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1. Töö eesmärk ja koostamise alus
1.1.

Eesmärk

Koostatud töö eesmärgiks on Tartu linnas kuuele järgnevale kergliiklustee marsruudile
eskiislahenduse koostamine (edaspidi tekstis nimetatud Töö). Töö üldistav nimetus on
kergliiklusteede eskiisprojekt –sõna „kergliiklustee“ on ühine nimetaja töö koosseisus esitatud
jalgratta- ja jalgteede, jalgteede, jalgrattaradade ning jalgrattatänavate kohta. Marsruutide skeemid
ning numeratsioonist tulenev köidetesse jaotamine on järgnev:
•

Kesklinn-Ilmatsalu tn – I köide;

•

Kesklinn-Nõlvaku tn – II köide;

•

Kesklinn-Aruküla tee – III köide;
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•

Raudtee tn lõigus Riia tn- Laseri tn – IV köide;

•

Vaksali tn lõigus Näituse tn- Riia tn, sadamaraudtee koridor ja Ülenurme tn – V köide;

•

Emajõe paremkalda kallasraja koridoris kesklinna ja idapoolse ringtee silla vahelises lõigus –
VI köide.

1.2.

Koostamise alus

Töö koostamise aluseks on Tartu LV LPMKO hanke 04.09.2014. kiri nr 4-7.2/PTR-14-066, kus on
sätestatud allpool esitatud põhimõtted.
Eskiislahenduse koostamisel teostatakse kergliiklusteede asukohavalikud. Vajadusel (tulenevalt
maaomandi küsimustest, keerulisest või konfliksest liiklusolukorrast vms) esitada ettepanekud
kergliiklusteede marsruutide korrigeerimiseks või mitme alternatiivse kergliiklustee marsruudi
rajamiseks.
6

Artes Terrae

Tartu Linnavalitsuse poolt kavandatavate kergliiklusteede eskiisprojekt

52KP14

Eskiislahenduse koostamisel esitada täpsemad lahendused kergliiklusteede ja sõiduteede
ristumistele. Sõidutee ületuskohta peavad saama kasutada kõiki liikumisviise kasutavad kergliiklejad
ning nägemis- ja liikumispuudega isikud. Eskiislahenduse koostamisel arvestada standardiga EVS
843:2003 “Linnatänavad”. Eskiislahenduse koostamisel on lähtetase kõigi tehniliste lahenduste osas
hea "H".
Kõigi marsruutide, va Emajõe paremkaldal kulgeva marsruudi, kergliiklusteede laiuseks kavandada 4
m. Kergliiklusteede äärde kavandada sobilikesse kohtadesse puhkekohad. Puhkekohtade maa-ala
kavandamisel arvestada, et puhkekohtadesse peavad mahtuma istepingid, jalgrattahoidlad ja
prügikastid. Emajõe paremkaldal kulgeva marsruudi kergliiklustee laiuseks kavandada 5 m.
Kergliiklustee äärde kavandada iga 200 m järele puhkekoht pingi, prügikasti ja jalgratta hoiuraamiga.
Iga 600 m tagant kavandada puhkekoht varjualuse, pingi, laua, prügikasti ja jalgratta hoiuraamiga.
Kergliiklustee katend on asfalt, mis võimaldab head liiklemist ka rulluiskudega. Rebase tn sihis
rajatava kergliiklussilla liigeldava osa laiuseks on 7 m.
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2. Projektlahendus
2.1.

Esitatud tüüplõigete projekteerimispõhimõtted

2.1.1. Jalgratta- ja jalgtee
2.1.1.1.

Ühine jalgratta- ja jalgtee

Jalakäijate ja jalgratturite segaliiklusega kus puudub erinevate liikumisviiside ja sõidusuundade

eraldamine – jalakäijad ja
jalgratturid võivad liikuda
kogu tee ulatuses mõlemas
suunas.
Ühise jalgratta- ja jalgtee kasutamine on õigustatud olukordades, kus teel ei ole palju lõikumisi
sõiduteedega ning jalakäijate ja jalgratturite arv ei ole väga suur.
Ühise jalgratta- ja jalgtee ohtudeks on lõikumised sõiduteedega ning võimalikud konfliktid jalakäijate
ja jalgratturite vahel.

