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1 Sissejuhatus. Ülevaade planeeringu koostamise protsessist
Rapla maakonnaplaneeringut täpsustava kergliiklusteede ja jalgrattamarsruutide
teemaplaneeringu algatas Rapla maavanem 16.10.2009 oma korraldusega nr 661.
Teemaplaneering koostatakse Rapla maakonnaplaneeringu täpsustamiseks vastavalt
planeerimisseaduse § 7 lg 2-le. Teemaplaneeringu lähteseisukohad on ära toodud lisades
(Lisa 1). 11.08.2010 algatas Rapla maavanem oma korraldusega nr 444 nimetatud
teemaplaneeringule ka keskkonnamõjude strateegilise hindamise (KSH), mis kuulub
planeeringu juurde eraldi aruandena.
Rapla maakond on nn uus maakond – loodud peale II Maailmasõda. Varasemalt on Rapla
maakonna alad kuulunud Harju, Lääne, Pärnu ja Järva maakondadesse. Niiöelda
erinevatest ääremaadest kokku pandud maakonna asustus on võrdlemisi hõre, ainus linn
maakonnas on Rapla linn ligikaudu 5600 elanikuga. Maakonna asustus on koondunud
kahe tuiksoone – Tallinn-Rapla-Türi maantee ning Tallinn-Lelle-Viljandi/Pärnu raudtee
piirkonda. Maakonna keskuseks on Rapla linn1, mida ümbritsevad arvukad väiksemad
asustusüksused (sh Kehtna, Kaerepere, Alu jt) ligikaudu 10 km raadiuses kuuluvad
samuti maakonna keskusalasse. Kohalikeks keskusteks, mis jäävad Rapla linnast eemale,
on Kohila alev Tallinn-Rapla-Türi maantee ning Tallinn-Lelle-Viljandi/Pärnu raudtee ääres,
Märjamaa alev Tallinn-Pärnu-Ikla maantee ääres ning Järvakandi alev Rapla-Pärnu
(Rapla-Järvakandi-Kergu) tee ääres. Lühikeste vahemaade tingimustes on kergliikluse
arendamine heaks võimaluseks teenuste kättesaadavuse parandamisel maapiirkondades.
Kergliikluse oluliseks eeliseks on selle kättesaadavus ja jõukohasus suuremale osale
elanikkonnast – vastavate teede olemasolul ei pea elanik tegema suuremahulisi
lisakulutusi (nagu eeldab nt auto vm isikliku mootorsõiduki kasutamine). Kergliiklus on
ka tõhusaks täienduseks ühistranspordisüsteemile, parandades ligipääsu peatustele.
Kergliiklusteede rajamine ning sidumine jalgrattamarsruutidega annab lisavõimaluse
kohaliku turismipotentsiaali rakendamiseks ning väärtuste tutvustamiseks. Rapla
maakonna kergliiklusvõrgustiku planeerimiseks on eeltööna läbi viidud eeluuring2, mille
käigus on välja selgitatud olemasolevates arengudokumentides, sh omavalitsuste
omades, kavandatud kergliiklusteede võrk. Lisaks on eeluuringu käigus küsitud
omavalitsustelt arvamust täiendavate kergliiklusteede rajamise vajaduse kohta ning
kantud saadud info kaardile.
Teemaplaneeringu eesmärgid:
Käesoleva maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu peamiseks eesmärgiks on
Rapla
maakonna
kergliiklusteede
ja
jalgrattamarsruutide
võrgustiku
planeerimine, kasutades eeluuringu käigus kogutud informatsiooni, täpsustades
kergliiklusteede trasside ja jalgrattamarsruutide kulgemist ning töötades välja
kergliiklusteede rajamise põhimõtted ja prioriteedid. Laiemateks eesmärkideks, mida
käesoleva teemaplaneeringuga soovitakse saavutada, on kergliikluse kui tervisliku ja

Maakonna keskuste määratlemisel on lähtutud Raplamaa Omavalitsuste Liidu poolt 2009/2010 a.
koostatud Rapla maakonna keskuste arengustrateegiast.
1

2

„Rapla maakonnaplaneeringu kergliiklusteede teemaplaneeringu tarvis lähteandmete kogumine ja
olemasolevate strateegiliste dokumentide inventuur “, Miracon Grupp OÜ, 2009
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keskkonnasäästliku transpordiliigi osakaalu tõstmine igapäevases
liikumisvõimaluste ja liiklusohutuse parandamine Rapla maakonnas.

liiklemises

ning

Planeeringuala:
Käesoleva teemaplaneeringu planeeringualaks on Rapla maakond.
Tööprotsess:
Rapla maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu koostamist korraldas Rapla Maavalitsus.
Teemaplaneeringu koostamiseks sõlmiti leping OÜ Hendrikson & Ko-ga. Töö sisulist
koostamist koordineeris juhtgrupp koosseisus:
− Veiko Rakaselg, Rapla Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna nõunik;
− Ülo Peets, Rapla Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja;
− Joel Jesse, Rapla Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja kt (osales
aastal 2011);
− Tavo Kikas, Rapla Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja (osales kuni
detsembrini 2010);
− Tiiu Susi, Rapla Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna peaspetsialist;
Juhtgruppi konsulteerisid:
− Pille Metspalu, OÜ Hendrikson & Ko üldplaneeringute osakonna juhataja;
− Laura Uibopuu, OÜ Hendrikson & Ko üldplaneeringute osakonna planeerija;
− Tiit Oidjärv, OÜ Hendrikson & Ko KSH töörühma liige.
Teemaplaneeringu lahenduse väljatöötamine toimus koostajate ja konsultandi vaheliste
aruteludena, ümarlaudadena ning avalike aruteludena. Ümarlaudadele kutsuti kohalike
omavalitsuste spetsialistid ja asjassepuutuvad huvigrupid: Maanteeamet (sh regionaalne
esindus), Keskkonnaamet, Säästva Eesti Instituut, Eesti Roheline Liikumine, Riigimetsa
Majandamise Keskus, kohalikud spordi- ja rattaaktivistid. Täpsem ülevaade protsessist
on toodud planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruandes.
Planeeringu kaardimaterjali koostas Rapla Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna
spetsialist Silvi Tarto.
Teemaplaneeringu alused:
Raplamaa kergliikluse teemaplaneeringuga seotud arengudokumentidest annab ülevaate
käesoleva planeeringu eeltööna valminud uuring „Rapla maakonnaplaneeringu
kergliiklusteede teemaplaneeringu tarvis lähteandmete kogumine ja olemasolevate
strateegiliste dokumentide inventuur “, Miracon Grupp OÜ, 2009.
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Käesolevas planeeringus on lähtutud Maanteeameti poolt koostatud hädaolukorra
riskianalüüsi3 „Paljude kannatanutega õnnetus maanteel“ tulemustest.

3Kinnitatud

Maanteeameti peadirektori 03.03.2011 käskkirjaga nr 104
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2 Planeeringulahenduse kokkuvõte
Rapla
maakonna
põhimõtetest:

kergliiklusvõrgustiku

kujundamisel

on

lähtutud

järgmistest

-

kergliiklusteede
koridoride
paigutuse
(teemaplaneeringus
esitatud
kui
kergliiklusteede põhimõttelised suunad) määramisel lähtutakse esmajoones elanike
igapäevasest liikumisest ning vastavate sihtpunktide ja suundade olulisusest ehk
kasutusintensiivsusest ning sellega kaasnevast ohutusvajadusest;

-

ühistranspordipeatused, eelkõige raudteejaamad, seotakse kergliiklusvõrgustikku;

-

ühendused tagatakse omavalitsuste piiride üleselt;

-

üldjuhul on oluline esmalt välja kujundada lokaalsed võrgustikud,
omavaheline ühendamine pikemate kergliiklusteede lõikudega võib
kaugemasse tulevikku;

-

piirkonna vaatamisväärsused ning looduskaunid paigad ühendatakse laiemasse, st
marsruutide võrku, mis hõlmab olemasolevaid radasid ja madala liiklussagedusega
teid.

nende
jääda

Rapla maakonna kergliikluseks mõeldud teed on liigitatud lähtuvalt nende välja
ehitamiseks vajalike tööde mahust ning kasutuseesmärgist järgnevalt: kergliiklusteed,
tervise- ja matkarajad, rulluisu- ja rullsuusarajad ning rattamarsruudid. Iga kergliiklusele
mõeldud teede liigi puhul on defineeritud võimalikud kasutusviisid ning määratletud
üldjuhul kasutatav teekattetüüp. Käesoleva planeeringuga on kavandatud kergliiklusteid,
matkaradasid ja rattamarsruute. Rulluisu- ja rullsuusaradasid kavandatud ei ole, kuna
nende rajamiseks ei nähta lähiajal võimalusi. Planeering annab siiski tingimused ja
soovitused rulluisu- ja rullsuusaradade rajamiseks, mida rakendada vastavate
arenguplaanide tekkimisel. Rulluisu- ja suusaradade rajamist tuleb kaaluda eeskätt samal
kergliiklusteel erineva liikumiskiirusega kergliiklejate vahel tekkivate konfliktide korral
leevendava meetmena.
Kavandatavad kergliiklusteed on teemaplaneeringus jagatud kahte prioriteetsusklassi,
lähtudes järgmistest põhimõtetest:
-

Kavandatav kergliiklustee suund on planeeringu koostamise ajal tihedas kasutuses
jalakäijate, ratturite jt kergliiklejate poolt, kuid suunal puudub olemasolev
kergliiklustee või kõnnitee;

-

Kavandatav kergliiklustee suund ühendab olulisi sihtpunkte ning kulgeb suure
liikluskoormusega maanteega paralleelselt;

-

Kavandatav
kergliiklustee
tervishoiuasutusele;

-

Kavandatava kergliiklustee suunal on aset leidnud tavapärasest enam kergliiklejate
osalusel liiklusõnnetusi;

-

Kavandatav kergliiklustee suund, terviserada või rulluisu- ja rullsuusatee leiab
eeldatavasti kasutust aastaringselt ning otstarbekas on korraldada aastaringne
teehooldus.

suund

võimaldab

ligipääsu

koolile,

lasteaiale,
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Kergliiklusteede jagamine prioriteetsusklassidesse toimus kohalike omavalitsuste
soovituste alusel.
-

-

PRIORITEETSUSKLASSID:
I PRIORITEETSUSKLASS – nende kergliiklusteede rajamist kavandatakse
esmajärjekorras. I prioriteetsusklassi kergliiklusteede hulgas on eraldi tähistatud
teed, mis tuleb rajada koos valgustusega (kaardil eristatud piirjoonega).
Ülejäänud I prioriteetsusklassi kergliiklusteedele valgustuse rajamine võib
toimuda peale tee rajamist, kuid on tähtsam II prioriteetsusklassi kuuluvate
kergliiklusteede
valgustamisest.
I
prioriteetsusklassi
kergliiklusteed
on
maakonnaplaneeringu kaardil tähistatud punase pidevjoonega.
II PRIORITEETSUSKLASS – nende kergliiklusteede rajamist kavandatakse teises
järjekorras. II prioriteetsusklassi kergliiklusteede hulgas on eraldi tähistatud teed,
mis tuleb rajada koos valgustusega (kaardil eristatud piirjoonega). Ülejäänud II
prioriteetsusklassi kergliiklusteedele valgustuse rajamine võib toimuda peale tee
rajamist, kuid on vähem tähtis I prioriteetsusklassi kuuluvate kergliiklusteede
valgustamisest. I prioriteetsusklassi kergliiklusteed on maakonnaplaneeringu
kaardil tähistatud helerohelise pidevjoonega.

