga. Lähikeskused (13) on Pärnumaal: 

Lindi, Jõõpre (kaksikkeskusena koos Lavassaarega), Lõpe, Suigu, Jõesuu, Selja, Võiste, 

Kabli, Tali, Tihemetsa (Kilingi-Nõmme kaksikkeskuse väiksema keskusena), Vahenurme, 

Libatse ja Kergu (koos Kaismaga). 

 

Pärnumaa tulevase asustusmustri kujunemisel mängivad rolli sellised tegurid nagu eluhoonete 

kasutusest välja langemine (nt majade ja korterite asustuseta jäämine) või funktsiooni 

muutumine (nt eluhoonete kasutamine suvekodudena – sesoonsus). Oluline on jälgida 

erinevate tasandite keskuste teenuste olemasolu ja muutumist, mis omakorda kutsub esile 

muutuseid erinevate tasandite hierarhias. Tagamaa suurus sõltub keskustes pakutavatest 

teenustest ja vajadustest erinevate teenuste järele. Tulenevalt nii rahvaarvu vähenemisest, 

elanike mobiilsuse kasvust kui ka majanduse struktuuri muutumisest on taasiseseisvusajal 

muutunud erinevate keskuste hierarhia ja ülesanded ning seeläbi ka pakutavate teenuste hulk. 

Olulisem siinkohal on elanikkonna vähenemine ja ümberpaigutamine, aga ka elanike 

kasvanud mobiilsus ning ettevõtlusvaldkonna teenusepakkujate majandusliku efektiivsuse 

vajadus. Tulemuseks on mitmete teenuste vähenemine või kadumine („ärauhtumine“) 

erinevatest keskustest ja seeläbi erineva taseme keskuste mõju vähenemine tagamaale. Samas 

on mõne teenuse osas toimunud ka kasv või pakutava teenuse paranemine, sh 

kodanikeühenduste kaasabil. Lisaks vastava teenuse tekkimisele või kvaliteedi paranemisele 

on taolised tegevused aidanud kaasa kohaliku initsiatiivi tekkele ja tõusule ning 

kogukondlikule liikumisele. See on tähtis aspekt tulevast haldusmudelit silmas pidades. 
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2.3. Pendelränne 

Pendelrändeks nimetatakse igapäevast liikumist fikseeritud elukohast fikseeritud töökohale, 

mis ei asu samas asustusüksuses. Mõnikord peetakse pendelrändeks lisaks ka igapäevast 

liikumist õppima (nt gümnaasiumiõpilaste õpiränne) või erinevaid teenuseid tarbima. 

Pendelrände sihtkohaks on tavaliselt tõmbekeskustega seotud pendelrände areaalid. Samuti 

võib pendelränne olla suunatud maale. 

Töörände mõistes kuulub Pärnu linnaregiooni kaheksa omavalitsusüksust ning lähitagamaale 

üks omavalitsusüksus (Tori vald). Pärnu linna mõjuala hõlmab peaaegu kogu maakonna. See 

on märkimisväärne tulemus, arvestades, et Pärnumaa on üks Eesti suuremaid maakondi. 

Linna tugevamast mõjualast jääb välja Varbla vald ning Vändra vald ja Vändra alev(vald), 

kusjuures viimased kaks on teineteisele peamiseks pendelrände sihtkohaks. Asula tasandil 

tulemusi esitades selgub, et Pärnu linna mõjuala ei ole tegelikult nii ulatuslik, kui tundub 

omavalitsusüksuse kaupa tulemusi analüüsides. Näiteks Koonga vallast omab tugevamat seost 

Pärnu linnaga vaid Koonga küla (10 tööl käijat), Saarde vallast Kilingi-Nõmme vallasisene 

linn (99) ja Lodja küla (10), Tõstamaa vallast Tõstamaa alevik (32) ning Häädemeeste vallast 

Häädemeeste alevik (848) ja Rannametsa küla (11). Maakonnakeskuse Pärnu linna kõrval on 

ümberkaudsetele elanikele olulisteks tõmbekeskusteks Kilingi-Nõmme vallasisene linn, 

Vändra ja Pärnu-Jaagupi alev.  

Maakonnatasandi toimepiirkond on üleriigilise planeeringu Eesti 2030+ alusel defineeritud 

kui funktsionaalne piirkond, kust on võimalik jõuda tööle, kooli ja igapäevateenusteni 30 

minutiga. Toimepiirkond moodustub keskuslinnast Pärnust ja selle tagamaast.  

Toimepiirkondade määramise juhendi kohaselt on toimepiirkonna keskus linnaline asula, 

kõige olulisem töökohtade ja teenuste koondumise koht. Keskusega seotud toimepiirkonnas 

on  vähemalt 10 000 elanikku, erandina 5000 elanikku. Toimepiirkondi saab käsitleda kolmel 

tasandil:  

 regionaalsed toimepiirkonnad (Tallinn, Tartu);  

 maakonnatasandi toimepiirkonnad (sh Pärnu); 

 maakonnatasandi tugi-toimepiirkonnad (sh Vändra ja Kilingi-Nõmme). 

 

Tugi-toimepiirkond on toimepiirkonda toetav, piirkondliku keskusega funktsionaalne 

piirkond. Tugi-toimepiirkonna keskuseks on piirkondlik keskus, mille ülesanne on toetada 

maakondlikku toimepiirkonna keskust, kui see oma väiksuse või suurte vahemaade tõttu ei 

suuda üksi pakkuda kõigile maakonna elanikele maakondliku keskuse teenuseid. 

 

Pärnumaa toimepiirkonna keskus on Pärnu linn, mis on ühtlasi ka 4. tasandi ehk maakondlik 

teenuskeskus. Toimepiirkonna elanike arv on 82 615 (k.a Vändra ja Kilingi-Nõmme tugi-

toimepiirkonnad).  

Toimepiirkonna toimimist toetavad kaks tugi-toimepiirkonda keskustega Vändras ja Kilingi-

Nõmmes. Tugi-toimepiirkonna rahvaarv on vastavalt 4864 ja 3056 elanikku (joonis 5). 

 

Pärnu linna toimepiirkonna lähivöönd – linna ümbritsev toimepiirkonna osa, kus 31% ja 

enam inimestest on keskuslinnaga teenuste ja töökohtade tõttu tihedalt seotud. Pärnu linna 

lähivööndisse kuulub 22 kanti 2011. a rahvaloenduse töörände uuringu andmete järgi. Linna 

lähivööndi suuremad keskused on 2008. aastal koostatud sotsiaalse taristu teemaplaneeringus 
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märgitud linnalähedaste keskuskantide keskused: Audru, Paikuse, Sindi ja Uulu ning linna 

lähiümbruse kantide keskused Tammiste ja Urge (joonis 4 ja lisa 1). 

Linna toimepiirkonna lähivööndi alade arendamisel tuleb: 

 tõsta keskuste kompaktsust, vältida linna ja keskuste lähialadele uute kompaktsete 

hoonestusalade kavandamist; 

 teenuste kättesaadavus tagada hea ühistranspordi korraldusega – elanikel peavad 

olema võimalused teenuskeskusesse sõiduks; 

 arendada uut ja täiendada olemasolevat kergliiklusteede võrgustikku ohutuks 

liiklemiseks ning alternatiiviks auto- ja ühistranspordi kasutamisele; 

 soodustada tööstusalade arengut, mis on aluseks uute töökohtade loomisel. 

 

 

Joonis 3. Eesti toimepiirkonnad. Allikas: Üleriigiline planeering Eesti 2030+. 

 

Siirdevöönd on Pärnu linna toimepiirkonna osa, kus keskusega on teenuste ja töökohtade 

tõttu seotud 16-30% elanikest. Siia kuulub 14 kanti 2011. a rahvaloenduse töörände uuringu 

andmete järgi. 

Siirdevööndi alade arendamisel tuleb: 

 keskustes säilitada olemasolevad teenused; 

 korraldada ühistranspordi ühendused toimepiirkonna keskusega tööpäevadel piisava  

sagedusega tööle ja kooli käimiseks; 

 maakondliku tähtsusega teedele, kus liigub ka ühistransport, rajada mustkate; 
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 piirkondades, mida läbib raudtee, korraldada head juurdepääsud peatustele ning välja 

ehitada turvalised parklad. 

 

Pärnu linna toimepiirkonna ääreala (ääreline ala) – toimepiirkonna servaala, valdavalt 

hajaasustusega piirkond, kus toimepiirkonna keskusega on igapäevaselt teenuste ja 

töökohtade tõttu seotud kuni 15% elanikest. 

 

Äärealade arendamisel tuleb: 

 säilitada olemasolevad teenused, vajadusel parendada või juurde luua, vajadusel 

korraldada teenuste toomine ääreala piirkondadesse kohapeale;  

 kombineeritud transporditeenus - tellimussõitude rakendamine, eratranspordi ja 

elanike ühisalgatuste  toetamine transpordi korraldamisel;  

 kaugtöövõimaluste ja e-teenuste rakendamiseks tagada kvaliteetne andmeside levi; 

 tagada koolitransport; 

 toetada teenuse pakkujaid, kodanike initsiatiivi ja -ühendusi. 

 

Eespool kirjeldatud hierarhia kehtib ka kahe tugi-toimepiirkonna Vändra ja Kilingi-

Nõmme kohta. Nende kahe piirkonna erineva vööndite rahvaarvud on suurusjärgu võrra 

väiksemad. Sama võib väita pendelrände suuruse kohta. 

 

Pärnu toimepiirkonna äärealadel on piirkondi, mis on seotud naabermaakondade - Lääne, 

Rapla, Järva ja Viljandi maakonda jäävate paikkondade või keskustega: 

 Oidrema, Lõpe ja ka Tarva kandid, aga ka Varbla valla põhjaosa on teatud teenuste (nt 

gümnaasiumiränne) Pärnu toimepiirkonnaga nõrgemalt seotud. Nende kantide elanike 

jaoks on Pärnu kõrval oluliseks keskuseks ka Lihula linn Lääne maakonnas. 

 Kaisma kandi üheks tõmbekeskuseks on Pärnu ja Vändra kõrval Järvakandi alev Rapla 

maakonnas. 

 Vändra valla Kadjaste kandi elanike jaoks on alternatiivseks tõmbekeskuseks Vändra ja 

Pärnu kõrval ka Türi linn.  

 Saarde vallas asuva Kanaküla kandi elanike jaoks on töörände üheks sihtkohaks Viljandi 

toimepiirkond. 

 

Samal ajal esineb ka vastupidist, st tõmmet Pärnu maakonna suunas: 

 Lääne maakonna Hanila valla lõunaosa – Vatla kandi (nt tööränne) ja ka Lihula elanike 

(nt gümnaasiumiränne) jaoks on oluliseks tõmbekeskuseks Pärnu linn. 

 Rapla maakonna Vigala valla keskosa (Kivi-Vigala kant) üheks tõmbekeskusteks 

Märjamaa ja Tallinna kõrval Pärnu maakonna keskused – Pärnu-Jaagupi alev ja Pärnu 

linn. 

 Rapla maakonna Kehtna ja Käru valla (Kullimaa kant) lõunaosa ning Järvakandi alevi 

elanike jaoks on oluliseks tõmbekeskuseks kohalike keskuste – Kehtna ja Rapla ning 

Tallinna kõrval tähtis Vändra alev. 

 Viljandi maakonna Abja valla edelaosa ja Mõisaküla linna jaoks omab tähtsust ka Kilingi-

Nõmme linn ühe tõmbekeskusena. 
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 Saare maakonna Ruhnu saare elanike jaoks on Kuressaare kõrval tähtsaks 

tõmbekeskuseks ka Pärnu linn. 

 

Toimepiirkondade omavaheline sidustamine on oluline koostöö soodustamiseks ja sellega 

seotud majandusliku, kultuurilise ja sotsiaalse sünergia tekkimiseks. Toimepiirkondade 

omavahelise sidustamise aluseks on eeskätt heatasemeline ühistranspordivõrk. Pärnumaa 

jaoks on oluline tagada head transpordiühendused Tallinna ja naabermaakondade 

toimepiirkondadega arstiabi, hariduse, kultuuri ja osade avalike teenuste saamiseks. Lisaks on 

tähtsad rahvusvahelised ühendused, sealhulgas Riia suunal.  

 

Tulenevalt maakonna territooriumi suurusest (eespool märgitud kriteeriumina „suured 

vahemaad“) ja Eesti keskmisest hõredamast teedevõrgust ei jõua suurest osast Pärnumaa 

äärealade kantidest Pärnu linna 30 minuti autosõiduga. Need piirkonnad sidustatakse  

toimepiirkonnaga läbi teenuskeskuste süsteemi. Seetõttu on oluline hoida ja tugevdada 

piirkondlike keskuste – Tõstamaa, Pärnu-Jaagupi, Vändra, Kilingi-Nõmme, Häädemeeste –  

rolli Pärnumaa asustussüsteemis. Siinkohal ei piisa isegi ainult „toetumisest“ kahe tugi-

toimepiirkonna keskusele – Vändrale ja Kilingi-Nõmmele.  

 

 



30 
 

 

Joonis 4. Pendelränne kantide kaupa, 2011. aasta rahvaloendus. Allikas: Statistikaamet. 

Pärnu linnast tööajal väljapoole suunduva pendelrände voog (elanike arv 39 728; väljaspool 

tööl käijate arv 3922) oli 2011. aasta rahvaloenduse järgi suuruselt kümnendal kohal Eestis 

(joonis 7). Samal ajal oli Pärnu linn vastassuunalise pendelrände (tööajal sisenevad 

pendelrändajate arv - 5633) voo suuruselt neljandal kohal peale Tallinna (47 935), Tartut 

(12 519) ja Rae valda (5657), edestades omakorda Jõhvi valda (4310), Rakveret (3312) ja 

Maardut (3144). Pärnu torkab Tallinna (+12 919) ja Tartu (+3387) ning Jõhvi valla (+1857) 

kõrval silma oma positiivse pendelrändesaldo (+1711) poolest. Niisiis kinnitasid 

rahvaloenduse tulemused tõsiasja, et pendelrände tõttu saavad tööajal inimesi juurde linnad 

ning kaotavad kõige rohkem suurte linnade tagamaad. 

 

 

 

 

Joonis 5. Rahvaarv toimepiirkondades, 2011. aasta rahvaloendus. Allikas: Statistikaamet. 
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Pärnumaa hõivatutest töötab kodumaakonnas 77%, mis on maakondade võrdluses üle 

keskmise tulemus. Teistes Eesti piirkondades käiakse Pärnumaalt tööl võrdlemisi vähe, kuid 

välismaal töötajate osatähtsus on teiste maakondadega võrreldes suur (8%). 2011. aasta 

rahvaloenduse järgi oli tööränne välismaale 2613, Harjumaale 1342, Tartumaale 127, 

Raplamaale 100, Viljandimaale 93 jne. Riigisisese töörände puhul on Eestis kaks tööalast 

suuremat tõmbekeskust (joonis 6). Neist Harjumaa on esimene rändesiht Pärnumaa (4% 

maakonna hõivatutest) kõrval tähtis ka Hiiumaale (6,8%), Ida-Virumaale (3,4%), Järvamaale 

(8,1%), Läänemaale (9,7%), Lääne-Virumaale (6,6%), Raplamaale (25,4%), Saaremaale 

(3,8%) ja Viljandimaale (3,4%). 

