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RUUMILOOME KUI PAREMA ELUKESKKONNA
LOOMISE VAHEND
Asumiseltside huvigrupp keskendus peamiselt
kahele aspektile:
- milline on linnaosa, mis kutsub liikuma;
- kuidas suurendada liikumise osakaalu linnaruumis.

Tarbijad ja panustajad linnaosades:
- inimesed, kes seal elavad;
- ettevõtted ja nende töötajad, ettevõtjad;
- piirkonnas tegutsevad ühingud ja ühendused;
- piirkonnas tegutsevad spordiklubid/FIE-d;
- koolid;
- lasteaiad;
- raamatukogud;
- noortekeskused;
Iga piirkond on omanäoline!

1. KERGLIIKLUSTEEDE VÕRGUSTIK JA OHUTUS
Suure ringi küsimus:
Kuidas suurendada igapäevaste olmekäikude sooritamist linnas sees jalgsi, rattaga,
tõukerattaga?
Probleemid:
- liikuma minnakse asulavälistele kergliiklusteedele, sest need on hea kvaliteediga. Linnas
liigutakse autoga.
-

lapsevanemad ei luba lapsi jalgrattaga üksinda liiklema, sest see ei ole teatud teelõikudel
ohutu (viivad ise autoga, sest aega ei ole ühistransporti oodata, jala minna). Jalgrattur,
tõukerattur ja jalakäija ei mahu ühele kõnniteele koos ära. Liikluskultuur ülekäiguradadel.
Kuhu parkida ratas turvaliselt?

-

lapsevanem, kellel on mitu last, ei saa kasutada laenurattaid, sest neil ratastel puudub
lastetool. Laenurattad kõik ühesuurused, täiskasvanud inimesed on aga erinevat mõõtu;

-

täiskasvanud, kes ei oska/ei julge rattaga sõita;

-

erivajadustega inimestele ei ole rattalaenutuses sobilikke liikumisvahendeid
(täiskasvanute kolmerattalised jalgrattaid, neljarattalised tõukerattaid);

-

kiired head kergliiklusteed, otseühendused erinevate linnaosade vahel puuduvad;

1. KERGLIIKLUSTEEDE VÕRGUSTIK JA OHUTUS
Ettepanekud:
-

kergliiklusteede võrgustiku arendamine, laiemad teed, jalakäijate- ja rattasillad;

-

interaktiivne kaart rattateedest, rattaparklatest ja ka kaardid stendidel asulates sees;

- probleemkohtade kaardistamiseks kaardirakendus, mis laseb inimestel peale märkida koos kommentaaridega
ohtlikud kohad, parendust vajavad kohad, et saada adekvaatne sisend kasutaja vaatest; Sama rakenduse kaudu saab
kaardistada ka inimeste poolt kasutatavad „otseteed“ ja „kõnnirajad“;
-

hooajaliselt kahesuunaliste tänavate muutmine teatud kohtades ühesuunalisteks, andes teise raja jalakäijatele,
jalgratturitele ja tõukeratastega sõitjatele;

-

jalakäijate, tõukeratturite liikluskultuuri koolitused, et kõik kaasliiklejad üksteisega paremini arvestaksid;

-

tasuta jalgrattakoolitused ka täiskasvanutele;

-

rattaringluse rataste erinevad mudelid: lastetoolid, väiksema ja madalama raamiga jms.

-

täiskasvanutele, kes ei oska rattaga sõita, tasuta sõidukoolitused

-

erivajadustega inimestele ei ole rattalaenutuses sobilikke liikumisvahendeid (täiskasvanute kolmerattalised
jalgrattaid, neljarattalised tõukerattaid).

-

jalgratta ja tõukeratta ostmise toetus;

-

valvega rattaparklad;

-

nutilukk jalgrattale (et ei peaks trossi ja võtmeid), tõukerattale, lapsevankrile;

-

tasuta linnaratta laenutuse päevad!

2. KOHALIKU KOGUKONNA
KUULAMINE JA KAASAMINE
- Kõnniradade kaardistamine, vaatlus, milliseid
kasutatakse, millised on puudu, millised otseteed
on ise loodud ja populaarsed, millised probleemid
on tegelikult. Kuhu teha ülekäigurajad, millised on
ohtlikud kohad piirkonnas (Veeriku kooli juurest
tulles mööda Tulbi tn peab laps kuidagi ületama
autotee (sest kõnnitee on ainult teisel pool tee
äärt), et saada kasutada ohutuks bussipeale või
üle Viljandi mnt. minemiseks ülekäigurada).
Ülekoormatud, ohtlikud ja avariilised liiklussõlmed
(Ilmatsalu-Ravila, Viljandi-Ravila jt)

- UUTE PLANEERINGUTE PUHUL
üheks tingimuseks määrata, et lisapunte saavad
tööd, mis pakuvad kohalikule kogukonnale
lisandväärtust või toetavad liikumisharrastus.
Et me saaksime lahendused, mis pakuvad midagi
ka tagasi ning, et me ei lõpetaks taaskord mingi
„roostes tünni“ kõrval, sest see on odavaim
lahendus arendajale.

