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Pärnu linna ühistranspordi arengukava aastani 2025 

 

Pärnu linna ühistransport on korraldatud peamiselt bussidega ja seda inimeste 

liikumisvoogusid arvestades. 

Ühistranspordisüsteemi arendatakse erinevaid transpordiliike omavahel koordineerides.  

Ühistranspordi arendamise meetmed aitavad kaasa autostumise vähendamisele. 

Ühistransporti eelisarendades on kättesaadavuse ja ühenduskiiruse parandamiseks otstarbekas 

lähtuvalt vajadusest kohati rakendada meetmeid, millega luuakse eeliseid autoliikluse ees.  

Ühistranspordi arenguprojekte juhib MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskus. 

 

Ühistranspordi taristu 

 

 Olukord Meetmed olukorra parendamiseks 

Bussipeatused 

 

Paljud bussipeatused ei ole 

varustatud ooteplatvormiga, 

mis teeb bussi sisenemise ja 

sealt väljumise raskeks. 

 Platvormide rajamise jätkamine  

 Platvormide ohutust parandavate 

meetmete rakendamine - nt punased 

ohutusjooned platvormide servast ca 30 

cm kaugusel.  

 Meetmete rakendamine, mis tagavad 

busside parema nähtavuse ja liginemise 

platvormi äärde - nt bussi 

lähenemistrajektoorilt takistuste 

(elektripostid, augud jms) kõrvaldamine; 

platvormide äärekivide värvimine 

musta-valge-kirjuks; peatuste 

valgustamine. 

 Bussipeatuste lumest puhastamine kogu 

pikkuses, et tagada sõitjate ohutus 

bussist väljumisel. 

Bussiootekojad 

 

Pärnu linnas on kasutusel ca 

100 bussiootekoda. 

Mitmed ootekojad on 

amortiseerunud. 

Bussiliinide info pole piisav. 

 Amortiseerunud ootekodade 

uuendamine 

 Ootekodade haldaja leidmine 

 Uute ootekodade rajamine suurema 

sõitjakäibega peatustesse (nt 

Sanatooriumi peatus mere pool, Vana-

Pärnu linnast väljuval suunal).  

 Tähtsamates sõlmpunktides asuvate 

ootekodade varustamine reaalajas 

busside saabumist näitavate 

infotabloodega. 

Pärnu 

keskbussijaam - 

keskterminal  

 

Pärnu olemasolev bussijaam ei 

vasta tänapäeva nõuetele ega 

universaalse disaini 

põhimõtetele.  

Raskendatud on info 

 Pärnumaa elanikke teenindava uue 

ühistranspordi keskterminali rajamine. 

Uus jaamahoone peab teenindama ka 

linnaliinide sõitjaid ning sellega 

tagatakse mugavad ümberistumis-

triin.tonts
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kättesaadavus 

ümberistumisvõimaluste kohta 

eri liiki transpordiliikidele 

(jalgratas, takso, 

linnaliinibussid, laevad, rongid, 

lennuk) ning turismiinfo  

sidumine. 

  

Busside väljumisplatsi 

asfaltkate on amortiseerunud.  

 

Ootesaal ja piletikassad asuvad 

platsist eemal (Ringi tn 3).  

 

Pakihoid ja cargobussi teenus 

asuvad väljumisplatsi 

lõunaküljel asuvas ajutises 

ehitises, kus müüakse ka 

dubleerivalt bussipileteid.  

 

Ainus avalik tualett ei ole õhtul 

hilja avatud. 

 

Keskmiselt väljub avalikele 

maaliinidele ja 

kommertsliinidele Pärnu 

bussijaamast ca 200 bussi 

ööpäevas. Lisaks peatub Pärnu 

bussijaama linnaliinide 

peatuses ööpäevas kokku ca 

430 linnaliinibussi (mõlemas 

suunas ca 215 bussi). 

 

Pärnu bussiterminal asub 

kesklinnas. Rail Balticu 

terminal linna servas, ca 4 km 

kaugusel bussiterminalist. 

 

võimalused eri liiki liinide vahel.  

 Bussijaama projekteerimisel lähtumine 

universaalse disaini põhimõtetest.  

 

 Uue jaamahoone valmimisel Ülejõele 

suunduvate busside lõpp-peatuse 

toomine teatri juurest bussijaama ning 

Ülejõele suundumisel peab olema 

võimalik bussi siseneda uue terminali 

poolsest küljest. 