Vastavalt tabelile 8 on kõige suurem hõivatus kohapealses linnalises asulas Pärnu linnas ja 

Sindi linnas ning Vändra alevis st töökohtade arv kohapeal on ligilähedaselt võrdne hõivatute 

arvuga. Võib ka arvata, et kuigi Pärnu linnas keskmine töötasu on mõnevõrra kõrgem, siis 

töörände põhjustajaks on töökohtade mitmekesisus, kättesaadavus ja iseloom, mis tuleneb 

koondumisest ühte keskusesse. Pärnu on Edela- ja Lääne-Eesti tähtsaim tööstuskeskus. 

Olulisemad tööstusharud metallitöötlemine, keemia- ja plastitööstus, tekstiili-, rõiva- ja 

jalatsitööstus, puidu- ja mööblitööstus ning  toiduainetetööstus (sh kalatööstus) (lisad 2 ja 3). 

Pärnu linna kesklinnast on välja kolinud ca 2500 töökohta (Ääred ja piirid, 2014). Enim 

liiguvad asutused Eeslinna, Rääma, Mai ja Raeküla linnaosadesse. 

Võttes aluseks töörände saame Pärnumaa omavalitsusi vaadelda sõltumatuse taseme järgi. 

Maakonnas ainsad sõltumatud Pärnu linn ja Kihnu vald, sõltuvate hulka kuuluvad linna 

ümbritsevad vallad, poolsõltuvad aga kaugemad äärevallad – Tõstamaa, Varbla, Koonga, 

Halinga, Tori, Häädemeeste ja Saarde ning Vändra alev.  

Tabel 8. Linnaliste asulad rahvaarvu, tööhõive määra, Eestis hõivatute arvu ning kohapeal ja 

välisriigis töötajate osatähtsuse järgi , 2011. aasta rahvaloendus. Allikas: Statistikaamet. 

Linnaline asula Rahva- 

arv 

Töö-

kohtade 

arv 

asulas 

 

Suht-

arv* 

 

 

Tööhõive  

määr, % 

Eestis 

hõivatute 

arv 

Kohapeal 

töötajate 

osatähtsus, 

% 

Välis-

riigis 

töötajate 

osa-

tähtsus,  

% 

Pärnu linn 39 728 17 108 1,1 51,5 15 765 75,1 7,0 

Sindi linn 4076 1671 1,1 49,8 1539 22,4 7,2 

Vändra alev 2355 1021 1,1 50,8 920 59,5 8,3 

Kilingi-Nõmme 

vallasisene linn 

1763 

 

 

 

 

 

39,6 

 

520 51,9 11,5 

Pärnu-Jaagupi alev 1195   49,0 474 35,0 5,5 

Tootsi alev 744   34,9 214 49,1 6,5 

Lavassaare alev 460   46,6 162 34,0 7,3 

Suhtarv* - linnalises asulas olemasolevate töökohtade arv / linnalise asula hõivatute arv 

Välisriigis töökohta omavad hõivatuid oli enam (10-12,5% omavalitsuse hõivatutest) 

maakonna lõunaosast (Häädemeeste, Saarde) ja linnalähedasest Sauga vallast. 
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Joonis 6. Eesti kümme arvukamat töörände voogu. Allikas: Statistikaamet. 

 

Suurim ei ole Soomes töötajate osatähtsus mitte Põhja-Eestis, kus on tihedamad kontaktid 

Soomega ja keeleoskuski traditsiooniliselt parem, vaid pigem Kesk- ja Lõuna-Eestis, kus 

nähtavasti tasuvaid töökohti kõige enam napib. Suhteliselt kõige enam oli 2011. aasta 

rahvaloenduse järgi välismaal töötavaid inimesi Pärnu maakonnas (ligi 8%), järgnesid ligi 

7%-ga Võru, Viljandi, Saare ja Jõgeva maakond. Üheks välismaale töölemineku suurimaks 

tõukejõuks on kehv majanduslik seis. See seletab osaliselt nende maakondade olemasolu selle 

pingerea eesotsas.  
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Joonis 7. Eesti toimealad 2011. aasta rahvaloenduse andmete alusel. Allikas: Statistikaamet. 

Statistikaameti analüütik Mihkel Servinski on kogumikus „Eesti piirkondlik areng 2013“ 

väitnud, et näiteks kui Pärnu maakonnas elava ja töötava inimese keskmine töine tulu oli pisut 

üle 900 euro ja töökoht kodumaakonnast väljaspool tähendas ligi 1300 eurost keskmist töist 

tulu, siis, Harju maakonnas töötamine eraldi võetuna tähendas talle aga üle 1300 eurost 

keskmist töist tulu (tabel 9). Sõltumata haridustasemest on võimalus kodust kaugemal 

suuremat sissetulekut saada ühelt poolt põhjus, miks teise maakonda tööle minnakse, kuid 

teiselt poolt on suurem sissetulek ka eelduseks, et seda tehakse. Sisuliselt aitab parem 

sissetulek kompenseerida suuremat aja- ja rahakulu, mis kaasneb kaugemal tööl käimisega. 

„Kõrgharidus annab paremad teenimisvõimalused kõigis maakondades, kuid näiteks Rapla 

maakonnas töötaval kõrgharidusega inimesel on keskmisest väiksemad teenimisvõimalused 

kui kõrgharidust omaval töötajal Harju maakonnas. Teistele maakondadele ei sisenda lootust 

ka nende oluliselt väiksemad teenimisvõimalused. Väiksem palgakulu võib küll mõneti 

suurendada tõenäosust, et luuakse uusi ettevõtteid, kuid teisalt piirab vajalike inimeste 

leidmist inimressursi vähesus, sest inimesed siirduvad sinna, kus on paremad 

teenimisvõimalused ja hõlpsam leida erialast rakendust. See puudutab enam kõrgharidusega 

inimesi, kes on rohkem investeerinud oma inimkapitali arendamisse ja kes on huvitatud 

investeeringute tagasiteenimisest. Proovides hinnata näiteks 10-15 aasta pärast saabuvat 

olukorda, ei pruugi Harju ja Tartu maakonna eelised tingimata püsida. Üsna suurt rolli mängib 

tehnoloogia areng ja see, missuguse iseloomuga töökohti tekib majanduses. Teisisõnu, mida 

väiksemaks jääb töökoha asukoha roll töötegemise seisukohast, seda suuremad on 

võimalused, et pärast ülikooli lõpetamist on inimest rahuldava sissetulekuga erialast tööd 

võimalik teha ka kodumaakonnas.“ 
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Tabel 9. Kõrgharidusega inimeste töine tulu maakonna ja töökoha asukoha järgi, 2011: 

eurodes. Allikas: Piirkondlik areng 2013, Statistikaamet. 

Elukoha maakond Töökoha asukoht 

Elukohaga samas 

maakonnas 

Elukohast erinevas 

maakonnas 

Harju maakonnas 

Harju 1243 1503 1243 

Hiiu 866 1265 1309 

Ida-Viru 826 918 917 

Jõgeva 822 1120 1179 

Järva 910 1230 1317 

Lääne 861 1289 1313 

Lääne-Viru 896 1320 1334 

Põlva 825 1100 1435 

Pärnu 913 1281 1323 

Rapla 879 1364 1376 

Saare 883 1366 1405 

Tartu 1076 1434 1593 

Valga 810 1127 1405 

Viljandi 860 1304 1356 

Võru 842 1119 1292 

 

Matti Lüsi on  arutlenud, et „miks ei võiks modernse põllumajanduse korral elada maal 

rohkem inimesi? (Eesti piirkondlik areng, 2011) Põhjus peitub majanduse tsüklilisuses. Kui 

maal elavatel inimestel ei ole maaomandit ning võimalust ja võimekust seda harida, siis 

majanduse madalseisu ajal, kui töökohad ja sellega koos elatis kaovad, on inimesed sunnitud 

maapiirkondadest lahkuma. Kuid headel aegadel, kui maale võiks uuesti töökohti tulla, pole 

töötajaid enam kuskilt võtta.“  

On üsna vähe tõenäoline, et maakondade asetus muutuks või nendevahelised erinevused 

lähematel aastatel oluliselt väheneksid, pigem on oht, et need süvenevad. Ääremaade 

jätkusuutlikkuse tagamiseks peab kohapeal olema taristu ja teenused koolist kuni perearstini. 

Samas on ikkagi võtmetähtsusega tasuvate töökohtade olemasolu. Vabaturumajanduse 

tingimustes maapiirkonda sunniviisiliselt eraettevõtteid ei too, küll aga oleks võimalik 

soodustada seda, et üha enam jäetaks maapiirkonnast linna kolimata, kuigi omatakse töökohta 

näiteks Tallinnas. Sellele aitaks kaasa paindlikum töökorraldus, mis tähendaks kas või, et on 

rohkem võimalusi kaugtööks ja kodus töötamiseks.  
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Joonis 8. Gümnaasiumiastme õpilaste õpiränne. Allikas: Statistikaamet. 

 

Joonis 8 annab ülevaate 2011. aasta rahvaloenduse aegsest gümnaasiumiastme õpilaste 

rändest Pärnumaal ja ka üle maakonna piiride kantide kaupa. Pärnu on atraktiivne ka 

Läänemaa Lihula ja Hanila ning Raplamaa Vigala vallast pärit õpilastele. Sama võib väita ka 

Kilingi-Nõmme kui õpirände sihtkoha kohta. Märkusena, tänaseks päevaks on 

gümnaasiumiõpe kadunud või kadumas Audrust ja Pärnu-Jaagupist (mis oli õpirände 

sihtkohaks ka Raplamaa Vigala vallast pärit õpilastele).  
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3. Majandus 

3.1. Ettevõtlus 

Pärnumaa regionaalne sisemajanduse koguprodukt ehk SKP (jooksevhindades) ulatus Eesti 

EL-ga liitumise aastal (2004) 464,3742 mln euroni, 2010. aastal aga 647,8913 mln euroni, 

2013. aastal 766,75 mln ja 2014. aastal 800,61 mln euroni. Tipphetkeks oli 2007. aasta, kui 

maakonna SKP ulatus 818,0931 mln euroni (joonis 9).  Niisiis pole kahjuks (sarnaselt 

Hiiumaaga) erinevalt peaaegu kogu ülejäänud Eestist meie maakonna tase veel jõudnud 

majandussurutise eelsele tasemele. Pärnumaad tabas majandussurutise-aegne langus 

keskmisest rohkem, põhjusteks sealhulgas erasektori ja nn vanade majandusharude 

keskmisest suurem osakaal. Eesti piirkondliku statistika järgi on siinne maakondliku SKP 

osatähtsuse langus (-0,4%) kogu Eesti vastavast näitajast olnud suurimaid Eestis, olles 

viimased paar aastat (2013-2014) stabiliseerunud teatud nö põhjatasemel: 63,8% Eesti 

keskmisest. Suurim langus aastatel 2010 – 2014 oli Saaremaal (-0,7%), järgnevad Lääne- ja 

Ida-Virumaa ning Pärnumaa -0,4%-ga, siis Tartumaa -0,2%, neli maakonda -0,1% ja viis 

maakonda 0% ja ainsana plusspoolel Harjumaa +2,6%. Eespool toodud näitajad on 

kinnituseks Harjumaa keskmisest kiiremale majandusarengule viimase viie aasta jooksul, mis 

kahjuks on veelgi võimendanud regionaalseid kontraste Eestis. Pärnumaa SKP osatähtsus on 

aastatel 2010 – 2014 kukkunud 4,4%-lt nüüd tasemeni 4,0% Eesti SKP-st. Seetõttu on 

prioriteetne keskendada jõupingutused maakonna majanduse struktuurimuudatustele.  

 

 

Joonis 9. Pärnu maakonna SKP 2000-2012, eurodes. Andmed: Statistikaamet. 

 

Siinkohal on tähtis märkida, et maakonna majanduse arengus on tähtis (sh tuginedes 

varasematele negatiivsetele kogemustele monofunktsionaalsete asulate arenguprobleemidega 

seonduvalt – nt Sindi ja Tootsi) tasakaalu leidmine kahe suuna vahel. Nendeks on 

mitmekesise ettevõtluse tagamine kontsentratsiooniriskide hajutamiseks: paindlikkus ja 

hajutatus ning nutikas spetsialiseerumine, sealhulgas võttes arvesse Eesti regionaalarengu 

strateegia 2020 suuniseid. Tänasel päeval on Pärnumaal üks väljakutsetest 

kompetentsikeskuste loomine. Teatavasti ei olnud maakond eelmisel EL rahastusperioodil 

(2007 – 2013) selles valdkonnas edukas. Tol korral esitatud projektitaotlus rahastust ei 

saanud. Eespool nimetatud Eesti regionaalarengu strateegias on Pärnu maakonna võimalike 

spetsialiseerumissuundadena välja toodud: turismi- ja puhkemajandus; rohe- ja biomajandus, 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

SKP jooksevhindades, miljonit eurot Pärnu maakond 144,4644190,728241,4855283,2983288,8627337,1183387,0503405,2815427,4634464,4054568,1825662,3332818,2836780,5705637,3041648,2205720,7038763,3421766,7454800,6108
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sh märgalade majandamine ja taastuvenergeetika. Esimeses osas on vedajaks Tartu Ülikooli 

Pärnu kolledži juurde loodud vastav keskus – TUKK, teises on vedajaks BVKK ehk 

bioressursside väärindamise kompetentsikeskuse rajamise mõte. 

Tulenevalt maakonna elanikkonna keskmisest ettevõtlikumast vaimust (millele juhtis oma 

kunagises uurimuses tähelepanu Garri Raagmaa (Raagmaa, 2000)) ja majandusstruktuuriga 

seotud omapärast, on siinne ettevõtlusaktiivsus suhteliselt kõrge. Majandusstruktuuriga seotud 

omapära alla kuulub FIEnduse suur osatähtsus maapiirkondade ettevõtlusmaastikul. Eriti 

puudutab see rannakalandust. Teatavasti on Pärnumaa tähtsaim rannakalanduse piirkond 

Eestis. 

 

 
 

Joonis 10. Hõivatute arv ametirühmade järgi Pärnumaal 2000-2013, tuh. Andmed: 

Statistikaamet. 

 

Tegevusaladest domineerib enamikus Eesti maakondades töötlev tööstus ja suurim on selles 

hõivatute osatähtsus ka Pärnumaal. Tööstuses on siin hõivatud üle viiendiku töötajaist. Teisel 

kohal on kaubandus, ka see on üsna traditsiooniline. Keskmisest tasemest veidi suurema 

hõivatute osatähtsusega on kolmandale kohale tõusnud ehitus. Viiendale kohale tõusnud ja 

keskmisest tasemest mõnevõrra suurema hõivatute osatähtsusega tervishoid iseloomustab 

Pärnut kui kuurortlinna. Põllumajanduses hõivatud on küll keskmisest tasemest suurema 

esindatusega, kuid see valdkond jääb tegevusalade hulgas siiski kaheksandaks. Majutus ja 

toitlustus on küll riigi keskmisest pisut eespool, aga mitte sedavõrd, kui suvepealinna staatus 

eeldaks. Sinikraede osakaal tööhõives on Pärnumaal oluliselt kõrgem kui Eestis keskmiselt: 

63% (joonis 10). Ametialade jaotus on sarnane maakondade keskmisega, keskmisest suurem 

on oskustöötajate ja seadmeoperaatorite osatähtsus. Keskmisest vähem on Pärnumaal 

tippspetsialiste, tehnikuid ja juhte.  

