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1. Sissejuhatus
1.1.

Planeeringu algatamine

Planeering on algatatud Lääne-Viru maavanema 12.09.2013 korraldusega nr 1-1/2013/593 "LääneViru maakonnaplaneeringut 2010+ täpsustava teemaplaneeringu „Lääne-Viru maakonna jalg- ja
jalgrattateed“ algatamine".
Planeeringu algatamisel ei algatatud keskkonnamõju strateegilist hindamist. Planeeringu
lähteseisukohtade koostamisega samal ajal koostati ka keskkonnamõju strateegilise hindamise
eelhinnang, mis on esitatud Keskkonnaametile, et otsustada planeeringu keskkonnamõju
strateegilise hindamise algatamise vajalikkuse üle.

1.2.

Planeeringu eesmärk

Maakonnaplaneeringut täiendava ja täpsustava teemaplaneeringu eesmärgid on:





toimiva kergliiklusteede võrgustiku kavandamine oluliste sihtpunktide sidumiseks
maakonnas, et seeläbi;
o parandada teenuste kättesaadavust kohalikele elanikele;
o tagada liiklusohutus;
o tagada tervisliku ja keskkonnasäästliku transpordiliigi osakaalu tõstmine igapäevases
liikluses;
o ühtsustada kohalike omavalitsuste üldplaneeringus esitatud jalg- ja jalgrattateede
asukohad;
määrata maakonna matkamarsruutide paiknemine arvestades maakonna kultuuri- ja
loodusväärtustega, et toetada turismivaldkonna arengut;
eelnevast lähtuvalt välja töötada maakonna jalg- ja jalgrattateede arendamise üldised
põhimõtted.

1.3.

Jalg- ja jalgrattateede vajadus

1.3.1. Maanteede projekteerimisnormid1, väljavõte, ptk 7.4. Jalgteed
(2) Teelõikudel, kus liiklussagedus on alla 50 auto ööpäevas, peab maantee projekteerimisel ette
nägema jalakäijate ja jalgratturite aastaringsed liikumisvõimalused selleks rajatud teepeenral või
sõiduteest eraldi asetseval katteta pinnasteel nii, et oleks tagatud jalakäijate ja ratturite liiklemine
kõigis ilmaoludes. Teelõikudel, kuhu projekteeritakse jalgtee, peab olema jalakäijate ja jalgratturite
liiklus sõiduteel keelatud.
(3) sõiduteest eraldi asetsev jalgtee tuleb vajadusel ette näha lähtudes liiklusohutuse analüüsist.
Sõltumata liiklusohutuse analüüsist tuleb eraldiasetsev jalgtee ehitada lähtudes Tabel 1 sätestatud
autode, jalgrataste ja jalakäijate eeldatavast liiklussagedusest ning autoliikluse lubatud piirkiirusest.
Kiirteele ja I klassi maanteele peab projekteerima jalgtee olenemata projektkiirusest. Projektkiirusel
kuni 60 km/h võib jalgtee projekteerida sõidutee osana.

1

Maanteede projekteerimisnormid, jõustunud 15.06.2012, www.riigiteataja.ee, 29.03.14
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Tabel 1. Jalgtee vajadus sõltuvalt eeldatavast liiklussagedusest ja projektkiirusest
Maantee klass

Jalakäijate ja jalgratturite liiklussagedused ≤ ((JK+JR)/ööp) autoliikluse erinevatel
projektkiirustel, km/h

I

60

80

> 80

II

200

100

50

III

250

150

100

IV

300

200

150

V

400

250

200

VI

-

300

200

(4) Jalgteel tuleb jalakäijate ja jalgratturite liiklus teineteisest eraldada või ehitada eraldi rattatee, kui
nende liiklussagedus kokku on ≥300 inimest ööpäevas või kui jalgratturite arv ületab 30 ratturit
tunnis tipptunni ajal.
(6) Kergliiklusteede kavandamisel lähtutakse tellija rahalistest võimalustest, nii et erinevatele
kergliiklustee kasutajatele ja jalakäijatele oleks loodud tingimused antud tee ohutuks kasutamiseks.
Kergliiklustee projekteerimisel ei pea lähtuma lõikes 3 toodud normist.

1.3.2. Planeeringu koostamise käigus tehtud uuring
Planeeringu koostamise I etapis viidi läbi uuring jalg- ja jalgrattateede vajaduse osas; uuring on täies
mahus esitatud planeeringu lisamaterjalina. Uuringu koostamisel lähtuti:







maakonnaplaneeringust ja selle teemaplaneeringutest;
kohalike omavalitsuste ühistest teemaplaneeringutest;
maanteede liiklussageduse ja liiklusõnnetuste andmetest;
läbivrahvastikutiheduse ja -paiknemise andmetest (2011. aasta rahva ja eluruumide loenduse
andmed);
kohalike omavalitsuste poolt töö käigus esitatud hinnangulistest andmetest, mis mõjutavad
jalg- ja jalgrattateede planeerimist;
turismi-, loodus- ja kultuuriväärtuseteemalistest andmekogudest.