2.1.1.2.

Eraldatud jalgratta- ja jalgtee

Jalakäijate ja jalgratturite tee, kus erinevad liikumisviisid on eraldatud teest erineva tekstuuriga
katendiga ning jalgratta sõidusuunad on teekattemärgistusega
erist
atud
.
Erald
atud
jalgr
attaja
jalgt
ee
kasu
tami
ne
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on õigustatud olukordades, kus teel ei ole palju lõikumisi sõiduteedega ning jalakäijate ja jalgratturite
arv on keskmisest suurem. Erineva tekstuuriga katendiga eraldatud jalgratta- ja jalgtee võimaldab
nägemispuudega isikutel tunnetada jalakäijatele ette nähtud tee osa.
Eraldatud jalgratta- ja jalgtee ohtudeks on lõikumised sõiduteedega.

2.1.2. Jalgtee
Ainult
jalakäijate
(ning liiklusseadusega
vastavuses
olevate
jalgrattakasutajatele)
mõeldud
tee.
Jalgrattaliiklus toimub
sellisel juhul sõiduteel
jalgrattarajal
või
sõiduteel
märgistamata
teeosal.
Jalgteede
lõikumistel
muude
teedega tagada sujuv
üleminek lõikuva teega.

2.1.3. Jalgrattarada
Sõidutee servas olev tähistatud jalgrattarada. Olenevalt tänavaruumi ning sõidukitele jääva
tänavaosa laiusest võib jalgrattarada olla eraldatud pidevjoone, äärekivi või katkendjoonega.
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Jalgrattaraja kasutamine on õigustatud olukordades, kus teel on palju lõikumisi teiste sõiduteedega
ning jalakäijate ja jalgratturite arv on üle keskmise suur. Kohtades, kus tänavaruum on kitsas ja seda
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laiendada ei ole võimalik, on vajalik katkendjoone kasutamine, mis võimaldab laiematel sõidukitel
kasutada vastutulevast sõidukist möödumiseks ka jalgrattarada.

2.1.4. Jalgrattatänav
Mootorsõidukite, jalgratturite ja jalakäijate segaliiklusega tänav, kus jalgteed võivad olla eraldatud.
Jalgrattatänaval on kiiruse piirang 30 km tunnis või on seal õueala liikluskorraldus. Jalgrattatänava
kasutamine on õigustatud olukordades, kus oluline jalgrattamarsruut läbib väikese liikluskoormusega
tänavaid ning kus liikluskoormusest lähtuvalt pole otstarbekas hakata tänavaruumis liiklejaid
eraldama.

Jalgrattatänaval võib projekteerimise staadiumis osutuda vajalikuks liiklust rahustavate meetmete
kasutamine.

2.1.5. Jooksurada
Jalgratta- ja jalgtee servas olev täiendav rajaosa, mis on mittepõrutava koorepuru-,
laastu-, kruusa- või nende segu kattega ning mõeldud jooksmiseks.
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2.1.6. Jalgratturite iseteeninduspunkt
Iseteeninduspunkt on seadeldis, kus on
võimalik teha ratta remont-hooldust, selles on
olemas: jalgrattapump; erinevad võtmed;
kinnitus jalgratta hoolduse ajaks (vt
kõrvalolev foto Bfix Oy reklaammaterjalist).
Iseteeninduspunktis
tuleb
tagada
ka
välisvalgustus selle kasutamiseks pimedal ajal.

2.1.7. Puhkekoht
Puhkekoht on pinkide, jalgrattahoidja ning
osadel juhtudel ka lauaga (laua vajadus
määrata edasisel projekteerimisel) varustatud
koht, kus on võimalik istuda.

2.2.