Tulbi tn 12 energiasalvesti arhitektuurikonkurss

3. KESKKONNA LOOMINE

-

pingid, mis sobivad kõigile (erineva disaini ja kõrgusega, kiikuvad ja mittekiikuvad);
puhkeparkide korda tegemine (valgustus, kõnniteed-jalgrajad);
välijõusaal igasse linnaosassse;
motoorikaradade mahamärkimine kõnniteedele, keksukastid jne;
kaasata kogukonda ja noori õuemängude leiutamiseks (nutikate male/kabelaudade
paigaldamine parkidesse, bussipeatustesse);
- bussipeatuste disain (bussi oodata on külm, varikatus puudub paljudes bussipeatustes);
- valgustus (ülekäigukohtade paremad valguslahendused nt Läti, vilkuvad tundlikud
ülekäigumärgid);
- kontrastsem märgistus (kõnnitee, jalgrattate, kombineeritud tee, äärekivid, tähised,
tõkked);

- avalikud laadimispunktid elektrilistele liikumisvahenditele;
- teede parem talihooldus, mis pikendaks erinevate sõiduvahendite kasutamise hooaega kergliiklusteedel;
- soodustused säästliku transpordi kasutamise eest, tervislike eluviiside juurutamisel, liikumisharrastuse
kujundamisel (nii ettevõtetesisesed kui indiviidipõhised, tunnustamine);
- eeskuju näitamine LV-st alates, kõnnikoosolekute populariseerimine;
- linnaruumi vabaõhu koosolekute kohad;
- nutipargi loomine, et inimesed saaksid kontorist õue värske õhu kätte;
- tervislikku eluviisi hindavate, liikumisharjumustega tartlaste kasvatamine (lasteaed, kool, noortekeskus,
MTÜ-d, koostöö „Liikuma kutsuv kool“ tegevustega (liikuma kutsuvad kooli õuealad kogukonna
kasutuses).
- kujundada avalikku hoiakut;

4.MÜRAREOSTUS JA KUUMALAINED
Müra suur negatiivne mõju vaimsele ja füüsilise tervisele.

- puhkeparkide tähtsuse ja olulisuse tunnustamine ning nende säilitamine. Sanatooriumi
pargi (mis on unikaalne nii puhkepargina kui vaikuse osas ning omab suurt rolli ka
kuumalainete tasakaalustajana) säilitamine.
Kuumalained on üks peamisi tulevikukliima riske ning 2017.a avaldatud „Skepast ja Puhkim“
seisukoht on see, et suurte asfalt- ja betoonpindadega hoonestusalad võimendavad
temperatuuritõusu koguni 20 kraadi võrra üldisest ilmajaamas mõõdetud temperatuurist.
Kas me soovime, et kui ülejäänud Tartu naudib +30C suvesooja, harjutakse
Lõunakeskusepoolses linna servas toime tulema +50C ?
- sademete korjamise süsteemid, nende loomise populariseerimine, toetused nende
rajamiseks;
- liigirikkuse toetamine linnaruumis (KIK projektid), lilleaasade-lilleniitude rajamine
koostöös kohaliku kogukonnaga;
- kogukonnaaedade tegevuse soodustamine (rohekaitsevööndite kasutuselevõtt või muud
piirangutega maa-alad, mis sobiksid kogukonnaaedade või lilleniitude rajamiseks. Või
hoopis palliplatsideks).

5.MILLEST TUNTAKSE VEEL PUUDUST?
-

veetakso;

-

parv üle Emajõe;

-

trammid ja trollid ehk kiired ühendused asula servadest kesklinna ja asulatevahelised
kiired ühendused (Haage, Märja, Rahinge, Ihaste, Ülejõe, Annelinn, Jaamamõisa jt);

-

mikrobussid;

-

hooajalised vabaõhu kaugtöökohad linnaruumis;

-

õuesõppeklassid linnaosades, mida saavad kasutada ka kogukonnad (noortekeskus,
asumiselts jne);

Asumiseltsidele saadetud küsimustik
“Kuidas muuta Tartu tänavaruumis liikumine ja
viibimine ohutumaks ning atraktiivsemaks?“
täideti:
Eesti keeles 69 korda;
Vene keeles 3 korda;
Inglise keeles 38 korda.
https://forms.gle/Z8KFS3kNixMEY9kv5

Soovin Teile kõigile,
head kliimakogus osalejad,
suuri unistusi
ja kindlaid plaane!
PIRET MAASIK
Tänan tähelepanu eest!