Tööealiste elanike sotsiaalne koosseis erineb Pärnumaal veidi Eesti keskmisest. Siin on 

palgatöötajate osatähtsus 3% võrra väiksem ja pensionäride osatähtsus 35% võrra suurem kui 

riigis keskmiselt. Õppureid on Pärnumaal keskmisest pisut vähem, samuti on vähem töötuid, 

keskmisest natuke enam on ettevõtjaid (sh talunikke). Elanikkonna sotsiaalne struktuur ei ole 

kogu Pärnumaal ühesugune. Keskuselähedastes Paikuse ja Sauga vallas on üle 40% elanikest 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Valgekraed 11,7 11,9 14,7 15,1 13 12,7 15,1 14,7 14 13,9 15 13,7 14,3 13,8 15,7 17,2

Sinikraed 26,3 23,6 24 24,9 24,6 24,4 23,9 27,1 28,8 25 20,1 21,9 22,6 23,4 21,6 23,4
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palgasaajad, Varblas ja Kihnus jääb nende osatähtsus alla veerandi, kuid see-eest on 

keskmisest rohkem ettevõtjaid. Toetustest elatujate ja töötajate vahekorda iseloomustab 

toetussuhe. Pärnumaa on toetussuhte järgi maakondade pingereas keskel, kuid valdade vahel 

on üsna suured erinevused. Pilt on parim Sauga vallas, probleemseimad on Tootsi ja Sauga 

vald, kus toetussuhe on üle 150.  

Erasektori osakaal kasvas Pärnumaa tööhõives 2005. aastani, misjärel olukord stabiliseerus 

ning ühtne trend puudus. Majandussurutise aegsed koondamised on kasvatanud avaliku 

sektori osakaalu. 2009. aastal moodustas erasektori töötajaskond 80,2 protsenti, 2013. aastaks 

oli see aga langenud veidi - 77,8%, 2014. aastal 77,4% ja 2015. aastal 75,1%  ja avaliku 

sektori töötajaskond vastavalt siis tõusnud 19,8-lt (2009.a) juba 24,9%-ni 2015. aastal. 

Erasektori töötajate osakaal on Pärnumaal olnud pikka aega Eesti kõrgemaid, kuid 2015. 

aastal on Pärnumaa selle osakaalu poolest (75,1%) liikunud Eestis juba 5. kohale peale 

Järvamaad (82,6%), Harjumaad (78%), Lääne-Virumaad (76%) ja Raplamaad (75,4%). 

Erasektori suure osakaaluga tööhõives kaasnevad riskid, et vähenevad avalike teenuste 

kättesaadavus ja kvaliteet, erinevate valdkondade tugisüsteemid (nõustamine, tootmisalade 

loomine, mentorlus) jäävad alarahastatuks ning majandussurutis võimendub keskmisest 

tugevamalt. 

Selle teema kokkuvõtteks: Pärnumaal on oht jääda nö vaesuslõksu, muutuda odava tootmise 

ja teeninduse piirkonnaks, kuivõrd reeglina teadmusmahukam majandus eeldab avaliku 

sektori olulist toetavat ja suunavat rolli.  Eespool märgiti juba, et Pärnumaa tööjõu haridustase 

on Eesti keskmisest madalam. Ka on Pärnumaa elanike enesetäiendamisaktiivsus (13,6%) 

oluliselt madalam kui Eestis keskmiselt (29,5%  2013. a. andmete järgi): siinkohal ei ole 

toimunud murrangut nelja aasta jooksul. Seega ei toeta tööjõu haridustase teadmismahukale 

majandusstruktuurile üleminekut. Pärnumaa kuulub Lääne-Eesti majanduspiirkonda, mis on 

mõnevõrra edukam Kagu-Eestist. Ajalooliselt on Pärnumaa ja eriti Pärnu linn olnud Lääne-

Eesti keskus, kuid viimasel ajal on Pärnu tähtsus veidi vähenenud ja Eesti on pigem 

kujunenud kahe keskusega – Tallinn ja Tartu – majandussüsteemiks. 

 

Tabel 10. Ettevõtlusvormide jagunemine Pärnu maakonnas. Allikas: Statistikaamet. 

Aasta Kokku FIE 
(füüsilisest 

isikust 

ettevõtja) 

TÜ 
(täisühing) 

UÜ 
(usaldusühing) 

OÜ 
(osaühing) 

AS 
(aktsiaselts) 

TÜ 
(tulundusühistu) 

EÜ 
(Euroopa 

äriühing) 

Välismaa 
äriühingu 

filiaal 

2002 4065 1738 4 0 1970 311 39 0 3 

2003 3873 1474 4 0 2105 254 34 0 2 

2004 4196 1593 3 1 2335 236 28 0 0 

2005 4401 1624 4 4 2524 221 23 0 1 

2006 4733 1608 4 2 2882 214 22 0 1 

2007 4995 1544 4 2 3218 203 21 0 3 

2008 4991 1459 4 4 3311 190 20 0 3 

2009 5073 1499 4 13 3349 184 20 0 4 

2010 6530 2815 4 16 3502 169 19 0 5 

2011 6630 2640 4 14 3795 156 17 0 4 

2012 6779 2528 1 7 4084 142 16 0 1 

2013 6905 2409 4 16 4327 133 16 0 0 

2014 6959 2339 2 9 4468 122 18 0 1 

 

Ettevõtlust iseloomustavatest näitajatest on territoriaalses lõikes olemas ja ajaliselt 

võrreldavad andmed majanduslikult aktiivsete äriühingute arv 2004-2013: ettevõtted, kellel 
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on majandustegevus ja kes on esitanud aastaaruande (tabel 10). Majanduslikult aktiivsete 

äriühingute arv näitab kõikides omavalitsustes pidevat tõusu (tabel 11). Ettevõtluse 

arengutaset riigis või piirkonnas seostatakse haridustasemega, kohaliku kultuuriga, 

geograafilise asukohaga, võrgustike ja teiste ettevõtlussektorite olemasoluga, toetavate 

teenuste kättesaadavusega jne. Hüppeline ettevõtete kasv kinnitab teooriat, et majanduses 

toimuvad tagasilöögid ja töökoha kaotus toob kaasa ettevõtlusaktiivsuse tõusu. 

Mittetulundusühenduste arv on vaadeldaval perioodil vähehaaval tõusnud ning aktsiaseltside 

arv on suhteliselt stabiilne. Kohaliku omavalitsuse majanduskeskkonna üheks hindamise 

määraks on ettevõtlusaktiivsuse võrdlemine. Ettevõtlusaktiivsust mõõdetakse ettevõtete 

arvuga 1000 elaniku kohta. Pärnu maakonnas on omavalitsuste lõikes ettevõtlusaktiivsuse 

osas suured erinevused. Kui tavaliselt on suuremates keskustes ja nende tagamaadel 

ettevõtlusaktiivsus suurem, siis olemasolevate andmete põhjal seda väita ei saa. Üheks 

põhjuseks on siin primaarsektoriga seotud ettevõtete suur arv, nt kalanduses. Samas ei ole 

võimalik teha ka järeldusi mitme ääremaalise valla ettevõtlusaktiivsuse tõusu kohta, sest 

sageli erinevad ettevõtte registreerimiskoht ja reaalne tegevuskoht. 

 

Tabel 11. Majanduslikult aktiivsete äriühingute arv Pärnu maakonna omavalitsustes aastatel 

2005-2013. Allikas: Statistikaamet. 

Kohalik 

omavalitsus 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Pärnu linn 1546 1669 1851 2018 2016 2030 2059 2138 2270 3198 

Sindi linn 52 59 66 79 90 81 94 101 115 168 

Are vald 9 14 15 23 24 21 23 27 32 43 

Audru vald 108 123 143 169 188 192 195 194 210 313 

Halinga vald 51 57 63 74 86 80 81 84 87 120 

Häädemeeste vald 41 41 50 51 51 49 53 55 62 99 

Kihnu vald 8 9 10 11 10 11 12 12 15 28 

Koonga vald 6 11 11 9 13 13 16 18 18 27 

Paikuse vald 87 97 115 138 154 155 153 151 167 223 

Saarde vald 20 59 63 67 67 66 65 77 87 129 

Sauga vald 87 97 132 152 171 178 181 199 202 281 

Surju vald 12 9 12 13 13 13 13 11 15 37 

Tahkuranna vald 50 55 66 76 75 77 90 92 100 136 

Tootsi vald 10 8 8 6 5 5 6 6 5 14 

Tori vald 42 44 52 52 63 70 67 69 74 95 

Tõstamaa vald 23 26 23 30 34 31 33 35 40 69 

Varbla vald 12 13 17 16 18 22 23 24 29 37 

Vändra vald 27 27 29 36 39 34 71 32 37 84 

Vändra vald (alev) 54 54 49 55 59 67 32 64 58 95 

Kokku 2296 2488 2793 3089 3193 3212 3286 3406 3643 5196 

 

Pärnu maakonnas oli Statistikaameti andmetel 31.12.2013. a seisuga 5196 statistilisse profiili 

kuuluvat ettevõtet. Levinumad ettevõtlusvormid on füüsilisest isikust ettevõtjad (üle 2300) ja 

osaühinguid üle 4400. Samuti on maakonnas üle 120 aktsiaseltsi. Vastavalt lisas 2 

väljatoodule oli kokku 2011. aasta rahvaloenduse seisuga hõivatuid 33 962 inimest, neist üle 

poole on hõivatud töötlevas tööstuses (7003 inimest) ja ehituses. 

Ettevõtete arv maakonna omavalitsustes on olnud vaatamata vähenevale elanike arvule 

pidevalt tõusuteel (joonis 7). Kui lähiminevikus oli levinuim ettevõtlusvorm valdavalt üksi 
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töötav FIE (sh talu), kuid viimaste aastatega on FIE-de arv hakanud vähenema ja OÜ-de hulk 

tõusma.  

 

Võrreldes 2008. aastaga (mille näitajad oli aluseks arengustrateegia „Pärnumaa 2030+“ 

alusandmeteks koostamise ajal 2010. aastal) on vähenenud teenindussektori osatähtsus 62-lt 

56%-ni 2014. aastal, tõusnud on aga tööstussektori osa 32-lt 35%-ni ja primaarsektori osa 6-lt 

9%-ni. Märkusena, kogu Eestis on nii teenindus- kui tööstussektorite osatähtsused on samal 

ajal stabiilsed (vastavalt 68% ja 28%), primaarsektori osatähtsus on 3% ringis. Niisiis on 

Pärnumaal esmane ja teisene sektor Eesti keskmisest tugevamini esindatud. 

 

Pärnumaa konkurentsivõime määravad maakonna ettevõtete edukus. Aastal 2014 kuulus 

maakonna statistilisse profiili 6959 ettevõtet. See moodustab ligi 6% Eesti ettevõtete 

koguarvust. Ettevõtete arv on nii Pärnu maakonnas kui ka Eestis võrreldes 2000. aastaga 

kasvanud 2,5 korda.  

Kui 2000. aastal oli levinuimaks (1007 ettevõttega) tegevusvaldkonnaks hulgi- ja 

jaekaubandus (mis 2014. aastal jäi II kohale 1101 ettevõttega), siis 2014. aastal oli esikohal 

(1442 ettevõttega) primaarsektor: põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük. Järgnesid 

ehitus (778); kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus (598); veondus ja laondus (556); siis 

sekundaarsektori selgroog – töötlev tööstus (536) jne.  

Eespool toodud arve ruumiliselt vaadeldes märkame, et maapiirkondade omavalitsusüksustes 

domineerib primaarsektor. Väga suur primaarsektori osatähtsus mõjutab ka piirkonna 

tööjõudu, nõudes neilt vastavat spetsialiseerumist ja pakkudes üsna vähe alternatiive. Peale 

selle on sellele sektorile iseloomulik sesoonsus ehk hooajalisus ning ka ilmastikust ja 

maailmaturu olukorrast tingitud riskid.  

Selge on see, et küllalt problemaatiline on rajada kõrgtehnoloogilist tööstus- või 

teenindusettevõtet piirkonda, kus ei jätku kvalifitseeritud tööjõudu ja probleeme kiire 

ligipääsuga. Pärnumaa geograafilised omadused – pikk rannajoon koos kalarikka merega, 

metsa- ja rabamassiivid, põllumajanduseks sobilike maade olemasolu soodustavad loomuliku 

eeldusena primaarsektorit.  

Kriitilise arvu koostööaltide ettevõtete olemasolu on üheks eelduseks sünergia kasutamiseks 

ja klastrite arendamiseks. Näitena võib turismi- ja puhkemajanduse valdkonna. 

Maakonna ettevõtete eksport ja import oli 2015. aastal vastavalt 505 mln ja 352 mln eurot 

(seega on maakonna ettevõtluse väliskaubandusbilanss positiivne). Nende näitajate poolest 

Pärnumaa oli Eesti maakondade seas sarnaselt kuue aasta tagusega neljandal kohal. Võrreldes 

kuue aasta taguste andmetega (2009. a.), on maakonna osatähtsus Eesti koguekspordis 

vähenenud 5,4%-lt 4%-ni 2011.  aastal, siis aga hakanud vaikselt tõusma viimasel ajal 4,3%-

ni 2015. aastal: -1,1%. Impordis on osatähtsus langenud 3,9%-lt 2,7%-ni kuue aasta jooksul: -

1,2%. Vahemärkusena, ekspordi osakaal (4,3%) on sarnane maakonna osakaalule (4,0%) riigi 

SKP-s. Väliskaubanduses domineerib väga tugevalt Pärnu linn. Pärnu osakaal maakonna 

ekspordimahust oli 2009. aastal 79%, 2015. aastal 68%, impordimahust aga vastavalt 87 ja 

77%. Niisiis on väliskaubandusega seotud ettevõtluse maht olnud kiirema kasvuga 

maakonnakeskusest väljaspool – ühe põhjusena tuleb märkida tootmisalade käivitumist Pärnu 

lähivaldades. 
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Viimaste aastate näitajate taustal (5,3% Eesti tööstustoodangust 2005. aastal, 4,9% 2008. 

aastal, 3,9% 2013. aastal) on Pärnumaa langenud Eesti viiendaks tööstusmaakonnaks Lääne-

Virumaa järel. Tööstustoodangust mitteresidentidele, st välismaale on maakonna osatähtsus 

suurem: 5,1% Eesti kogunäitajast, edestades Lääne-Virumaad. Pärnumaa majanduses on 

peamine areng ja tehnoloogiline täiustumine toimunud traditsioonilistes sektorites nagu 

puidutööstus (Eesti suurim metsaraie piirkond – ca 1,5 mln m³, 13% aastamahust 2009. a, 

11% 2014. a), tekstiili- ja rõivatööstus, turbatootmine (Eesti suurim turba kaevandamise 

piirkond, 334 tuh t 2013. a), ehitusmaterjalide ja toiduainetööstus. Kiirelt on arenenud 

teenindusmajandus. Järjest enam tööstusettevõtteid panustab tooraine vääristamisse ja 

tootearendusse. Lisaks traditsioonilistele sektoritele on viimasel aastakümnel jõudsalt 

arenenud elektroonikatööstuse ja metallitöötlemise ettevõtted. 

Pärnumaa inimkapitali nõrkus väljendub EL poolt rahastud  teadusarenguprogrammi 

võimaluste väga väheses, peaaegu olematus, kasutamises. Nii kasutati 7. 

teadusarenguprogrammi (FP7) rahast Eestis 2012. aastal ainult 1,34% (242 tuh eurot) Lääne-

Eesti NUTS III piirkonnas (mis hõlmab lisaks Pärnumaale Hiiumaa, Läänemaa ja Saaremaa). 