 

 Bussiterminali ja raudteejaama vahelise 

regulaarse bussiühenduse tagamine nii 

vastavate linnaliinibussidega kui ka 

sobivate maa- ja kaugliinide busside 

suunamisega läbi raudteejaama enne 

bussiterminali saabumist ja  sealt 

väljumisel. Alternatiivseteks 

ühendusviisideks on taksod ja jalgrattad 

(jalgrattahotellid ja ringlussüsteem 

mõlemas terminalis). 

 

 Ühistranspordi keskterminali hakkab 

opereerima MTÜ Pärnumaa 

Ühistranspordikeskus. 

 

 

 

Ühistranspordivahendid 

 

Pärnu linna senine bussiliinide avaliku teenindamise leping lõppeb 31.12.2016.a. Uus 

lepinguperiood on 01.01.2017-30.06.2026.a. 

Seni kasutuses olnud bussipargist on enamus amortiseerunud diiselmootoritega bussid.  

2014-2015.a. anti Maanteeameti poolt Pärnu linnale kasutada 5 uut maagaasil (CNG) töötavat 

normaalbussi (2013-2014 väljalase). 

 

Uuel lepinguperioodil võetakse lisaks 5 olemasolevale CNG bussile kasutusele ainult kõige 

kõrgematele keskkonnanõuetele EURO 6 vastavad madala põrandaga autobussid. Seejuures 



suurendatakse oluliselt CNG busside osakaalu (minimaalselt 64% kõigist bussidest) ning 

nähakse ette võimalused biometaani (CBM) kasutusele võtuks neis bussides.  

 

Arvestades muude CO2 vähendamise tehnoloogiate kiire levikuga jäetakse vedude tellijale 

võimalus anda vedajale üle lisaks olemasolevatele veel täiendavaid keskkonnasõbralikke 

busse, mida võidakse soetada CO2 vähendamise meetmetest (nt vesinikul, elektril jms 

töötavad bussid). 

 

Nähakse ette, et kasutusele võetavad bussid peavad lähtuma universaalse disaini põhimõttest, 

st olema võimalikult hästi kasutatavad erinevate kategooriate sõitjate poolt (erivajadustega 

inimesed, vanurid, lapsega emad, lapsed jt). 

 

Bussid varustatakse vedude tellija poolt kassaaparaatidega, mis võimaldavad viipekaartide 

kasutamist ning busside asukoha reaalajas jälgimist. 

 

Kõik bussid peavad olema varustatud kliimaseadmete, turvakaamerate ja juhi alkomeetritega. 

 

Viiel bussil võetakse kasutusele statsionaarsed reisijate loendamise seadmed. 

 

 

Ühistransporditeenused ja –info  

 

Alates 28. juulist 2012 on elanike peamisi liikumisvooge silmas pidades Pärnu linna 

bussiliinide võrgustik täielikult ümberkujundatud. Senine liinivõrk oli diametraalse 

ülesehitusega, ebaregulaarne ja vähe sidustatud. 2012.a kasutusele võetud liinivõrk põhineb 

põhi- ja abiliinidel, mis on omavahel koordineeritud ja toimib regulaarselt kõigil 

nädalapäevadel. Veeremi mahutavus ja busside liikumissageduse on kohandatud inimeste 

liikumisvajadustega ning seda põhimõtete silmas pidades liinide arendamine ka jätkub. 

 

  Pärnu bussijaamast väljub iga päev ligikaudu 200 bussi maa-, kaug- ja rahuvsvahelistele 

liinidele. Neist ca 80 väljumist tehakse Pärnu maakonnasisestel liinidel, ca 80 väljumist Eesti 

sisestel kaugliinidel ja ligi 40 väljumist läbisõitvatel rahvusvahelistel liinidel.  

Kaugliinidel tehakse ligi 30 väljumist päevas Tallinnasse ja 12 Tartusse. Otseühendused on 

veel Rakvere, Viljandi, Jõgeva, Valga, Võru, Kuressaare, Lihula, Järvakandi ja Haapsaluga. 

Rahvusvahelistel liinidel on kõige rohkem väljumisi, 11, Riiga. Sõita on võimalik ka Sankt-

Peterburgi, Vilniusesse, Varssavisse, Minskisse. 

