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1. KASTIRATAS JA SELLE KASU OMAVALITSUSELE 

1.1 Kastiratta kasutusvõimalused 

Kastirattad on väga mitmekesised liikumisvahendid, mis võimaldavad tegevusi laste 

vedamisest välikohviku pidamiseni. Selles peatükis on välja toodud mõned levinumad 

kastirataste kasutusvõimalused, aga kindlasti ei ole see loetelu ammendav, sest tegelikult on 

kastiratta kasutusvõimalused piiratud vaid kasutajate endi fantaasiaga. 

 

1.1.1. Eraisikud 

Laste transport  

Euroopa linnades kasutatakse kastiratast 

tõenäoliselt kõige enam laste kooli, 

lasteaeda, parki vm viimiseks. Kastiratas 

võimaldab turvaliselt ja mugavalt vedada 

mitut last ning pakub sealjuures ohtralt 

suhtlusvõimalusi nii vanema ja lapse kui 

ka nende ja ümbritseva kogukonna vahel. 

Just sotsiaalsust toovad kastirataste 

kasutajad välja erilise eelisena teiste 

liikumisviiside ees - laps õpib ümbrust 

jälgides või vahetult suheldes sotsiaalseid 

norme ning kogukonna tavasid, samal ajal 

kui lapsevanem saab kinnistada end 

aktiivse kogukonnaliikmena. Kuigi see 

Lastega sõitmas. Foto: Wout Verlinden 
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võib tunduda vähetähtsana, on just sedalaadi sotsiaalsed kontaktid aluseks tugevatele 

kogukondadele ja sotsiaalsele sidususele.  

Tänapäeva kiire elurütmi kontekstis hindavad lapsevanemad kõrgelt ka võimalust teekonna 

vältel oma lapsega suhelda ja tema päevategemiste kohta kuulda. Kuna last on võimalik 

paigutada rattakastis näoga lapsevanema poole, pakub kastiratas võimalust vahetuks 

vestluseks ning erinevalt autost ka silmsidemeks. Sellised väikesed eelised aitavad 

tugevdada perekondi ning aitavad kaasa õnnelike laste kasvamisele. 

Kastirattad aitavad ka suurendada 

lasteaedade ja koolide ümbruse 

liiklusohutust, sest vähendavad 

autode hulka, mis hommikuti ja 

pärastlõunati lasteasutuste ümber 

tunglevad. 

 

Esemete transport 

Üheks levinud takistuseks 

tavajalgratta kasutamisele 

on inimeste sage vajadus 

vedada suuremõõdulisi või 

raskeid esemeid. 

Kastirattaga seda muret ei 

ole, sest sellega saab 

vedada nii suuri esemeid, 

näiteks mööblit, kui ka 

päris raskeid asju 

(sõltuvalt kastirattast kuni 

üle 
Jõulukuusk koju. Pildil olev ratas kannab nime Nighthawk ja on kokku pandud Eestis 

KP Cyclery OÜ poolt. Allikas: KP Cyclery kodulehekülg. 

„Ma ei kasuta autot, selle asemel 
on kastiratas. Saan kõik kolm last 
kaasa võtta ja omas graafikus ning 
soodsalt ringi liikuda.“  
Kastirattur Tallinnast 
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100 kg kaaluvaid 

esemeid). Seega saab 

kastirattaga näiteks käia 

poes, kolida, viia ära 

taarat, tuua küttepuid, 

võtta tööle kaasa 

trennikoti või teha kõike 

seda korraga!  

 

1.1.2. Ettevõtted/asutused 

Kullerteenus 

Euroopas üks kiiremini hoogu koguvaid kasutusvaldkondi kastiratastele on kullerteenuse 

pakkumine. Kastiratta eelis auto ees tuleb kõige paremini välja tihedalt asustatud 

linnaosades, kus autoliiklus on tihti ummikus ning auto parkimine/peatamine on keeruline. 

Sellistes linnaosades on kastiratas kullerteenuse pakkumiseks kiirem ja odavam lahendus 

kui auto, lisaks puuduvad sellel negatiivsed mõjud ümbritsevale linnakeskkonnale. 

Mobiilsed teenused 

Kastiratas sobib hästi erinevate mobiilsete teenuste pakkumiseks, eriti söögi- ja 

joogilettideks. Kastirattaga saab 

müügipunkti püstitada kõige paremini 

sobivatesse kohtadesse, näiteks 

jalakäijate alale. Eestis on kastiratast 

kasutatud näiteks tänaval jäätise ja kohvi 

müümiseks. Mujal maailmas on lisaks 

kõikvõimalikele söögi- ja joogikohtadele 

kastiratast kasutatud veel näiteks 

mobiilse jalgrattaparanduse jaoks.  