Seatud prioriteetide alusel toimub kergliiklusteede rajamine, hooldamine ja
valgustamine. Lisaks prioriteetide seadmisele on teemaplaneeringus määratletud ning
planeeringu kaardil eraldi tähistatud kergliiklusteed, mis tuleb kindlasti rajada koos
valgustusega. Selliste kergliiklusteedena on teemaplaneeringu käigus määratletud kõige
kasutatavamad teelõigud, ohtlikud teelõigud, tihedas kasutuses kooliteed, eritasandilised
ristumised (tunnelid ja sillad), ristmikud jm keerulised kohad.
Kergliiklustee ainuüksi ei loo veel mugavat ja turvalist liikumisvõimalust.
Kasutusmugavuse ja turvalisuse tõstmiseks ning seeläbi ka kasutustõenäosuse
tõstmiseks on kergliikluse teemaplaneeringuga määratletud ka kergliiklust toetava
taristu, teenuste ja haljastuse rajamise vajadus ning üldised põhimõtted. Käsitletud on
ka liikluskorraldust ja võimalikke lahendusi probleemsetel juhtudel. Kergliiklust toetava
taristu all on silmas peetud eritasandilisi ülekäikusid, autoparklaid, jalgrattaparklaid,
puhkekohti, infostende. Probleemsete juhtudena on määratletud kergliiklustee lõikumine
maantee ja raudteega, ruumipuudus ning kergliikluse lahendamine ringristmikul.
Ruumipuudusena mõistetakse käesolevas planeeringus olukordi füüsilises ruumis, mitte
administratiivpiiride kulgemisest tulenevaid kitsaskohti.
Tulenevalt maakonnaplaneeringu täpsusastmest pannakse teemaplaneeringuga paika
kergliiklusteede põhimõttelised suunad, mille määratlemisel on tehtud tihedat koostööd
kohalike omavalitsustega. Teede täpsed asukohad ning täpsem maavajadus selguvad
edasise planeerimise ja projekteerimise käigus.
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3 Mõisted
Käesolevas peatükis selgitatakse teemaplaneeringus kasutatud olulisemate mõistete4
tähendust lähtuvalt nende käsitlemisest antud planeeringu kontekstis. Mõistete
selgitamine on oluline mitmetimõistetavuse vältimiseks planeeringu seletuskirja hilisemal
tõlgendamisel.
Teemaplaneeringus kasutatakse Eesti planeerimisseaduse kohase ruumilise planeerimise
praktikas levinud mõistet „kergliiklusteed“. Termin kajastub ka planeeringu ametlikus
nimetuses – Rapla Maavanema korraldusega on algatatud Rapla maakonnaplaneeringut
täpsustav teemaplaneering „Raplamaa maakonnaplaneeringu kergliiklusteede ja
jalgrattamarsruutide teemaplaneering“. Mõiste „kergliiklusteed“ hõlmab planeeringus
igasugust teed, mis on rajatud jalakäijate või jalgratturite liiklemiseks, olenemata
liikumise otstarbest – olgu see siis liikumine jalgrattaga maakonnakeskusse
raamatukokku, lapsevankriga jalutamine maastikukaitsealas paikneval kõvakatteta
matkarajal või alevikusisene liikumine kodumajast poeni piki sõiduteeäärset
märgistusega
eraldatud
jalakäijateja
jalgrattarada.
Maakonnaplaneeringu
täpsusastmest tulenevalt ei ole otstarbekas eristada, kas tegemist on
jalgtee,
jalgrattatee või jalgratta- ja jalgteega.
Jalakäija -

jalgsi või ratastoolis liikleja. Jalakäijaks loetakse ka rula, rulluiske
või -suuski, tõukeratast või -kelku või muid sellesarnaseid
abivahendeid kasutav liikleja.

Jalgratas -

vähemalt kaherattaline sõiduk, mis liigub sellega sõitva inimese või
inimeste lihasjõul pedaalide või käsiväntade-hoobade abil. Jalgratas
võib olla varustatud ka elektrimootoriga, mille maksimaalne püsinimivõimsus ei ületa 0,25 kilovatti. Jalgrattaks ei loeta ratastooli,
mis on ette nähtud liikumiseks puudega isikule.

Jalgratta- ja
jalgtee -

jalgrattaga, tasakaaluliikuri ja jalakäija liiklemiseks ettenähtud
eraldi tee või teeosa, mis on asjakohaste liiklusmärkidega
tähistatud. Sõiduteega teede ristmikul on jalgratta- ja jalgtee tee
osa.

Jalgrattaparkla –

ka rattaparkla; jalgrataste hoidmiseks rajatud parkla, kus on
spetsiaalne seade, mille külge jalgrattad kinnitatakse.

Jalgrattarada -

jalgratta, pisimopeedi või mopeediga liiklemiseks ettenähtud ja
teekattemärgisega tähistatud pikisuunaline sõiduteeosa.

Jalgrattatee -

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.

Jalakäija, jalgratta, jalgratta- ja jalgtee, jalgrattaraja, jalgrattatee ja jalgtee mõisted on sisustatud
vastavalt liiklusseadusele.
4

Töö nr 1399/10

9
Raplamaa kergliikluse teemaplaneering
Seletuskiri

Jalgtee -

jalakäija ja tasakaaluliikuriga liiklemiseks ettenähtud omaette tee,
mis võib olla tähistatud asjakohase liiklusmärgiga.

Juurdesõidutee –

juurdesõiduteena käsitletakse kõrvaltänavaid, veotänavaid ja –teid,
kvartalisiseseid tänavaid, sisse- ja väljasõitusid, maanteelt
elamuteni viivaid juurdepääsuteid ning vastavalt liiklusseadusele
teega külgnevale alale viivaid teid.

Kergliiklus –

kergliikluse all mõistetakse jalakäijate, jalgratturite, rulluisutajate ja
talvel ka suusatajate liikumist. Käesoleva teemaplaneeringu raames
mõistetakse kergliikluse all inimjõul toimuvat liikumist ning liikumist
elektrilise
ratastooliga
vm
elektrilise
inva-abivahendiga,
tasakaaluliikuriga, elektrijalgrattaga, mille võimsus ei ületa kehtivas
liiklusseaduses sätestatud võimsust, ning pisimopeediga ja
mopeediga, mille tehnilised näitajad ei ületa seaduses sätestatud
näitajaid.

Kergliiklustee5 –

kergliiklusele mõeldud tee või rada. Kergliiklus on üldjuhul
mootorsõidukiliiklusest
eraldatud;
kergliiklustee
on
üldjuhul
asfaltkattega tee. Kergliiklustee peamiseks eesmärgiks on
võimaluste loomine igapäevakäikude sooritamiseks, st kergliiklustee
peamiseks eesmärgiks on oluliste sihtpunktide ühendamine.
Kergliiklustee võib olla nii jalgtee, jalgrattatee, jalgrattarada kui ka
jalgratta- ja jalgtee.

Kergliiklusvõrgustik –

kergliiklusvõrgustik koosneb erinevat tüüpi kergliiklusele mõeldud
teede
(kergliiklustee,
terviseja
matkarada,
rulluisurada,
6
rattamarsruut jmt) võrkudest .

Rattamarsruut –

olemasolevatel vähemkasutatavatel maanteedel, metsateedel või
pargiteedel kulgev viitadega tähistatud kergliikluseks (teekattest
tulenevalt eelkõige rattasõiduks ja käimiseks/jooksmiseks) sobilik
marsruut. Kergliiklus ei ole üldjuhul mootorsõidukiliiklusest
eraldatud. Marsruutide hulka kuuluvad nt rahvusvahelised
rattamarsruudid (Eurovelo).

Riste –

ristena käsitletakse teede lõikumiskohta, kus ei ole võimalik siirduda
ühelt lõikuvalt teelt teisele (nt kergliiklustee ja raudtee lõikumisel).
Riste võib olla samatasandiline või eritasandiline.

Ristmik –

ristmikuna käsitletakse teede lõikumiskohta, kus on võimalik
siirduda
ühelt
lõikuvalt
teelt
teisele.
Ristmik
võib
olla
samatasandiline või eritasandiline. Vastavalt liiklusseadusele ei loeta
ristmikuks parkla, õueala, puhkekoha ega teega külgneva ala teega

5

Vastavalt Majandus- ja taristuministri määrusele nr 106 „Tee projekteerimise normid“ (vastu
võetud 5.08.2015) on kergliiklustee sportlike ja tervislike eluviiside propageerimiseks mõeldud tee,
mis ei ole seotud liiklusohutuse tagamisega sõiduteel.
6 Eesti keele seletav sõnaraamat, www.eki.ee/dict/ekss: „võrgustik“ – võrkude kogum; „võrk“ – (4.
täh.) ristuvate ja lõikuvate horisontaal- ja vertikaaljoonte, omavahel ühendatud liinide v.
ühenduste süsteem.
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piirnemise kohta, samuti parkla, õueala, puhkekoha ega teega
külgneva ala juurdesõiduteed, üherajalise tee ning põllu- või
metsatee teega lõikumise kohta ja selliste teede omavahelisi
lõikumisi.
Rulluisu- ja
rullsuusarada –
sportimiseks mõeldud, kergliiklusteest laiemad asfalteeritud rajad.
Rulluisu- ja rullsuusateel võib liigelda rulluiskude, rullsuuskade ja
jalgrattaga, talvel suuskadel.
Ruumipuudus -

ruumipuuduse all tuleb kergliiklusteede rajamise kontekstis mõista
olukorda, kus hooned on rajatud teele väga lähedale, õuemaa
ulatub teeni või trassil paiknevad kaitsealused objektid. Antud
planeeringus käsitletakse ruumipuudusena eelmainitud olukordi
füüsilises ruumis; administratiivpiiride kulgemisest põhjustatud
olukordi ei loeta ruumipuuduseks.

Sild –

käesolevas teemaplaneeringus mõistetakse sillana rajatist, mida
mööda kulgeb tee üle veetakistuse või üle teise tee, sh raudtee.
Sillana ei käsitleta truupe ega tunneleid.

Tervise- ja
matkarada –

vabas õhus liikumiseks mõeldud, tähistatud rada valdavalt
looduslikus
keskkonnas.
Kergliiklus
on
üldjuhul
mootorsõidukiliiklusest eraldatud; rada on üldjuhul pinnaskattega.
Tervise- ja matkarajad on mõeldud ainult inimjõul liikuvate
vahenditega liiklemiseks. Tervise- ja matkaradade peamiseks
eesmärgiks on pakkuda võimalust vaba aja veetmiseks värskes
õhus.

Tunnel –

käesolevas teemaplaneeringus käsitletakse tunnelina
(kerg)liiklejate läbilaskmiseks tee, sh raudtee alt.

Vaatamisväärsus –

vaatamisväärsusena mõistetakse käesoleva planeeringu raames
kohalikke turismiobjekte, sh loodusturismi objekte.

Ülekäik –

ületuskoht,
mis
võimaldab
kergliiklusel
ületada
mootorsõidukiliiklusega teed või raudteed. Ülekäik võib olla
tähistamata või võib ülekäiguks olla ülekäigukoht, ülekäigurada, sild
või tunnel.

rajatist
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4 Kergliikluse olulisus ja kavandamise üldised põhimõtted
Kergliikluse kavandamise põhimõtete välja töötamisel on tuginetud põhjamaade
praktikale, kus kergliiklusteede võrk on tihe ning aastaringselt kasutatav. Eestis on
kergliiklusele mõeldud teede rajamine ja kasutamine suhteliselt hiljutine nähtus, mistõttu
puuduvad pikaajalised kogemused ja uuringud, millele saaks uute teede kavandamisel
tugineda.
Kergliikluse vajalikkus:
Kergliiklus pakub alternatiivset liikumisvõimalust autoga sõitmisele, selle propageerimine
ja arendamine tuleneb vajadusest parandada elanikkonna tervist, mis tänu autostumisele
ja vähesele liikumisele on oluliselt halvenenud. Vabas õhus liikumise propageerimine ja
selleks võimaluste loomine, sh igapäevaste käikude sooritamiseks, on oluliselt odavam
ning jätkusuutlikum kui meditsiinisüsteemi arendamine ja üleval pidamine. Lisaks on
kergliiklus keskkonnasõbralik liikumisviis – selle arendamine aitab vähendada
fossiilkütuste põletamist ning CO2 õhku paiskamist tänu kergliikluse arvelt vähenevale
autokasutusele. Iga kergliikleja pealt säästetavad kogused on küll väikesed, kuid
suurema muutuse loob siin mõtteviisi muutumine ja levimine. Toimiva kergliiklusteede
võrgustiku välja arendamine ning kergliikluse kui igapäevase liikumisviisi propageerimine
aitab pikemas perspektiivis ruumi kokku hoida tänavate ja teede laiendamise ning
parklate rajamise arvelt – x arv jalgratast/jalakäijat mahub oluliselt väiksemale maaalale kui sama arv autosid.
Kergliikluse kavandamise põhimõtted:
Kergliiklusteede rajamise eesmärgiks on muuta inimeste igapäevane liiklemine jalgsi või
jalgrattal piisavalt mugavaks, nii et seda varianti hakataks eelistama autoga sõitmisele.
Esmatähtsateks põhimõteteks kergliiklusteede planeerimisel on turvalisus,
selgus, ühtlus ja pidevus:


Turvaline on kergliiklejate liikumine eelkõige siis, kui see on eraldatud
mootorsõidukitest, kuid samas loob uuringute kohaselt sõidutee lähedus
kergliiklusteel liikujas näilise kindlustunde. Kergliiklusteid on võimalik paigutada
maanteede lähedusse viies need liiklusturvalisuse kaalutlusel näiteks teisele
tasandile või eraldades haljastusega. Sõiduteest eemale rajatud kergliiklusteel
aitavad turvalisustunnet tekitada valgustus, sotsiaalne kontroll ning meeldiv
keskkond. Liikumiskiiruseks kergliiklusteel on sõltuvalt oludest ning liikujast jalgsi
3-6 ning jalgrattaga 10-25 km/h. Seega peab kergliiklustee võimaldama ohutut
liikumist erineva kiiruse juures. Kergliiklustee peab olema turvaline ja sobiv ka
erinevatele kasutajatele nagu lapsed, vanurid ja puudega inimesed. Eritasandiliste
lahenduste puhul peab tõusunurk jääma alla 5%, eelistatud on kergliiklustunnelid,
kus kalded on võrreldes sildadega väiksemad. Igapäevaseks liiklemiseks mõeldud
kergliiklusteedel tuleb ka maastikus vältida järske tõuse ja langusi, mis ei sobi
kõikidele kasutajagruppidele. Raskema astme rajad, mis sobivad sportimiseks,
rajatakse eraldi.