 

 Olukord Meetmed olukorra parendamiseks 

Pileti- ja 

infosüsteem 

 

Uus ühtne elektrooniline 

piletisüsteem on vajalik 

kasutusele võtta alates 1. 

jaanuarist 2017.a, mil algab 

uus Pärnu linnaliinide 

leping. 

 

 Koostöös erasektoriga nutikate lahenduste 

arendamine, et muuta nii info kui ka piletid 

paremini kättesaadavaks, sh ka puuetega 

inimestele. 

 

Infosüsteem on vajalik kasutusele võtta 

järk-järgult 2017.a. jooksul, vastavalt 

olulisemates bussipeatuses tehtavate 

eeltööde graafikule. 

 

 Võimaluste loomine ühtse elektroonilise 

pileti- ja infosüsteemi laiendamiseks 



eraliinidele (kommertsliinidele) ning selle 

süsteemiga liitumiseks muudele 

transpordiliikidele (näiteks rong).  

Infosüsteem, 

reaalajas 

töötavad 

infotablood   

 

Infossüsteem ei ole piisavalt 

kasutajasõbralik. 

 

Infosüsteemide on vajalik 

häälteavitus vaegnägijatele, 

kelle arv Pärnu linnas ja 

maakonnas kasvab. MTÜ 

Pärnu Pimedate Ühingul on 

Pärnumaal 131 liiget, 

kellele lisandub Ühingu 

hinnagul  umbes sama palju 

mitte liitunud 

nägemispuudega inimesi 

ning järjest suurenev arv 

vanureid, kelle nägemine on 

oluliselt nõrgenenud, kuid 

kes ei ole endale 

nägemispuuet taotlenud. 

 

 20 Pärnu linna olulisemasse 

bussipeatusesse e reaalajas töötavad, 

häälteavituse võimalusega elektrooniliste 

infotabloode paigaldamine. Muudes 

bussipeatustes sama info mobiilirakenduse 

kaudu.  

 

Tablood saavad busside asukoha 

informatsiooni piletisüsteemi seadmetelt. 

Arvestatakse ilmastiku- ja 

vandaalikindlate, päikese käes loetavate 

LED-tabloodega, nende 

kinnituselementide, elektrivarustuse ja 

paigalduse maksumusega.   

 

 Bussijaama, haigla ja linnavalitsuse 

fuajeedesse LCD-tabloode paigaldamine. 

 

 

Liiklusohutus ja transpordi keskkonnamõju  

 

Liiklusohutuse tagamiseks on otstarbekas olulisemates liiklussõlmedes rajada eraldi 

bussirajad ning võtta kasutusele bussifoorid. 

Bussijaama juures Aia ja Pika t. ristmikul tuleks võtta kasutusele bussifoor, mis võimaldaks 

vajaduse korral linnaliinibussidele ohutut tagasipööret sellel ristmikul. 

Pikal tänaval suunaga silla poole tuleks rajada bussirada, mis võimaldaks bussidel pöörata 

teatri ristmikul Akadeemia tn ümberistumispeatusesse ilma ootamata. Selle meetme 

tulemusena paraneks ristmiku läbilaskevõime, sest sillale sõitjad ei pea ootama bussidega 

koos samal real.  

Pärnu kesklinna lähedusse tuleb luua busside parkla koos vajalike teenustega, nt 

bussitualettide tühjendamine. See vabastaks tänavad parkivatest bussidest ja suurendaks 

sellega liiklusohutust. 

Transpordi keskkonnamõju vähendamiseks tuleb aktiivselt tegeleda keskkonnasäästlike 

tehnoloogiate kasutuselevõtuga ühistranspordis. Lisaks maagaasi ja biometaani 

kasutuselevõtule on vajalik kursis olla ka alternatiivsete lahendustega (nt elektribussid, 

vesinikbussid jms). 

 

Ühistranspordi arendamise põhimõtted  

 

Ühistranspordi eelistamine on võimalik rakendades ühistranspordi prioriteedisüsteemi ning 

muutes nt ristmike liikluskorraldust ja fooride tööd. Samuti annab ühistranspordile eelise 

eraldi ühistranspordiradade või koguni alade loomine, kus on lisaks kergliiklusele lubatud 

läbipääs üksnes ühistranspordiga. 