Viimasel ajal on käivitunud arutelu nutika spetsialiseerumise ja Eesti konkurentsieeliste üle 

rahvusvahelises tööjaotuses. See puudutab kõiki Eesti piirkondi, maakondi ja 

omavalitsusüksusi. Suund spetsialiseerumise toetamisele paistab silma ka Eesti 

regionaalarengu strateegias 2014-2020. Strateegias on määratletud piirkondlikud ja 

maakondlikud kasvualad, kus Pärnu maakonda nähakse piirkonnana, mis on sh keskendunud 

turismi- ja puhkemajandusele; rohe- ja biomajandusele, sh märgalade majandamisele ja 

taastuvenergeetikale. 

 

 

                 3.2. Majandussektorite üldiseloomustus 

3.2.1.Primaarsektor 

Primaarsektori ettevõtlusvaldkonnad on põllumajandus, metsandus, jahindus ja kalandus. 

Tööhõive primaarsektoris on eelkõige ressurssidele baseeruv, sest ressurssid on fikseeritud 

kindlale kohale. See kehtib eelkõige põllumaa ja enamike mineraalsete maavarade (nt turvas) 

kohta. Primaarsektori ettevõtted ja töökohad paigutuvad traditsiooniliselt üle maakonna. 

Tänapäevase tehnoloogiaga varustatud põllumajandusettevõtted ei too kaasa töökohtade 

koondumist kindlatesse keskustesse. Teatavasti on võrreldes veerandsaja aasta taguse 

olukorraga töökohtade arv põllumajanduses vähenenud ligi seitse korda. 

Võrreldes 2008. aastaga (mille näitajad oli aluseks arengustrateegia „Pärnumaa 2030+“ 

alusandmeteks koostamise ajal 2010. aastal) on primaarsektori osa tõusnud 6-lt 9%-ni. 

Märkusena, kogu Eestis on nii teenindus- kui tööstussektorite osatähtsused on samal ajal 

stabiilsed (vastavalt 68% ja 28%), primaarsektori osatähtsus on 3% ringis. Niisiis on 

Pärnumaal esmane ja teisene sektor Eesti keskmisest tugevamini esindatud.  

Vahemärkusena, primaarsektori vähene osatähtsus tuleneb ka sellest, et suur osa ettevõtetest 

on registreeritud Tallinnas. Sama „müra“ on väiksemal määral Harjumaa kõrval ka Tartumaa 

ettevõtlusstatistikas. Pärnumaal kui ka Eestis tervikuna on näha, et primaarsektori osatähtsus 

lisandväärtuse loomisel on väiksem kui võiks eeldada ettevõtete arvu vaadates.  

Põllumajanduse kohta tuleb märkida, et loomakasvatussaaduste tootmise osas ollakse 

märkimisväärsel kohal Eestis. Lihatoodangult on Pärnumaa 9., piimatoodangult (peale Järva, 

Lääne-Viru ja Jõgeva maakonda) 4. kohal, villatoodangult (peale Saare ja Lääne-Viru 
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maakonda) 3. kohal ja meetoodangult esikohal 2014. aasta andmetel. Keskmiselt 

piimatoodangult lehma kohta ollakse 6. kohal. Samuti on Pärnumaa Eesti tähtsaim 

rannakalandus- ja jahinduspiirkond.  

Maamajanduse osas on Pärnumaa maapiirkondadel suur potentsiaal. Pärnu maakond on Eesti 

suurim kalandus-, jahindus-, mesindus-  ja metsandus- ning turbatootmispiirkond. Kalandus, 

eriti rannakalandus, on tähtis sissetulekuallikas rannikul ja väikesaartel. Suurte metsa- ja 

soomassiivide olemasolu on aluseks teistele nimetatud valdkondadele. Põllumajandus on 

rohkem koondunud sisemaale, eriti põhja- ja kirdeossa. Soodsa kliimaga Pärnu lahe rannik on 

tuntud aed- ja köögiviljakasvatuspiirkond. Mitmete põllumajandussaaduste (piim, vill jne) 

tootmise mahu poolest on Pärnumaa Eesti maakondade seas esinelikus. Mahepõllumajanduse 

osatähtsus on kasvamas. 

 

Eesti maapiirkondades toimuv rahvastiku hõrenemine on kaasa toonud probleemid teenuste 

osutamises – pole piisavalt kliente teenindus- ja kaubandusettevõtte äramajandamiseks. 

Teisest küljest muutub iga teenindusettevõtte sulgemisega teenuse kasutamine allesjäänud 

elanikele üha problemaatilisemaks: peavad nad ju lähima ettevõtteni jõudmiseks läbima 

sellevõrra pikema vahemaa. Sellel protsessil on kumuleeruv iseloom: elanike 

maapiirkondadest lahkumine vajalike teenuste halva kättesaadavuse tõttu (mis pole küll ainus 

põhjus) – hõrenev elanikkond aga sunnib omakorda üha rohkem teenindusettevõtteid oma 

tegevuse lõpetama. 

Niisiis on Eestis sotsiaalse infrastruktuuri planeerimise põhiprobleem tarbijate hõre 

paiknemine, mis:  

 ei vasta tarbijate teenuse kättesaadavuse ootusele (tarbija jaoks peaks teenus olema 

võimalikult lähedal); 

 ei võimalda teenuse pakkujal saavutada piisavat rentaablust (pakkuja jaoks oleks hea 

kui kõik teenindatavad elaks vahetult teenindusasutuse läheduses). 

 

Lisaks muutub elanike tihedus piirkonniti, mis tähendab osade teenindusliikide alakoormust 

või puudujääki. Muutub ka tehnoloogia ja sellega seotult nõudmised teenuste iseloomu järele. 

Näiteks post- ja pangakontori funktsioonid on (osaliselt) asendanud internet ja e-pank. 

Sellest tulenevalt on olulised kaks teenindusettevõtte asukoha omadust: asukoha 

(majanduslik) tasuvus ja asukoha kättesaadavus. Kumbki neist omadustest ei ole oma 

olemuselt absoluutne: mõlemad sõltuvad klientide paiknemisest ruumis ja kaugusest nendeni. 

Eraettevõtte ümber kujuneb teeninduspiirkond turuseaduste alusel ja seda mõjutavad 

alljärgnevad aspektid: kauguse summutav toime (punkt, kus nõudlus muutub nulliks); haldus- 

ja institutsionaalsed piirid; looduslikud barjäärid; asustusmuster; konkurendi turuala. 

 

 

3.2.2 Sekundaarsektor 

Sekundaarsektori (tööstus ja ehitus)  stabiilset püsimist on varasemates akadeemilistes 

uuringutes hinnatud ka kui perifeersete piirkondade ja /või vanade tööstuspiirkondade 

iseloomustavat näitajat, kus tootmissektori osakaal püsinud alates 1970. aastatest 

muutumatuna või vähenenud aeglasemalt kui antud riigi keskmine tase. Siinkohal avaldub 

paradoksaalne vastuolu kuvandi (lihtsustatult, „mittetõsine“ suvepealinn) ja „tõsise“ 

tööstusliku sisu vahel. 
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Vaatamata valdkonna tähtsusele maakonnas jääb Pärnumaa ettevõtete tööstustoodangu mahu 

suhteline kasv aastatel 2005-2013 Eesti keskmisest näitajast väiksemaks. Kui perioodil 2005-

2009 kasvas maakonna tööstustoodangu maht samas rütmis Eesti keskmisega, siis pärast 

majanduskriisi jäädi kahjuks tempolt maha. 2013. aastaks ületas maakonna tööstustoodang 

napilt kriisieelse, 2007. aasta taseme – samal ajal oli riigi keskmine näitaja jõudnud peaaegu 

kahekordse 2005. aasta tulemuseni. 

Pärnu maakonna tööstus on Eesti keskmisest rohkem orienteerunud välisturule: ekspordi 

osatähtsus müügis vastavalt Pärnumaal 80% ja Eestis 61%. Siinkohal avaneb kummaline 

vastuolu keskmisest suurema välismaailmale orienteerituse ja keskmisest madalama 

tootlikkuse vahel.  

Ruumiliselt paiknevad maakondliku tähtsusega ettevõtlus- ja tootmisalad Pärnu linnas ja 

linna lähiümbruses ning tugi-toimepiirkonnakeskustes (Vändra ja Kilingi-Nõmme) või nende 

lähiümbruses.  

Uusi ettevõtlus- ja tootmisalasid kavandatakse Pärnu linna põhjapiirile (Loode-Pärnu 

tööstusala) ja Sauga alevikku (Sauga tööstusala), samuti Paikuse alevisse (Rukkilille 

tööstusala). Tahkuranna vallas Uulu külas kavandatakse Uulu tootmisala laiendamist. 

Varasemalt on suurteks tööstusaladeks kujunenud Pärnu linnas Ehitajate teest põhja pool 

paiknev tööstusala, Reldori tehnoküla jne. Tootmisalasid on silmapaistvate tulemustega 

arendanud Audru vald Pärnu linnaga piirnevatel aladel. Traditsiooniliselt on maakonna 

mastaabis tugevaks tööstuskeskuseks olnud Sindi linn. Tähtis on regionaalpoliitilisest 

aspektist tootmisalade arendamine ka väljaspool nn Suur-Pärnut, eelkõige Vändras ja Kilingi-

Nõmmes. 

 

 

3.2.3. Tertsiaarsektor 

Tertsiaarsektor hõlmab endas erinevaid teenuseid, millest suurema osa moodustavad 

äriteenused ehk (era)ettevõtluse vormis osutatavad teenused. Siia lisanduvad veel avaliku 

sektori ja mittetulundussektori poolt pakutavad teenused nagu näiteks avalik haldus ja 

meditsiin. Tertsiaarsektorit peetakse arenenud ühiskonnas kõige suuremat hõivest andvaks 

valdkonnaks. Tänapäevastes ühiskondades on tertsiaarsektori osakaal hõives sageli üle 70%, 

Eesti näitaja on ligi 68%. Pärnu maakonnas on vähenenud teenindussektori osatähtsus 2010. 

aasta 62-lt 56%-ni 2014. aastal.  

Ruumiliselt paikneb teenuste sektor valdavalt, sõltuvalt teenuste iseloomust, (eriti linnalistes) 

keskustes.  

Pärnu maakond on nn turismiintensiivsuselt kõrge näitajaga piirkond Eestis: 2014. aasta 

alguse seisuga oli keskmiselt 100 elaniku kohta 9,5 voodikohta (vastavalt Pärnu linnas 11 ja 

ülejäänud maakonnas 8,2 voodikohta). Võrdluseks, samal ajal oli vastav näitaja Harjumaal, 

sealhulgas Tallinnas 3,4 ja Lõuna-Eestis 3,1 voodikohta. Voodikohti on Pärnumaal 

tipphooajal kokku ligi 8000 (umbes 6500 oli neid 2009. a). Üle poole voodikohtadest asub 

Pärnu linnas: ligikaudu 4700 2015. aastal, ca 4000 2009. a. Kogu maakond on 

majutusteenusega kaetud (kaart 3). Suurem osa majutusasutusi asub suvituskohana tuntud  

omavalitsuste territooriumidel ehk Pärnus ja Audru, Tõstamaa, Häädemeeste, Tori ning 

Tahkuranna valdades. Majutusteenuses on pakkuda variandid  kodumajutusest 

kolmetärnihotellini. Palju puhkekülasid ja -laagreid asub rannaäärsetes piirkondades ning 

need töötavad peamiselt kõrghooajal ehk suvisel perioodil.  
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Pärnumaa on pikka aega välisturgudel tegutsenud sihtkoht, mis 2000. aastate alguses saavutas 

küpsuse, läbis aga aastatel 2004-2009 stagnatsioonifaasi ning alustas 2010. aastal uue 

kasvuperioodiga. Viimase kuue aastaga (2010-2015) on ööbimiste arv kasvanud 92 935 öö 

võrra: kriisieelne tase on ületatud. 2015. aastal võrreldes 2014. aastaga kasvas turistide 

koguarv Pärnumaal +1,1%, Eestis tervikuna oli väike langus -0,5%.  

Pärnumaa paistab teiste Eesti sihtkohtade kõrval silma oma suurema väliskülastajate 

osakaaluga: 2015. aastal ööbinud külastajatest 51% olid välismaalased, nt ambitsioonikal Ida-

Virumaal oli vastav näitaja 33%. See näitaja on oluline turismitulude uurimisel, sest uuringud 

näitavad, et tulu ühe välisturisti kohta on suhteliselt suurem kui siseturisti kohta. Siin 

majutatute osakaal kogu riigi majutusasutustes majutatutest on vähenenud 2005. aastast 

alates. Statistikaameti aegrea algusaastal 2002 langes maakonna arvele 13,9% majutatute 

ööbimistest Eestis (277 467 ööd), 2015. aastal (peale vahepealset mõõna, st osatähtsuse 

vähenemist) oli aga vastav näitaja 13,4% (775 348 ööd). Vaatamata Eesti keskmisest 

aeglasemale kasvule on Pärnumaa endiselt Eesti suuruselt teine turismisihtkoht peale 

Harjumaad (vahe 3,9 korda Harjumaa kasuks), kolmandal kohal on Tartumaa (vahe 2,0 

korda), neljandal Ida-Virumaa (vahe 2,2 korda) ja viiendal Saaremaa (vahe 2,7 korda) 

majutatute ööbimiste alusel 2015. aasta andmetel. 

Siseturul on Pärnumaa hästi tuntud puhkepiirkond. 2000. aastate keskel hoo sisse saanud 

siseturismi areng peegeldus ka Pärnumaal (paaril aastal olid kasvunumbrid Eesti keskmisest 

kõrgemal) ning majanduslanguse mõju oli tuntav aastatel 2008 - 2009. Alates 2010 on 

ööbimiste arv pidevalt tõusnud (joonis 11). 2015. aastal moodustasid siseturistide ööbimised 

Pärnumaal 13,8% kogu vastavast mahust. 

Pärnu linnas majutati nii 2009. kui 2015. aastal 88% kõigist Pärnumaal majutatud turistidest  

ning 2009. aastal 76%, aga 2015. aastal 80% majutatud siseturistidest. Eelmisel, 2015. aastal 

tuleb märkida linna näitajate ennakkasvu. 

 

Joonis 11. Pärnumaa ettevõtetes majutatute ööbimised 2002-2015. Andmed: Statistikaamet. 

 
  

 

Majutatute ööbimiste alusel (2015. a) on suurim sihtturg endiselt Soome (47,3% ööbimistest), 

seda vaatamata üle 600 Soome Vabariigi kodanikule kuuluva kinnisvaraobjekti olemasolule 

Pärnu linnas. Neis toimuv jääb väljapoole ametlikku turismistatistikat. Järgnevad koduturg – 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Kasvavalt kokku Pärnu maakond Elukohariigid kokku 277467 540929 730226 711424 731720 731655 663361 627621 682413 703420 710423 730707 767055 775348
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Eesti (35,8% ööbimistest), Rootsi (4,8%), Venemaa (2,3%) ja Läti (4,2%). Erinevalt 

Venemaast (mille turistide ööbimiste osakaal oli Eestis 6,8%, ligi kolm korda rohkem kui 

Pärnumaal) on ülejäänud eespool mainitud sihtturud võrreldes Eesti keskmisega Pärnumaa 

majutatute ööbimiste seas üleesindatud. Viimasel aastal tuleb märkida Eesti ja Läti külastajate 

ennakkasvu. Puhkuse veetmise eesmärk on ligikaudu 57% maakonnas majutunud inimestest, 

see on vähenenud võrreldes paari aasta taguse minevikuga (64%). 

Pärnumaad võib pidada number üks terviseturismisihtkohaks Baltimaades 2012. aasta 

andmete järgi. Aluseks on võetud spaade voodikohtade arvu suhe voodikohtade koguarvu. 