“Kastiratas võimaldab vedada ka pere 
nädala poekotte või aianduskeskusest 
taimi-mullakotte. Ühesõnaga, ei pea poes 
olles mõtlema, mida ja kui palju ostan ja 
kuidas ostud koju saan.“ 

- Aastaringne kastirattur Tartust 

Kohvipood kastirattal. Allikas: https://www.velopresso.cc/ 
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Kastirattakullerid liikluses. Allikas: https://theecofleet.com/ 

 

Tööülesannete täitmine 

Paljudes valdkondades hõlmavad töökohustused linnas ringi liikumist ja tihti ka vajalike 

tööriistade või muude esemete kaasa võtmist. Suurt osa sellistest sõitudest saab kerge 

vaevaga teha kastirattaga. Sel moel töökohustuste täitmine on soodne, keskkonda säästev 

ning töötaja jaoks meeldiv ja tervislik. Näiteks on mujal maailmas kastiratast kasutanud 

haljastustöötajad, torumehed, toitlustusteenuse pakkujad, lihunikud ja lillemüüjad. 
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1.2 Kastirataste kasutuse kasvu kasu omavalitsustele 

Kastirataste populaarsuse kasvust tulenev kasu kohalikele omavalitsustele on väga suur ja 

mitmekülgne. Järgnevalt on toodud 6 põhilist valdkonda, milles kastirataste positiivne mõju 

on eriti suur. 

 

Tervemad inimesed 

Kastiratta kasutamine suurendab inimeste füüsilist aktiivsust, mis on tänapäeva istuva 

eluviisi puhul eriti oluline. On leitud, et regulaarsete ratturite oodatav eluiga on keskmisega 

võrreldes kuni 2 aasta võrra pikem1.  

Kuna aktiivsem kastirataste kasutus aitab vähendada autokasutust, vähendab see ka 

autokasutusest tulenevat tervisekahju inimestele. Tänavamüra ja heitgaaside vähenemine 

aitab vähendada elanike stressitaset ja hingamisteede haiguste esinemist. Kopenhaagenis on 

                                                
1 Cycling and Health. Researchgate. Kättesaadav veebis: https://www.researchgate.net/publication/264405920_Cy-cling_and_Health 

Lihunikuäri Londonis, mis kasutab kauba klientideni toimetamiseks kastiratast. Allikas: https://www.sustrans.org.uk/ 
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arvestatud, et aastal 2016 vähendas rattakasutus haiguspäevade arvu kokku 1,1 miljoni 

võrra - mh säästis see regioonile ligi 215 miljonit eurot.2 Lisaks suurendab vähenenud 

autoliiklus liiklusohutust, eriti jalakäijate, ratturite ja laste jaoks. Euroopa kogemus näitab, 

et mida rohkem liikumisi tehakse jalgrattaga, seda väiksem on liiklussurmade arv. 

 

 

 

Parem elukeskkond 

Kastirattad annavad oma panuse ka meeldivama ja inimkesksema elukeskkonna loomisse. 

Kuna kastiratturid pole ülejäänud linnaruumist eraldatud metallkookoniga, suhestuvad nad 

otseselt teiste inimestega tänaval ning muudavad seeläbi linnatänavad elavamaks, jalakäijale 

huvitavamaks ning sotsiaalselt aktiivsemaks. Seda eriti erinevate põnevate mobiilsete 

                                                
2 Cycling Report fot thr Capital Region. 2016. Regionh.dk. Kättesaadav veebis: https://www.regionh.dk/til-
fagfolk/trafik/Cykler/Documents/19129%20Cykelregnskab%202017_A4%20bred_ENG_enkeltsider_final.pdf 

Tervisekasu on eriti oluline laste jaoks, kelle elustiilivalikud on veel välja kujunemata. Pildil kooli’buss’ (S’cool 
bus) Prantsusmaalt. Allikas: bicycling.com, pildi autor: Emilie Sfez 
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teenuste kaudu, mida kastirattad võimaldavad. Argisemal tasandil on kaaslinlaste nägemine 

ja kuulmine linnaruumis sotsiaalsete suhete põhialus, mis aitab suurendada sotsiaalset 

sidusust - kaaslinlaste kohtamine tänaval aitab inimestel harjuda ühiskonnas esinevate 

erinevustega ning neid sallida ja aktsepteerida. Elavam linnaruum pakub inimestele ka 

meelelahutust ja kultuurilisi elamusi ning äridele suuremat sissetulekut. 

Kuna kastirattal on võrreldes tavarattaga rohkem kasutusvõimalusi, pakub see suuremal 

määral asendust autole. Näiteks Kopenhaagenis on 30% kastiratastest asenduseks 

sõiduautole.3 Ja kuna kastiratas nõuab palju vähem ruumi kui auto, säästab aktiivsem 

kastirataste kasutus väärtuslikku linnaruumi, millele saab anda uue, inimeste jaoks vajaliku 

ja meeldiva otstarbe. 