Kuna uuringu koostamise aeg oli lähtuvalt hankelepingu ajagraafikust sügis-talvisel perioodil, siis ei
olnud otstarbekas läbi viia jalgratturite loendust, kuna võrreldes suve ajaga oleks jalgratturite arv
olnud kordades väiksem.

1.3.3. Planeeringu üldlahendus
Lähtuvalt eespool nimetatud projekteerimisnormidest ja läbi viidud uuringu tulemustest määrati
koostöös kohalike omavalitsuste esindajatega eraldiseisvate jalg- ja jalgrattateede vajadus kolmes
eelistusklassis, eraldi kruusakattega jalg- ja jalgrattatee endisel Türi-Tamsalu raudtee tammil ning
teed, kus eraldiseisvat jalg- ja jalgrattateed ei planeerita – nn jalgrattamarsruudid, kus jalgratturite
liiklus toimub tee servas ning jalgsi käimine teepeenral.

1.4.

Töögrupp

Käesoleva Lääne-Viru maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu sisulist koostamist koordineeris
juhtgrupp koosseisus:
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Tea Treufeldt, SA Lääne-Viru arenduskeskuse juhataja;
Julia Bõstrova, SA Lääne-Viru arenduskeskuse arendusspetsialist;
Mati Jõgi, Lääne-Viru maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja;
Jaan Kangur, Lääne-Viru maavalitsuse planeeringuspetsialist;
Sven Hõbemägi , VIROL tegevjuht;
Heiki Kalberg, Artes Terrae OÜ projektijuht;
Tanel Breede, Artes Terrae OÜ maastikuarhitekt-planeerija.

Konsultatiivtöörühma moodustasid Lääne-Viru maakonna kõikide omavalitsuste esindajad:
















Aarne Laas, Laekvere Vallavalitsus, vallavanem;
Kaire Kullik, Kadrina Vallavalitsus, arendusnõuniku kohusetäitja;
Guido Kraav, Rakke Vallavalitsus, abivallavanem;
Ervins Veitsurs, Viru-Nigula Vallavalitsus, vallavanem;
Ülo Niisuke, Rakvere Vallavalitsus, arenduskonsultant;
Virgo Koppel, Rägavere Vallavalitsus, vallavanem;
Leo Aadel, Haljala Vallavalitsus, vallavanem;
Riho Tell, Tamsalu Vallavalitsus, abivallavanem;
Vahur Leemets, Tapa Vallavalitsus, arendusnõunik;
Angeelika Pärna, Rakvere Linnavalitsus, linnaarhitekt;
Annes Naan, Vihula Vallavalitsus, vallavanem;
Jüri Landberg, Kunda Linnavalitsus, linnapea;
Rainis Tõnisson, Sõmeru Vallavalitsus, majandusspetsialist;
Gustav Saar, Vinni Vallavalitsus, arendusnõunik;
Indrek Kesküla, Väike-Maarja Vallavalitsus, vallavanem.

Täiendavate konsultantidena olid kaasatud:



Dago Antov, Tallinna Tehnikaülikooli professor;
Anti Palmi, Maanteeameti ida regiooni esindaja.

1.5.

Tööprotsess

Teemaplaneeringu koostamine toimus tellija, kohalike omavalitsuste esindajate ja töövõtja vaheliste
arutelude, kohtumiste ja töögruppide käigus. Lisaks juhtgrupi ja laiendatud juhtgrupi koosolekutele
korraldati piirkondlikke töögruppide koosolekuid. Laiendatud juhtgrupi koosolekutele kutsuti juurde
Maanteeameti ja Keskkonnaameti esindajad.

1.6.