Turismimajandust iseloomustab tugev sesoonsus. Kolme suvekuu arvele jäid 2009. aastal 46, 

2015. aastal aga 42% külastajatest (sh Pärnu linnas vastavalt 43% ja 39%). Positiivse trendina 

on sesoonsus üldtrendina pigem vähenenud, vaid aastatel 2008-2009 on suvekuude 

külastajate osakaal taas tõusnud. 

 

 
Kaart 3. Pärnu maakonnas majutatud turistid ja nende ööbimised 2015. aastal. Allikas: 

Statistikaamet. 
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Turismi- ja puhkemajandus omab Pärnumaal piisavalt arengupotentsiaali arvestades 

maakonna turismisektorisse tehtud ja planeeritud investeeringuid ning samas seni veel kõrget 

hooajalisust, mis võimaldab kasvada hooaja pikendamise ja uute hooaegade loomise läbi (nt 

vene talvepuhkus, lähiriikide koolivaheajad jne). 2016. aasta seisuga piirab suvise nõudluse 

suurendamist Pärnu linnas majutusteenuste pakkumine, st juulis ületab majutusteenuse 

nõudlus pakkumist. Samuti on suur terviseturismi arengupotentsiaal, pidades silmas eriti EL 

terviseteenuste turu avanemist.  

 

Puhkepiirkondade loetellu kuuluvad hansalinn Pärnu (sh kuurort ja vanalinn), Matsirand, 

Tõstamaa, Valgerand, Soontagana, Reiu-Raeküla, Jõulumäe, Rannametsa, Kabli, Soomaa (sh 

rahvuspark), Kurgja, Tootsi, Kaisma, Lavassaare ja Tihemetsa. Siia lisanduvad 

püsiasustusega väikesaared Kihnu ja Manija (UNESCO poolt tunnustatud Kihnu 

kultuuriruum). Eraldi väärib  

Romantiline rannatee. 

 

 

Eespool tooduga haakub jae- ja hulgikaubanduse temaatika. Vaadates Baltimaade pilti 

laiemalt, märkame, et Pärnu paistab silma kaubanduspindade suhtelise külluse poolest 

(Koovit, 2016). Võrdlusena, et kui Tallinnas on 3270 m² kaubanduspinda 1000 elaniku kohta, 

siis Tallinnas on seda 1850, Tartus 2650 ja Narvas 1670 m². Lisame siia juurde teiste Balti 

riikide keskuste vastavaid näitajaid: Riia 650, Vilnius 809, Kaunas 739, Panavežys 589, 

Šiauliai 1058, Klaipeda 1054 m². Pärnumaa elanike ostujõudu arvestades on näha teatud riske. 

Teatud määral mahendab riske Pärnu kui turismisihtkoha olemus. Enamik kaubanduspindu on 

Pärnu linnas koondunud Mai ja Kesklinna linnaossa. Viimase paarikümne aasta jooksul on 

kesklinna sees toimunud kaubanduspindade osas keskme nihkumine vanalinnast Rüütli tn 

piirkonnast põhja poole – Pika ja Laia tn vahele. 

 

 

3.3 Tehniline taristu 

Tehnilise taristu osas käsitletakse transpordi-, ühisveevarustuse ja kanalisatsiooni (ÜVK), 

jäätmekäitluse, energia- ning tööstus- ja logistikaalade taristut. Nendes valdkondades on 

toimunud suured muutused kogu taasiseseisvumisperioodi jooksul., aga iseäranis peale Eesti 

liitumist Euroopa Liiduga, kui avanesid programmid, mis olid suunatud suures osas tehnilise 

taristu rajamisele, kvaliteedi tõstmisele ja parendamisele. Nii oli eelmisel EL 

rahastusperioodil enamus Eesti maakondades, sh Pärnumaal, enim EL struktuurivahendite 

raha nõudnud valdkonnaks investeeringud ÜVK-taristusse. 

Pärnu on Tallinna ja selle lähiümbruse kõrval teiseks piirkonnaks Eestis, kus kombineeruvad 

viis tähtsaimat transpordiliiki (vee- (mere- ja jõe-), õhu-, maantee-, raudtee- ja ka 

torutransport) (joonis 12 ja kaart 4). Ettevõtluse ja väliskaubanduse arengu seisukohalt on sel 

suur tähtsus. Paremini on kasutusele võetud maantee- ja ka meretransporditranspordi 

võimalused. Märkimist väärib regionaalsadamate klassi kuuluva Pärnu sadama tähtsus Kesk- 

ja Lõuna-Eesti „mereväravana“ teatud kaubavoogude osas, potentsiaali ka on 

reisilaevaliiklusel. Tulevikku silmas pidades on võimalusi Pärnu lennujaamal. Rail Balticu 

kiirraudtee rajamine (koos peatustega Pärnumaal) toob maakonnale aegruumiliselt lähemale 
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nii Tallinna kui ka Riia, rääkimata sellele trassile jäävatest kaugematest keskustest – see 

annab maakonna sotsiaalmajanduslikule uue impulsi. 

 

 

Joonis 12. Transport. Allikas: Üleriigiline planeering Eesti 2030+. 

 

Transporditaristu suurim edasiminek on toimunud maanteede osas. Sel aastatuhandel on 

toimunud arenguhüpe maanteede rekonstrueerimisel, sh mustkatte alla viimise teel. Võrreldes 

2008. aastal sotsiaalse infrastruktuuri teemaplaneeringu ajal kavandatut hetkeseisuga, tuleb 

positiivse poole pealt märkida suure osa tollal kavandatust elluviimist. 2010. aastaga 

võrreldes on olukord paranenud. Pärnu maakonna teedevõrgu kogupikkus  oli tollal 4973 km, 

millest 29% moodustasid riigimaanteed, 34 protsenti kohalikud teed ja tänavad ning 37% 

metskonna ja erateed. Riigimaanteede võrgust on tolmuvaba kattega 55% teedest. Riigiteedel 

on 121 silda kogupikkusega 2751 meetrit. Pärnu maakonna riigiteede olem 2016. aasta 1. 

jaanuaril on järgmine: riigiteede pikkus 1438,145 km, sh eraldatud sõidusuundadega (nn 2 + 

2 ristlõikega) 8,544 km. Kattega riigiteede pikkus on 965,103 km ehk 67,1% riigiteedest. 

Sildu on riigiteedel 124 ja nende kogupikkus on 2,744 km. Pärnumaal on endiselt aktuaalne 

ühistranspordiks kasutatavate teede mustkattega katmine. 

Raudteeühendus on tänapäeval üksnes Pärnu – Tallinna suunal ning suurematest asulatest 

asuvad raudteepeatuste suhtelises läheduses (2 km) vaid Tootsi ja Tori. Loodetavasti tuleb 

suurem arenguhüpe raudteetaristu osas ligi kümne aasta pärast, kui peaks valmima Rail 

Balticu kiirraudtee trass. Seda saavad siis kasutada ka regionaalrongid. Pärnusse on 

kavandatud ka kiirraudtee esimene suurem peatus Euroopast Eestisse, mis teeb linna hästi 

kättesaadavaks ja toob kaasa palju külastajaid (Ääred ja piirid, 2014). Tulevikus peaksid 
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olema omavahel kergesti ühendatud Rail Balticu peatus, Via Baltica jt maanteed ning Pärnu 

sadam ja lennujaam. 

Maakonna sadamatest suurim, Pärnu sadam asub Pärnu jõe suudmes ning on arvestatav 

regionaalne sadam Edela-ja Lõuna Eestis. Pärnu sadama tagamaaks on Pärnu, Viljandi, Tartu, 

Põlva, Võru ja Valga maakonnad ning Läänemaa ja Järvamaa lõunaosa. Tagamaal asub 

oluline osa Eesti sadamate kaudu väljaviidavatest tooraineressurssidest (kuni 45% 

metsaressursist ja kuni 65% turbaressursist) ja töötlevast tööstusest. Talvel on Pärnu laht 

üldjuhul jääs. Keskmine jääperioodi pikkus on kaks kuni kolm kuud ning sadama lahti 

hoidmiseks on vaja jäämurdjat. Veoste maht on olnud viimastel aegadel suurusjärgus 1,5-2 

mln tonni. Alates 2000. aastast on Pärnu sadamas teenindatud laevade arv igal aastal 

langenud. Kui 2000. aastal teenindati 1086 laeva, siis 2009. aastal 434 ja 2014. aastal 516 

laeva. Märkusena, 1996. aastal teenindati 370 laeva. Pärnu kaubasadama käibest moodustas 

2014. aastal lõviosa eksport (toorpuit, puidutooted, turvas ja turbatooted), impordis 

domineeris killustik. Sadama arengus üheks võtmeküsimuseks olnud kaubaterminalide 

kesklinnast väljaviimine on lõpule jõudnud. 
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Kaart 4. Pärnu maakonna asend Eestis ja infrastruktuur 2016. aastal. Allikas: Statistikaamet. 

 

Rahvusvahelise reisilaevaliikluse võimalus on seni kasutamata erinevalt eelmisest 

iseseisvumisperioodist (toimis peatustega laevaliin Stockholmi), veel varasemast minevikust 

rääkimata. Viimastel aastatel on sadama omanike poolt korduvalt välja käidud Pärnu sadama 

kui kruiisisihtkoha väljaarendamise mõte. Hetkel on käimas ühe eeldusena Pärnu kesklinna 

sadamakai rekonstrueerimine. Olemas on teatud eelkokkulepped reisilaevade vastuvõtuks. 

Tulenevalt Pärnu sadama ja selle veetee füüsilistest parameetritest ei ole jutt nii suurtest 

kruiisilaevadest mis külastavad Tallinna sadamat. 

Pärnu, Munalaiu, Manija ja Kihnu sadamate vahel toimub laevatataval perioodil regulaarne 

laevaliiklus. Munalaiu sadam asub Pärnumaal Tõstamaa vallas. Sadama põhiülesandeks on 
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reisiparvlaevaliikluse teenindamine. Parvlaevad väljuvad Munalaiust Kihnu ja Manija 

sadamatesse. Sadam saab vastu võtta ka jahte ja väikelaevu. Munalaiu (Manija) sadama 

koosseisu kuulub ka Manija sadama kai. Manija sadam teenindab parvlaevaliiklust, kuid saab 

vastu võtta ka paate ja väikelaevu. Kihnu sadam koosneb kolmest osast, mis kuuluvad 

erinevatele omanikele (sh Suaru sadam Kihnu vallale). AS Saarte Liinid poolt hallatavat 

sadama riigile kuuluvat osa, mille põhiülesandeks on reisiparvlaevaliikluse kindlustamine, on 

hiljuti rekonstrueeritud. Lisaks võtab sadam vastu ka jahte, kaatreid ja väikelaevu. 

Maakonna ühistranspordisüsteemi lahutamatuteks osaks on veel saartega (sh Ruhnuga) 

ühenduse pidamine lennukiga, samuti erijuhtumite puhul hõljukiühendus või helikopterite 

kasutamine. 

Pärnumaa kalasadamad (14) on teinud arenguhüppe EL Kalandusfondi rahastuse ja Liivi 

Lahe Kalanduskogu töö kaasabil.  

Käesoleval EL rahastusperioodil 2014-2020 on suur tähelepanu multifunktsionaalsete 

väikesadamate võrgustiku väljaarendamisel. Väikesadamate kontseptsioonis märgitud Eesti 

kolmest väikesadamatega katmata (pikemalt kui 30 miili) rannikulõigust asuvad kaks 

Pärnumaal. Üks neist hõlmab rannikulõiku Kuivastust Kihnuni, teine aga Pärnust Kuivižini 

Lätis. 

Maantee- ja veetranspordist jääb maha õhutranspordi areng. Pärnu maakonnas asub kaks 

lennuvälja: Pärnu lennuväli ja Kihnu lennuväljak. Mõlemat lennuvälja haldab AS Tallinna 

Lennujaam. Aastaringselt teenindab lennujaam liinilendusid Ruhnu saarele, talviti ka Kihnu 

saarele ning suvel on lennujaama külalisteks peamiselt väikelennukid. Varasematel aastatel 

toimunud suvise perioodi regulaarlennud Stockholmi ja kevadised tellimuslennud Kesk-

Soomesse on ära jäänud lennujaama tehnilise taandarengu tõttu: see puudutab nii lennuraja 

pikkust kui lennuohutust tagavaid tehnilist taristut. Pärnu lennuvälja kasutas 2011. aastal 

kokku 3863, 2012. aastal 5634, 2013. aastal 3538 reisijat ning kaupa veeti vastavalt 57 ja 40 

ning 63 tonni. Lennuoperatsioone toimus vastavalt 1490, 1562 ja 1465. AS Tallinna 

Lennujaama investeeringukavades on lennujaamade arenguvajadustega arvestatud osaliselt. 

Kahjuks pole siinkohal ette näidata veel kergeid töövõite. Hetkel on käimas uuringute 

tegemine Pärnu lennujaama tasuvuse kohta saamaks selgeks sealhulgas vajalike 

investeeringute mahtu. Pigem on toimunud taandareng. Viimane (2015/2016) talvehooaeg 

näitas Kihnu-suunalise lennuühenduse vajalikkuse vähenemist, kuna 2015. aasta sügisest 

liinile (Munalaid – Kihnu) tulnud uus, jääklassiga reisiparvlaev „Kihnu Virve“ on näidanud 

uut taset talvise laevaühenduse hoidmisel. 

Peamine takistus terviseturismi arenguks on kesine olukord Pärnu ligipääsudega, eriti 

rahvusvaheliste lendude vastuvõtu võimekuse puudumine Pärnu lennujaamas. 

Lennuühenduste taastamine võimaldaks uuel perioodil ligikaudu kahekordistada ööbimiste 

arvu juba olemasolevatelt Põhjamaade turgudelt. 

Kergliiklejad (jalakäijad ja jalgratturid) moodustavad Pärnu linna liikluses arvukaima 

arvukaima liiklejaterühma (37%), kuid jalgrattureid on sellest vaid 6% (Ääred ja piirid, 

2014). Kuigi Pärnu ja selle lähiümbruse tasane maastik ja lühikesed vahemaad loovad head 

eeldused rattasõitjatele, on linnapiirkonnas puudu veel sidusalt väljaehitatud kergliiklusele 

mõeldud teedevõrgustik ja olemasolevate teede kvaliteet on ebaühtlane. On välja pakutud, et 

tulevikuväljavaatena võiks Pärnu kesklinn jääda suures osas autovabaks. Lähiaastatel peab 

siin valdkonnas toimuma suur hüpe, kui ellu hakatakse viima riigihaldusministri poolt 

veebruari kinnitatud Pärnu linnapiirkonna tegevuskava, kogumahus ca 13,9 mln eurot. 

Lasteaia- ja lapsehoiukohtade loomisel ning Pärnu (süda)linnaruumi uuendamise kõrval on 

siin põhirõhk kergliiklusteede võrgustiku väljaehitamisel nn Suur-Pärnus, st Pärnu linnas ja 
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ümbritsevates omavalitsustes Audru, Sauga, Paikuse ja Tahkuranna vallas ja Sindi linnas. 