Selgus tähendab, et teede tähistus ja märgistus nii kergliiklejaile kui ka
autojuhtidele (sõidutee ja kergliiklustee ristumiskohtades või kergliiklustee
paiknemisel sõidutee servas) peab olema selge ja arusaadav, kergesti loetav iga
ilmaga ning igal aastaajal.
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Kasutatav teekate ja kujundus, samuti lahenduste tüübid (näiteks ülekäikude
lahendused) peavad ühe võrgu, soovitavalt kogu kergliiklusvõrgustiku piires,
olema ühesugused või sarnased. Liialt mitmekesiste lahenduste ja kujunduse
kasutamine tekitab liiklejas segadust ning raskusi keskkonna lugemisel ning
orienteerumisel. Hea oleks kasutada ka ühtlast, mitte liiga kirju pinnakatet.



Pidevuse põhimõtte kohaselt tuleb kergliiklusteed rajada katkematutena ning
soovitavalt omavahel võrguks ühendatuna. Kasutaja jaoks ebaotstarbekas ning
sellest tulenevalt ka majanduslikult ebaotstarbekas on rajada kergliiklustee lõike,
mis ei ühenda olulisi sihtpunkte ega vii kuhugi välja (milleks tee, kui seda ei
kasutata?). Sõidu sujuvus on uuringute järgi üheks kõige olulisemaks
kasutamismugavuse näitajaks. Seetõttu tuleb vältida maanteeäärse kergliiklustee
katkestamist ristumisel kõrvalteega või juurdepääsuga, andes selle asemel
kergliiklejale eesõiguse (autojuhile liiklusmärgi „Anna teed“ paigaldamine enne
ristumist kergliiklusteega).

Selleks, et igapäevatoiminguid sooritataks autoga sõitmise asemel jalgsi või rattaga,
peab kergliiklusteede võrk olema kavandatud selliselt, et vajalikud sihtpunktid oleksid
ligipääsetavad ning peamised ühendused rajatud võimalikult otse võimaldamaks kiiret
kohalejõudmist. Peamisteks ühendusteks on näiteks kodu-töö-teenus või kodu-koolteenus. Maapiirkondades tähendab see lisaks asulasisesele kergliiklusteede võrgule ka
ühendust suuremate asustatud punktide (linnade, alevite, alevike ja külade) vahel.
Vahemaad, mida jalgsi või rattaga igapäevaste toimingute sooritamiseks läbitakse, on
Soomes läbiviidud uuringute kohaselt üsna lühikesed: jalgsi veidi üle 1 km ning rattaga
keskmiselt 3 km. Pikemaid vahemaid läbitakse kergliiklusteedel vabal ajal sportides või
liigeldes. Vabal ajal liikumiseks mõeldud tee peaks võimaldama liikumist erinevate
vahenditega, näiteks rulluiskudega, rulaga, suuskadega vmt. See tähendab ühtlasi
sobilikku teekatet ning hooldust, sh aastaajale vastavat hooldust.
Valgustust peetakse kergliikluse baasteenindustaseme hulka kuuluvaks, kuna
see aitab kaasa kvaliteetse ning kasutajasõbraliku keskkonna saavutamisele, tõstes
liiklemise turvalisust ning, eriti põhjamaises kliimas, pikendades kergliiklustee
kasutamise aega nii päevas kui aastas. Kergliiklusteede rajamisel ja hooldamisel ongi
otstarbekas lähtuda nende aastaringse kasutamise põhimõttest. See toob küll kaasa
lisakulutusi mõlemas etapis, kuid lähtudes ainult hooajalisest kasutusvõimalusest, jääb
sobilik aeg teede kasutamiseks meie kliimas liialt lühikeseks ning teede rajamisega
saavutatav sotsiaalne kasu ja keskkonnasääst väikeseks. Kergliiklusteede kasutatavuse
tagamiseks on olulised ka lisaväärtused: rattaparklad, puhkekohad ning meeldiv
ümbrus. Parklad peaksid asuma kõigi olulisemate sihtpunktide juures (koolid, huvikoolid,
töökohad, kauplused, ühistranspordisõlmed jmt). Puhkekohad on otstarbekas rajada
kohtadesse, kust avanevad ilusad vaated ümbrusele või maastikuliselt raskematele
teelõikudele võimaldamaks vajadusel jalga puhata.
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5 Rapla maakonna kergliiklusvõrgustik
5.1 Planeeringulahenduse kujundamise alused
Maakonna kergliiklusvõrgustiku kujundamise põhimõtete välja töötamisel on lähtutud
laiemast rahvusvahelisest praktikast ning soovitustest (vt ülevaadet ptk 4), sobitades
need kohalikku konteksti. Lähteinformatsioonina on kasutatud teemaplaneeringu
eeluuringu käigus kogutud ja kaardistatud materjali, Raplamaa maakonnaplaneeringu
teemaplaneeringu „Sotsiaalne infrastruktuur“ andmeid ning kohalikelt omavalitsustelt
saadud hinnanguid ja andmeid. Kergliiklusvõrgustiku arendamise vajaduse ning
kasutuspotentsiaali hindamisel on tuginetud Rapla maakonna keskuste arengustrateegia
koostamise raames OÜ Positium LBS’i poolt 2009. aastal läbi viidud eeluuringu
tulemustele ning kohalike omavalitsuste hinnangutele. Nimetatud eeluuringu käigus
korraldati maakonnas elanike küsitlus, milles osales 150 inimest. Muuhulgas uuriti
elanike transpordikäitumist ning liikumiseelistusi. Küsitlustulemuste kohaselt on jalgratas
olemas 70% leibkondadest. Jalgsi käiakse ning rattaga sõidetakse eelkõige vabal ajal,
kuid samas käiakse ka tööl (rattaga 19% vastanutest) ning poes. Eeluuringust selgub
muuhulgas, et lisaks Rapla ja Harju maakonna (peamiselt Tallinna linna) vahelisele
igapäevasele pendelrändele liigutakse aktiivselt ka Rapla maakonna siseselt, nii tööle kui
ka kooli. Arvestades igapäevast liikumisvajadust maakonna asulate vahel, suurt
rattaomanike hulka ning elanike harjumust vabal ajal jalgratast kasutada või jalgsi käia,
võib eeldada, et vajadustele vastava kergliiklusvõrgustiku välja arendamisel leiaks see
aktiivset kasutamist. Soodustavaks faktoriks on seejuures vahemaade suhteline lühidus,
eelkõige Rapla linna lähiümbruses.
Rapla maakonna kohalike omavalitsuste esindajad on osalenud ümarlaudades ning
esitanud
omapoolsed
seisukohad
kergliiklusteede
vajaduse
osas
ning
planeeringulahenduse väljatöötamisel. Oluliste sihtkohtadena, mida kergliiklusvõrgustik
siduma peab, on arvestatud Raplamaa maakonnaplaneeringu teemaplaneeringus
„Sotsiaalne infrastruktuur“ kajastatud teenuste paiknemise ja koondumisega, lisaks ka
poodide, surnuaedade, tervise- ja matkaradade, raudteejaamade jmt paiknemisega.
Sihtpunktide ning liikumissuundade olulisuse määratlemisel on lähtutud kohalikust
tasandist ning vajadusest pakkuda täiendavat liikumisvõimalust kohalikele elanikele.
Planeeringulahenduse välja töötamisel on täiendavalt käsitletud ka pikemaid vahemaid
ning maakondlikke, valdavalt Rapla-suunalisi, liikumissuundi.
Kergliikluse puhul on
valdavateks liikumisviisideks jalgsi käimine ja jalgrattaga sõitmine. Sel viisil
igapäevakäikudena läbitavad vahemaad on lühikesed, mistõttu on esmajoones
otstarbekas välja kujundada kohalikud kergliiklusvõrgustikud, mis seovad suuremaid
asulaid nende tagamaaga või väiksemaid asulaid vallakeskusega. Kohalikud
kergliiklusvõrgustikud on omavahel ühenduses pikemate kergliiklustee lõikudega või
rattamarsruutide kaudu.
Tulenevalt asustuse tihedusest on ka Raplamaa kergliiklusvõrgustik tihedam Rapla linna
ümbruses ning hõredam maakonna äärealadel ning teiste kohalike keskuste (Märjamaa
ja Järvakandi) vahelisel alal. Hõredama asustusega aladel, kus vahemaad on pikad ja
elanikke vähe, piirdutakse rattamarsruutide kavandamise ja hilisema viidastamisega.
Marsruutide võrk ühildub suuremate asustusüksuste ümbruses kergliiklusteede võrguga.
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Tervise- ja matkaradade kavandamisel on lähtutud eelkõige kohalike omavalitsuste ning
Riigimetsa Majandamise Keskuse vastavatest arendusplaanidest. Kergliiklusvõrgustiku
kujundamisel on silmas peetud, et tervisespordi piirkonnad oleksid seotud
kergliiklusteede võrguga ja/või ühistranspordi peatustega, võimaldamaks hõlpsat
ligipääsu ka autota liikujale. Ühtlasi on vajadusel kavandatud neisse piirkondadesse
ratta- ja autoparklad.
Raplamaa pinnamood ning looduslike alade rohkus soosib rattaga matkamist ning
rattaturismi. Orienteerumise hõlbustamiseks ning kohalike vaatamisväärsuste esile
toomiseks on käesoleva planeeringu raames määratletud rattamarsruudid, mis kulgevad
vähem sõidetavatel teedel või metsaradadel. Ühtlasi seovad marsruudid kohalikke
kergliiklusvõrgustikke ning hõredama asustusega piirkondi. Rattamarsruutidena on
teemaplaneeringu kaardil tähistatud ka juba välja töötatud rattamarsruudid, sh
rahvusvahelised marsruudid. Rattamarsruudid tähistatakse viitadega; kergliiklust
autoliiklusest ei eraldata, kuid viidasüsteem hoiatab ühtlasi autojuhte, et teel võib liikuda
rattureid või jalakäijaid.
Raplamaa kergliiklusvõrgustiku kujundamise põhimõtete loetelu on toodud ptk 5.2.
Nimetatud põhimõtted on olnud aluseks ka käesoleva planeeringulahenduse välja
töötamisel.
Rapla maakonna kergliikluse teemaplaneeringuga kavandatud lahenduse välja
töötamisel on silmas peetud pikka ajalist perspektiivi. Arvestatud on
planeeringulahenduse realiseerumisega järk-järgult, pikema aja jooksul.

5.2 Maakonna kergliiklusvõrgustiku edasise kujundamise põhimõtted
Raplamaa kergliiklusvõrgustiku kujundamise peamiseks eesmärgiks on oluliste
sihtpunktide ruumiline sidumine kasutajasõbralike kergliikluslahenduste abil. Laiemateks
eesmärkideks kergliiklusvõrgustiku kujundamisel on vabas õhus liikumise võimaluste, sh
spordivõimaluste laiendamine ning maakonna turismipotentsiaali tõhusam rakendamine.
Visioonina on teemaplaneeringu ellurakendumise järgselt Raplamaal erinevate
kasutajagruppide vajadustele vastav, turvaline ja mugav kergliiklusvõrgustik,
milles on ka võõral kasutajal hõlbus orienteeruda.
Maakonna kergliiklusvõrgustiku
põhimõtetest:

kujundamisel

tuleb

lähtuda

järgmistest

-

kergliiklusteede suundade määramisel lähtutakse esmajoones elanike
igapäevasest liikumisest ning vastavate sihtpunktide ja suundade
olulisusest (kasutusintensiivsus, ohutusvajadus);

-

ühistranspordipeatused,
kergliiklusvõrgustikku;

-

ühendused tagatakse omavalitsuse piiride üleselt;

-

üldjuhul
on
oluline
esmalt
välja
kergliiklusvõrgustikud, nende omavaheline

eelkõige

rongijaamad,

kujundada
ühendamine

seotakse

lokaalsed
pikemate
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kergliiklustee lõikudega võib jääda kaugemasse tulevikku;
-

piirkonna vaatamisväärsused ning looduskaunid paigad ühendatakse
laiemasse, st marsruutide võrku, mis hõlmab olemasolevaid radasid ja
madala liiklussagedusega teid.