 

Kliimaeesmärgid 

Transpordisektor on üks suuremaid kasvuhoonegaaside (KHGd) emiteerijaid ning selle 

valdkonna suundumused on Eestis pigem negatiivsed. Seetõttu on väga oluline leida 

mõjusaid meetmeid transpordisektori KHGde vähendamiseks. Aktiivsem kastirataste 

kasutuselevõtt on üks selliseid meetmeid. Pakkudes alternatiivi autole, vähendab see 

autoliiklust ning seega ka KHGsid. Ühe diiselmootoriga kaubaauto asendamine kastirattaga 

võib vähendada KHGde heitmeid ligi 5 tonni võrra aastas4 (Eesti transpordisektori 

koguheide oli 2018. aastal umbes 2,4 miljonit tonni süsinikdioksiidi ekvivalenti). Kastiratas 

on autost märksa säästlikum ka tootmisprotsessis vajatavate materjalide ja energia osas. 

 

Kohaliku majanduse elavdamine 

Aktiivsem kastirataste kasutus on kohaliku majanduse jaoks äärmiselt kasulik mitmel moel.  

Esiteks lubab kastiratta kasutamine paljudel elanikel autot vähem kasutada või sellest üldse 

loobuda. See vähendab tunduvalt regiooni elanike liikuvusele tehtavaid kulutusi, sest autoga 

võrreldes on kastiratta puhul soetuskulud märksa madalamad ning jooksvad kulud 

                                                
3 Danish Cycling Statistics. Cyclingsolutions. Kättesaaav veebis: https://cyclingsolutions.info/embassy/danish-cycling-statistics/ 
4 Boom Time for Cargo Bikes. Cyclinguk. https://www.cyclinguk.org/news/it%E2%80%99s-boom-time-for-cargo-bikes 
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minimaalsed. Potentsiaalne kokkuhoid oleks märkimisväärne: Euroopa riikides 

moodustasid aastal 2019 leibkonna liikuvuskulud keskmiselt 13% leibkonna sissetulekust5  

ning ainuüksi Tallinnas ja Harjumaal ulatusid 2018. aastal elanikkonna ja ettevõtete 

sõiduautodega seotud kulud 1,5 miljardi euroni.6 Aktiivsema kastirataste kasutusega 

säästetud raha saaks seejärel liikuda majandussektoritesse, mis on autokasutusega seotud 

sektoritega võrreldes kohalikuma iseloomuga, sh kohalikesse väikeettevõtetesse. 

Teiseks vähendab aktiivsem kastirataste kasutus töötajate haiguspäevade ja enneaegsete 

surmade arvu. On arvutatud, et jalgrattakasutuse osakaalu kahekordistumine Euroopas 

lisaks regiooni majandusse aastas 7 miljardit eurot vähenenud haiguspäevade arvu tõttu 

ning 78 miljardit är hoitud enneaegsete surmade arvelt.7 

Kolmandaks on leitud, et võrreldes autokasutajatega peatuvad jalakäijad ja ratturid märksa 

tihemini tänavaäärsetes ärides. Seega toetaks aktiivsem kastirataste kasutus kohalike äride 

elujõulisust. Nagu ütles üks tartlasest kastirattur: “Kastirattaga sõites teeme kindlasti 

rohkem spontaanseid peatuseid, näiteks kohvikus või pagariäris. See meeldib eriti lastele.” 

Neljandaks võimaldab kastiratas siseneda ettevõtlusse väikese algkapitaliga. Kuna 

kastirattal on võimalik edukalt 

erinevaid mobiilseid teenuseid 

pakkuda, pole selliste äride 

alustamiseks muud 

kaubanduspinda vajagi. Seeläbi 

soosib laialdasem teadlikkus 

kastiratta kohta väikeettevõtete 

loomist ning üldiselt elanike 

ettevõtlikkust. 

                                                
5 Consumütion by Purpouse. Eurostat. Kättesaadav veebis: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Household_consumption_by_purpose 
6 Tallinna regiooni linnalise liikuvuse arengukava 2035. Kättesaadav veebis: 
https://www.mnt.ee/sites/default/files/elfinder/article_files/tallinna_liikuvuskva_2019november_portrait.pdf 
7 Draft pan-European master plan for cycling promotion . UNESE. Kättesaadav veebis: https://thepep.unece.org/sites/default/files/2021-
01/Informal%20document%203%20Draft%20Master%20plan%20version%2019%20Jan%202021.pdf 

Kastirattaga on lihtne teha spontaanseid külastusi teeäärsetesse äridesse. 
Allikas: http://www.tdcbikes.com/ 
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Noor ettevõtja. Allikas: cargobike_living, Instagram. Autor: Hannes Lents 

 

Rahaline võit kohalikule omavalitsusele 

Tasuvusanalüüsid on näidanud, et investeeringud jalgrattataristusse on väga kõrge 

tasuvusega. Kui üldiselt peetakse transpordiprojektide puhul kõrgeks tasuvusmääraks 

vähemalt 2:1, siis jalgrattataristu tasuvusmääraks on Londonis leitud 4:18 ja Helsingis lausa 

ligi 8:1.9 See tähendab, et Helsingis toodab iga rattataristusse investeeritud euro 8 euro 

väärtuses sotsiaal-majanduslikku kasu. Selline tasuvus on erakordselt kõrge. Muuhulgas 

