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Pärnu Linnavalitsuse ja 
korteriühistute koostöö 

õuealade heakorrastamisel

Kristiina Kupper

Pärnu Linnavalitsuse majandusosakond

Linnaaednik-keskkonnateenistuse juhataja

KÜ Vee 4 juhatuse liige

Mis peitub meie jaoks sõna 
korteriühistu taga?

Pärnu linna pindala on 32 km2:

* 7990 krunti
* 272 on korruselamumaad
* kokku 850 407 m2
* ühel ruutmeetril palju elanikke
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Rõõmud ja mured

Rõõmud
* koostöös peitub jõud
* naabri Valve

Mured
* suhtumine
* rahalised võimalused

KÜ juhatus võib olla nii mure kui rõõm

Võlusõna …linnavalitsus 

Võimalused
* linna eelarve
* tasuta konsultatsioonid
* informatsiooni jagamine
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Koostöö 

Eesmärk – KAUNIS KODU

Aktiivne KÜ juhatus + ametnike tahe midagi 
muuta = kaunim linn

Korteriühistute Liit

Tegemised Pärnus

* Kaunis Kodu
* Hoovid korda
* Värvid linna
* Jõulukaunistuste konkurss
* Restaureerimiseks toetus
* Infotunnid/koolitused
* Talgud
* Konsuldatsioonid
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Projekt “HOOVID KORDA”

Esimene aasta  - 2007
* linna eelarves 3 miljonit krooni
* esitati 17 taotlust
* 1 taotlus jäi toetuseta
* toetust eraldati 1 378 796 krooni 
* kokku taotluses märgitud tööde 

maksumuseks 4 148 402 krooni 

Mida tehti?

* projekteeriti kogu hooviala
* parklaid ja parklate laiendusi
* lahendati sademevee probleeme
* rajati hoovivalgustust 
* korrastati inventari
* rajati mänguväljakuid 
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Mõningad näited tehtust …
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Aasta 2008

* linna eelarves 2 miljonit krooni
* toetust eraldati kuni 150 000 
krooni või 50% tööde 
maksumusest

* toetuse saajate ring laiem – KÜ 
ja vähemalt 4 korteriomandiga 
ehitise korteriomandite valitseja
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Laekus 27 taotlust, millest ühele ei eraldatud 
toetust.

Kokku tehti töid 4 799 061 krooni eest millest:
Linna osalus 1 986 351
KÜ-te osalus 2 812 710

Toetuse kasutamine 2008
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Teede remont

Kõnniteede remont

Sademevee probleemide
lahendamine

Haljasalal rajatise rajamine

Haljasala rajamine

Mänguväljaku rajamine

Parkimisplatsi rajamine

Prügimaja või plats rajamine

Hoovivalgustuse rajamine

Inventar

Ettevalmistav töö
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Mõningad näited tehtust …
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Konkurss “Kaunis Kodu”

Pärnus on korraldatud juba üle 10 aasta

Linnaosades, kus on kortermaju selgitati 
välja kaunimad kortermajad

Auhinnaks on märk majale ning 3000 krooni

Paljud võitjad on käinud ka Presidendi 
vastvõtul

Hoonele kinnitatav märk
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Järjest raskem on leida kaunite 
hoovidega kortermaju 

* parkimine murul 
* maja ümber ainult asfalt ja muru 
* hoolt vajav kõrghaljastus
* prügikonteinerite asukoht ja 

nende ümbrus
* mänguväljakute olukord

Vee 23
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Akadeemia 1

Konkurss “Värvid linna”

•Linnavalitsus koostab värvipassi

•Värvi saab osta soodsamalt

•Maja värvimist hinnatakse ja võitjaid 
autasustatakse:

-Rahaline auhind

-Hoonele kinnitatav märk            
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Jõulukaunistuste konkurss

Selgitatakse välja kaunimalt 
kaunistatud kortermaja Pärnus 

Auhinnad on olnud aastate lõikes 
erinevad – tuusik SPA-ase esimehele, 
jõulutuled jne.

* Koolitused

* Infotunnid

* Talgud

* Konsuldatsioonid
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Peaasi kui tahtmist, küll siis võimalusi leidub.
Eesti vanasõna

Tänan!