Paljud elanikele igapäevaselt olulised sihtpunktid on ajas ja ruumis muutuva iseloomuga,
mistõttu on pikas perspektiivis mõistlik lähtuda oluliste sihtpunktide paiknemisest ning
vajadusel
korrigeerida
vastavalt
maakonna
kergliiklusvõrgustikku.
Võrgustiku
korrigeerimisel tuleb üle vaadata varasemalt kavandatud kergliikluse suundade olulisus
ja vajalikkus, sh analüüsides liiklusõnnetuste riski, ning vastavalt muutunud olukorrale
kavandada uued suunad ja/või loobuda väheoluliseks muutunud suundadest. Olulisteks
sihtpunktideks, mis peavad olema ühendatud kergliiklusteede võrguga, on
koolid, vaba aja veetmise paigad (noortekeskused, kultuuri- ja rahvamajad,
spordihooned jmt), kauplused (sh ostukeskused), suuremad tööandjad,
(teenindus)ettevõtted, ametiasutused, meditsiiniasutused.

5.3 Rapla maakonna kergliiklusele mõeldud teede liigid
Rapla maakonna kergliikluseks mõeldud teed on liigitatud lähtuvalt nende
kasutuseesmärgist ning väljaehitamiseks vajalike tööde mahust Kergliikluseks mõeldud
teed on jagatud käesolevas teemaplaneeringus kergliiklusteedeks, tervise- ja
matkaradadeks, rulluisu- ja rullsuusateedeks ning rattamarsruutideks. Iga kergliiklusele
mõeldud teede liigi puhul on defineeritud võimalikud kasutusviisid ning määratletud
üldjuhul kasutatav teekattetüüp.

5.3.1

Kergliiklusteed

Kergliiklusteed
on
Raplamaa
kergliiklusvõrgustiku
peamisteks
elementideks.
Kergliiklusteed ühendavad kohalikke tõmbekeskusi ja suuremaid asulaid nende
tagamaaga. Kergliiklusteed on peamiselt asfaltkattega ning kulgevad valdavalt
paralleelselt või samas suunas maanteedega. Kergliiklusteede rajamise eesmärgiks on:
- võimaldada ning hõlbustada piirkonna elanike jaoks igapäevaselt vajalike käikude
sooritamist jalgsi, jalgrattaga vm kergliikluse mõiste alla kuuluval viisil,
- luua turvalised tingimused liikumiseks kodupiirkonnas.
Teemaplaneeringu kaardile on märgitud olemasolevad kergliiklusteed (tumerohelise
pidevjoonega), I prioriteedi kergliiklusteed ja I prioriteedi valgustusega rajatavad
kergliiklusteed (vastavalt punase ja oranži pidevjoonega), II prioriteedi kergliiklusteed ja
II prioriteedi valgustusega rajatavad kergliiklusteed (vastavalt helerohelise pidevjoonega
ning helerohelise, musta äärega pidevjoonega). Lisaks on tähistatud olemasolevate
kergliiklusteede lõigud, millele on kavas rajada valgustus (tähistatud rohekaskollase
täpitusega).
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Maakonna teemaplaneeringuga on kavandatud kergliiklustee vajadusega
suunad, määratletud trasside asukohad on ligikaudsed. Kergliiklusteede täpsed
asukohad
ning
lahendused
määratakse
hilisema
planeerimisja
projekteerimistegevuse käigus, sõltuvalt kohakesksetest oludest.

Kergliiklusteede rajamise põhimõtted ja tingimused (vt lisaks ptk 5.4 - 5.7):
-

Kergliiklusteede
asukohtade
täpsustamisel
hilisema
planeerimisja
projekteerimistegevuse käigus tuleb lähtuda sujuva liikluse põhimõttest ning vältida
üleliigseid katkestusi ja teeületusi.

-

Kergliiklusteede rajamisel tuleb üldjuhul vältida üksikute eraldiseisvate lõikude välja
ehitamist, vaid siduda ehitatav tee juba olemasoleva kergliiklusvõrgustikuga.

-

Maanteede rekonstrueerimisel ning ümbersõitude rajamisel tuleb lähtuda
põhimõttest, et kergliiklustee läbiks asulat ka siis, kui sellega samas suunas kulgev
maantee viiakse asustusest eemale.

-

Juhul kui kergliiklustee kavandamise ja rajamisega seoses võib eeldada
huvigruppide eriarvamusi, on kohalikul omavalitsusel õigus nõuda detailplaneeringu
koostamist, eesmärgiga viia läbi avalikkust kaasav protsess.

-

Kergliiklusteede täpsemal kavandamisel on soovitav kaaluda võimalusi kergliiklustee
mootorsõidukiliiklusest eemale viimiseks, eelkõige tiheda liiklusega maanteede
ääres, et tagada kergliikleja jaoks meeldivam keskkond. Kaalumisel tuleb arvestada,
et kergliiklustee eemale viimine sõiduteest ei tohi põhjustada kergliiklejate sattumist
sõiduteele selle suurema kasutusmugavuse tõttu.

-

Kergliiklustee võib olla jalgtee, jalgratta- ja jalgtee, jalgrattatee või jalgrattarada.
Konkreetsele
asukohale
sobilik
lahendus
pannakse
paika
edasise
planeerimistegevuse käigus. Valiku tegemisel tuleb lähtuda kergliikleja kui vähem
kaitstud liikleja ohutusest ning eeldatavast kergliiklejate arvust (sobilik tee/raja
laius ning eraldatus). Jalgrattaraja kavandamine on soositud ruumipuuduse, pika
vahemaa ning väheste või väga paljude eeldatavate liiklejate korral. Lõikudel ja
olukorras, kus kergliiklejaid on väga arvukalt, on mõistlik rajada rattarada lisaks
eraldiseisvale jalgteele või kõnniteele.

-

Kergliiklusteel lubatud/keelatud kasutajagrupid defineeritakse konkreetsetel
teelõikudel vastava märgistusega. Jalakäijad ja (pisi)mopeedid ei sobi liiklema
samal kergliiklusteel. Vajadusel ning sõidutee piisava laiuse korral tuleb
kergliiklusteega samas suunas kulgeva maantee ääres tähistada rattarada, kus
tohib liigelda ka (pisi)mopeediga.

-

Jalgrattaraja võib kokkuleppel tee valdajaga rajada sõiduradade laiuse arvel, kui
olemasoleva tee laius seda võimaldab. Jalgrattarada on üldjuhul ühesuunaline ning
rajatakse mõlemasse sõidutee äärde, liiklus rajal kulgeb samas suunas
mootorsõidukiliiklusega. Kahesuunalise rattaraja kavandamine sõidutee ühte äärde
ei ole soovitatav, kuna muudab ratturi liiklusskeemi keerukaks.

-

Pikas
perspektiivis
tuleb
kõik
kergliiklusteed
valgustada.
Kergliiklustee
valgustamiseks saab lugeda olukorda, kus valgustus on suunatud kergliiklusteele.

-

Erineva kiirusega kergliiklejate omavahelisel eraldamisel kergliiklusteel tuleb lähtuda
kehtivatest standarditest. Vajadusel tuleb kaaluda spetsiaalsete rulluisu- ja
rullsuusateede kavandamist piirkonda.

-

Kergliiklustee laiuse määramisel tuleb lähtuda kehtivatest standarditest ja
normidest. Üldjuhul võib lähtuda lähtetasemest „rahuldav“, erandlikult kitsaid
lahendusi on lubatud kavandada lühikestel lõikudel ruumipuuduse korral. Silmas
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tuleb pidada, et kui kergliiklusteed ääristab kõrge piire (ratta lenkstangini või
kõrgemale ulatuv sein, müür, hekk vmt), on ratturite ruumivajadus suurem
tavapärasest.
-

Sõidutee lähedal kulgev kergliiklustee tuleb rajada sarnase või parema kattega kui
on sõidutee, et tagada selle reaalne kasutamine.

-

Uute
elamupiirkondade
väljaarendamisel
tuleb
arvestada
käesolevas
teemaplaneeringus
kavandatud
kergliiklusvõrgustikuga
ning
tagada
uute
elamualade
loogiline
ühendatus
olemasoleva
või
kavandatava
kergliiklusvõrgustikuga.

-

Kergliiklustee tuleb tähistada arusaadavalt ning igal aastaajal loetavalt.

-

Kergliiklusteede märgistamisel, viidastamisel ja kujundamisel (nt teekatte valik)
tuleb ühe trassi, kuid soovitavalt kogu kohaliku ja maakondliku kergliiklusteede
võrgu piires kasutada sarnaseid võtteid, et hõlbustada orienteerumist.

-

Kergliiklustee lõikumiskohal tee või tänavaga tuleb rajada sujuv, astmeta üleminek
teetasapindade vahel.

-

Kergliiklustee (sh jalgrattaraja) projekteerimisel tuleb arvestada teede hilisemaks
hoolduseks kasutatavate masinate mõõtmete, raskuse ning võimalustega (nt kas
koristatav lumi kogutakse kokku või tekib vajadus lisaruumi järele selle
kuhjamiseks, sh maantee ja kergliiklustee vahel).

-

Kergliiklustee projekteerimisel tuleb arvestada kehtivate standardite ja normidega
liiklusohutuse ja nähtavuse osas, eelkõige ülekäikude lahendamisel. Üldjuhul tuleb
lähtuda lähtetasemest „hea“.

-

Kergliiklustee projekt peab sisaldama teeäärse haljastuse lahendust. Haljastuse
kavandamisel tuleb arvestada tuulevarju loomise vajadusega lagedatel aladel.
Samas peab olema tagatud piisav nähtavus (arvestades ratturite liikumiskiiruseks
kuni 30 km/h7). Vt ka ptk 5.6.

-

Kergliiklusteede edasisel planeerimisel ja projekteerimisel tuleb arvestada teiste
olemasolevate taristute (sh maaparandussüsteemide) säilimise ja toimimisega ning
vajadusel kavandada piisavad kujad.

-

Teekaitsevööndisse kergliiklustee kavandamisel tuleb teha koostööd maantee
valdajaga ning lähtuda vastavatest seadusandlikest piirangutest.

-

Raudtee kaitsevööndisse kergliiklustee kavandamisel või raudtee kaitsevööndit
läbiva kergliiklustee kavandamisel tuleb teha koostööd raudtee valdajaga ja
Tehnilise Järelevalve Ametiga ning lähtuda vastavatest seadusandlikest piirangutest.

-

Kergliiklusteede täpsemal kavandamisel ja rajamisel tuleb arvestada ümbritseva
miljööga, sh väärtuslike maastike ning muinsuskaitsealuste objektide paiknemise ja
loomuliku keskkonnaga. Vältida tuleb tee-ehituslike lahendusi (eelkõige piirded,
teekate), mis olemasoleva miljööga ei sobitu.

-

Kergliiklusteede kavandamisel tuleb arvestada mälestiste paiknemisega ning vältida
lahendusi, mille korral kavandatava kergliiklusteega seonduvad objektid – piirded,
viidad või muu inventar ei sulandu mälestise loomuliku keskkonnaga.

-

Kergliiklustee kavandamisel mälestise kaitsevööndisse tuleb
Muinsuskaitseametiga ning lähtuda muinsuskaitseseadusest.

7

teha

koostööd

Majandus- ja taristuministri määrus nr 106 „Tee projekteerimise normid“, vastu võetud
5.08.2015.
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Kergliiklustee laius sõltub selle kasutuseesmärgist ning eeldatavate kasutajate arvust.
Käesoleva teemaplaneeringu koostamise ajal kehtiva standardi EVS 843:2003 kohaselt
on soovituslikud kergliiklustee laiused järgmised:


ühesuunalise jalgrattaliiklusega kergliiklustee laius (m): hea – 3,5 rahuldav – 3,0
erandlik – 2,5



kahesuunalise jalgrattaliiklusega kergliiklustee laius (m): hea – 4,0 rahuldav - 3,5
erandlik – 3,0

Lisaks sõltuvad kergliiklusteede soovituslikud laiused ka potentsiaalsest liiklussagedusest
kavandataval teel. Kergliiklustee soovituslikuks laius, kui sellel hakkab liiklema ≤ 2000
inimese ööpäevas, vastab eelpool välja toodud ühesuunalise jalgrattaliiklusega
kergliiklustee laiusele. Suurema liiklussagedusega kergliiklustee laius peaks vastavalt
olema sarnane kahesuunalise jalgrattaliiklusega kergliiklustee laiusega.
Teemaplaneeringu koostamise ajal kehtinud standardite uuendamise korral
tuleb lähtuda uuendatud standardist.