Mõisted

Planeeringulahenduse üheseks mõistmiseks on järgnevalt defineeritud planeeringus kasutatud
olulisemad mõisted. Mõistete defineerimisel on kasutatud 24.02.2014 kehtima hakanud
liiklusseaduse sõnastust:
jalakäija on jalgsi või ratastoolis liikleja. Jalakäijaks loetakse ka rula, rulluiske või -suuski, tõukeratast
või -kelku või muid sellesarnaseid abivahendeid kasutav liikleja;
jalgratas on vähemalt kaherattaline sõiduk, mis liigub sellega sõitva inimese või inimeste lihasjõul
pedaalide või käsiväntade-hoobade abil. Jalgratas võib olla varustatud ka elektrimootoriga,
mille maksimaalne püsi-nimivõimsus ei ületa 0,25 kilovatti. Jalgrattaks ei loeta ratastooli,
mis on ette nähtud liikumiseks puudega isikule;
Artes Terrae
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jalg- ja jalgrattatee = jalgratta- ja jalgtee, liiklusseaduses ja sellest tulenevates aktides on kasutusel
mõiste jalgratta- ja jalgtee, kuid kuna maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu algatamisel
ning selle lähtetingimustes kasutati mõistet jalg- ja jalgrattatee, siis otsustati kasutada läbi
planeeringu jooksvalt sama mõistet;
jalgratta- ja jalgtee on jalgrattaga, tasakaaluliikuri ja jalakäija liiklemiseks ettenähtud eraldi tee või
teeosa, mis on asjakohaste liiklusmärkidega tähistatud. Sõiduteega teede ristmikul on
jalgratta- ja jalgtee tee osa. Käesoleva töös on jalgratta- ja jalgtee ka sportlike ja tervislike
eluviiside propageerimiseks mõeldud tee, mis ei ole seotud ainult liiklusohutuse
tagamisega sõiduteel. Maakonnaplaneeringu seisukohast on oluline määrata lõigud, kus on
vajalik eraldiseisva jalakäijatele ja jalgratturitele mõeldud tee ehitamine, sõltumata sellest,
kas tee ehitamise vajadus tuleneb liiklusohutuse parandamise vajadusest või tervisespordi
tegemise vajadusest või mõlemast korraga. Kuna liiklusseaduses on esitatud mõiste
jalgratta- ja jalgtee, siis on planeeringus kasutatud seda põhimõistena (dokumentidele, kus
see on teisiti nimetatud, viidates on jäetud esialgsed nimetused);
jalgrattamarsruut on olemasoleval teel kulgev jalgrattaga sõitmiseks (eelkõige spordi- ja turismi
eesmärgil) tähistatud (nii looduses, kui ka paber- ja digikaartidel) sobilik marsruut;
jalgrattarada on jalgratta, pisimopeedi või mopeediga liiklemiseks ettenähtud ja teekattemärgisega
tähistatud pikisuunaline sõiduteeosa;
jalgrattatee on jalgratta, tasakaaluliikuri, pisimopeedi või mopeediga liiklemiseks ettenähtud
sõiduteest ehituslikult eraldatud või eraldi asuv teeosa või omaette tee, mis on tähistatud
asjakohase liiklusmärgiga. Sõiduteega teede ristmikul on jalgrattatee tee osa;
jalgtee on jalakäija ja tasakaaluliikuriga liiklemiseks ettenähtud omaette tee, mis võib olla tähistatud
asjakohase liiklusmärgiga;
kergliiklus(tee) on sportlike ja tervislike eluviiside propageerimiseks mõeldud tee, mis ei ole seotud
liiklusohutuse tagamisega sõiduteel. Varasemalt oli maanteede projekteerimisnormides:
„Jalgtee on ette nähtud jalakäijate, jalgratturite, rulluisutajate ja talvel ka suusatajate
liikumiseks ehk kergliikluseks.“ Praegu kehtivates maanteede projekteerimisnormides on
kergliiklustee mõiste distantseeritud liiklusohutusest ning määratud tervislike eluviiside
propageerimiseks, liiklusohutusega seonduvalt on mõiste nii projekteerimisnormides kui
liiklusseaduses jalg- ja jalgrattatee. Varasem planeerimispraktikas välja kujunenud mõiste
kergliiklustee on asendatud mõistega jalg- ja jalgrattatee;
keskused on Lääne-Viru maakonnaplaneeringus 2030+ keskuste võrgustikus nimetatud asulad, mis
on olulised töökohtade ja teenuste pakkumisel oma tagamaale.
kõnnitee on jalakäija ja tasakaaluliikuriga liiklemiseks ettenähtud ja äärekiviga või muul viisil
sõiduteest või jalgrattateest eraldatud teeosa, mis võib olla tähistatud asjakohaste
liiklusmärkide või teekattemärgistega;
sõidurada on sõidutee pikiriba, mis võib olla tähistatud asjakohaste liiklusmärkide või
teekattemärgistega ja mille laius on küllaldane autode liiklemiseks ühes reas. Kaherattaline
mootorratas ja mopeed võivad sõidurajal liikuda kahes reas;
sõidutee on sõidukite liikluseks ettenähtud teeosa. Jalgrattatee ning jalg- ja jalgrattatee ei ole
sõidutee.

Artes Terrae
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Jalg- ja jalgrattateede olemasolev olukord

Olemasolevad jalg- ja jalgrattateed seisusega 2014 september on esitatud Tabel 2-s.
Tabel 2. Olemasolevad jalg- ja jalgrattateed
Kohalik
omavalitsus
Rakvere linn
Tapa vald
Vinni vald
Kadrina vald
Väike-Maarja vald
Tamsalu vald
Sõmeru vald
Kunda linn
Haljala vald
Rakvere vald
Vihula vald
Rakke vald
Laekvere vald
Viru-Nigula vald
Rägavere vald
KOKKU

Artes Terrae

Olemasolevad
eraldiseisvad jalg- ja
jalgrattateed (km)
7,3
5,8
14,9
8,6
4,8
1,7
4,2
3,4
7,9
8,1
22,0
2,0
1,9
1,6
94,2
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2. Planeeringu lahendus
2.1.