                                                
8 https://www.cyclinguk.org/sites/default/files/document/migrated/info/economy1fbrf.pdf 
9 https://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/julk_2015-1_en.pdf 
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aitavad nii kõrge tasuvusega investeeringud kasvatada kohaliku omavalitsuse eelarvet, 

millega saab siis rohkem häid ja vajalikke tegevusi ellu viia. Kui mitmed jalgrattakasutusest 

tulenevad tulud või säästud ei mõjuta Eesti haldussüsteemis  otseselt kohaliku omavalitsuse 

eelarvet (nt tervishoiukulude sääst), siis taristu rajamise ja hooldamise kuludelt saadav sääst 

ning majanduskasvust tulenev tulumaksu laekumise kasv omavad väga selget ja otsest 

positiivset mõju kohaliku omavalitsuse eelarvele. 

 

Võrdsemad võimalused kõigile 

Kuna kastiratta kasutamine on niivõrd soodne, aitab kastiratta kasutuse soodustamine kaasa 

liikuvusbarjääride murdmisele ka madalama sissetulekuga elanike jaoks. Linnade senisest 

arengust tulenev vajadus auto järele on vähemalt Tallinna regioonis muutnud järjest 

aktuaalsemaks vaesuslõksu, mis sunnib madalama sissetulekuga elanikke suure osa oma 

sissetulekust auto kasutamisele kulutama, sest muude liikumisviisidega on keeruline või 

võimatu oma igapäevaseid käike teha. Linnade kujundamine (kasti)rataste kasutajate 

vajaduste järgi aitaks seda probleemi vähendada. 

Kui tavarataste kasutajate hulgas on Euroopas üldiselt tunduvalt rohkem mehi kui naisi, siis 

kastirataste kasutajate seas on see vahekord rohkem tasakaalus. Põhjus peitub kastirataste 

paremas sobivuses naiste liikumisvajadustega. Võrreldes meestega teevad naised rohkem 

mitme peatusega käike, näiteks käiakse töölt tulles läbi lasteaiast ja poest. Selliste liikumiste 

jaoks on kastiratas ideaalne liiklusvahend, sest võimaldab vedada inimesi ja asju. Seega aitab 

aktiivsem kastirataste kasutus naistel saada osa jalgrattakasutuse tervise- jm kasudest, 

millest nad muidu saaksid osa keskmiselt vähem kui mehed. 
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2. KASTIRATASTE KASUTUSE SOODUSTAMINE  

2.1. Barjäärid kastirataste kasutamisele Eestis/Tartus 

Järgnevalt on välja toodud põhilised barjäärid kastirataste kasutamisele Eestis ja 

spetsiifilisemalt Tartus. Barjääride tuvastamisel tugineti varasematele liikuvusuuringutele, 

veebiküsitlusele Eesti kastiratturite hulgas, intervjuudele Tartu kastiratturitega ning 

materjalide koostajate eksperdihinnangule. 

 

Taristu 

Nii Tartus kui ka mujal Eestis puudub tänapäevase disainiga terviklik rattateedevõrgustik, 

mis ühendaks vajalikke tõmbekeskusi mugavalt, turvaliselt ja sujuvalt. Puudulik taristu on 

kastirataste kasutamisele konkurentsitult kõige suurem takistus, mida toodi järjepidevalt 

välja nii küsitluse vastustes kui 

intervjuudes. Ilma korraliku 

taristuvõrguta on nii tavaratta kui ka 

kastiratta kasutamine tunnetuslikult 

ohtlik, aeglane ning ebamugav. 

Kastiratturite jaoks on sobiva taristu 

olemasolu eriti oluline, sest kastiratas 

on tavarattast tundlikum nii teekatte 

ebatasasuste, kõrgete äärekivide kui 

ka kitsaste rattateede suhtes. Tartus 

võib üsna heaks taristulahenduseks 

lugeda Vaksali tänava rattaradu, kuigi 

ka seal oleks suurema turvatunde 

tekitamiseks vaja radu laiendada ja 

autoliiklust füüsiliselt rahustada.  
Talvine ilm võib olla barjääriks kastiratta kasutusele, eriti kui taristu 

pole korralikult hooldatud. Allikas:rollingspoke.com 



                                                       

                                                                     
 
 

14 
 

Lisaks kehvale taristudisainile ja võrgustiku vähesele katvusele on väga oluline probleem ka 

taristu (tali)hooldus. Hooldamata teedel on lisatakistuseks libedus ning eriti kastirataste 

jaoks ka paks lumi ja hanged, mis muudavad sageli niigi liiga kitsad rattateed veelgi 

kitsamaks. Sõltuvalt kastiratturi turvatundest võib mõnel lõigul lugeda rahuldavaks 

alternatiiviks arenevale jalgrattataristule ka vähese ja rahustatud liiklusega sõiduteid. 