Koos kergliiklusteedega on planeeritud kogu piirkonda jalgrattaparklaid ja –laenutuspunkte.  
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Kokkuvõte ja järeldused 

Käesolevat ruumiliste arengute hindamist saab võrrelda üleriigilise planeeringuga „Eesti 

2030+“ visiooniga, mille järgi „Eesti peab saama sidusa ruumistruktuuriga, mitmekesise 

elukeskkonnaga ja välismaailmaga hästi ühendatud riigiks. Hajalinnastunud ruum peab 

siduma tervikuks kompaktsed linnad, eeslinnad ja traditsioonilised külad, väärtustades kõiki 

neid elamisviise võrdselt ühepalju. Hajalinnastunud ruumi inimsõbralikkuse ja majandusliku 

konkurentsivõime tagavad eeskätt looduslähedane keskkond ja hästi sidustatud asulate 

võrgustik.“ (https://eesti2030.wordpress.com). Arvestades riigi väiksust on Eesti-sisesed 

regionaalsed sotsiaalmajanduslikud arenguerinevused suured (Eesti regionaalarengu 

strateegia, 2013), mis lisaks elanike elukvaliteedile mõjutab omavalitsuste 

investeerimissuutlikkust ja seeläbi erinevate teenuste pakkumise võimekust. Pärnu maakonnas 

on küll eelpool nimetatud dokumentides mõned väljatoodud tegurid olemas, kuid pigem võib 

hinnanguliselt öelda, et taoline ruumikorraldus on käsitletav osaliselt. Rahvastiku väljaränne, 

eelkõige perifeersematelt aladelt, ning taristu ebavõrdne olukord kinnitab, et erinevates 

asulatüüpides elamise võrdne väärtustamine ei ole reaalsuseks saanud. Taolise visiooni 

elluviimiseks on tarvis rakendada nii riigi kui omavalitsuste koostööd ja edasiviivad 

poliitikad. 

Pärnu maakonna ruumilise arengu analüüsi kohaselt tuleb maakonnaplaneeringu koostamisel 

arvestada järgmiste olulisemate lähtekohtadega. 

• Looduskooslustes on toimunud seoses arengutega põllumajanduses teatavad muudatused, 

sealhulgas maastiku mosaiiksuse vähenemine. Täheldatavad on kaks vastassuunalist 

tendentsi. Ühelt poolt, edasine spetsialiseerumine viib põllumajanduse intensiivistumise 

suunas. Teiselt poolt, Euroopa Liidu põllumajandus- ja keskkonnapoliitika rakendamine toob 

kaasa looduslike rohumaade intensiivsema kasutamise ja maastike avatuse taastamise. 

Loodusliku mitmekesisuse kaitseks on loodud kaitse- ja hoiualad (hõlmavad veerandi 

maakonna pindalast), mis mõõduka inimtegevuse tulemusena säilitavad liigirikkuse. 

Pärnumaal avaldub see eriti puis- ja rannaniitudel. Inimasustuse kokkutõmbumine 

maapiirkondades (võrreldes sajanditaguse olukorraga) koos põllumajandusmaastike 

kontsentreerumisega annab rohkem võimalusi metsiku looduse naasmiseks. 

• Kasutatavate maavarade valik ei ole suur, kuid nende varud on piisavad. Uute maardlate 

kasutuselevõtt on võimalik, pidades silmas tehnilise taristu rajamise vajadusi. Selle juures 

tuleb jälgida nii keskkonnakaitselisi nõudeid kui ka asustuse suundumusi. Pärnumaal on Eesti 

suurimad turbavarud ja -tootmine.  

• Pinnaveekogude seisund kõigub rahuldavast heani. Põllumajanduse 

keskkonnasõbralikumaks muutumisel ja EL keskkonnapoliitikate rakendamisel on selles 

valdkonnas tehtud suuri edusamme. Olemasolevad prognoosid lubavad ennustada olukorra 

edasist paranemist lähema kümnendi jooksul. 

• Maakonna rannikuvee keskkonnaseisund on viimastel aastakümnetel paranenud. Kuna 

Pärnumaa on endiselt Eesti tähtsaim rannakalanduse piirkond, siis omab suurt tähtsust 

kalavarude kestlik majandus. See võimaldab säilitada traditsioonilist rannakülade asustust ja 

eluviisi. Tulevikusuunana on perspektiivne nn sinimajanduse roll Pärnumaa arengus. 

• Maakonna asustussüsteemi ja rahvastiku paiknemise ruumilises struktuuris on viimaste 

aastakümnete juures toimunud muutused nii maakonnakeskusesse koondumise kui ka 

https://eesti2030.wordpress.com/
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valglinnastumise suunal. Muutusi on toimunud lisaks eluhoonete paiknemisele ka nende 

kasutusotstarbes. Osa eluhooneid hajaasustuses on saanud suvekodudeks. Uusi ehitisi on 

kõige rohkem rajatud Pärnu linna ja selle lähemasse ümbrusesse. Tulenevalt elanike arvu 

vähenemisest ja vananemisest on asustussüsteem ja halduskorraldus läbi tegemas edasisi suuri 

muutusi. Lähiaastatel ei ole ette näha mõne asula või piirkonna täielikku tühjenemist, kuid 

elanike arvu langus on tuntav. Maapiirkondades, kus esialgu keskenduti ainult mahajäetud 

põllumajanduslike tootmishoonete likvideerimisele, on nüüd ellu viidud esmaprojekte 

mahajäetud eluhoonete likvideerimiseks (nt Koonga vallas). Asustusmuster säilib 

hajaasustuses, kuigi alaliste elanike arv näitab jätkuvat vähenemist.  

• Ettevõtlusaktiivsuse ruumilise jaotuse osas ei saa Pärnumaal välja tuua ühtset mustrit. Kuigi 

ettevõtete arv on näidanud kiiret kasvutendentsi pigem perifeersetes piirkondades, on 

töörände peamiseks sihtkohaks kasvavalt maakonnakeskus Pärnu linn. Ettevõtjate arvu 

keskmisest kiirema kasvu taga maapiirkondades on põllumajanduse ja eriti kalandusega 

seonduv omapära. Suuremad tööandjad ja tootmisettevõtted asuvad valdavalt 

maakonnakeskuses, mõned suuremad tööandjad asuvad ka väiksemates keskustes. Tugevaim 

piirkondliku ettevõtluse keskus on Vändra. Kui 1990. aastatel võis ühe trendina välja tuua 

ettevõtluse (sealhulgas tööstuse) koondumist Pärnu linna, siis viimasel aastakümnel on 

linnapiiri taga toimunud tööstusalade arengu tõttu suurenenud ülejäänud maakonna 

osatähtsus. 

• Rahvastiku kahanemine ja jätkuv vananemine mõjutab eelkõige negatiivselt  maapiirkondi, 

kuid avaldab oma mõju ka maakonnakeskusele. Kõige kiiremat kahanemist on näha maalistes 

keskuskantides (12), sealhulgas kõigis viies piirkondlikus keskuses: Tõstamaal, Pärnu-

Jaagupis, Vändras, Kilingi-Nõmmel ja Häädemeestel. Sarnaselt naabritega - Viljandi 

maakonnaga on elanike väljaränne välismaale (eelkõige Soome) olnud üks intensiivsemaid 

Eestis. 

• Vähenev tarbijate arv toob kaasa nii avalike kui äriteenuste kokkutõmbumise. Võrreldes 

1998. aastal kehtestatud maakonnaplaneeringu asustusstruktuuri praeguse seisundiga, on 

kohati toimunud „teenuste ärauhtumine“ ja osade kohalike keskuste „degradeerumine“, seda 

eriti maakonna äärelistes piirkondades. Esimeses järjekorras kaovad teenused väiksemates 

asulates. Elanike vähenemise ja tulude languse juures on suur surve avalike teenuste 

vähendamisele. Samal ajal püütakse olulisemaid ning esmatähtsaid teenuseid hoida vähemalt 

vallakeskustes. Lähitulevikus tuleb omavalitsustel teha suuremat koostööd teenuse 

säilitamisel.  

• Pärnumaal on Eesti keskmisest suurem sesoonsuse osatähtsus. See puudutab ka teenuste 

kättesaadavust, aidates teatud määral säilitada teenuseid puhkepiirkondades ja mahendada 

negatiivseid protsesse, seda nii mandriosa rannikupiirkondades kui ka Kihnu saarel. 

• Taasiseseisvumisaja jooksul on toimunud suhteliselt kiired arengud tehnilise taristu 

kaasajastamisel. Viimase kümnendi jooksul on lahendatud suur osa probleemidest, mis on 

seotud joogiveevarustusega ja reoveekäitlusega. Kuigi riigiteede mustkatete rajamisel on 

toimunud olulised arengud, ei saa jääda rahule mustkatete rajamise tempoga. Jätkuvalt üheks 

tähtsaimaks väljakutseks on kiirete ühenduste loomine  välismaailmaga – see puudutab nelja 

olulisema transpordiliigiga seotud projekte: Via Baltica, Rail Baltic, Pärnu lennujaam, Pärnu 

reisisadam. 
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Ruumilise arengu analüüsist tulenevad ettepanekud, millele on vaja  maakonnaplaneeringu 

koostamisel tähelepanu pöörata: 

• Kõige olulisem küsimus, sarnaselt Eestile ja laiemas mõttes kogu Euroopale, on kuidas 

pidurdada rahvaarvu vähenemist. Kiire lahendus rahvaarvu vähenemise pidurdamiseks on 

eelduste loomine sisserände suurendamiseks ja väljarände vähendamiseks. Neid eeldusi ei ole 

piisavalt ja suuremad keskused, eriti Tallinn, tõmbavad maakonnast rahvast endiselt ära. 

Pärnu maakonna kontekstis  on suur ränne välisriikidesse. Märkimist väärib aga, et kõigi 

naabermaakondadega on Pärnumaal positiivne rändesaldo.  

• Arvestama peab asjaoluga, et lisaks intensiivsele väljarändele siseneb tööturule lähemate 

aastakümnete jooksul vähem inimesi kui sealt lahkub. Lisaks majanduslikele probleemidele 

tõstab see fakt teravalt esile sotsiaalvaldkonna küsimused, avaliku sektori toimimise 

võimalused ja kriitiliseks teemaks tõuseb sotsiaalse infrastruktuuri  ülalpidamise võimalikkus 

ning vajadus. Seega – toime tuleb tulla kestva kahanemise tingimustes ja sellises olukorras ei 

ole varem oldud. Edaspidi tuleb mõelda nn kahanevale planeerimisele ja mõistliku 

kohanemise paradigmale.  

• Maakonna tugevdamiseks on kriitilise tähtsusega valdkondade vaheline koostöö 

maakonnakeskuse ja seeläbi kogu tagamaa tugevdamiseks. Siin on oluline osa nii avalikul (sh 

õppeasutused) kui erasektoril vajalike kompetentside rakendamiseks. Tugeva tahte, pideva töö 

ja piisavate vahendite olemasolul on võimalus välja arendada mitme valdkonna 

kompetentsikeskusega (turism ja puhkemajandus ning bioressursside  väärindamine) 

teadmistepõhine maakond. 

• Piirkonna arendamiseks ja väljarände pidurdamiseks ei piisa üksnes töökohtade loomisest. 

Tasakaalus peab olema kogu avalike teenuste ja äriteenuste skaala. Piirkonna 

taaselavdamiseks on tarvis põhjalikult välja selgitada, et mis on need tegurid, mis 

motiveerivad elanikku, eriti noort, Pärnumaale jääma või tagasi pöörduma.  

• Turismi ja puhkemajanduse arengust on aastakümneid räägitud kui maapiirkondi päästvast 

abivahendist. Sellele vaatamata on turismi osatähtsus lisandväärtuse mõttes maakonna 

majanduses veel suhteliselt tagasihoidlik. See aspekt on eriti oluline, kuna Pärnumaa on Eesti 

tähtsaim turismisihtkoht Harjumaa kõrval. Samas on vajalikud teenused nii era- kui avaliku 

sektori poolt välja arendatud. Ka edaspidi tuleb tegeleda maakonna ja erinevate piirkondade 

teadliku ja sihipärase turundamisega. Samuti on oluline tegeleda valdkonnasisese hariduse 

andmisega ning võimaliku ettevõtluskoolitusega Tartu Ülikooli Pärnu kolledžis. Pärnu 

maakonna turundamine peab olema kõiki valdkondi hõlmav. Turundamine hõlmab 

sihtgruppidena nii potentsiaalseid elanikke ehk maksumaksjaid, külalisi kui ka 

(välis)investoreid. 

• Esmajärgus on tarvis jätkata tehnilise taristu arendamist: tegeleda nn kiirete ühenduste 

projektidega, mustkatete paigaldamisega maanteedele, jätkata kergliiklusteede võrgustiku 

rajamist, hajaasustuses tegeleda keskkonnakaitselise taristu väljaehitamisega.  

• Pärnu linna kui regioonikeskust on vaja tugevdada riigireformi käigus: kaasata 

maksimaalselt kohalikke kogukondi kohalike otsuste tegemisse, kaasajastada avalikku ruumi 

ja tuua Pärnu maakonda riigiasutusi (nt EAS-i turismiarenduskeskus jne). 
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Omaette teemaks on kliimamuutuste mõju Pärnumaa asustussüsteemile. Teatavasti on Pärnu 

maakonna madal rannikuala Läänemere tundlikumaid piirkondi tugevate edelatormide suhtes. 

Seda näitas ka 2005. aasta jaanuaritormi kogemus. Kindlasti tuleb edaspidi tähelepanelikult 

jälgida merevee taseme muutusi. Teadlaste prognoosid on pidevas muutumises. Kui nt 

ekvaatorilähedase maailmamere tasemeks on aastal 2100 prognoositud ligi meeter tõusu, siis 

Läänemere selle piirkonna osas on aastaks 2050 pakutud merevee taseme tõusu 15 cm ja 

aastaks 2100 vahemikus 35-55 cm. Seni on Eestis merevee taseme tõusu tasakaalustanud 

(jääajajärgne) maakerge, aga see ei pruugi enam nii jääda. Esimestena võivad märgid trendi 

pöördumisest ilmneda Pärnumaa rannikul, kus teatavasti on maakerke aastane ulatus väiksem 

kui Loode-Eestis. 
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Lisad 

Lisa 1. Kantide ja linnaliste asulate peamine pendelrändesihtkoht, liikujate arv ja pendelrände 

intensiivsus peamisse sihtkohta seisuga 31.12.2011. Allikas: Statistikaamet. 