Planeeringu täpsusaste

Kehtestatav maakonnaplaneeringu täpsusaste on 1:100’000-le ning see:






määrab maakonna tasandil oluliste, olemasolevatele jalg- ja jalgrattateedele, täiendavalt
juurde ehitatavate jalg- ja jalgrattateede asukoha lõiguti väljaspool linnasid (Rakvere, Tapa,
Kunda, Tamsalu) ning linnades olulisemate ühenduste vajaduse. Maakonnaplaneeringuga
ei määrata jalg- ja jalgrattatee asukohta sõidutee suhtes (kumb tee serv) või linnas
konkreetset tänavat, täpne asukoht määratakse kas projekteerimisel või kohaliku
omavalitsuse tasandi planeeringu koostamisel;
määrab rahvusvahelisel ja maakonna tasandil oluliste jalgrattamarsruutide asukoha;
määrab üldised nõuded jalg- ja jalgrattateedega seonduvate rajatiste tegemiseks
määramata nende täpset asukohta;
kehtestatakse ainult Lääne-Viru maakonna ulatuses (joonisel on naaberomavalitsustega
parema sidususe saamiseks esitatud laiem ala).

Planeeringuga on määratud teelõigud, kus tuleb tagada jalgratturite ja jalakäijate liiklus
eraldiseisvana sõiduteest. Hilisemal täpsemal projekteerimisel ja/või planeerimisel võib otsustada
liikumisviiside omavahelise eristamise (eraldi jalgtee ja jalgrattatee), maakonnaplaneeringuga seda
ei määrata. Samuti on omavalitsustel õigus rajada planeeringus mitte esitatud kohtades
täiendavaid jalgteesid, jalgrattateesid, jalgratta ja jalgteesid ning muid vajalikke teesid.

2.2.

Jalg- ja jalgrattateede planeerimise üldised põhimõtted

2.2.1. Üldpõhimõtted
Jalgsi ja jalgrattaga liikumine on autoliiklusele oluliseks alternatiiviks kuni 10 km vahemaadel;
võimalik, et edasisel elektrimootoriga jalgrataste lisandumisel suureneb see maa 15-20 km-ni. Jalgsi
ja jalgrattaga liikumise eeliseks on odavus, tervislikkus ja teatud juhtudel ka kiirus. Oluline on
tagada keskuste (omavalitsuse keskused, teenuskeskused, haridusasutused, töökohad jms) ja
nende lähialade ühendamine jalg- ja jalgrattateedega ning enam kui 1000 elanikuga asulates tagada
tervisepordi võimalused jalg- ja jalgrattateel. Planeeritud jalg- ja jalgrattateede paigutamisel on
arvestatud eelkõige inimeste igapäevast liikumist (kodu-töö-kauplus-kodu) ja selle intensiivsust.
Teedevõrgu planeerimisel on arvestatud ka omavalitsuse piirialadel teede loogilist jätkumist.
(eelkõige Rakvere linna ümbruses). Ühistranspordisõlmedest on eelkõige kavandatud teed
rongipeatuste juurde. Teede ühendused bussipeatustega tuleb määrata järgnevates planeerimise
või
projekteerimise
etappides
vastavalt
konkreetsele
situatsioonile.
Planeeritud
jalgrattamarsruudivõrgustik ühendab vaatamisväärsusi, vaba-aja veetmise kohti ja puhkekohti ning
kulgeb eelkõige väiksema liiklussagedusega teedel.
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2.2.2. Eraldiseisev jalg- ja jalgrattatee
Kohtadesse, kus rahvastikutiheduse kaardi järgi on rohkem elanikke, kus on suurem sõidukite
liiklusintensiivsus ning kus kohalike omavalitsuste esindajad tunnetavad suuremat jalgrattaga ja
jalgsi liiklemise vajadust, planeeriti sõiduteest eraldiseisvad jalg- ja jalgrattateed, vt tekstis Joonis 1
ja Joonis 2. Parim lahendus on eraldada jalg- ja jalgrattatee sõiduteest haljasribaga, mille laius
võimaldaks ohutut, pritsme- ja tuulemõjutuste vaba liikumist jalg- ja jalgrattateel. Eraldusribal võib
kasutada ka põõsaid suurendamaks meeldivustunnet ja vähendamaks sõiduteelt tulenevat müra ja
heitgaase; põõsaste kasutamisel tuleb ristumiste piirkonnas tagada nõuetekohased vaated
ristuvatel teedel. Kitsamates oludes, kus lähtuvalt hoonestuse paiknemisest või väärtuslike
loodusalade või põllumaade olemasolul, ei ole võimalik laia eraldusriba tegemine, on erandkorras
lubatud võimalikult lühikestel aladele jalg- ja jalgrattatee eraldamine sõiduteest põrkepiirdega.
Põrkepiire kujutab endas võimaliku külgohtu jalgratturile ning seetõttu on see pigem erandlik
lahendus. Juhul kui eraldiseisev jalg- ja jalgrattatee on kavandatud mõlemale pool silda/viadukti või
raudteed, peab see jääma sõiduteest eraldatuks ka sildadel, viaduktidel ja raudteega lõikumistel.
Olemasolevate sildade/viaduktide või raudtee ülesõidukoha rekonstrueerimisel tuleb kaaluda
eraldiseisva jalg- ja jalgrattatee tee rajamise otstarbekust, lähtudes projekteerimisnormist ja/või
raudtee tehnokasutuseeskirjast. Normile mittevastava liikluskoormuse korral teha otsused iga
üksikjuhtumi põhjal eraldi.
Joonis 1. Sõiduteest eraldiseisev jalg- ja jalgrattatee, eraldatud haljasribaga
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Joonis 2. Sõiduteest eraldiseisev jalg- ja jalgrattatee, eraldatud põrkepiirdega