 

Hoiustamistingimused  

Lisaks teetaristule on kastiratta kasutamiseks hädavajalik ka hoiustamistaristu. Kui linnas 

parkimisega pole kastiratturitel üldiselt probleemi, siis kodu juures hoiustamine on paljude 

- eriti kortermajade elanike - jaoks keeruline. Kuna kastirattad on tavaliselt üsna rasked, pole 

nende treppidest üles või alla vedamine kuigi mugav ega paljude jaoks ka jõukohane. 

Seetõttu on vajalik tänava tasapinnas hoiustamiskoht, millel oleks ka katus, et kastiratast 

ilmastiku mõju eest kaitsta. Järk-järgult on hakatud kortermajade juurde ehitama 

jalgrattamaju, aga neid on endiselt liiga vähe. 

 

Kastiratta hind  

Olulise takistusena kastiratta kasutamisele toodi välja ka selle hind, mis jääb sõltuvalt ratta 

tüübist, seisundist (uus või kasutatud) ning elektrimootori olemasolust vahemikku umbes 

1000-12000 eurot. Eestis seni populaarsemate kastirattamudelite hind jääb üldiselt 

vahemikku 2000-4000 eurot. Jalgratta kohta on selline hind kõrge, aga kui kastiratast näha 

asendusena sõiduautole, siis autoga võrreldes on see siiski soodsam. Lisaks on kastiratta 

ülalpidamiskulud oluliselt väiksemad kui auto omad. Kasutatud kastirataste turg aitaks 

kõrge hinna barjääri leevendada, kuid Eestis see kahjuks veel sisuliselt puudub. 

 

Teadlikkus  

Kastiratas pole Eestis veel kuigi levinud liikumisvahend. Seetõttu on elanikkonna teadlikkus 

kastirattast kui liiklusvahendist ning selle potentsiaalist auto asendamisel üsna madal. 
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Vähene teadlikkus on barjääriks kastiratta kasutusele, sest tihti ei osata seda liikumisviisi 

valikul kaaludagi. 

 

Kiirus ja mugavus võrreldes autoga 

Kastirattaga liikumine võtab hetkel Eesti linnades sõiduautoga võrreldes tunduvalt rohkem 

aega. Selle põhjuseks on alaarendatud ja vähesujuv jalgrattataristu ning 

üledimensioneeritud sõiduteede võrgustik. Viimane muudab ühtaegu nii autosõidu 

püüdmatult kiireks ja mugavaks kui ka tekitab füüsilisi barjääre aktiivsete liikumisviiside 

jaoks, mille kasutajad peavad laiade sõiduteede ületamisel taluma pikki ooteaegu, müra, 

õhureostust ning vähest turvatunnet. 

 

Muutlik ilm 

Muutlikud ilmastikuolud tekitavad kastiratturitele ebamugavust, sest päeva jooksul tuleb 

kaasas kanda erinevaid riideid ja muid vahendeid, millega end vihma korral kaitsta. Lisaks 

võib vihmase ilmaga olla keeruline säilitada esinduslikku välimust.  

Ka talvised külmakraadid võivad aeg-ajalt raskusi tekitada, eriti kui kastis veetakse lapsi, 

kellel võib liikumatult istudes külm hakata. Üldiselt aitab külma vastu küll õige riietus ning 

tuuletõkkeks kastikate. Kastiratta kasutajad külma ilma üldiselt suureks probleemiks ei pea, 

küll aga peavad seda päris oluliseks takistuseks sageli inimesed, kellel puudub talvise 

rattasõidu kogemus. 

 

Harjumus 

Lisaks ratsionaalsetele kaalutlustele tasub olulise barjäärina arvestada ka harjumuse jõudu. 

Kui inimesel on välja kujunenud tavapärased liikumisharjumused, on neid väga keeruline 

muuta, isegi kui objektiivselt oleks mõni muudatus kasulik. Eriti raske on harjumust murda 

sellisel uudsel liikumisvahendil nagu kastiratas, sest inimeste teadlikkus ja oskused selle 

kasutamiseks on vähesed. 
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2.2. Soovitused riigile ja kohalikele omavalitsustele 

Järgnevalt on välja toodud olulisemad meetmed, mille abil kohalikud omavalitsused ja riik 

saavad soodustada kastirataste kasutust. Meetmed on jagatud temaatiliselt nelja rühma ning 

iga meetme järel on sulgudes märgitud, kas see on asjakohane riigi, kohalike omavalitsuste 

või mõlema jaoks. 

 

2.2.1. Taristu 

Jalgrattateede võrgustiku rajamine 

Kõige olulisem meede, mida rakendada kastirataste (ja tavarataste) kasutuse 

soodustamiseks, on tervikliku kaasaegse disainiga turvalise jalgrattateede võrgustiku 

rajamine. Võrgustik peab põhinema jalgrattakasutuse potentsiaalil ning olema kõigil 

olulisematel trassidel teistest liiklejarühmadest (eelistatult füüsiliselt) eraldatud. 