 

 



Bussitranspordi arendamise põhimõtted 

 Pärnus ja seda ümbritsevas tiheasustusega piirkondades luuakse ühtne 

keskkonnasõbralik ja säästlik ühistranspordisüsteem; 

 MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskus kaudu koordineeritakse omavahel linna-, 

maakonna- ja muu bussitransport; 

 Igale Pärnu piirkonnale tagatakse mõistliku sageduse ja mahutavusega bussiliiklus; 

 Linna asustuse planeerimisel ning hoonestuse rajamisel tuleks eelistada olemasoleva   

bussiliinivõrgu vahetusse lähedusse jäävaid piirkondi ja keskuskohtasid. Uute 

elamupiirkondade ja tõmbekeskuste rajamisel rajatakse piirkonda bussipeatus ning 

kavandatakse bussiühendus; 

 Tänavate ja ristimike plannerimisel arvestatakse võimaliku bussiliiklusega, vajaduse 

korral busside ümberkeeramiskohtade ning jalgrattaparklatega bussipeatustes; 

 Bussitranspordi  kättesaadavuse seisukohast on oluline peatuste paiknemine 

optimaalse jalgsikäigu teekonna kaugusel liikumise lähte- ja sihtkohtadest; 

 Bussipeatuste asukohtade, vahekauguste ning muude parameetrite määramisel 

arvestatakse kehtivas standardis Linnatänavad sätestatud nõuetega; 

 Maa- ja kaugliinide bussijaama asukoht on ette nähtud kesklinna. Bussijaama 

kättesaadavuse tagamiseks peab bussijaam olema juurdepääsetav igast Pärnu linna 

piirkonnast võimalikult kiire ja optimaalse linna bussiliikluse ühendusega. 

Bussijaamale luuakse ühendus kergliiklusteega ning turvalised ning ilmastikuolusid 

arvestavad jalgrattahoiukohad. 

 Bussijaamast mõistlikule kaugusele rajatakse busside parkla nii liini- kui ka 

turismibussidele, kus oleks tagatud turvalisus, busside WC-de tühjedamine, 

puhkeruum bussijuhtidele ja WC turistidele. 

 Peatuste rajamisel, bussitüüpide valikul ja sõitjate informeerimisel  arvestatakse 

puuetega inimeste ja lapsevankritega liikujate vajadustega. Bussipeatused ja bussid 

peavad olema juurdepääsetavad liikumispuudega ning liikumisraskustega inimestele,  

vaegnägijatele ning lapsevankritega liikujatele. Juurdepääsu tagamiseks 

bussipeatustele ning ühistransporditeenustele kasutatakse kõnniteede kavandamisel 

universaalse disaini põhimõtteid. 

 

Raudteetranspordi arendamise põhimõtted 

Pärnu  on  olemasoleva Tallinn – Rapla - Pärnu raudteetrassi lõpp-punkt.  Antud 

raudteeühendust saab  kasutada nii kauba kui reisijate veoks. Pärnul on küll olemas regulaarne 

reisirongiühendus Tallinnaga, kuid olemasolev reisijateveoteenus raudteel ei vasta hetkel 

inimeste ootustele ega vajadustele. Rongiühendus on aeglane ja  harv. Reisijate ootustele 

mittevastava kvaliteedi tõttu ei ole reisirongiliiklus atraktiivne ega paku alternatiivi 

autokasutusele ega bussiühendusele. Reisirongiliikluse atraktiivsust  aitab parandada eeskätt 

rongide liikumiskiiruse suurendamine. 

Riiklikul ja Euroopa Liidu tasandil on seatud eesmärgiks kavandada ning rajada uus raudtee ja 

kiire rahvusvaheline rongiühendus (nn. Rail Baltic) Tallinnast  Kesk-Euroopasse läbi Pärnu.  

Nimetatud raudteeühenduse rajamisel Pärnu kaudu paraneb raudteetranspordi kvaliteet ning 

ühendusvõimalused nii Tallinna kui Kesk -Euroopa suunal. Samuti aitab uue raudteeühenduse 

rajamine parandada Pärnu konkurentsivõimet ja edendada siinset ettevõtlust. 

 

Õhutranspordi arendamise põhimõtted 

Pärnu Lennujaam asub Sauga valla territooriumil Pärnu linna vahetus läheduses. Lennujaama 

kasutatakse reisijate- ja kaubaveol nii regulaar-, tšarter-  kui ka hobilendude sooritamiseks. 

Eelkõige omab lennujaam hetkel kohalikku tähtsust teenindades valdavalt riigisiseseid 

regulaarlende kasutavaid reisijaid. 