Lõikumised

2.2.1. Lõikumised sõiduteega
Lõikumistel sõiduteega tuleb lähtuvalt lõikuva sõidutee klassist otsustada tee andmise kohustus ja
tõstetud ristumiste kasutamine:
•

•

kui lõikuva sõidutee klass on madalam tänava klassist, millel on projekteeritav jalgratta- ja
jalgtee, tuleb lõikuval teel liiklejal anda teed jalgratta- ja jalgteel liiklejale ning lõikumine teha
tõstetud ristumisega;
kui lõikuva sõidutee klass on võrdne või kõrgem tänava klassist, millel on projekteeritav
jalgratta- ja jalgtee, tuleb projekteerimise käigus otsustada igal üksikjuhul eraldi eesõiguse
reguleerimine ja tõstetud ristumise tegemise vajalikkus.

Et jalgratturid kasutaksid jalgratta- ja jalgteed, tuleb seal võimaldada suures ulatuses eesõigusega
liiklus, st et iga lõikuva tee juures ei oleks jalgratturil tee andmise kohustust.
Ohutuse tagamiseks tuleb lõikumistel kasutada võimalikult palju tõstetud ristumist. Tõstetud
ristumised tuleb teha sellisena, et tõus tõstetud pinnale on vähemal kaks meetrit enne ristumist
jalgratta- ja jalgteega. Tõstetud ristumised tuleb projekteerida soovituslikult teistsugusest materjalist
(nt punastest sillutiskividest), mis tagavad suuremal osal aastast erinevate valgusoludega ristumise
nähtavuse. Samuti on erinev materjal kõigile teel liiklejatele oma struktuurist lähtuvalt tunnetatav ja
edastab signaali liiklusolukorra muutuse kohta. Liikluskorralduslikud teemärgised kavandada
tõstetud ristumisel võimalusel sobiva materjalivalikuga, kasutades selleks vastavamõõdulist ja toonilist kivimaterjali. Juurdepääsud kruntidele teha tõstetud ülekäiguna selliselt, et peateele
12

Artes Terrae

Tartu Linnavalitsuse poolt kavandatavate kergliiklusteede eskiisprojekt

52KP14

väljasõitu ootav auto ei seisaks jalgratta- ja/või jalgteel. Lõikumistel sõiduteega tuleb tagada
nägemispuudega isikutele spetsiaalse reljeefse kivivalikuga lähenemine sõiduteele.
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Lõikumistel tuleb tagada ristumisala valgustamine, seda selliselt, et oleks valgustatud nii ristumise
ala, kui ka jalgratta- ja jalgtee vähemalt 10 meetri ulatuses enne lõikumist. Projekteerimise käigus
tuleb analüüsida olenevalt lõikumise iseloomust ja ristuva tee eeldatavast kasutuskiirusest sobiva
hästi valgustatud ala pikkust – oluline on teha autojuhile nähtavaks teed kasutav jalgrattur ja
jalakäija.

2.2.2. Lõikumised raudteega ja raudteeülesõitude ligiduses
Lõikumisel raudteega ehk raudteeületuskohtade võimalikel laiendamistel või uute rajamisel tuleb
arvestada üldiste nõuetena teede- ja sideministri 09.07.1999 määrusega nr 39 „Raudtee
tehnokasutuseeskirja kinnitamine“ ja selle määruse lisast 4 „Raudteeülesõidu- ja ülekäigukoha
ehitamise, korrashoiu ja kasutamise juhend“, mis määrab ära tingimused, millistel juhtudel saab ja
kuidas tuleb uut ületuskohta projekteerida ning ehitada.
Raudteeülesõidukohtade ligiduses tuleb tagada sõidukite vaba ja ohutu ärasõit raudteelt – seega ei
ole sellistes asukohtades tõenäoliselt võimalik tagada jalgratta- ja jalgtee eesõigust. Võimalikuks
lahenduses on:
•
•
•

jalgratta- ja jalgtee ristumine sõiduteega, kus eesõigus on sõiduteel liiklejal;
raudtee foorisüsteemiga ühildatud või kahel pool raudteed oleva foorisüsteemiga teeületus;
eritasandilise ristumise ehitamine.

Raudtee vahetusse naabrusesse planeeritud jalg- ja jalgrattateede edasisel projekteerimisel saab
tegevus raudtee maa-alal ja selle kaitsevööndis toimuda Tehnilise Järelevalve Ameti ja vastava
raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja nõusolekul – eskiisprojekti alusel tuleb küsida tehnilised tingimused
ja ehitusprojekt tuleb kooskõlastada nimetatud isikutega.