Kastirataste jaoks on sellist võrgustikku eriti vaja, sest nendega veetakse tihti lapsi, mis 

muudab kastiratturid keskmisest ratturist ettevaatlikumaks. Kindlasti peaks kastiratastega 

arvestamiseks rattateed ka piisavalt laiad olema. Hea jalgrattataristu rajamise käigus võib 

kohati olla ajutiseks rahuldavaks alternatiiviks ka sõidutee, aga seda vaid juhul, kui 

panustatakse senisest enam autoliikluse füüsilisse rahustamisse (vt. allpool). (KOV, riik) 

 

Rattateede (tali)hoolduse taseme tõstmine 

Soome ja Rootsi linnades on korduvalt tõestatud, et talvel saab jalgrattaga sõita. Selleks tuleb 

aga tagada eeskujulik rattateede talihooldus. Parim tava on hooldada rattateed enne 

sõiduteid, et anda jalgrattakasutusele praktiline eelis ning sümboolne toetus. Hea variant on 

ka eraldiseisva lepingu sõlmimine rattateede puhastamiseks, mis tagab nende puhastamise 

sõiduteedega samas tempos. Jalgrattasõidu võimaldamine aastaringselt on oluline, et 

jalgrattasõit saaks olla osa inimeste igapäevastest liikumisharjumustest. Harjumused 

muutuvad visalt, mistõttu see tagaks püsivalt kõrge jalgrattakasutuse. Kastirataste jaoks on 

talihooldus väga oluline, sest raskemate sõidukitena mõjutab neid libedus rohkem ning 
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koristamata lumi 

muudab rattateed 

kohati liiga kitsaks, et 

neid kastiratastega 

läbida. Talihoolduse 

kõrval ei tohiks 

tähelepanuta jätta ka 

rattateede hooldust 

muudel aastaaegadel - 

langenud puulehed ja 

paks mudakiht võivad 

samuti tekitada 

ratturite jaoks ohtlikke 

olukordi. (KOV) 

 

Kastirataste 

laenutuse loomine 

Kuna kastiratta 

ostmine on arvestatav 

väljaminek, on 

potentsiaalsetel 

ostjatel palju kasu 

võimalusest kastiratast 

eelnevalt proovida. 

Sellise võimaluse 

pakkumiseks on 

kohalikel 

omavalitsustel 

Talihooldus Oulus 
Vaieldamatu autoriteet ja parim eeskuju 
jalgrataste talikasutuse osas on Oulu linn 
Soomes. Talvel kasutatakse Oulus jalgratast 
12% liikumiste tegemiseks – see on kõrgem kui 
paljude linnade (sh Tartu) suvine 
jalgrattakasutuse osakaal kõigist 
liikumistest. Selle muljet avaldava näidu 
taga on hea jalgrattateede võrgustik ning 
eeskujulik talihooldus. Jalgrattateede 
põhivõrgu talihoolduse prioriteetsustase on 
Oulus kõrgem kui sõiduteedel, rattateede 
puhastamisel ei kasutata soola, vaid 
freesimist, ning sahajuhtidelt nõutakse 
hooldatavate lõikude perioodilist läbimist 
jalgrattal. Need on vaid mõned olulised 
detailid Oulu talihoolduse süsteemist.  
 

 
Foto autor: Pekka Tahkola 

 
 
Loe rohkem siit: https://www.euronews.com/2021/01/22/meet-
the-bike-loving-finnish-city-that-keeps-pedalling-even-in-
the-snow 
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soovitatav luua kastirataste laenutus, 

kasvõi väikeses mahus. Lisaks 

potentsiaalsetele ostjatele saavad sellisest 

laenutusest kasu ka elanikud, kes vajavad 

kastiratast nii harva, et selle endale 

ostmine ei tasu end ära. Linnades, kus 

sellised laenutused on loodud, on need 

osutunud väga populaarseks. (KOV) 

 

Katusega rattaparklate rajamine 

olulisemate ühiskondlike hoonete 

juurde 

Kastiratta hoiustamine on hetkel eriti 

problemaatiline kortermajades (vt 

allpool), aga ka töökohtade ja teenuste 

juures. Kuna kastirattad on kallimad kui 

tavarattad, on nende puhul olulisem 

kaitse ilmastiku eest. Tööl olles võib 

kastiratas ilma heade 

hoiustamistingimusteta igapäevaselt mitu 

tundi vihma või lume käes seista. Seetõttu 

on oluline rajada vähemalt suuremate 

tööandjate ning olulisemate ühiskondlike hoonete juurde katusega rattaparklad, kuhu 

mahuksid ka kastirattad. (KOV, riik) 

 

 

 

Velorent Tartus 
Tartus käivitati 2021. aasta 
alguses kastirataste laenutuse 
pilootprojekt Velorent. 
Eraisikud ja ettevõtted saavad 
kolme erinevat kastiratast 
laenutada päeva või nädala 
kaupa (25 eurot nädal). 
Sellises formaadis laenutuse 
peamine eesmärk on pakkuda 
inimestele võimalust proovida 
kastiratast oma igapäevaste 
käikude tegemiseks, et aru 
saada, kas see on nende jaoks 
sobiv liikumisvahend. Pärast 
laenutusperioodi saavad 
inimesed positiivse kogemuse 
korral rahulikuma südamega 
isikliku kastiratta osta. 
Esimese kuu jooksul on Velorent 
on olnud väga populaarne ning 
tagasiside on olnud 
ülekaalukalt positiivne. Eriti 
suur on nõudlus kastirataste 
järele, millega saab vedada 
lapsi – sellised mudelid on 
juba mitu kuud ette 
broneeritud. 
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2.2.2. Liikluskorralduse muudatused ja muud regulatsioonid 