5.3.2

Rulluisu- ja rullsuusarajad

Rulluisu- ja –suusarajad on mõeldud sportimiseks. Nende rajamise eesmärgiks on kiiresti
liikuvate sportlaste eemale viimine üldkasutatavatelt kergliiklusteedelt ning sportlastele
sobilike eritingimuste loomine. Rulluisu- ja rullsuusaradade rajamine võimaldab
turvalisemat liiklemist nii üldkasutatavatel kergliiklusteedel, kus väheneb konfliktide oht
eri kiirusega liikujate vahel, kui ka sportlaste jaoks, kellele luuakse vajalikud tingimused
(tee laius). Rulluisu- ja rullsuusaradadel on kergliiklus mootorsõidukiliiklusest eraldatud,
liigelda võib rulluiskudel, rullsuuskadel ja jalgrattaga, talvel suuskadel.
Käesoleva teemaplaneeringuga rulluisu- ja suusaradasid ei kavandata, kuna
maakonnas ei nähta selleks lähiajal võimalusi. Siiski antakse teemaplaneeringuga
põhimõtted ja tingimused rulluisu- ja suusaradade rajamiseks, mida rakendada vastavate
arenguplaanide tekkimisel. Rulluisu- ja suusaradade rajamist tuleb kaaluda eeskätt samal
kergliiklusteel erineva liikumiskiirusega kergliiklejate vahel tekkivate konfliktide korral
leevendava meetmena.
Rulluisu- ja rullsuusaradade rajamise põhimõtted ja tingimused:
-

Rulluisu- ja rullsuusaradadele ligipääsu tagamiseks tuleb selleks sobivatesse
kohtadesse, peamiste juurdepääsuteede äärde rajada auto- ning rattaparklad.

-

Rulluisu- ja rullsuusaradade edasisel planeerimisel ja rajamisel tuleb lähtuda silmuse
põhimõttest: rada moodustab ringi ning sellel liikuja jõuab tagasi alguspunkti.

-

Rulluisu- ja rullsuusaraja kavandamisel tuleb üldjuhul vältida ristumist sõiduteede ja
raudteega. Vastava ristumise kavandamine saab olla võimalik pikematel (üle 2 km)
radadel. Vastava ristumise kavandamisel tuleb lõikumiskoht nähtavalt ja
mõistetavalt tähistada nii mootorsõidukijuhtide kui ka kergliiklejate jaoks.

-

Ühesuunalise rulluisu- ja rullsuusaraja laiuse määramisel tuleb lähtuda
kergliiklusteede vastavast standardist ja lähtetasemest „hea“, kahesuunalise
rulluisu- ja rullsuusaraja laiuse määramisel tuleb lähtuda suusaradade soovituslikest
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laiustest (5-8 m).
-

Rulluisu- ja suusaraja kavandamisel on soovitav määratleda raja peamine
kasutajagrupp ning kavandada rada vastavalt sobiliku raskusastmega8 (sh
kurviraadiused, tõusude raskusaste ja arv jmt).

-

Rulluisu- ja rullsuusarada tuleb rajada valgustusega.

-

Rulluisu- ja rullsuusarada tuleb rajada kvaliteetse asfaltkattega.

-

Rulluisu- ja suusaradade märgistus peab selgelt ja arusaadavalt osutama tee
kasutusotstarbele. Samuti tuleb tähistada soovituslik liikumissuund(-suunad) rajal,
sh kõikide juurdepääsude juures

-

Rulluisu- ja rullsuusaradade projekteerimisel tuleb arvestada teede hilisemaks
hoolduseks kasutatavate masinate mõõtmete, raskuse ning võimalustega.

-

Rulluisu- ja rullsuusaradade planeerimisel ja projekteerimisel tuleb arvestada teiste
olemasolevate taristute (sh maaparandussüsteemide) säilimise ja toimimisega.

-

Rulluisu- ja suusaradade kavandamisel tuleb arvestada mälestiste paiknemisega
ning vältida lahendusi, mille korral kavandatava rajaga seonduvad objektid –
piirded, viidad või muu inventar ei sulandu mälestise loomuliku keskkonnaga.

-

Rulluisu- ja suusaradade kavandamisel mälestise kaitsevööndisse tuleb teha
koostööd Muinsuskaitseametiga ning lähtuda muinsuskaitseseadusest.

5.3.3

Tervise- ja matkarajad

Tervise- ja matkarajad on vabas õhus liikumiseks mõeldud, tähistatud rajad valdavalt
looduslikus keskkonnas. Kergliiklus on üldjuhul mootorsõidukiliiklusest eraldatud; rada on
üldjuhul pinnaskattega. Tervise- ja matkarajad on mõeldud ainult inimjõul liikuvate
vahenditega liiklemiseks. Tervise- ja matkaradade peamiseks eesmärgiks on pakkuda
võimalust vaba aja veetmiseks värskes õhus.
Tervise- ja matkarajad on teemaplaneeringu kaardil märgitud kollase punktiirjoonega.
Käesoleva planeeringuga tervise- ja matkaradade kavandamiseks tingimusi ei
seata, konkreetsed lahendused töötatakse välja kohaliku omavalitsuse tasandil.

5.3.4

Rattamarsruudid

Rattamarsruudid on olemasolevatel madala liiklussagedusega maanteedel, metsa- ja
pargiteedel kulgevad viitadega tähistatud marsruudid. Rattamarsruutide tähistamise
eesmärgiks on:
-

lihtsustada matkajate jt ratturite orienteerumist kõrvalistel teedel;

-

väärtustada piirkonna maastikke ja vaateid;

Vastavad soovitused on antud nt Eesti Olümpiakomitee trükises „Terviseradade rajamine“,
www.eok.ee

8
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-

tuua esile piirkonna vaatamisväärsused;

-

teavitada sõidukijuhte võimalikest ratturitest teel.

Rattamarsruutide kulgemise kavandamisel on arvestatud




kohalike turismiatraktsioonide ja vaatamisväärsuste paiknemisega,
varasemalt välja töötatud rahvusvaheliste ja kohalike jalgrattamarsruutide
kulgemisega,
vajadusega ühendada kohalikke kergliiklusvõrgustikke või sihtmärke hõredama
asustusega piirkondades, kus kergliiklusteede välja ehitamine ei ole otstarbekas,

Teemaplaneeringu kaardil on juba viidastatud marsruudid tähistatud tumesinise
raamitud punktiirjoonega, kavandatavad marsruudid lillakaspruuni punktiirjoonega.
Rattamarsruutide tähistamise põhimõtted ja tingimused:
-

Rattamarsruudid tähistatakse viitadega. Viidal on oluline ära näidata marsruudi
number (kui on), kaugus lähima asulani või vaatamisväärsuse/sihtpunktini ning
asula või vaatamisväärsuse/sihtpunkti nimi.

-

Rattamarsruutide viidastamisel tuleb kasutada juba välja kujunenud ning Eestis
kasutusel olevaid lahendusi ja kujundust9.

-

Viidad paigutatakse eelkõige teede ristumiskohtadesse.

-

Kergliiklust mootorsõidukiliiklusest ei eraldata.

5.4 Toetav taristu
Toetav taristu hõlmab rajatisi, mis on lisaks kergliiklusele mõeldud teedele vajalikud, et
muuta kergliiklemine mugavaks. Käesoleva maakonnaplaneeringu teemaplaneeringuga
on kokku lepitud orienteeruv toetava taristu vajadus ning rajamise põhimõtted. Rajatiste
täpsemad asukohad ning lahendused määratletakse hilisema planeerimis- ja
projekteerimistegevuse käigus. Seejuures tuleb pöörata tähelepanu ka turvalisusele ning
võimalusel rakendada nö loomulikku järelevalvet – ööpäevaringne kasutus, vaadeldavus,
käidavus jmt.

5.4.1

Eritasandilised ülekäigud

Eritasandilise ülekäigu rajamine on reeglina vajalik järgnevatel juhtudel:
-

Kergliiklustee
ristumisel
suure
liiklussagedusega
mootorsõidukite lubatav liikumiskiirus on üle 50 km/h.

maanteega10

alal,

kus

9 Teede liigid, mis peavad olema tähistatud ning juhatus- ja teeninduskohamärkide paigaldamise
korra ja sihtpunktide viitamise süsteem on kehtestatud majandus- ja taristuministri määrusega nr
89, vastu võetud 09.07.2015.
10 III või kõrgema klassi maantee liiklussagedusega >3000 a/ööp.
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-

-

Kergliiklusele mõeldud tee lõikumisel raudteega, juhul kui rongide sõidukiirus antud
lõigul on 120 km/h ja suurem või kui rööbasteed ületab enam kui 200 kergliiklejat
ööpäevas (vt ka ptk 5.7.2).
Rulluisu- ja suusatee lõikumisel maanteega.

Eritasandilise ülekäigu rajamise põhimõtted ja tingimused:
-

Eritasandiliseks ülekäiguks saab olla sild või tunnel.

-

Eritasandilise ülekäigu puhul peab kergliiklustee pikiprofiil vastama Eestis kehtivale
standardile, projekteerimisel on soovitav valida lähtetase (H) - hea, et rajatav
kergliiklustee vastaks laste, vanurite ning liikumispuudega inimeste vajadustele.

-

Eritasandilise ülekäigu puhul tervise- ja matkarajal võib kasutada järsemaid
tõusunurkasid kui kergliiklusteel, vastavalt kehtivale standardile tasemed (R) rahuldav ja (E) - erandlik.

-

Eritasandilised ülekäigud kergliiklusteel või tervise- ja matkarajal tuleb piiratud
nähtavuse korral (kurvid, haljastus vmt) tähistada hoiatusmärkidega.

-

Olemasolevad ning kavandatavad kergliiklustunnelid tuleb valgustada, et tagada
kasutajate turvalisus.

-

Eritasandiliste ülekäikude projekteerimisel tuleb arvestada nende hilisemast
hooldusvajadusest tulenevate tingimustega (kandevõime, ava kõrgus ja laius jmt).

-

Lähtuvalt kergliiklustee pikiprofiili projekteerimise nõuetest, on kergliiklusteedel
otstarbekam eritasandiliste ülekäikudena kasutada tunneleid kui sildasid.

-

Juhul kui eritasandilise kergliiklusülekäigu eel kasutatakse kergliiklejate
liikumiskiiruse vähendamiseks ohutusväravaid, peavad need olema paigutatud
selliselt, et ei oleks takistatud ka järelkäru vm lisaseadmega ratturite liikumine.

5.4.2

Kergliiklust teenindavad autoparklad

Kergliiklusteede võrgustikku teenindavate autoparklate kavandamise eesmärgiks on
ligipääsu võimaldamine kergliiklusrajatistele, eelkõige tervise- ja matkaradadele ning
rulluisu- ja rullsuusaradadele. Planeeringu kaardile on kantud esmatähtsate autoparklate
asukohad, täiendavate parklate kavandamisel tuleb lähtuda põhimõttest, et tagatud oleks
juurdepääs kergliiklusrajatistele.
Kergliiklust teenindavate autoparklate rajamise põhimõtted ja tingimused:
-

Parklate asukoht ja paigutus peab võimaldama mugavat ligipääsu nii maanteelt kui
kergliiklusele mõeldud teelt.

-

Autoparklate rajamisel tuleb lähtuda kehtivatest normidest ja standarditest.

-

Väljapoole asulaid rajatavate parklate puhul tuleb kattematerjalina eelistada
looduslähedasi, keskkonda sobivaid materjale (kruus, killustik vmt).

-

Parkla suurus peab vastama selle eeldatavale igapäevasele kasutusele. Eelistada
tuleb väikseid (mitte rohkem kui 50 kohta) parklaid, et vältida suurte kaetud
pindadega
kaasnevaid
negatiivseid
keskkonnamõjusid.
Suure
igapäevase
parkimiskoormuse korral on soovitav rajada mitu väiksemat, omavahel liigendatult
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paiknevat parklat.
-

Tervise- ja matkaradade lähedusse rajatavatesse autoparklatesse on soovitav
paigaldada tervise- ja matkaradade skeemid, millele on märgitud ka parkla asukoht.