Lennujaama areng ja reisjate arvu kasv on oluline Pärnu majutus- ja turismiettevõtete 

arenguks. Samuti parandab lennuühenduste suurenemine Pärnu elanike ühendusvõimalusi 

muude sihtkohtadega.  

Juurdepääs lennujaamale on tagatud mööda olemasolevat Pärnu linna tänavavõrku. Kesklinna 

suunalt ja Pärnu ümbersõidult toimub hetkel ühendus lennujaamaga kasutades Sauga mõisa 

teed ning Tallinna suunalt kasutades Lennuvälja teed. Vajalik on luua otsetee Voorimehe 

tänavale. Pärnu linn peab tagama enda territooriumil nende tänavate korrashoiu ja hoolduse. 

Lennujaamle on tagatud juurdepääs ka ühistranspordiga. Bussiühendus võimaldab liigelda 

lennujaamast kesklinna. Lennujaama kasutatavuse suurenedes on vajalik sellele vastavalt 

kohandada ka busside sõidugraafikuid. Eesmärgiks on parandada linnakeskuse ja lennujaama 

ühendust. 

 

Veetranspordi arendamise põhimõtted 

Pärnu piirkonnal on väga pikad meresõidu traditsioonid. Veetransport ja sadamate areng 

omavad olulist tähtsust nii Pärnu piirkonna ettevõtluse arengu kui kogu Lõuna-Eesti jaoks. 

Pärnu jõgi ja Sauga jõgi on linna territooriumi ulatuses laevatatavad. Laevaliikluse 

seisukohast on Pärnu jõgi looduslikult soodne. Looduslik sügavus on merest kuni 700 m 

kaugusele Papiniidu sillast allavoolu -5.0 m. Piiravaks teguriks merelaevade liiklemise puhul 

on Kesklinna sild, mis piirab nii laevade kõrgust kui laiust, ning kogu laevaliikluse puhul 

sõudespordi harrastamine Pärnu jõel. Suured merelaevad pääsevad Pärnu jões vaid Kesklinna 

silla ja mere vahelisse ossa. Täpsemalt on Pärnu jõel ja selle kallastel kavandatud tegevused 

määratletud Pärnu jõe kallaste ja akvatooriumi detailplaneeringuga.  

Liikluse korraldamisel tuleb arvestada, et eelistatud tegevus on sõudesport, muude 

veesõidukite liikluse korraldamisel tuleb arvestada sõudjate vajadustega 

Jahisadam on olulise tähtsusega nii huvitegevuse  kui turismi edendamisel. Jahisadam asub 

Pärnu kesklinnas jõe vasakul kaldal. Juurdepääs sadamale toimub kasutades Ringi tänavat või 

Sadama ja Lootsi tänavaid. Pärnu Linnavalitsus loob eeldused ja toetab Pärnu Jahtklubi 

tegevust jahisadama arengul ning tagab kvaliteetse taristu ja juurdepääsetavuse jahtklubile. 

Reisisadamana kasutatakse kesklinnas aadressil Kalda 2 asuvat kaid. Reisijatevedu toimub 

liiniveona Kihnu ja Ruhnu saartele. Samuti toimuvad Pärnus juhuveod.Pärnus on 

perspektiivne reisi- ja kruiisilaevade sadama väljaarendamine. Salleks on vajalik korrastada 

sildumisrajatis ning luua vajalikud tingimused reisijate teenindamiseks. Üha rohkem suureneb 

Pärnu ja seda külastavate inimeste jaoks Munalaiu sadama tähtsust, millega tuleb tagada 

efektiivne ja laevaliiklusega arvestav bussiühendus kesklinna bussiterminalist 

Lisaks eelnevalt mainitud sadamatele asub Pärnu linnas mitmeid teisi sildumiskohti, mida 

võivad kasutada väikelaevad. 

Kaaluda tuleks jõetrammi kasutamise võimalust hooajalise ühistranspordiviisina, näiteks 

ühenduse pidamiseks kesklinna ja raudteejaama vahel  

 

Taksovedude arendamise põhimõtted 

Taksoveonduses toetada vaba konkurentsi situatsiooni säilimist. Aastaks 2025 peavad kõik 

kasutusel olevad taksod vastama vähemalt EURO5 keskkonnanõuetele. 

 

 

 

Tegevuskava (integreeritud Pärnu linna arengukavasse) 

 