Kant /linnaline 

asula 

Kohalik 

omavalitsus 

 

Peamine pendelrände 

sihtkoht* 

Tööränne 

peamisse 

sihtkohta 

(inimeste 

arv) 

Pendel-

rände 

intensiivsus 

kandist 

peamisse 

sihtkohta 

(% kandi 

Eestis 

hõivatutest) 

Vöönd 

Are Are vald Pärnu linn 85 32,7 Lähivöönd 

Aruvälja Audru vald Pärnu linn 65 40,4 Lähivöönd 

Audru Audru vald Pärnu linn 634 53,6 Lähivöönd 

Enge Halinga vald Pärnu-Jaagupi alev 9 18,8 Siirdevöönd 

Halinga Halinga vald Pärnu linn 20 29 Siirdevöönd 

Häädemeeste Häädemeeste 

vald 
Pärnu linn 73 20,5 Siirdevöönd 

Irta Koonga vald Pärnu linn Alla 5 8,3 Ääreline ala 

Irta  Lihula vallasisene linn Alla 5 8,3 Ääreline ala 

Jõesuu Tori vald Pärnu linn 20 10,4 Ääreline ala 

Jõõpre Audru vald Pärnu linn 76 30,8 Lähivöönd 

Jäärja Saarde vald Pärnu linn Alla 5 5,9 Ääreline ala 

Jäärja Saarde vald Abja-Paluoja 

vallasisene linn 

Alla 5 5,9 Ääreline ala 

Kaansoo Vändra vald Vändra alev 6 16,2 Siirdevöönd 

Kabli Häädemeeste 

vald 
Pärnu linn 21 12,8 Ääreline ala 

Kadjaste Vändra vald Vändra alev 43 36,4 Lähivöönd 

Kaisma Vändra vald Vändra alev 14 8,8 Ääreline ala 

Kanaküla Saarde vald Kilingi-Nõmme 

vallasisene linn 

Alla 5 14,3 Ääreline ala 

Kastna Tõstamaa vald Pärnu linn Alla 5 11,5 Ääreline ala 

Kavaru Tõstamaa vald Pärnu linn 5 31,3 Lähivöönd 

Kihlepa-

Soomra 

Audru vald Pärnu linn 27 37,5 Lähivöönd 

Kihnu Kihnu vald Pärnu linn 8 5,7 Ääreline ala 

Kikepera Surju vald Pärnu linn 10 37 Lähivöönd 

Kilingi-

Nõmme 

Saarde vald Pärnu linn 99 19 Siirdevöönd 

Koonga Koonga vald Pärnu linn 13 13,8 Ääreline ala 

Kõima Koonga vald Pärnu linn Alla 5 13,6 Ääreline ala 

Laiksaare Saarde vald Pärnu linn Alla 5 15 Ääreline ala 

Lavassaare 

alev 

Audru vald 

(alates 2013) 
Pärnu linn 55 34 Lähivöönd 

Libatse Halinga vald Pärnu linn 30 13 Ääreline ala 

Lindi Audru vald Pärnu linn 81 30,5 Lähivöönd 

Lodja Saarde vald Pärnu linn 17 27,4 Siirdevöönd 

Lõpe Koonga vald Pärnu linn 15 16,7 Siirdevöönd 

Manija Tõstamaa vald Pärnu linn Alla 5 9,1 Ääreline ala 

Massiaru Häädemeeste 

vald 
Pärnu linn 6 12,5 Ääreline ala 
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Mihkli Koonga vald Pärnu linn 6 46,2 Lähivöönd 

Mõisaküla Halinga vald Pärnu linn 16 22,9 Siirdevöönd 

Oidrema Koonga vald Pärnu linn Alla 5 7,1 Ääreline ala 

Paadrema Varbla vald Pärnu linn 8 16 Siirdevöönd 

Paatsalu Varbla vald Pärnu-Jaagupi alev Alla 5 3,6 Ääreline ala 

Paatsalu Varbla vald Pärnu linn Alla 5 3,6 Ääreline ala 

Paatsalu Varbla vald Lihula vallasisene linn Alla 5 3,6 Ääreline ala 

Paikuse Paikuse vald Pärnu linn 667 3,6 Lähivöönd 

Pootsi Tõstamaa vald Pärnu linn 5 11,9 Ääreline ala 

Pärnjõe Vändra vald Vändra alev 43 24,6 Siirdevöönd 

Pärnu linn Pärnu linn Sindi linn 118 0,7 Ääreline ala 

Pärnu-Jaagupi Halinga vald Pärnu-Jaagupi alev 18 25,4 Siirdevöönd 

Pärnu-Jaagupi 

alev 

Halinga vald Pärnu linn 109 23 Siirdevöönd 

Ristiküla Surju vald Pärnu linn 19 48,7 Lähivöönd 

Saarde Saarde vald Kilingi-Nõmme 

vallasisene linn 

57 37,5 Lähivöönd 

Sauga Sauga vald Pärnu linn 486 53,3 Lähivöönd 

Saulepi Varbla vald Pärnu linn 10 15,4 Ääreline ala 

Seliste Tõstamaa vald Pärnu linn 9 22,5 Siirdevöönd 

Selja Tori vald Pärnu linn 45 16,2 Siirdevöönd 

Seljametsa Paikuse vald Pärnu linn 75 44,6 Lähivöönd 

Sindi linn Sindi linn Pärnu linn 760 49,4 Lähivöönd 

Soometsa Häädemeeste 

vald 
Pärnu linn 9 32,1 Lähivöönd 

Suigu Are vald Pärnu linn 52 36,9 Lähivöönd 

Surju Surju vald Pärnu linn 89 33,2 Lähivöönd 

Suurejõe Vändra vald Vändra alev 38 34,5 Lähivöönd 

Tali Saarde vald Pärnu linn 14 11,3 Ääreline ala 

Tammiste Sauga vald Pärnu linn 432 66,9 Lähivöönd 

Tarva Koonga vald Pärnu linn Alla 5 14,3 Ääreline ala 

Tarva Koonga vald Lihula vallasisene linn Alla 5 14,3 Ääreline ala 

Tihemetsa Saarde vald Kilingi-Nõmme 

vallasisene linn 

47 25,1 Siirdevöönd 

Tori Tori vald Pärnu linn 113 32,6 Lähivöönd 

Treimani Häädemeeste 

vald 
Pärnu linn 11 8,6 Ääreline ala 

Tõhela Tõstamaa vald Pärnu linn 8 14,5 Ääreline ala 

Tõlla Saarde vald Kilingi-Nõmme 6 30 Siirdevöönd 

Tõstamaa Tõstamaa vald Pärnu linn 41 17,4 Siirdevöönd 

Urge Sauga vald Pärnu linn 101 51,8 Lähivöönd 

Uulu Tahkuranna vald Pärnu linn 300 50,1 Lähivöönd 

Vahenurme Halinga vald Pärnu linn 22 15,2 Ääreline ala 

Varbla Varbla vald Pärnu linn Alla 5 4,2 Ääreline ala 

Veelikse Saarde vald Pärnu linn Alla 5 17,6 Siirdevöönd 

Vihtra Vändra vald Vändra alev 31 26,5 Siirdevöönd 

Viluvere Vändra vald Pärnu linn Alla 5 14,3 Ääreline ala 

Võiste Tahkuranna vald Pärnu linn 64 24,8 Siirdevöönd 

Vändra Vändra vald Vändra alev 62 38,3 Lähivöönd 

Vändra alev Vändra alev 

(vald) 
Pärnu linn 54 5,9 Ääreline ala 
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Lisa 2. Hõivatud tegevusalade kaupa, 31.12.2011. Allikas: Statistikaamet. 

Märkus: Hõivatud – vähemalt 15-aastased. 

Tegevusalad kokku 33 962 

Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük 2178 

Mäetööstus 284 

Töötlev tööstus 7003 

Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine 180 

Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme – ja saastekäitlus 251 

Ehitus 3661 

Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont 4422 

Veondus ja laondus 2389 

Majutus ja toitlustus 1438 

Info ja side 322 

Finants- ja kindlustustegevus 337 

Kinnisvaraalane tegevus 434 

Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus 735 

Haldus- ja abitegevused 964 

Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus 2209 

Haridus 3059 

Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne 2461 

Kunst, meelelahutus ja vaba aeg 642 

Muud teenindavad tegevused 717 

Kodumajapidamised tööandjana; kodumajapidamiste oma tarbeks 

kaupade tootmine 

6 

Eksterritoriaalsete organisatsioonide ja üksuste tegevus 3 

Tegevusala teadmata 267 

 

Lisa 3. Majanduslikult aktiivsete ettevõtete jagunemine tegevusala järgi Pärnu maakonnas 

aastatel 2004-2013. Allikas: Statistikaamet. 

Aasta 

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Tegevusala 2296 2488 2793 3089 3193 3212 3286 3406 3643 5196 

Mäetööstus 13 12 16 16 15 16 19 17 19 21 

Töötlev tööstus 345 353 372 393 378 365 374 369 401 500 

Elektrienergia, gaasi, 

auru ja 

konditsioneeritud õhuga 

varustamine 

12 11 12 10 8 6 9 6 8 6 

Veevarustus; 

kanalisatsioon; jäätme- 

ja saastekäitlus 

15 16 16 15 22 21 24 21 20 23 

Ehitus 206 265 377 556 575 571 545 621 674 747 

Hulgi- ja jaekaubandus; 

mootorsõidukite- ja 

mootorrataste remont 

831 861 898 861 832 786 739 734 777 1040 

Veondus ja laondus 194 199 222 267 290 298 291 302 311 540 

Majutus ja toitlustus 130 143 165 153 153 155 174 178 186 245 

Info ja side 26 35 39 57 46 47 60 59 75 101 

Finants- ja 

kindlustustegevus 

10 14 14 17 24 24 33 25 27 26 

Kinnisvaraalane 

tegevus 

155 163 197 223 243 241 219 235 225 290 
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Aasta 

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Kutse-, teadus- ja 

tehnikaalane tegevus 

184 213 234 258 288 304 329 355 396 580 

Haldus- ja abitegevused 52 81 96 106 131 163 223 199 227 273 

Haridus 18 18 15 21 19 21 21 30 30 75 

Tervishoid ja 

sotsiaalhoolekanne 

36 40 41 42 53 60 62 70 70 118 

Kunst, meelelahutus ja 

vana aeg 

18 14 19 29 37 46 56 68 67 197 

Muud teenindavad 

tegevused 

51 50 60 65 79 88 108 117 130 414 
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Joonis 13. Rahvastiku trendid aastani 2015. Allikas: Teemaplaneering „Maakonna sotsiaalne 

infrastruktuur 2008 – 2015“. Pärnu maakonna planeering. 
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Lisa 4. Kantide ehk paikkondade koontabel: muutused kohta aastate 2000, 2006, 2010 ja 2015 

võrdluses 

Märkused: Aastate 2006, 2010 ja 2015 rahvaarvud on rahvastikuregistri järgi.  

Paikuse valla kantide elanike arvud on hinnangulised.  

Kohalike omavalitsuste elanike arv rahvastikuregistri järgi hõlmab ka elanikke, kelle aadress on teada kõigest 

kohaliku omavalitsuse täpsusega, seetõttu ei kajastu need elanikud külade ja kantide rahvaarvudes. 

Kihnu ja Manija kantide elanike arv on mõjutatud teatud määral ühistranspordisooduste saamiseks tehtud 

elukoha määrangutega. 

Skaala: 0-5% stabiilne, 6-10% nõrk kasv või kahanemine, 11-20% kasv. 
 

 

Jrk 

nr 

Kohalik 

omavalitsus / 

Kant 

(Kanditüüp) 

Rahvaarv Lõppseire: 

rahvaarvude 

vahe 

2006 / 2015 

Rahvaarvu prognoos 

aastani 2015 

31.03.2000 

(rahva-

loendus) 

07.11.2006 

 

Prog-

noositud 

rahvaarv 

aasta 

2015 

kohta 

01.01.2016 

 

Abs. 

näitajad 

% SI- teema-

planeeringu 

prognoos 

aastani 2015 

Lõpp-hinnang 

2015 (tegelik 

trend) 

 

 Are vald    1298     

1 Are (LK) 805 792 800 841 +49 +6 pigem 

kasvav 

nõrk kasv 

2 Suigu (LK) 496 438 470 442 +4 +1 stabiilne stabiilne 

 Audru vald    5857     

3 Aruvälja (LK) 474 428 500 432 +4 +1 stabiilne stabiilne 

4 Audru (LKK) 2551 2593 2960 3110 +517 +20 kasvav kasv 

5 Jõõpre (LK) 723 681 800 660 -21 -3 kasvav stabiilne 

6 Kihlepa-Soomra 

(LK) 

342 297 420 320 +23 +8 stabiilne nõrk kasv 

7 Lavassaare (LK) 554 549 559 466 -83 -15 stabiilne kahanemine 

8 Lindi (LK) 807 767 770 804 +37 +5 kasvav stabiilne 

 Halinga vald    2908     

9 Enge (ÄK) 150 136 100 154 +18 +13 pigem 

kahanev 

kasv 

10 Halinga (MK) 196 185 100 202 +17 +9 pigem 

kahanev 

nõrk kasv 

11 Libatse (MK) 808 769 820 601 -168 -22 pigem 

kahanev 

kahanemine 

12 Mõisaküla (ÄK) 237 217 250 177 -40 -18 pigem 

kahanev 

kahanemine 

13 Pärnu-Jaagupi 

(MKK) 

1605 1566 1500 1319 -247 -16 kahanev kahanemine 

14 Vahenurme (MK) 558 511 550 447 -64 -13 pigem kahanemine 
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kahanev 

 Häädemeeste 

vald 

   2593     

15 Häädemeeste 

(MKK) 

1389 1355 1470 1144 -211 -16 pigem 

kasvav 

kahanemine 

16 Kabli (MK) 754 692 750 579 -113 -16 stabiilne kahanemine 

17 Massiaru (ÄK) 295 251 240 213 -38 -15 pigem 

kahanev 

kahanemine 

18 Soometsa (LK) 128 105 160 121 +16 +15 pigem 

kasvav 

kasv 

19 Treimani (MK) 655 616 520 509 -107 -17 stabiilne kahanemine 

 Kihnu vald    700     

20 Kihnu (ÄK) 510 489 450 688 +199 +41 stabiilne kasvamine 

 Koonga vald    1096     

21 Irta (MK) 118 102 100 92 -10 -10 pigem 

kahanev 

nõrk 

kahanemine 

22 Koonga (MKK) 422 406 390 325 -81 -20 pigem 

kahanev 

kahanemine 

23 Kõima (ÄK) 104 87 80 82 -5 -6 kahanev nõrk 

kahanemine 

24 Lõpe (MK) 401 362 290 324 -38 -10 kahanev nõrk 

kahanemine 

25 Mihkli (ÄK) 87 76 80 36 -40 -53 stabiilne kahanemine 

26 Oidrema (MK) 162 158 140 127 -31 -20 stabiilne kahanemine 

27 Tarva (ÄK) 59 45 30 45 0 0 pigem 

kahanev 

stabiilne 

 Paikuse vald    3900     

28 Paikuse (LKK) Ca 2200 2297 3020 Ca 3273 +976 +42 kasvav kasv 

29 Seljametsa (LK) Ca 546 552 700 Ca 601 +49 +9 kasvav kasv 

 Saarde vald    3998     

30 Jäärja (ÄK) 98 92 100 55 -37 -40 stabiilne kahanemine 

31 Kanaküla (ÄK) 191 160 150 119 -41 -26 kahanev kahanemine 

32 Kilingi-Nõmme 

(MKK) 