2.2.3. Lõikumised jalgteega
Kohtades, kus jalgrattaliiklus on jalgliiklusest eraldatud, tuleb üldjuhul tagada jalgteega lõikumisel
jalakäijate eesõigus kasutades vastavaid liikluskorralduslikke teemärgiseid ja liiklusmärke. Vajadusel
kasutada ka kiirust piiravat teemärgist.
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2.2.4. Lõikumised jalgrattateega
Erinevate jalgrattateede lõikumisel tuleb üheselt arusaadavalt lahenda eesõigus kasutades vastavaid
liikluskorralduslikke teemärgiseid ja liiklusmärke.

2.3.

Teede ja liiklusreeglite tähistamine

Erinevat liiki teedel tuleb tähistada teel olev liikluskoosseis ja eesõigusreeglid liiklusmärkidega ja
teekattemärgisega. Oluline on reeglite selgitamine erinevatele liiklejate gruppidele: jalakäijatele,
jalgratturitele ja sõidukijuhtidele. Lõikumiste piirkonnas kasutada lähtuvalt lõikuvast teest: erinevat
katendit erinevate liiklejagruppide teede tähistamiseks (lõikumistel väiksemate teedega) või jätta
ristmiku piirkonnas erinevate radade tähistus ära. Kohtades, kus jalgrattarada on mootorsõidukite
jaoks ühesuunalisel tänaval, tuleb iga ristuva tee mõlemal küljel tähistada jalgrattaraja sõidusuund
teekattemärgisega.
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Nägemispuudega isikutele lõikumiste ja erinevate teeosade piiritlemiste selgeks tegemiseks on
vajalik kasutada selleks ette nähtud reljeefseid katendimaterjale.

2.4.

Kooskõlastamine maaomanikega

Töö joonistel on esitatud Tartu linnale kuuluvate katastriüksuste piirid ja muudele omanikele
kuuluvate katastriüksuste piirid (joonistel tähistatud kui erakrundid). Edasisel projekteerimisel tuleb
teha koostööd maaomanikega, et selgitada välja teede projekteerimise võimalikkus teistele isikutele
kuuluval maal.

2.5.