-

Parkla projekteerimisel tuleb arvestada hilisema hooldusega ning lahendada
haljastus. Parkla haljastamisel tuleb üldjuhul lähtuda tänavate haljastamise
soovitustest (nt „Linnahaljastus“, K. Tuul, 2006).

-

Soovitav on paigaldada parklasse istepink/pingid, et oleks võimalik mugavalt
jalatseid vahetada vmt.

5.4.3

Jalgrattaparklad

Praktika näitab, et kergliikluse kasuks otsustatakse igapäevaseid käike tehes siis, kui see
on piisavalt mugav. Jalgrattaga liiklemisel on lisaks kergliiklusteedele oluline ka
jalgrattaparklate olemasolu, mis võimaldavad ratta turvaliselt vajalikuks ajaks
järelevalveta jätta. Käesoleva teemaplaneeringuga nähakse ette jalgrattaparklate
rajamine









ametiasutuste,
koolide,
teenindusasutuste (raamatukogu, pood, kaubanduskeskus),
vaba aja veetmise paikade (kultuurimaja, spordihoone, staadion, noortekeskus),
rongijaamade,
ujumiskohtade,
tervise- ja matkaradade ligipääsude ning
surnuaedade juurde.

Antud peatükis käsitletakse vaid esmatähtsate jalgrattaparklate asukohti, autoparklate
asukohti ei käsitleta.
Jalgrattaparklate rajamise põhimõtted ja tingimused:
-

Jalgrattaparklad tuleb rajada lähedalasuvalt teelt (kergliiklusteelt, kõnniteelt,
maanteelt) kergesti märgatavasse ja ligipääsetavasse kohta.

-

Rattaparkla asukoht peab olema nii mootorsõiduki- kui jalakäijaliiklusest eraldatud
ega tohi liiklust takistada.

-

Turvalisuse huvides peab rattaparkla olema möödujatele hästi nähtav (hea
vaadeldavusega).

-

Turvalisuse huvides peab rattaparkla võimalusel olema autoparklast eraldatud, nt
kõnnitee/kergliiklustee või haljastusega (ratast on lihtsam varastada, kui samasse
kõrvale saab autot parkida).

-

Soovitavalt peab jalgrattaparkla olema pimedal ajal valgustatud.

-

Soovitavalt tuleb jalgrattaparkla ilmastiku eest varjata varikatusega (skeem
5.3.3.3).

-

Jalgratta parkimiseks mõeldud seade peab hoidma ratta turvaliselt püstiasendis ka
tugeva tuule korral ning võimaldama lukustada ratta raami; soovitavalt võimaldama
lukustada nii ratta raami kui ka rattad (skeem 5.3.3.1 ja 5.3.3.2).

-

Jalgratta parkimiseks mõeldud seade peab olema tugev ning tugevalt kinnitatud
maapinna või hoone seina külge, nii et selle teisaldamine või lõhkumine ei oleks
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võimalik ilma erivahenditeta.
-

Jalgratta parkimiseks mõeldud seade peab võimaldama mugavat ratta kinnitamist
selle igasse parkimisvahesse, seda ka siis, kui lähimad parkimisvahed on hõivatud.

Skeem 5.3.3.1: mugavad, turvalised ja otstarbeka ruumikasutusega rattaparklad.

Skeem 5.3.3.2: ebamugavad ja ebaturvalised rattaparklad.

Skeem 5.3.3.3: varikatusega rattaparkla Vesiroosi Gümnaasiumi ees Raplas. Jalgrataste
kinnitamiseks mõeldud seade peaks siiski võimaldama ka rattaraami kinnitamist.

5.4.4

Puhkekohad

Puhkekoht koosneb pingist ja prügikastist. Puhkekohtade rajamise eesmärgiks on
pakkuda kergliiklusteel või rattamarsruudil liikujale võimalust puhata või vaadet nautida.
Käesoleva teemaplaneeringuga kavandatakse puhkekohtade rajamine:


kergliiklusteede ja rattamarsruutide ääres asuvatesse ühistranspordipeatustesse,
kus puudub pink või ootepaviljon,



infostendide juurde,



vaatamisväärsuste ja olulisemate sihtpunktide juurde.
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Puhkekohad on soovitav rajada ka kergliiklusele mõeldud tee raskematele lõikudele,
pakkumaks puhkamisvõimalust.
Puhkekohtade rajamise põhimõtted ja tingimused:
-

Puhkekoht peab olema kergesti ligipääsetav kergliiklusteelt või rattamarsruudilt, sh
ratastooliga, lapsevankriga ning spordivahenditega (jalgratas, suusad, rulluisud
vmt).

-

Kasutusmugavuse huvides tuleb puhkekoha rajamisel
tuulesuundade ning ilmakaartega – enam leiavad
päikesepoolsed ning tuulevarjus asuvad puhkekohad.

-

Puhkekoha rajamisel tuleb arvestada lisaruumiga lapsevankri, ratastooli vmt jaoks.
Nimetatud vahendeid peab puhkekohas olema võimalik parkida selliselt, et need ei
takista kergliiklusele mõeldud teel liikumist ega teiste kasutajate ligipääsu
puhkekohale.

-

Puhkekoht on soovitatavalt ilusa vaatega.

-

Puhkekohtade asukohtadena on soovitatav eelistada paiku, kus inimeste liikumine
on sagedane, et tagada loomulik järelevalve.

5.4.5

arvestada valitsevate
tõenäolisel kasutust

Infostendid

Kergliiklusteel
liiklejate
orienteerumise
lihtsustamiseks
ning
piirkonna
kergliiklusvõimaluste tutvustamiseks kavandatakse käesoleva planeeringu raames
infostendide rajamine:


raudteejaamade juurde;



suurematesse asulatesse/teeninduskeskustesse;



kergliiklejate poolt aktiivselt kasutatavatesse kohtadesse (nt teenidusasutuste
juurde).

Infostend koosneb tugevale alusele kinnitatud piirkonna kergliiklusteede kaardist ning
juurdekuuluvast asjakohasest infost, nt viited vaatamisväärsustele vmt. Infostendide
täpsed asukohad määratletakse edasise planeerimis- ja projekteerimistegevuse käigus.
Infostendide rajamise põhimõtted ja tingimused:
-

Infostendi kaardil tuleb kujutada nii üldisema tasandi (nt maakond) kui ka kohaliku
tasandi (asula või vald) kergliiklusvõrgustik.

-

Infostendi kaardile peab olema eristatavalt märgitud infostendi asukoht, et kaardi
vaataja saaks aru, kus ta parajasti asub.

-

Infostendid peavad olema kohalike omavalitsuste ülesed, st piirialadel tuleb kaardil
kujutada ka naaberomavalitsuse kergliiklusvõrgustik.

-

Infostendil esitatav informatsioon peab olema selgelt loetav igal aastaajal
vähemalt 1,5 m kauguselt. Vajadusel tuleb ette näha stendi valgustamine.

-

Infostend peab olema kergliiklusteelt hästi ligipääsetav, sh liikumisvahendiga
(jalgratas, rulluisud vmt), lapsekäruga ja ratastooliga.

-

Infostendide kujundus ning kasutatavad tähistused on soovitavalt sarnased kogu
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maakonna piires.

5.5 Kergliiklust toetavad teenused
Kergliikluse kasutamise edendamiseks on vajalik toetava teenustevõrgu välja
arendamine. Toetavateks teenusteks võivad olla nt rattalaenutus, majutusteenus,
toitlustusteenus, esmatarbekaupade müük, ratta remont (vastav pood või töökoda), ratta
kummide pumpamise võimalus jmt. Eelistatud on olemasolevate sõlmpunktide
(raudteejaamad, kaubanduskeskused, tanklad) edasiarendamine selliselt, et rahuldataks
ka kergliikleja vajadusi. Soovitatav on teenuste arendamine enamkasutatavate
trajektooride ääres.
Käesoleva teemaplaneeringuga on määratletud kavandatavate rattalaenutuspunktide
asukohad (tähistatud teemaplaneeringu kaardil vastava tingmärgiga). Teiste
kergliiklusteenuste täpseid asukohti antud planeeringuga ei määratleta, asukohtade
kavandamisel tuleb lähtuda sõlmpunktide ja enamkasutatavate trajektooride
paiknemisest.

5.6 Kergliiklust toetav haljastus
Kergliiklusteede kasutusmugavuse ning visuaalse atraktiivsuse tõstmiseks
tähelepanu pöörata ümbritseva ala haljastamisele. Kergliiklust toetav haljastus:






tuleb

Varjab tuult,
Kaitseb talvel tuisu ja teele kuhjuva lume eest,
On visuaalselt meeldiv,
Tagab teel liikujale piisava nähtavuse,
Suurematel lagedatel aladel varjab keskpäevase päikese eest.

Kergliiklust toetava haljastuse rajamise põhimõtted ja tingimused:
-

Kergliiklustee rajamisel tuleb võimalusel säilitada olemasolev (kõrg)haljastus,
arvestades siiski selle taluvuse ja kuivamisriskiga.

-

Võimalusel tuleb sõiduteest eraldatud kergliiklustee ja sõidutee vahele rajada
haljastus (skeem 5.5.1). Haljastuse kavandamisel tuleb silmas pidada, et ristmike
piirkonnas oleks kergliikleja nähtav autojuhile ning vastupidi.

-

Kergliiklusteede haljastamisel tuleb kasutada liike, mis on antud keskkonda sobivad
ning peavad seal vastu (kattega pinnas, lumetõrje, õhureostus maanteede ääres
jmt).

-

Haljastuse paigutamisel tuleb jälgida, et see ei hakkaks (sh tulevikus, suureks
kasvanuna) teed risustama mahalangenud lehtede, õite või viljadega.
Kõrghaljastuse rajamisel tuleb arvestada, et puude juurestik ei areneks tee
muldkehani ega hakkaks seda lõhkuma.

-

Maantee ja kergliiklustee vahelise ala haljastamisel tuleb arvestada sõiduteega
külgneva vaba ruumi ulatusega (sätestatud vastavalt projektkiirusele ja
liiklussagedusele teede- ja sideministri määrusega nr 55).
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Skeem 5.5.1: Kergliiklustee eraldamine mootorsõidukiliiklusest haljasribaga.

5.7 Probleemsed juhud ja liikluskorraldus
Kergliikluse kui autotranspordile alternatiivi pakkuva liikumisviisi kasutajasõbralikkus
oleneb kergliiklusteede võrgu sujuvusest ning võimalikust liikumiskiirusest. Kergliikluse
mugavamaks muutmisel on oluline, et kergliiklusteed kulgeksid sihtpunktide vahel
võimalikult otse ning liiklus neil oleks võimalikult vähe takistatud. Nõuetekohase
kergliiklustee rajamisel maantee lähedusse võib takistuseks olla ruumipuudus.
Kergliikluse sujuvuse tagamisel on probleemiks ristumiskohad maanteega või
kergliiklustee suundumine ühest maantee servast teise, samuti erineva kiirusega
kergliiklejad. Kerkivaid probleeme on sageli võimalik lahendada ka liikluskorralduslike
võtetega.
Kergliiklust toetav liikluskorraldus:
-

Liikluse korraldamisel tuleb lähtuda kehtivatest seadusaktidest ning kasutada
kehtestatud märgisüsteemi.

-

Peateega paralleelselt kulgeva kergliiklusele mõeldud tee ristumisel kõrvalteega ning
kergliiklusele mõeldud tee ristumisel juurdesõiduteega tuleb liikluskorralduslike
vahenditega anda õigus kergliiklejale kõrvalteel liikuva sõiduki ees (nt paigaldada
mootorsõidukijuhte suunav „anna teed“ liiklusmärk11 – märk nr 221 –
kergliiklusteega ristumiskoha ette).

-

Tähistused ja märgistused peavad olema nähtavad, selged ja loetavad igal
aastaajal.

-

Vältida tuleb ülemärgistamist, nt kergliiklustee alguse ja lõpu märgid igal ristumisel.
Mõistlikum on vajadusel (kui kergliiklejale ei ole antud eesõigust) piirata kergliikleja
liikumiskiirust selleks sobilike vahenditega (nt piiretega, skeem 5.6.4).

-

Kasutatavad tähistused peavad olema sarnased kohaliku kergliiklusvõrgustiku,
soovitavalt kogu maakonna piires, hõlbustamaks liikleja orienteerumist.

-

Õuealal ning madala liiklussagedusega asulasisestel aladel on mõistlik säilitada
segaliiklus ja kasutada liikluse rahustamise võtteid.