 

Uusarendustes rattamajade rajamise nõue 

Hoiustamine on hetkel kastiratturite üks suuremaid muresid. Seetõttu tuleks uute 

elamuarenduste puhul kehtestada arendajatele rattamajade vm mugavate, 

ilmastikukindlate ja turvaliste jalgratta hoiustamisvõimaluste rajamise nõue. 

Hoiustamiskoht peaks olema kindlasti tänavaga samal tasapinnal või vähemalt mitte 

eeldama kastiratta treppidest üles-alla tassimist. (KOV) 

 

Maakasutuse suunamine 

Jalgrattakasutuse soodustamiseks on oluline arendada linna võimalikult kompaktselt. Sel 

moel on vahemaad oluliste sihtpunktide vahel piisavalt lühikesed, et anda aktiivsetele 

liikumisviisidele auto ees konkurentsieelis. Konkreetsed meetmed hõlmavad 

uusarenduste soosimist olemasoleva linnalise asustuse piires, segakasutuse 

soodustamist, näiteks uusarenduste esimesele korrusele äripindade rajamise nõude abil, 

ning väiksemate toidupoodide rajamise soodustamist. (KOV, riik) 

 

Autoliikluse (füüsiline) rahustamine 

Kiire ja tihe autoliiklus on väga selge barjäär nii kastiratta kui ka tavaratta kasutusele. 

Seetõttu on soovitatav kõigil 

elamurajoone läbivatel 

tänavatel piirata autode 

kiirust 30 kilmeetrini tunnis 

ning viia ka tänavadisain 

kiirusepiiranguga vastavusse. 

See hõlmab mh liikluse 

füüsilise rahustamise võtete - 

tõkised, teekitsendused, 
Teekitsendus on mõjus liikluse rahustamise meede. Allikas: 

https://dallascityhall.com/ 
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kiiruskaamerad, tänavaäärse parkimise 

vaheldamine teepoolte vahel - 

kasutamist. Lisaks tuleks teatud 

kohtades kaaluda läbiva autoliikluse 

keelamist, et vähendada autoliiklust, 

säilitades samal ajal ligipääsu elamutele 

ja teenustele. (KOV) 

 

Autoliikluse piiramine ja/või 

rahustamine õppeasutuste juures 

Kuna kastirattaga laste vedamisel 

ollakse ohtlike liiklusolude suhtes eriti 

tundlikud, tuleb selles osas erilist 

tähelepanu pöörata õppeasutuste 

ümbrusele. Autoliikluse füüsiline 

rahustamine on hädavajalik ning 

kaaluda võiks ka erinevaid autoliiklust 

piiravaid lahendusi. Sellised võtted 

tagavad koolide ümbruses ohutu 

liikluskeskkonna, mis soodustab nii 

laste iseseisvat liikumist kui ka 

kastirataste kasutust. (KOV) 

 

 

 

 

 

 

Autoliikluse 
rahustamine Göteborgis 
Göteborgis on viimaste 
kümnendite jooksul 
ulatuslikult autoliikluse 
füüsilise rahustamisega 
tegeldud. Kasutatud võtted 
hõlmavad muuhulgas tõkiseid, 
teekitsendusi ja väikesi 
ringteid. Füüsilise 
rahustamise sotsiaal-
majanduslike mõjude 
hindamiseks telliti 
Göteborgis uuring aastatel 
1990-2003 kasutatud 
autoliikluse füüsilise 
rahustamise võtete kohta. 
Tulemused näitavad, et 
autoliikluse füüsiline 
rahustamine oli sel perioodil 
erakordselt tasuv – iga 
investeeritud rahaühik teenis 
end perioodi jooksul 
sotsiaal-majandusliku kasuna 
21,7-kordselt tagasi (vt 
kasutatud materjalid). 
Tähelepanuväärne on, et 
uuringus analüüsiti vaid 
päästetud elude ja ärahoitud 
raskete vigastuste mõju – 
autokasutuse vähendamise 
mõjusid arvesse võttes oleks 
tulemus olnud veelgi 
positiivsem. 
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Uusarendustes 

parkimisnormatiivide muutmine 

Autostumise vähendamiseks ning 

aktiivsete liikumisviiside 

konkurentsivõime tõstmiseks tuleks 

uusarenduste rajamisel langetada 

autoparkimiskohtade 

miinimumnorme ning kehtestada ka 

maksimummäär. Kuna kastiratas on 

eriti sobilik (teise) auto asendamiseks, 

aitaks selline meede kaasa eelkõige 

just kastirataste kasutusele. Samas ei 

tohiks seda meedet kindlasti kasutada 

ilma samaaegselt aktiivsete 

liikumisviiside tingimusi 

parandamata. Vastasel juhul võib 

tekkida tugevam elanikkonna 

vastuseis ning halveneda ka elanike 

üldine töökohtade ja teenuste 

kättesaadavus. (KOV) 