Maantee või asulasisese peateega paralleelselt kulgeva jalg- ja jalgrattatee ristumisel lõikuva
kõrvalteega tuleb soovituslikult tagada jalg- ja jalgrattatee jätkumine ka ristuval kõrvalteel koos
jalgrattatee olemisega peateena, mis tähendab, et ristuval kõrvalisemal teel olev liikleja peab
andma teed jalg- ja jalgrattateel liiklejale; ristmikud tuleb liikluskorraldusvahenditega vastavalt
tähistada.

2.2.3. Jalgrattamarsruut
Kohad, kus asustustihedus pole suur ja keskused on kaugemal, kui 10 km, pole üldjuhul planeeritud
eraldiseisvaid jalg- ja jalgrattateesid. Sellistel teelõikudel toimub jalgrattaga ja jalgsi liikumine
vastavalt liiklusseadusele tee servas või teepeenral, vt Joonis 3. Olulisemad jalgrattaga liikumise
teed on joonisel tähistatud jalgrattamarsruutidena. Täiendavalt on esitatud maakonda läbiv
olemasolev rahvusvaheline liiklusmärkidega tähistatud jalgrattamarsruut (Eurovelo), mis kulgeb
peamiselt väiksema liikluskoormusega teedel ning läbib erinevaid vaatamisväärsusi.
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Joonis 3. Jalgratturi ja jalakäija liikumine tee servas või -peenral

Planeeringu juurde kuuluva uuringu osas on välja toodud ka võimalikud treeningu eesmärgil
kasutatavad marsruudid, kus on erineva pikkusega ringe 15 kilomeetrist kuni 70 kilomeetrini.

2.3.

Jalg- ja jalgrattateede eelistusklassid

Planeeringus on sõiduteest eraldiseisvad jalg- ja jalgrattateed jagatud välja ehitamise seisukohast
kolme eelistusklassi:




I eelistus – jalg- ja jalgrattatee, mis on väga oluline ning suure jalgratturite ja jalakäijate
liiklussagedusega;
II eelistus – jalg- ja jalgrattatee, mis on oluline ning keskmise jalgratturite ja jalakäijate
liiklussagedusega;
III eelistus – jalg- ja jalgrattatee, mis on oluline, kuid jalgratturite ja jalakäijate liiklussagedus
on alla keskmise.

Teede välja ehitamist tuleb alustada I eelistusklassi teedest tagades kõigis omavalitsustes vastava
klassi teede välja ehitamise.
Tamsalu valda on planeeritud 16,5 km pikkune kruusakattega jalg- ja jalgrattateega. Tegemist on
vana raudteetammile planeeritud teega, kus sõidukid ei pääse. Tee ühendab Tamsalu linna Türi
linnaga. Tee on praeguses olukorras osaliselt läbitav, kuid vajab rekonstrueerimist.
Ülevaate saamiseks teede ehitamise ja hooldamise vajaduse kohta on allpool olevates tabelites
toodud iga omavalitsuse kohta erinevat liiki teede andmed. Andmed on esitatud kaardimaterjali
alusel ümardades kümnendkoha ülespoole (st 3,01 km ~ 3,1 km). Kaardimaterjali alusel ei ole
võimalik välja võtta võimalikust vertikaalsusest ja ülekäikude tegemisest tulenevat tee pikenemist,
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mistõttu võib projekteerimisel tee pikkus mõnevõrra suureneda. Samuti on võimalik, et
omavalitsuste piirialadel, kus ühel pool teed on üks omavalitsus ja teisel pool teed teine, muutub
tee pikkus omavalitsuste vahel.
Tabel 3. Jalg- ja jalgrattateede pikkus
Eraldiseisvad jalg- ja jalgrattateed (km)

Kohalik omavalitsus

olemasolev

I
eelistus

II
eelistus

III
eelistus

taastatav
kruusate
e

Rattamarsruut
planeeritud olemasolevad maantee
teed kokku ja planeeritud servas (km)
kokku