11
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-

Mootorsõidukiliikluse rahustamisel tuleb märkidega reguleerimisele eelistada või
lisaks kasutada ehituslikke võimalusi – künnis ehk „lamav politsei“, kitsendatud
läbipääs, vastav teekate vmt (skeemid 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3).

-

Ohutu liikluse tagamiseks tuleb kergliiklusteede täpsemal kavandamisel tähelepanu
pöörata n-ö üleminekukohtadele liikluskorralduse mõttes – liikluskorraldus peab
olema üheselt mõistetav ja arusaadav kõigi liiklejate jaoks ka nt jalgratta- ja jalgtee
lõppemisel
ning
üleminekul
eraldatud
jalgteeks
ja
jalgrattateeks
vmt
situatsioonides.

Skeem 5.6.1: künnis ehk „lamav politsei“. Sarnast võtet on
võimalik kasutada ka jalgrattaliikluse rahustamiseks. (vasakpoolne
foto: flickr.com, autor Richard Drdul; parempoolne foto: wikimedia.org)

Skeem
5.6.2:
munakivisillutise
kasutamine.
(vasakpoolne
bristolcar.blogspot.com; parempoolne foto: picasaweb.com, autor Josh)

Skeem

5.6.3:

sõidutee

kitsendamine.

parempoolne foto: blackheathsurrey.co.uk)
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Skeem 5.6.4: piirete kasutamine kergliiklustunneli sissepääsul. (flickr.com,
autor gregraisman)

5.7.1

Kergliiklustee lõikumine maanteega

Maanteel, kus lubatud sõidukiiruseks on rohkem kui 50 km/h, tuleb kergliiklustee ülekäik
jätta tähistamata või viia eri tasandile. Tähistamata ülekäigu puhul tuleb maantee äärde
paigaldada vastavad hoiatusmärgid (liiklusmärk nr 171) 12.
Eritasandilise ülekäigu rajamine on õigustatud eelkõige kergliiklustee lõikumisel suure
liiklussagedusega maanteega (I-III klassi maantee), kus lubatud sõidukiirus on üle 50
km/h. Eritasandilise ülekäigu vajadus on määratletud majandus- ja taristuministri
määrusega nr 106 „Tee projekteerimise normid “ (vastu võetud 5.08.2015).
Soovitav on eritasandiliste lahenduste kavandamisel eelistada tunneleid sildadele, mille
rajamiseks vajalik maa-ala on reeglina väiksem ning kasutusmugavus suurem
(väiksemad tõusunurgad, treppide puudumine).
Kergliiklustee lõikumisel maantee või tänavaga kuni 50 km/h kiirusepiiranguga alal tuleb
kergliikluse tarvis rajada Eestis kehtivatele standarditele vastav tähistatud ülekäigurada.

5.7.2

Kergliiklusele mõeldud tee lõikumine raudteega

Kergliiklusele mõeldud tee lõikumised raudteega tuleb võimalusel kavandada
olemasolevatesse ametlikesse ülekäigukohtadesse. Uute raudtee ületuskohtade
planeerimisel ja rajamisel tuleb arvestada raudtee tehnokasutuseeskirja tingimusega,
mille kohaselt ei ole lubatud rajada uut samatasandilist ületuskohta, juhul kui rongid
läbivad antud lõiku kiirusega 120 km/h või kiiremini või kui rööbasteed ületab üle 200

12
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jalakäija ööpäevas. Sel juhul tuleb liiklejatele raudteeületamine tagada erinevates
tasapindades. Eritasandi lahendusena tuleb eelistada kergliiklustunneli rajamist.
Uute raudtee ületuskohtade kavandamisel tuleb teha koostööd raudtee taristu valdajaga.
Olemasolevatele
teedele
ja
radadele,
millel
paiknevad
mitteametlikud
raudteeületuskohad ning millele on kavandatud kergliiklusmarsruut või muu kergliiklusele
mõeldud tee, tuleb vastavate liiklusmärkide puudumisel raudtee ületuskohta paigaldada
hoiatussildid.

5.7.3

Ruumipuudus

Ruumipuuduse all tuleb mõista olukorda, kus hooned on rajatud teele väga lähedale,
õuemaa ulatub teeni või trassil paiknevad kaitsealused objektid. Antud planeeringus
käsitletakse ruumipuudusena eelmainitud olukordi füüsilises ruumis; administratiivpiiride
kulgemisest põhjustatud olukordi ei loeta ruumipuuduseks.
Ruumipuuduse lahendamiseks on järgmised võimalused:
-

Vastaval teelõigul on lubatud rajada standardist kitsam kergliiklustee ja/või viia
kergliiklustee maantee serva (rattarada). Standardit mittejärgiva kergliiklustee
rajamine saab toimuda erandina ning vaid põhjendatud vajaduse korral.
Tuleb kaaluda kergliiklustee rajamist ümber takistuse.
Tiheasustusalal võib ruumipuuduse korral kaaluda mootorsõidukiliikluse rahustamise
ning segaliiklusala loomise võimalust.

-

5.7.4

Kergliiklustee ringristmikul

Ringristmiku puhul käsitletakse ringile suubuvaid teesid eraldi teedena ning lahendatakse
kergliiklustee ristumine iga suubuva teega eraldi, vastavalt mootorsõidukitele kehtivatele
kiiruspiirangutele ja liiklussagedusele kas eritasandilisena, tähistamata ülekäiguna või
tähistatud ülekäiguna.

5.8

Loodus- ja kultuuriväärtused ning kergliiklusteede rajamisel
rakendatavad meetmed

Natura 2000 alade ning muude looduskaitseliste piirangutega alade arvestamine
kergliikluse täpsemal lahendamisel

Planeeringulahendusega kaasnevate keskkonnamõjude strateegilise hindamise (KSH)
käigus on toodud välja Natura 2000 võrgustikust ning muudest looduskaitselistest
piirangutest tulenevad võimalikud probleemalad (tähistatud planeeringukaardil vastavalt
valge, musta servaga ja lilla laia joonega). KSH tulemuste kohaselt ei ole kergliiklusteede
rajamine probleemaladel tõenäoliselt välistatud, kuid vajab täpsemaid uuringuid ja
leevendavate meetmete rakendamist. Suurimaks ohuks on eelkõige ehitusaegne tegevus.
Kergliiklusteede edasisel planeerimisel ja projekteerimisel Natura 2000 võrgustiku ning
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muude looduskaitseliste piirangutega aladel tuleb negatiivse mõju ilmnemisel otsida
alternatiivseid lahendusi, nt kergliiklustee alternatiivne asukoht või jalakäijate ja jalgsi
liiklejate paigutamine olemasolevale teemaale koos liikluskiiruse vähendamisega vms.
Kergliiklustee rajamiseks peab loa (ehitusloa või muu haldusakti) andja või asutus, kelle
otsusest sõltub projekti elluviimine ning kes teeb projekti kohta lubava otsuse, olema
veendunud, et kavandatava tegevuse mõju Natura 2000 võrgustiku alale ei põhjusta
olulist keskkonnahäiringut või mis on mõistlikult välistatud. Juhul, kui oluline
keskkonnahäiring Natura 2000 võrgustiku alale ei ole mõistlikult välistatud, algatab
otsustaja vajadusel Natura 2000 võrgustiku alale avalduva mõju hindamise - Natura
hindamise, välja arvatud, kui vastav hindamine on juba läbi viidud vajalikus mahus ning
tõendatud, et kavandatav tegevus ei too kaasa keskkonnahäiringuid Natura 2000
võrgustiku alal. Maakonnaplaneeringu alusel ei väljastata kergliiklusteede rajamiseks
ehitusluba, sellele peab eelnema täpsem planeerimine/projekteerimine kas omavalitsuse
üld- või teemaplaneeringu, detailplaneeringu või teeprojekti käigus.
Kergliikluse marsruutide paiknemisega kaitsealuste objektide läheduses võib kaasneda
inimeste viibimine teega külgnevatel aladel, mis teatud juhtudel on loodusväärtuste
säilimiseks mittesoovitav (nt Nõlvasoo hoiuala läbiv Järvakandi ja Eidapere vaheline
kergliiklusmarsruut). Vältimaks koormuse sagenemist, tuleb marsruutide välja
arendamisel hoiduda marsruutide äärde puhkekohtade rajamisest asukohtades, kus see
võib ohtu seada loodusväärtuse.
Natura 2000 aladele ning muude looduskaitseliste piirangutega aladele kergliiklusteede
rajamisel rakendatavad leevendavad meetmed:
•

Olemasolevad looduskaitsealused objektid tuleb säilitada.

•

Ehitustegevuse ajal tuleb tähelepanu pöörata vee- ja pinnasereostuse
ennetamisele ning taimkatte hoidmisele. Kütuste ja õlide käitluskohtades peab
olema vajadusel koheselt saadaval naftasaaduseid siduv absorbent.

•

Taimestiku ja pinnase eemaldamisel, kaevetööde käigus tekkivad ehitusjäätmed
tuleb ladestada väljapool kaitstavaid alasid.

•

Häiriva mõju vähendamiseks linnustikule on soovitav ehitustööd ajastada
väljapoole pesitsusperioodi (15. aprill – 15. juuli). Parim tööde läbiviimise aeg (nii
linnustiku kui ka taimestiku seisukohalt) on 1. november – 20. märts.

•

Kavandatavad teed tuleb ehitada selliselt, et need ei põhjustaks veerežiimi
muutusi.

•

Edasisel kergliiklusteede planeerimisel tuleb arvestada kaitsealuste objektide ja
alade kaitse-eeskirjades sätestatud piirangutega.

•

Otsese negatiivse mõju ilmnemisel tuleb esmalt kaaluda selle välistamise
võimalusi kergliiklustee reaalse paigutusega maa-ala raames. Juhul kui teed ei ole
mingil juhul võimalik paigutada väljapoole kaitsealuste taimeliikide kasvukohti,
kaaluda taimede ümberistutamist.
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•

Kui kavandatava tee läheduses on tegemist väärtusliku taimestikuga, tuleb vältida
pinnase koorimist või kokkulükkamist seal, kus see ei ole vältimatu. Üheks
võimaluseks on rajada piirded, et kergliiklusteedel paiknevad liiklejad ei pääseks
kaitstavate taimeliikide elupaikadele.

•

Looduskaitsealade piiresse rajatavatel kergliiklusteedel on soovitav loodusliku
katendi kasutamine.

•

Kergliiklusteede edasisel planeerimisel tuleb arvestada looduskaitseseadusest
tulenevate piirangutega.

•

Libedusetõrje puhul on parimaks lahenduseks pidev teede lumevaba hoidmine
(lumesahkade, puhurite, harjamise vms abil) ning seejärel puhastatud teede
vajadusel minimaalne soolamine. Kaitsmata ja nõrgalt kaitstud põhjaveega aladel
on libedusetõrjeks soovitav kasutada puistematerjale.

Kultuuripärandiga arvestamine kergliikluse täpsemal lahendamisel

Kergliiklusteede paiknemise täpsemal lahendamisel tuleb tähelepanu pöörata
kultuuriväärtust omavate objektide paiknemisele – muinsuskaitseseaduse alusel
kaitstavad objektid, väärtuslikud maastikud või muu ruumikasutuses talletunud oluline
kultuuripärand.
Kavandatud objektide elluviimise järgnevate etappide käigus tuleb arvestada ümbritseva
miljööga, sh väärtuslike maastike ning muinsuskaitsealuste objektide paiknemise ja
loomuliku keskkonnaga. Vältida tuleb tee-ehituslike lahendusi (eelkõige piirded, teekate),
mis olemasoleva miljööga ei sobitu.
Muinsuskaitseseaduse alusel kaitstavate objektide lähedusse teemaplaneeringuga
kavandatud objektide täpsemal lahendamisel tuleb koostööd teha Muinsuskaitseametiga.
Arheoloogiamälestiste leidumise korral kavandatava objekti läheduses tuleb teadvustada
arheoloogiliste uuringute läbiviimise vajadust ja/või vajadust kavandatud objekti
paigutamiseks eemale kaitsealusest objektist.
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6 Kergliiklusteede prioriteetsus, hooldus ja valgustamine
Käesoleva teemaplaneeringuga kavandatud kergliiklusvõrgustik on ulatuslik ja katab
valdava osa maakonnast. Erinevate teelõikude rajamine on aga erineva tähtsusega ning
kõike kavandatut saab rajada vaid järk-järgult. Eristamaks esmavajalikke kergliiklusteid,
on kavandatud teed jagatud prioriteetsusklassidesse lähtuvalt järgmistest põhimõtetest:


Kavandatav kergliiklustee suund on planeeringu koostamise ajal tihedas kasutuses
jalakäijate, ratturite jt kergliiklejate poolt, kuid suunal puudub olemasolev
kergliiklustee või kõnnitee;



Kavandatav kergliiklustee suund ühendab olulisi sihtpunkte ning kulgeb suure
liikluskoormusega maanteedega paralleelselt;



Kavandatav kergliiklustee
tervishoiuasutusele;



Kavandatava kergliiklustee suunal on aset leidnud suhteliselt enam liiklusõnnetusi
kergliiklejate osalusel;



Kavandatav kergliiklustee suund, tervise- ja matkarada või rulluisu- ja
rullsuusatee leiab eeldatavasti kasutust aastaringselt ning otstarbekas on
korraldada aastaringne teehooldus.