Projekteerimisnõuded lõigul

Jakobi-Baeri ristmiku detailne lahendus antakse Jakobi tn jalgratta -ja jalgteede projekti koostamisel.
Nimetatud projekti olemasolul siduda koostatav projekt nimetatuga, puudumisel lõpetada/ alustada
jalgrattarajad ülekäigurajaga.
Baeri 4 hoone lähiümbruses lähtuda kõnnitee projekteerimisel kehtestatud detailplaneeringust.
Sõidutee projekteerimisel tagada Näituse tänava suunal vähemalt 1,2 m laiuse sõiduosaga
jalgrattarada, mis on eraldatud pidevjoonega ning millel on iga ristmiku piirkonnas mõlemal pool
ristmikku tähistatud sõidusuund noolega. Sõidutee projekteerimisel tagada Jakobi tänava suunal
vähemalt 1,2 m laiune jalgrattarada, mis tulenevalt sõiduraja mittepiisavast laiusest on eraldatud
katkendjoonega. Eraldi rattaraja tähistamine algab joonisel esitatud piirkonnas sõiduraja kitsenedes.
Jalgrattarajaga piirnevas osas keelata mõlemal pool tänavat peatumine.
Oru-Baeri ristmiku piirkonnas olev tänavat ületav ülekäigurada projekteerida tõstetud ülekäigurajana
kiirust piiraval eesmärgil. Näituse tänava suunal oleva jalgrattaraja koha peal pöörata tähelepanu
jalgratturitele sobiva kaldenurga projekteerimiseks või tõstetud ülekäigu katkestamiseks, et vastu
mäge soovituslikust oluliselt järsema kaldega teel liiklejat mitte täiendavalt väsitada. Jakobi tänava
suunal otsustada projekteerimisel pöörata tähelepanu jalgratturitele sobiva kaldenurga
projekteerimiseks.
Baeri tänava tenniseväljakute poolsel küljel on parkimine lubatud kuni Baeri 4 läheduses algava
jalgrattarajani. Baeri tänava Oru tänava poolsel küljel parkimine keelata.
Baeri-Näituse ristmikul olev tänavat ületav ülekäigurada projekteerida tõstetud ülekäigurajana
kiirust piiraval eesmärgil. Näituse tänava suunal oleva jalgrattaraja koha peal pöörata tähelepanu
jalgratturitele sobiva kaldenurga projekteerimiseks või tõstetud ülekäigu katkestamiseks, et vastu
mäge soovituslikust oluliselt järsema kaldega teel liiklejat mitte täiendavalt väsitada. Jakobi tänava
suunal otsustada projekteerimisel pöörata tähelepanu jalgratturitele sobiva kaldenurga
16
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projekteerimiseks. Ristmikul lahendada teekattemärgisega ristumine, et vähendada „lõikamisel“
tekkivat suurt kiirust.
Näituse tänaval lõigus Baeri-Vaksali projekteerida mõlemale poole tänavat vähemalt 1,2 m laiune
katkendjoonega eraldatud jalgrattarada. Sõiduteeosal ei ole võimalik taga minimaalset sõiduraja
laiust, mistõttu tee telgjoont ei märgita. Tänaval olevate puude piirkonnas pole lubatud äärekivide
tõstmine puudele ligemale. Kogu lõigu osas keelata tänava mõlemal küljel sõidutee osas peatumine
(kohtades, kus parkimine on lubatud kõnniteel, võib see säilida) ja alandada piirkiirus kas 30 km/h v
40 km/h. Kiirust vähendaval eesmärgil projekteerida Juridicumi esine ülekäigurada tõstetud
ülekäigurajana, sh pöörata tähelepanu jalgratturitele sobiva kaldenurga projekteerimiseks.
Vaksali-Näituse ristmik projekteerida terviklahendusena alates raudteest ning arvestades ka raudtee
koridori kavandatud jalgratta- ja jalgteed. Projekteerimisel kaaluda kogu ristmiku üles tõstmist, et
tagada alandatud kiirus ja jalakäijate ohutus tänavate ületamisel – kuna nähtavuskolmnurkasid pole
võimalik tagada, siis on üheks võimaluseks ristmiku parem märgistamine. Võimalusel projekteerida
Vaksali tänavale mõlemal suunal eraldi pöörderajad, et tagada raudtee kinni olemise ajal otsesuunas
liikujate vaba vool. Ristmiku ümberprojekteerimisel kaaluda ülekäiguraja paigutust selliselt, et Vaksali
tänaval Näituse tänava ületamist ootav auto ei seisaks ülekäigurajal.
Ristumine raudteega peab jääma olemasoleva raudteeületuskoha piiridesse. Olemasolevat jalgteed
mitte kitsamaks teha, jalgrattarada projekteerida sõidutee arvelt. Tagada jalgrattateelt ja jalgteelt
ühendus raudtee koridori kavandatud jalgratta- ja jalgteega, ühenduse tagamisel arvestada raudteelt
vaba ärasõidu tagamise vajadusega, mistõttu ei ole võimalik eesõiguse andmine jalakäijatele või