Rakvere linn

7,3

19,4

3,7

19,3

-

42,4

49,7

-

Tapa vald

5,8

6,9

29,1

3,6

-

39,6

45,4

39,0

Vinni vald

14,9

5,6

5,6

3,1

-

14,3

29,2

78,5

Kadrina vald

8,6

3,2

4,3

8,3

-

15,8

24,4

78,0

Väike-Maarja vald

4,8

11,3

10,4

17,7

-

39,4

44,2

41,7

Tamsalu vald

1,7

9,2

3,7

3,0

16,5

15,9

34,1

53,0

Sõmeru vald

4,2

11,2

12,6

12,0

-

35,8

40,0

30,1

Kunda linn

3,4

4,1

0,3

-

-

4,4

7,8

2,1

Haljala vald

7,9

4,6

3,3

7,2

-

15,1

23,0

13,6

Rakvere vald

8,1

9,3

11,0

14,3

-

34,6

42,7

26,2

Vihula vald

22,0

5,1

5,8

26,2

-

37,0

59,0

84,4

Rakke vald

2,0

4,3

8,8

6,1

-

19,2

21,2

28,0

Laekvere vald

1,9

4,5

7,8

4,4

-

16,7

18,6

30,9

Viru-Nigula vald

1,6

3,7

2,9

12,7

-

19,3

20,9

25,9

-

5,2

1,6

-

-

6,8

6,8

52,6

94,2

107,6

110,7

137,8

16,5

356,0

466,7

583,9

Rägavere vald
KOKKU

* - Vihula vallas asub 22 km pikkune olemasoleva pinnaskattega jalg- ja jalgrattatee, mis on osa
RMK Oandu-Ikla matkateest. Tegu on eelkõige loodusturismialase teega, millele ei kavandata
ehituslikke muudatusi.

2.4.

Üld- ja erinõuded jalg- ja jalgrattateede taristu toetuseks

2.4.1. Valgustus
Valgustamise vajadus tuleb täpselt määrata edasisel projekteerimisel lähtuvalt:




kasutustihedusest;
hooajalisusest ja
ohutusvajadusest, sh ka olemasolevatel jalg- ja jalgrattateedel, kus on toimunud
jalgratturite ja jalakäijate vahelised ohuolukorrad/õnnetused.

Eelkõige vajavad valgustamist asulasisesed teed ning kõige tihedama liiklusega lõigud, ristumised ja
ristmikud. Valgustuse kavandamisel tuleb arvestada hilisema ekspluatatsioonikuludega. Valgustite
valikul tuleb eelistada energiasäästlikke lahendusi.
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2.4.2. Jalgrattaparklad
Rattaparklad koos raamist lukustamise võimalusega ning soovitavalt videovalve võimalusega tuleb
teha:









rongipeatuste juurde, soovitatavalt katusealuse võimalusega, et kaitsta jalgrattaid nii vihma
kui päikese eest – meetme eesmärk on soodustada ratta ja rongi kasutust; kodust minnakse
rattaga rongipeatusesse, millest edasi liigutakse rongiga ning ratas jäetakse turvalisse
parklasse;
bussijaamade/-peatuste juurde linnades ja alevites, soovitavalt katusealuse võimalusega, et
kaitsta jalgrattaid nii vihma kui päikese eest – meetme eesmärk on soodustada ratta ja
bussi kasutust; kodust minnakse rattaga bussijaama/-peatusesse, millest edasi liigutakse
bussiga ning ratas jäetakse turvalisse parklasse;
haridusasutuste juurde, soovitavalt katusealuse võimalusega, et kaitsta jalgrattaid nii vihma
kui päikese eest – meetme eesmärk on soodustada ratta kasutust ja liiklusõpet teel kodukool;
keskuste (töökohad, kauplused, omavalitsusasutused jms) juurde;
turismiobjektide, mis tingivad teekonna jätkumist jalgsi, juurde.

Pilootobjektidena võib proovida väiksemaarvulise jalgrattaparkla/-kinnituskoha tegemist
asulavälise bussipeatuse juurde – meetme eesmärk on soodustada ratta ja bussi kasutust; kodust
minnakse rattaga bussipeatusesse, millest edasi liigutakse bussiga ning ratas jäetakse parklasse.
Väiksemates peatustes on vähe kasutajaid ning seetõttu on jalgratta kasutamise ja lukustamise
vajaduse tõenäosus samuti väga väike, kuid lukustamise võimaluse tekitamisel võib jalgratta
kasutus suureneda. Pilootobjektid tuleks välja valida koos omavalitsusega lähtudes bussi kasutajate
arvust peatuses ning peatuse kaugus keskusest peaks olema üle 10 km.

2.4.3. Puhkekohad
Igal jalg- ja jalgrattateel tuleb teha laiendatud puhkekohtasid arvestusega üks puhkekoht kilomeetri
kohta. Puhkekohas peaks olema istumisvõimalus ning puhkekoht ei tohiks takistada jalg- ja
jalgrattateel liikujat. Kuna jalg- ja jalgrattateede ehitamise üheks eesmärgiks on tervislike eluviiside
propageerimine, siis tuleb seal liiklejatele anda ka võimalus puhkepauside tegemiseks.