Kergliiklusteede jagamine
soovituste alusel.

suund

võimaldab

prioriteetsusklassidesse

ligipääsu

toimus

koolile,

kohalike

lasteaiale,

omavalitsuste

PRIORITEETSUSKLASSID:
I
PRIORITEETSUSKLASS
–
nende
kergliiklusteede
rajamist
kavandatakse
esmajärjekorras. I prioriteetsusklassi kergliiklusteede hulgas on eraldi tähistatud teed,
mis tuleb rajada koos valgustusega (kaardil eristatud piirjoonega). Ülejäänud I
prioriteetsusklassi kergliiklusteedele valgustuse rajamine võib toimuda peale tee
rajamist,
kuid
on
tähtsam
II
prioriteetsusklassi
kuuluvate
kergliiklusteede
valgustamisest. I prioriteetsusklassi kergliiklusteed on maakonnaplaneeringu kaardil
tähistatud punase pidevjoonega.
II PRIORITEETSUSKLASS – nende kergliiklusteede rajamist kavandatakse teises
järjekorras. II prioriteetsusklassi kergliiklusteede hulgas on eraldi tähistatud teed, mis
tuleb rajada koos valgustusega (kaardil eristatud piirjoonega). Ülejäänud II
prioriteetsusklassi kergliiklusteedele valgustuse rajamine võib toimuda peale tee
rajamist, kuid on vähem tähtis I prioriteetsusklassi kuuluvate kergliiklusteede
valgustamisest. I prioriteetsusklassi kergliiklusteed on maakonnaplaneeringu kaardil
tähistatud helerohelise pidevjoonega.
Prioriteetsusklassidest tuleb lähtuda:
-

Kergliiklusele mõeldud teede rajamisel;
Kergliiklusele mõeldud teede valgustamisel, juhul kui teed ei rajata koos
valgustusega;
Kergliiklusele mõeldud teede hooldamisel.

Rattamarsruutide puhul olulisi ehitustöid ei teostata ja suuremahulisi kulutusi ei kaasne,
nende viidastamine ja tähistamine toimub jooksvalt, vastavalt võimalustele.
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6.1 Hooldus
Kergliiklusteede hooldamisel tuleb lähtuda tee prioriteetsusest. I prioriteedi
kergliiklusteid ning valgustatud kergliiklusteid tuleb hooldada aastaringselt.
Hooldusel tuleb eelkõige tagada enamkasutatavate teede korrashoid – asulasisestel
teedel ning olulisemate sihtkohtade vahel.
Lume kuhjamisel kergliiklustee ja sõidutee vahelisele alale tuleb arvestada, et ristmikel
peab olema tagatud piisav nähtavus nii kergliiklejatele kui autojuhtidele. Raskete
ilmastikuolude korral on oluline tagada operatiivne teavitus hooldustööde korraldusest.
Perspektiivis
tuleks
kaaluda
võimalusi
kergliiklusteede
talihoolde
täpsemaks
korraldamiseks, sh osaliseks libedusetõrjeta jätmiseks suusatajate või kelgutajate
tarbeks13.

6.2 Valgustamine
Kergliiklusele mõeldud teede valgustamine on oluline nende kasutusaja pikendamise
seisukohast nii ööpäevas kui aastas – Eesti tingimustes on pimedat aega palju, sh koolis
käimise perioodil. Valgustus tõstab nähtavuse parandamise kaudu ka teede turvalisust.
Kergliiklusteede valgustamisel tuleb lähtuda tee prioriteetsusest,
vastavalt tähistatud kergliiklusteed rajada koos valgustusega.

kaardil

Koos valgustusega rajatavatena on teemaplaneeringu käigus määratletud: kõige
kasutatavamad teelõigud, ohtlikud teelõigud, tihedas kasutuses kooliteed, eritasandilised
ristumised (tunnelid ja sillad), ristmikud jm keerulised kohad.
Pikas perspektiivis on kõik käesoleva teemaplaneeringuga kavandatud
kergliiklusteed valgustatud. Valgustuse kasutamisel tuleb lähtuda reaalsest
vajadusest ning vältida valgusreostust ja tarbetut kulu – valgustust võib kasutada vaid
osadel tundidel päevast, mil liikumine on kõige tihedam. Kergliiklusteedele valgustuse
kavandamisel ja rajamisel on soovitav eelistada paindlikke lahendusi, mis vajadusel
võimaldavad kasutada ainult osa valgustitest, reguleerida valgustamist vastavalt
päevavalgusele või inimeste liiklumisele vmt. Valgustuse rajamisel tuleb lähtuda
planeeringuga määratletud prioriteetsusklassist.

Käesoleval hetkel Eesti seadusandluses (majandus- ja taristuministri määrus nr 92 „Tee
seisundinõuded“, vastu võetud 14.07.2015) antud võimalus puudub. Teel osalist lumetõrjet või
libedusetõrje teostamata jätmist põhjendatud juhul soosib näiteks Soome seadusandlus: juhul, kui
see liiklust oluliselt negatiivselt ei mõjuta, võib vald otsustada, et tänaval või tänava osal
teostatakse talihooldus vaid osaliselt või tänaval või selle osal ei teostata libeduse tõrjet, et seda
saaks kasutada kelguga liiklemiseks; libedusetõrje teostamata jätmisest tuleb teavitada (Laki
kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta §3; vaba tõlge). Perspektiivis on
soovitav seadusandlust muuta, võimaldamaks kokkuhoidu hoolduskuludelt ning erinevate
liikumisvahenditega liiklemise edendamist: kergliiklustee piisava laiuse korral oleks võimalik talviti
puhastada ja liivatada vaid pool kergliiklusteest, tõmmates teisele teepoolele suusajälje või
puhastades teise teepoole osaliselt (teele jääb lumekiht). Osaliselt puhastatud teepool tuleks jätta
liivatamata, nii et see teeosa oleks sobilik kelguga, tõukekelguga või suuskadel liikumiseks.
13
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Valgustada tuleb ka aastaringselt kasutatavad tervise- ja matkarajad ning
rulluisu- ja rullsuusarajad või nende osad.
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7 Planeeringulahenduse elluviimine
Rapla maakonna kergliiklusteede ja jalgrattamarsruutide teemaplaneeringu lahendusega
tuleb arvestada kõikide strateegiliste arengudokumentide koostamise ja ka maanteede
projekteerimisel ja rekonstrueerimisel. Teemaplaneeringu lahendusega tuleb arvestada
ka Rail Baltic raudtee projekteerimisel.
Käesolevas teemaplaneeringus on paika pandud kergliiklusteede põhimõttelised suunad.
Kergliiklusteede tähistus joonisel on indikatiivne. Kergliiklusteede täpsemad asukohad ja
rajamiseks vajaliku maa-ala vajadus ja ulatus määratletakse hilisema planeerimis- ja
projekteerimistegevuse käigus. Vastavalt trasside täpsustunud asukohtadele suhtleb
kohalik omavalitsus asjassepuutuvate maaomanikega.
Planeeringu elluviimine toimub pikema ajaperioodi jooksul, järk-järgult.
Maakonna kergliiklusvõrgustiku välja arendamisel tuleb pidada silmas, et olemasoleva
olukorra ning oluliste sihtpunktide paigutuse muutumisel või sihtpunktide lisandumisel
oleksid vajalikud sihtpunktid seotud kergliiklusvõrgustikku. Vajadusel tuleb
teemaplaneeringu joonisel näidatud kavandatavat kergliiklusvõrgustikku
täiendada/korrigeerida, järgides käesoleva teemaplaneeringuga kokku lepitud
põhimõtteid (vt ptk 5.2). Vastavaid täiendusi ei loeta teemaplaneeringu
muutmiseks.

7.1 Teemaplaneeringu rakendumiseks vajalikud tegevused ning
koostöövajadus
Planeeringu elluviimine toimub kohalike omavalitsuste, Maanteeameti ning maaomanike
omavahelises koostöös. Planeeringulahenduse elluviimise rahastamine lepitakse kokku
igal üksikjuhul eraldi, kasutades kohalikke, riiklikke, Euroopa Liidu ning eravahendeid.
Kohalikel omavalitsustel on kergliiklusvõrgustiku välja arendamisel soovitatav teha
koostööd ka ettevõtetega, leidmaks võimalusi kergliiklusteede rajamiseks ja hoolduse
korraldamiseks. Jalgrattateed ja jalgteed kui kohalikud teed, tuleb võtta arvele kohalike
teede registris.
Planeeringu elluviimise alusena on soovitatav koostada planeeringu rakendamise kava,
mille raames analüüsida täiendavalt liiklussagedusi ja sõidukite piirkiirusi teedel ning
sellest lähtuvalt täpsustada kergliiklusteede väljaehitamise mahtusid ja järjekorda.
Järgnevatel planeerimistasanditel tuleb hinnata planeeringu elluviimisega kaasnevat mõju
liiklusohutusele, arvestades Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Direktiivi nõuetega, tuues
välja muuhulgas liiklusohutuse alased eesmärgid, variantide võrdluse ja erinevate
võimaluste kulude-tulude analüüsi.
-

Teekaitsevööndisse kergliiklusele mõeldud tee kavandamisel tuleb teha koostööd
maantee valdajaga ning lähtuda vastavatest seadusandlikest piirangutest.

-

Raudtee kaitsevööndisse kergliiklusele mõeldud tee kavandamisel või raudtee
kaitsevööndit läbiva kergliiklustee kavandamisel tuleb teha koostööd raudtee
valdajaga ja Tehnilise Järelevalve Ametiga ning lähtuda vastavatest seadusandlikest
piirangutest.
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-

Kergliiklusele mõeldud tee kavandamisel mälestise kaitsevööndisse tuleb teha
koostööd Muinsuskaitseametiga ning lähtuda muinsuskaitseseadusest.
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LISAD
Lisa 1

Teemaplaneeringu lähteseisukohad

RAPLAMAA MAAKONNAPLANEERINGU
KERGLIIKLUSTEEDE JA JALGRATTAMARSRUUTIDE TEEMAPLANEERING
LÄHTESEISUKOHAD

Teemaplaneeringu eesmärgid
-

Rapla maakonna kergliiklusteede ja jalgrattamarsruutide võrgustiku
planeerimine;
kergliikluse kui tervisliku ja keskkonnasäästliku transpordiliigi osakaalu
tõstmine igapäevases liiklemises;
liikumisvõimaluste ja liiklusohutuse parandamine.

Teemaplaneeringu lähteseisukohad
-

Rapla maakonnaplaneeringu täpsustamine ning maakonna kergliiklusteede
ja jalgrattamarsruutide võrgustiku planeerimine;

-

Raplamaa kergliikluse arendamise
põhimõtete välja töötamine;

-

Kergliiklustee mõiste täpsustamine ning kergliiklusteede liigitamine
lähtuvalt kasutusviisist, –eesmärgist ja –sagedusest ning teekatte tüübist;

-

Kergliiklusteede trassidele sobivate asukohtade leidmine, arvestades
igapäevast ja puhkeotstarbelist liikumist ja olulisemate sihtkohtade
paiknemist;

-

Kergliiklusteede rajamise põhimõtete määratlemine kergliiklusteede liigiti;

-

Kergliiklust toetava infrastruktuuri rajamise vajaduse väljaselgitamine ja
rajamise põhimõtete määratlemine;

-

Kergliiklust toetava liikluskorralduse põhimõtete määratlemine;

-

Kergliiklust toetavate teenuste
arenguskeemi määratlemine;

-

Kergliiklusteede
määratlemine;

-

Soovituslike kergliiklusteede
põhimõtete määratlemine;

-

Kergliiklusteede rajamise põhimõtete kokku leppimine.
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Kogemuste vahetamise eesmärgil korraldatakse 2010. aasta sügisel kõiki Eesti
maakondi kaasav kergliikluse planeerimise teemaline seminar.
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