jalgratturitele.
Piirdeaia rajamine on lubatud kogu raudtee kinnistu ulatuses, v.a raudtee ülekäigu- ja
ülesõidukohtades. Igale raudteemaa kinnistu eraldisesisvale osale peab olema tagatud raudtee
teenindavate sõidukite ning päästetehnika juurdepääs. Käesoleva eskiisprojekti joonistel on näidatud
võimalikud juurdepääsude asukohad, mida tuleb edasisel projekteerimisel täpsustada. Kui
juurdepääs ületab jalgratta- ja/või jalgteed, peab selle konstruktsioon vastama sõidukite tekitatavale
koormusele.
Näituse tänaval lõigus Vaksali-Puusepa projekteerida mõlemal suunal 1,5 m laiune jalgrattarada.
Puusepa tänava suunal muude teedega mitte lõikuvas osas tuua jalgrattarada sõidutee kõrvalt
jalgtee kõrvale, et võimaldada sõiduteest haljasalaga eraldamine. Uus kõnnitee projekteerida 3 m
laiune. Lõigul keelata kogu ulatuses mõlemal pool tänavat parkimine. Raudteeületuskoha piires
määrata rattaradade laius ja sõiduradade tähistamise võimalikkus koostöös raudtee valdajaga – kui
teekoridori pole võimalik laiendada, kasutada katkendjoonega tähistatud jalgrattarada ja
sõiduradasid mitte märkida; laiendamise võimalikkuse korral projekteerida vajaliku laiusega rajad ja
jalgtee laiendus. Veeriku Ostukeskuse (Selver) sissesõit teha tõstetud ülekäiguna selliselt, et Vaksali
tänaval Näituse tänava ületamist ootav auto ei seisaks ülekäigurajal.
Näituse-Puusepa-Ilmatsalu ristmikul projekteerida jalgrattarajad ristmikuni arvestusega teisel pool
ristmikku oleva jalgrattaliiklusega sõidurajal. Kuna Ilmatsalu tänaval jätkub jalgratta- ja jalgtee ühel
pool tänavat kahesuunalise liiklusega oleva teena, siis tuleb ristmikul projekteerida ühel pool
Ilmatsalu tänavat oleva kahesuunalise tee ühendamine jalgrattaradadega. Projekteerimisel kaaluda
tõstetud ülekäikude tegemist nii Näituse kui Puusepa tänavat ületaval teel. Ristmiku piirkonda
projekteerida teeninduspunkt.
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Ilmatsalu tänaval lõigus Näituse-Ravila projekteerida 4,5 m laiune eraldatud jalgratta- ja jalgtee. Kõik
lõikumised teha tõstetud lõikumistena. Ilmatsalu 28 läheduses projekteerida täiendav ülekäigurada.
Võimalusel säilitada elujõus kõrghaljastus.
Ilmatsalu-Ravila ristmikul ühendada jalgrattaliiklus projekteeritud ringristmiku jalgrattarajaga,
tagada sujuv peale- ja mahasõit. Jalgtee osa siduda projekteeritud jalgteedega. Juhul, kui ehitatakse
välja jalgratta- ja jalgtee ning ristmikku ümber ei ehitata, tuleb esitada projektlahendus nii tulevase
ümberehitus jaoks kui enne ristmiku ümberehitamist tehtava lahenduse jaoks. Kaaluda Ravila
tänavale rajatava ülekäigu tegemist tõstetud lõikumisena.
Ilmatsalu tänaval lõigus Ravila-linna piir projekteerida 4 m laiune ühine jalgratta- ja jalgtee. Tee
siduda linna piirile tuleva maanteeäärse jalgratta- ja jalgteega, sidumisel kaaluda tõstetud lõikumise
tegemise vajalikkust. Samuti tagada sujuv ühendus Betooni tänavaga ning ühenduskohad
kortermajade vahele suunduvate teedega.

3. Järeltegevus
3.1.

Loendamine

Tartu linnas on loendatud jalakäijaid ja jalgrattureid 2013. ja 2014. aastal. Tööga käsitletavas osas on
loenduse punktideks Turu sild, Näituse tn raudtee ülesõit, Riia tn viadukt ja vabadussild. Muudes
tööga seonduvates punktides rattaloenduse andmeid pole.
Töös olevate marsruutidel tuleb korraldada jalakäijate ja jalgratturite loendused olulisemates
sõlmpunktides teede ehitamise eelselt (soovitavalt juba 2015. a mai kuus) ja teede ehitamise järgselt,
et oleks võrreldav kasutajate arvu muutus ning oleks võimalik teha järeldusi ka liiklusohutuse
muutuse osas. Loenduse metoodika tuleb leida üheskoos loenduse läbi viijaga, oluline on et kogu
linna piires ja erinevate aastate lõikes kasutatakse sama metoodikat. Loenduspunktide asukohtade
valikul peaks olema võimalik hinnata marsruudi kasutajate arvu muutust seoses kaugusega
kesklinnast ja muudest tõmbepunktidest.
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