2.4.4. Tähistamine
Jalg- ja jalgrattateed, rattamarsruudid ning loodus- ning kultuuriväärtused tuleb tähistada nii
looduses, kui ka paber- ja digikaartidel ning teha info võimalikult kergesti kättesaadavaks.
Kohalikele vaatamisväärsustele tuleb tähelepanu juhtida (vaadete tagamine, liiklusmärkidega
objektile suunamine) viisil, mis ei vähenda liiklusohutust. Üksikobjektide külastamise kohtadesse
tuleb võimalusel välja ehitada kohaliku omavalitsuse või objekti valdava isikuga koostöös ka vastav
taristu.
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2.4.5. Ohutuse tagamine
Planeeringu lisamaterjalides köites 3 on eraldiseisev 2013.-2014. a talvel tehtud uuring. Uuringus
on välja toodud toimunud liiklusõnnetused kui ka kohalike inimeste poolt määratud hinnangulised
ohtlikud kohad. Ohtlike kohtade kohast infot on arvesse võetud planeeringulahenduse koostamisel.
Jalg- ja jalgrattateede kavandamisel tuleb arvestada:













kavandatav jalg- ja jalgratta tee peab algama ja lõppema loogilises kohas, milleks on
olemasolev tee, kauplus, bussipeatus, kohalik segaliiklusega tee. Projekteerimisel tuleb
algus- ja lõpukohtades tagada ohutu üleminek teistsuguse liikluskorraldusega teele;
kavandatav jalg- ja jalgrattatee peab olema katkematu ning võimalikult vähe lõikuv teega,
millega paralleelset see paikneb. Kitsaskohtades, tuleb leida sobiv lahendus ning jalg- ja
jalgrattatee mahutamiseks tuleb vajadusel kaaluda sõidutee ümberehitamist;
jalg- ja jalgratta tee kavandamine üle olemasoleva silla tuleb tagada katkematu ja ohutu
liiklus, sildade rekonstrueerimisel tuleb sõiduruumi jagamisel tagada vajalik ruum jalgsi ja
jalgrattaga liikujatele, mitte katkestada silla asukohas kahel pool silda olevat jalg- ja
jalgrattateed;
piiratud ruumiga kohtades, kus ei ole võimalik jalg- ja jalgratta tee vahele kavandada
eraldusriba tuleb ohutuse tagamiseks kavandada põrkepiire. Jalg- ja jalgrattatee külgedele,
kus on piirnev ehitis (põrkepiire, hoone, post jne) või allesjäetav haljastus, tuleb jätta ohutu
puhverala vältimaks jalgrattaga võimalikule külgnevale takistusele otsasõitmist. Puhverala
puudumisel tuleb leida muu leevendav meede, mis vähendab võimalikku ohtu;
kitsastes kohtades on erandkorras lubatud jalg- ja jalgrattatee laiust vähendada
projekteerimise normide erandlikule tasemele;
jalg- ja jalgrattatee ristumisel sõiduteega tagada piisav nähtavus ka jalg- ja jalgrattateel
liikujale;
jalg- ja jalgrattatee ristumisel raudteega tagada piisav nähtavus ja muud raudteega
lõikumisel vajalikud nõuded (tõkked, lõikumisnurgad jne);
kurvides ja ringristmikel tuleb jalg- ja jalgrattateede projekteerimisel arvestada sõidukite
tulede pimestamise võimalusega ning ette näha leevendavad meetmed.

2.4.6. Erinõuded kaitsealadel
Vihula vallas asub 22 km pikkune olemasoleva pinnaskattega jalg- ja jalgrattatee, mis on osa RMK
Oandu-Ikla matkateest. Tegu on eelkõige loodusturismialase teega ning joonisel on see esitatud
olemasoleva matkarajana. Esitatud teele ei kavandata ehituslikke muudatusi, jääb olemasolev
katend, kuid see laiendab maakondlikku jalg- ja jalgrattateede võrgustikku, eelkõige turistide
suunatuna.
Lahemaa rahvusparki Koljaku mäe piirkonda planeeritud jalg- ja jalgrattatee piirneb projekteeritava
Vanaaseme, Kõrve ja Koljaku sihtkaitsevöönditega, kus projekteerimisel tuleb hinnata tee ehitamise
võimalikkus või projekteerimisel otsustada keskkonnamõju hindamise koostamise vajalikkus.
Vinni-Pajusti asulat ja Vinni-Pajusti gümnaasiumit ühendava jalg- ja jalgrattatee kavandamisel tuleb
Pajusti sihtkaitsevööndis ehitada tee olemasoleva tee kohale.
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Rakvere linnas oleva Rakvere tammiku maastikukaitsealale sihtkaitsevööndisse planeeritud jalg- ja
jalgrattatee (Tammiku tn 6 kinnistust põhja suunas läbi tammiku kulgev tee) tuleb ehitada
olemasoleva tee kohale. Projekteerimisel tuleb hinnata võimalikku katendi valikut koostöös
kaitseala valitsejaga.
Väike-Maarja vallas oleva Rakvere- Väike-Maarja- Vägeva maantee äärsel Äntu maastikukaitsealal
on vajadus II eelistusklassi jalg- ja jalgrattatee ühenduseks Väike-Maarja, Äntu järvede, Kiltsi
mõisateega (ühendus Kiltsi kooliga Liivakülas) ja Nõmme bussipeatuste vahel – Äntu järvede
ümbrus on oluline turismi- ja puhkekoht nii kohalikele, kui turistidele. Kuna maastikukaitsealal on
nii maantee- kui ka metsatee koridorid väga kitsad ning uue tee rajamine nõuab
maakonnaplaneeringu täpsusastmest detailsemat analüüsi, siis on käsitletav piirkond planeeringu
joonisel esitatud eraldi tähistusega. Tähistatud alas tuleb projekteerimisel koostöös kaitseala
valitsejaga kaaluda võimalikke erinevaid teekoridore, tee ehitamise tüüpi (eraldiseisev või sõidutee
servas olev) ja katendi valikut ning kaalumise tulemusest lähtuvalt otsustada tee ehitamise
võimalikkus soovitud punktide vahel ning valida tee täpne asukoht.