2223 2251 1774 1773 -478 -21 kahanev kahanemine 

33 Laiksaare (ÄK) 75 82 50 78 -4 -5 kahanev stabiilne 

34 Lodja (MK) 295 316 290 223 -93 -29 pigem 

kahanev 

kahanemine 

35 Saarde (MK) 657 439 400 500 +61 +14 stabiilne kasv 

36 Tali (MKK) 555 500 420 403 -97 -19 pigem 

kahanev 

kahanemine 



66 
 

37 Tihemetsa (MKK) 1036 1055 980 632 -423 -40 stabiilne kahanemine 

38 Tõlla (ÄK) 109 95 80 86 -9 -9 pigem 

kahanev 

nõrk 

kahanemine 

39 Veelikse (ÄK) 144 128 110 88 -40 -31 pigem 

kahanev 

kahanemine 

 Sauga vald    4148     

40 Sauga (LK) 1632 1586 1810 2255 +669 +42 kasvav kasv 

41 Tammiste (LÜ) 361 615 920 1366 +751 +12

2 

kasvav kasv 

42 Urge (LÜ) 541 422 720 479 +57 +14 kasvav kasv 

 Sindi linn    3947      

43 Sindi (LKK) 4179 4233 4178 3947 -286 -7 stabiilne nõrk 

kahanemine 

 Surju vald    963     

44 Kikepera (ÄK) 88 88 90 70 -18 -20 pigem 

kasvav 

kahanemine 

45 Ristiküla (MK) 181 209 170 168 -41 -20 stabiilne kahanemine 

46 Surju (MKK) 771 806 720 717 -89 -11 stabiilne kahanemine 

 Tahkuranna 

vald 

   2395     

47 Uulu (LKK) 1216 1201 1730 1502 +301 +25 kasvav kasv 

48 Võiste (LK) 802 767 780 876 +109 +14 pigem 

kasvav 

kasv 

 Tootsi vald    808     

49 Tootsi (MK) 1059 1076 801 808 -268 -25 kahanev kahanemine 

 Tori vald    2327     

50 Jõesuu (MK) 616 566 610 513 -53 -9 stabiilne nõrk 

kahanemine 

51 Selja (MK) 907 988 990 767 -221 -22 stabiilne kahanemine 

52 Tori (MKK) 1082 1112 1170 1004 -108 -10 stabiilne nõrk 

kahanemine 

53 Kastna (MK) 135 115 140 97 -18 -16 stabiilne kahanemine 

54 Kavaru (ÄK) 85 73 80 62 -11 -15 stabiilne kahanemine 

55 Manija (ÄK) 36 38 30 51 +13 +34 pigem 

kahanev 

kasv 

56 Pootsi (MK) 170 144 160 121 -23 -16 stabiilne kahanemine 

57 Seliste (MK) 162 157 190 154 -3 -2 pigem 

kasvav 

stabiilne 

58 Tõhela (ÄK) 216 197 190 166 -31 -16 stabiilne kahanemine 

59 Tõstamaa (MKK) 859 810 790 671 -139 -17 stabiilne kahanemine 
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 Varbla vald    843     

60 Paadrema (ÄK) 299 405 220 209 -196 -48 kahanev kahanemine 

61 Paatsalu (ÄK) 99 85 60 100 +15 +18 kahanev kasv 

62 Saulepi (MK) 293 202 210 260 +58 +29 pigem 

kasvav 

kasv 

63 Varbla (MKK) 375 405 250 270 -135 -33 kahanev kahanemine 

 Vändra vald    2715     

64 Kaansoo (ÄK) 174 152 140 126 -26 -17 pigem 

kahanev 

kahanemine 

65 Kadjaste (MK) 506 466 670 371 -95 -20 pigem 

kasvav 

kahanemine 

66 Kaisma (MKK) 580 533 450 492 -41 -8 pigem 

kahanev 

nõrk 

kahanemine 

67 Pärnjõe (MK) 509 445 350 493 +48 +11 pigem 

kahanev 

kasv 

68 Suurejõe (MK) 392 363 320 344 -19 -5 stabiilne stabiilne 

69 Vihtra (MK) 366 350 350 290 -60 -17 stabiilne kahanemine 

70 Viluvere (ÄK) 85 56 50 46 -10 -18 kahanev kahanemine 

71 Vändra (MK) 576 612 590 531 -81 -13 stabiilne kahanemine 

 Vändra alevi 

vald 

   2232     

72 Vändra alev 

(MKK) 

2662 2664 2274 2232 -432 -16 kahanev kahanemine 

 Pärnu linn 45 500   40915     

 Pärnu 45 500   40915 -139 -17 stabiilne kahanemine 

 KOKKU 91 212   84979     
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Joonis 14. Pärnu maakonna endiste majandi- ja osakonnakeskuste kestlikkus. Allikas: 

Sotsiaalse infrastruktuuri hindamine Eesti maa-asulates. Soovituslik juhendmaterjal. 

 

Kokkuvõtteks võib ekspert Jaak Kliimaski rahvastikuprognoosi tulemusi pidada üsna heaks. 

Valglinnastumise ulatust ühelt poolt ja maakonna maapiirkondade rahvastiku vähenemist 

teiselt on alati raske prognoosida. Emotsionaalselt on raske tõdeda, et kehtiva 

maakonnaplaneeringu koostamisel 1998. aastal olid tänasest suuremad lootused Pärnumaa 

piirkondlike tõmbekeskuste arengu osas. Pärnu piirkonnakeskuste viisik (Tõstamaa, Pärnu-

Jaagupi, Vändra, Kilingi-Nõmme ja Häädemeeste) pidi kujundlikult väljendudes olema nö 

abimootoriteks või –veduriteks, mis aitavad maakonna arengut paremini tasakaalustada Pärnu 

kui peamootori või –veduri kõrval. Kahjuks polnud need lootused määratud 100% täituma. 

Viimase, 2011. aasta rahvaloenduse andmete põhjal koostatud toimepiirkondade uuring 

näitas, et Pärnumaal on töörände mõistes üks tugev tõmbekeskus – Pärnu linn, kellele teatud 

ulatuses sekundeerivad Vändra alev ja Kilingi-Nõmme oma kohalike tagamaadega. Töörände 

osas ei mahtunud enam piirkondlike tõmbekeskuste suuremale pildile ei Tõstamaa, Pärnu-

Jaagupi ega Häädemeeste. Eespool märgitu ei tähenda aga, et nende asulate 

sotsiaalmajanduslikule arengule tuleks kriips peale tõmmata. 

Üle-eestilisele kantide põhisele sotsiaalse taristu teemaplaneeringute koostamisele eelnes 

huvipakkuv Euroopa Liidu ühe programmi – Phare CBC 2001 pilootprojekti „Sotsiaalse 

infrastruktuuri hindamine“ läbiviimine. Projekti akadeemilise meeskonna moodustasid Tartu 

ülikooli ja selle Pärnu kolledži, OÜ Hendrikson & Ko ning Tampere ülikooli teadlased. 
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Praktikute poolelt olid kaasatud Lääne-Viru ja Pärnu maavalitsuste ametnikud. Alljärgnevalt 

kaks kaarti sellest projektist.  

Esimene neist on vaade Nõukogude perioodi tagasi koos tulevikuhinnanguga. Mõlema töö 

allikaks on 2004. aastal valminud projekti raames valminud trükis „Sotsiaalse infrastruktuuri 

hindamine Eesti maa-asulates. Soovituslik juhendmaterjal.“  

 

 

Joonis 15. Pärnu maakonna maa-asulate kestlikkus. Allikas: Sotsiaalse infrastruktuuri 

hindamine Eesti maa-asulates. Soovituslik juhendmaterjal. 
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Lisa 5. Pärnumaa rahvastikuprognoos aastani 2015 (2025) ja selle seire. Allikas: Tiit 

Tammaru koostatud 2003. aastal rahvastikuprognoos. 

Kohalik 

omavalitsus 

Rahvaarv 

01.01.2001 

statistika-

ameti järgi 

Rahvaarv 

01.01.2015 

statistika-

ameti järgi 

Prognoos 

2015 

(tõe-

näoseim 

stse-

naarium) 

Statistika-

ameti 

rahvaarv 

prog-

noositust, % 

Rahvaarv 

01.01.2015 

rahvastiku-

registri järgi 

Rahvastiku-

registri 

rahvaarv 

prog-

noositust, % 

Pärnu linn 45 282 39 784 41 390 96,1 41 255 99,7 

Sindi linn 4150 4003 4178 95,8 4014 96,1 

Are vald 1349 1216 1288 94,4 1296 100,6 

Audru vald* 4892 5658 5973 94,7 5856 98,0 

Halinga vald 3551 2863 3409 84,0 2963 86,9 

Häädemeeste 

vald 

3217 2388 2976 80,2 2608 87,6 

Kihnu vald 511 502 455 110,3 695 152,7 

Koonga vald 1350 1008 1155 87,3 1119 96,9 

Paikuse vald 2977 3634 3643 100,0 3832 105,4 

Saarde vald* 5368 3733 4589 81,3 4069 88,7 

Sauga vald 2542 4459 3117 143,1 4085 131,1 

Surju vald 1033 934 1054 88,6 966 91,7 

Tahkuranna 

vald 

2025 2392 2322 103,0 2362 101,7 

Tootsi vald 1054 736 801 91,9 822 102,6 

Tori vald 2600 2279 2641 86,3 2364 89,5 

Tõstamaa vald 1652 1237 1601 77,3 1359 84,9 

Varbla vald 1061 786 851 92,4 871 102,4 

Vändra vald* 2597 2520 3026 83,3 2290 75,7 

Vändra alev 

(vald) 

2649 2217 2274 97,5 2713 119,3 

Kokku 90 998 82 349 86 300 95,4 85 539 99,1 
Märkused: *Arvesse on võetud ka ühinenud kohalike omavalitsuste rahvaarv. 

Pärnu maakond: oodatav eluiga aastal 2015: : baastsenaarium 66 M ja 76 N, optimistlik stsenaarium 72 M ja 80 

N, pessimistlik stsenaarium 66 M ja 76 N, tõenäoseim stsenaarium 70 M ja 78 N. 

Pärnu maakond – aastal 2015: baastsenaarium 83 760, optimistlik stsenaarium 94 630, pessimistlik stsenaarium 

76 590, tõenäoseim stsenaarium 86 300. 

Pärnu linn – aastal 2015: baastsenaarium 41 700, optimistlik stsenaarium 46 420, pessimistlik stsenaarium 

36 860, tõenäoseim stsenaarium 41 390. 

Väljavõte prognoosi autori Tiit Tammaru kokkuvõttest, mis suures osas aktuaalne ka tänapäeval. „Pärnumaa 

senise rahvastikuarengu analüüsi ja aastani 2025 koostatud rahvastikuprognoosi peamised tulemused kinnitasid 

järgmist: 

 Pärnu linna rahvaarvu juurdekasvu tempod on pärast II maailmasõja järgset lühikesest tipp-perioodi 

pidevalt aeglustunud ja alates 1988. aastast muutusid negatiivseks. Tagamaa rahvaarv hakkas aga 

1980. aastatel kasvama nii nagu maarahvastik Eestis tervikuna. Pärnumaa elanikkond tervikuna 

kasvas seega kuni nõukogude perioodi lõpuni ning 1990. aastatel asendus senine kasv 

kahanemisega. 
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 Rahvaarvu muutust on kõige enam mõjutanud ränne. Pärnumaa 1990. aastate negatiivse 

rändesaldo põhjuseks on olnud üksnes noorte (15-29 aastaste) lahkumine, vanemate 

vanusrühmade rändesaldo on olnud positiivne.  

 Tagamaa rändesaldo oli 1990. aastatel positiivne seoses eeslinnastumise hoogustumisega ehk 

inimeste liikumisega Pärnust tagamaale. 1990. aastate lõpu maatehingud viitavad protsessi võimalikule 

hoogustumisele tulevikus. Eeslinnastumine on olnud eriti intensiivne neljas Pärnu lähivallas - Audrus, 

Paikusel, Saugas ja Tahkurannas. 

 Pärnumaa, eriti tagamaa, rändeareng aastatel 2000-2025 sõltub suurel määral 2000. aastaks 

suurearvuliseks kujunenud 15-29 aastaste noorte (nn. nõukogudeaja lõpu beebi-buumi põlvkonna) 

rändest. Just selles vanuses noored on seni nii tagamaalt kui Pärnumaalt tervikuna intensiivselt 

lahkunud. Protsess jätkub kindlasti ka prognoosiperioodil (nt seoses noorte õppimaasumisega), kuid 

oluline on see, kui paljud neist lahkuvad jäädavalt ning kui paljud neist omakorda hiljem (nt pärast 

õpinguid) tagasi pöörduvad. 

 Rahvastikuprognoosi baasstsenaarium (prognoosib rahvastiku sisemist taastevõimet ehk seda, 

milliseks kujuneb rahvastikuareng praeguse sündimus- ja suremuskäitumise jätkudes ning rände 

puududes) näitab, et Pärnumaa rahvaarv väheneks ilma rände mõjuta prognoosiperioodi lõpuks 

ehk 2025. aastaks -15%, kusjuures rahvaarvu kahanemistempod ei erineks Pärnu linnas ja tagamaal. 

 Sündimusest ja suremusest enam mõjutab tulevikus nii Pärnu linna kui tagamaa ehk seega ka 

kogu Pärnumaa rahvastikuarengut eelkõige ränne (eelkõige just 15-29 aastaste noorte edasine 

rändekäitumine) – nii rahvastiku ümberpaiknemine maakonna-siseselt kui ka ränne muu Eesti ja 

välismaaga. Võimalikud rändearengud on arvesse võetud optimistlikus, pessimistlikus ja tõenäoseimas 

prognoosivariandis. 

 Rahvaarvu üldmuutuste võrdlus prognoosivariantide lõikes kinnitab, et rahvaarvu kasvu aastaks 

2025 on Pärnumaal oodata vaid optimistliku arengustsenaariumi realiseerudes (6%), kõige 

tõenäolisem on rahvaarvu vähenemine kuni -10%. Eesootav rahvaarvu langus on tõenäoliselt 

suurem Pärnu linnas ja oluliselt väiksem tagamaal, eelkõige mõjutab seda jätkuvalt negatiivse 

loomuliku iibe kõrval ka jätkuv eeslinnastumine. Seega Pärnumaa rahvastikus tervikuna tagamaal 

elavate inimeste osakaal pigem kasvab (peamiselt Pärnu lähivaldade arvel) ning Pärnu rahvastiku 

osakaal kahaneb. 

 Rahvaarvu üldmuutustega võrreldes suuremad ja põhimõttelisemat laadi on aga oodatavad 

muutused rahvastiku vanusstruktuuris – eelkõige jätkub rahvastiku vananemine (kuigi 

aeglasemas tempos kui Eestimaal keskmiselt) ning seda tagamaal kiiremini kui Pärnu linnas. 

 Aastal 2025 on kõige tõenäolisemalt Pärnumaal elavast 82 800 inimesest 16% kuni 14-aastased, 65% 

tööealised ning 19% vanemad kui 65-aastased. Võrreldes 2000. aastaga on kõige 

märkimisväärsemad muutused lähema 25 aasta jooksul aset leidmas just laste ja noorte 

arvukuses ja seda langevas suunas (-22%, erinevused Pärnu ja tagamaa vahel puuduvad), tööealiste 

ja pensioniealiste arvu oodatavad muutused ei ole nii suured.  

 Vähemalt kuni 2010. aastani jätkuks veel tööealiste arvu kasv ning seda eriti märkimisväärselt just 

tagamaal. Prognoosiperioodi lõpuks tööealiste arv kaheneks -10% võrra ning seda eelkõige Pärnu 

linna arvel. Paralleelselt tööealise elanikkonna arvukuse langusega toimub aga ka tööealise 

elanikkonna vananemine, mis omakorda tähendab pikemas kui 25-aastases perspektiivis tööealiste 

inimeste arvu veelgi kiiremat edasist vähenemist. 

 Pensioniealiste arv ja osakaal kõige tõenäolisemalt prognoosiperioodi jooksul kasvab. Eelkõige just 

tagamaa kiire pensioniealiste arvu kasvu tõttu kasvaks Pärnumaal tervikuna 65-aastaste ja 

vanemate arv 2025. aastaks võrreldes praegusega ligi 10% võrra.   

Seega tooks kõige tõenäolisema prognoosivariandi (st sündimuse mõningane kasv, kuid mitte taastetasemini; 

eluea mõningane kasv; eeslinnastumise jätkumine ehk rahvastiku liikumine Pärnust tagamaale) rakendumine 

kaasa prognoosiperioodi lõpuks laste ja noorte arvukuse märkimisväärse languse (ühtmoodi nii Pärnu 

linnas kui tagamaal), tööealiste mõningase languse (seda eriti Pärnu linnas) ning pensioniealiste arvu kasvu 

(eelkõige tagamaal).“ 

 

 