2.5.

Planeeringu elluviimine

Planeeringu elluviimisel lähtutakse kohalike omavalitsuste teehoiukavast, arengukavast ja
rahalistest võimalustest ning riiklikust teehoiukavast.
Planeeringus kavandatud jalg- ja jalgrattateede täpsed tehnilised lahendused määratakse ära juba
järgnevate planeeringute või projekteerimistingimustega arvestades kõiki kehtiva seadusandluse
norme ja kooskõlastusvajadusi. Riigimaantee teekaitsevööndisse planeeritavate jalg- ja
jalgrattateede projektidele tuleb nõutada eelnevalt tehnilised tingimused Maanteeametilt ning
valmis projekt täiendavalt ka kooskõlastada.
Riigile kuuluvale transpordimaale jalg- ja jalgrattatee ehitamise eelduseks on riigivara valitseja
eelnev nõusolek, millele peab eelnema ammendav alternatiivide võrdlus.
Keskkonnaregistri maardlate nimistus oleva maardlale väljaspool olemasoleva tee kaitsevööndit
kavandatava jalg- ja jalgrattatee ehitusprojekti koostamisel ja üld- või detailplaneeringu
koostamisel tuleb jalg- ja jalgrattatee asukoha määramisel leida tasakaalustatud parim
lahendus liiklusohutuse ja maavaravaru säilitamise ja maavaravarule juurdepääsu tagamise
seisukohast. Tee projekteerimisel on vajalik määrata ehituse käigus maapõuest väljatava
maavaravaru kogus ja kooskõlas maapõueseaduse peatükiga „Maapõue muud kasutamise viisid“
küsida Keskkonnaametist asjakohane nõusolek.
Maakonnaplaneeringuga kavandatud jalg- ja jalgrattateedest külgnevad maardlaga:



Võle- Vainupea- Kunda tee nr 17170 ca 1400 m ulatuses liivamaardlaga nr 12968;
Tapa- Lehtse- Jäneda tee nr 15123 ca 710 m ulatuses turbamaardlaga nr 13372.

Peale käesoleva planeeringu kehtestamist jääb kehtima Lääne-Viru maakonnaplaneeringu „LääneViru maakonna rannikuala“ (kehtestatud maavanema korraldusega 14. detsember 2011 nr 258)
peatüki 2.3 „Infrastruktuur“ osad sh „Matkarajad“, osa „Kergliiklusteed“ ei jää kehtima, kuna
planeeringulahendus on erinev. Maakonnaplaneeringu tasemest lähtudes ei ole tegemist
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vaadeldavate objektidega, kuid rannikuala mõõtmes, sh eriti omavalitsuse mõõtmes, vaadelduna
on tegemist rekreatsiooni ja loodusturismi piirkonna arenguks vajalike tegevuste planeerimisega.
Raudtee vahetusse naabrusesse planeeritud jalg- ja jalgrattateede edasisel projekteerimisel tuleb
arvestada raudtee laienemise võimalusega ja tegevus raudtee maa-ala ja selle kaitsevööndis saab
toimuda Tehnilise Järelevalve Ameti ja vastava raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja nõusolekul –
ehitusprojekt tuleb kooskõlastada ning ehitamiseks saada nõusolek nimetatud isikutelt. Tulenevalt
planeeringu täpsusastmest saab raudtee vahetusse naabrusesse planeeritud teede ehitamise
võimalikkuse välja selgitada edasise projekteerimise või planeerimise käigus võttes arvesse raudtee
ümberehitamise keerukust ja maksumust. Edasiste tegevuste käigus selguvate
raudteeületuskohtade ehitusprojekti aluseks olev detailplaneering ja projekteerimistingimused
tuleb kooskõlastada Tehnilise Järelevalve Ametiga (raudteeseaduse §71 lõige 4 punkt 2), igal
juhtumil eraldi. Rakveres, Narva tn ülemineku Oru tänavale ja Tallinn-Narva raudtee ristumiskohas
(L-EST koordinaadid X6582676; Y635766) asuva ülekäigu kasutus- ja muudatustingimused
väljastavad raudteevaldajad, kelleks on antud kohas Eesti Raudtee AS ning Raudteehooldus OÜ
(ülekäigu Oru tänava poolne krunt).

Artes Terrae

21

Lääne-Viru maakonnaplaneeringut 2010+ täpsustav teemaplaneering "Lääne-Viru maakonna jalg- ja jalgrattateed"

60MP13

3. Joonis
Põhijoonis
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