 

Autoparkimiskohtade 

vähendamine kesklinnas 

Parkimiskohtade järk-järguline 

vähendamine annaks kitsastes 

kesklinnades ruumi juurde 

jalgrattateede rajamiseks, vähendaks autoliiklust ning suurendaks aktiivsete liikumisviiside 

Koolitänavate 
programm 
Suurbritannias 
Itaaliast alsuse saanud ning 
alates aastast 2015 
Suurbritannias populaarsust 
kogunud koolitänavate 
programm (School Streets 
Initiative) on 
liikluskorralduslik 
lahendus, mis piirab 
autoliiklust kooli vahetus 
ümbruses hommikuti, kui 
lapsed kooli jõuavad, ja 
pärastlõunati, kui tunnid 
lõppevad. See hoiab ära 
hommikuse autode tunglemise 
kooli juures ning tõstab 
seeläbi õhu kvaliteeti ja 
liiklusohutust. Koolide 
juures korraldavad hommikuse 
ja pärastlõunase liikluse 
sulgemise enamasti 
vabatahtlikud lapsevanemate 
ja õpetajate seast. 
Lisateave: 
http://schoolstreets.org.uk/ 
 
 
Koolitänava sulgemine 
Iirimaal. Allikas: 
FingalCountyCouncil Twitter 
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konkurentsivõimet võrreldes autoga. Kastirataste jaoks on laiendatud liiklemisruum eriti 

oluline. (KOV) 

 

 

 

Linnatänavate standardi uuendamine 

Linnaruumi projekteerimise juhenddokumendina on linnatänavate standardil suur mõju 

jalgrattataristu disainile. Kahjuks on jalgrattataristu käsitlus kehtivas standardis puudulik ja 

aegunud põhimõtetest lähtuv. Seetõttu oleks linnatänavate standardile vaja teha 

uuenduskuur, mille käigus kaasajastataks rattaliikluse käsitlus ning seataks säästvad 

liikumisviisid tänavate projekteerimisel selgelt prioriteediks. (riik) 

 

 

 

Visualiseering tänavast Rootsis, kus auto parkimiskohtade asemele on plaanis luua jalgratta- ja tõukerattaparklad ning 
pingid. Allikas: globetrender.com 
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2.2.3. Maksud ja toetused 

 

Kastirataste ostutoetuse rakendamine 

See meede aitaks inimestel ületada kastirataste suhteliselt kõrge hinnaga seonduvat 

barjääri. Erinevaid kastirataste ostutoetusi on rakendatud mitmes Euroopa linnas, näiteks 

Oslos pakutakse elanikele ostutoetust maksimaalselt 1200 euro väärtuses ja maksimaalselt 

25% ulatuses kastiratta kogumaksumusest. Teiste linnade kogemusel peaks toetuse 

ülemmääraks olema vähemalt 1000 eurot, et see meetmena võimalikult mõjus oleks. Toetus 

saab olla kas kohaliku omavalitsuse määratud või riiklik. Viimasel juhul saaks elektritoega 

kastirattad muuta abikõlblikuks elektrisõidukite toetusprogrammis. (KOV, riik) 

 

Ettevõtte jalgratta vabal ajal kasutamise vabastamine erisoodustusmaksust 

Ettevõtted ei pea maksma erisoodustusmaksu tervise- ja spordikuludelt. See soodustus 

võiks laieneda ka ettevõtte ostetud jalgratta kasutamisele vabal ajal. Nii vabaneks ettevõtted 

erisoodustusmaksu maksmisest, kui soovivad ettevõttele osta tavaratta või  kastiratta, 

millega töötajad saavad liikuda lisaks tööülesannete täitmisele ka vabal ajal. (riik) 

 

Jalgrattaga tööle liikumise maksuvaba kompensatsiooni võimaldamine 

Kuna autoga tööle liikumise eest kompensatsiooni maksmine on maksuvabastatud, siis 

võrdsete tingimuste loomiseks on oluline sama teha ka jalgrataste puhul. Arvestades, et 

kastiratta soetamiskulud on tavarattaga võrreldes märksa kõrgemad, on selle puhul ka tööle 

liikumise kompensatsioon aktuaalsem teema. Võimalikud konkreetsed lahendused oleksid 

näiteks kilomeetripõhise kompensatsioonisüsteemi rakendamine või ametiratta soetamise 

võimaldamine. (riik) 

 

Autokasutuse kõrgem ning diferentseeritum maksustamine 

Eesti maksusüsteemis on mootorsõidukimaks üks vähestest maksudest, mida saavad 

kehtestada kohalikud omavalitsused (vt Kohalike maksude seadus § 5 lõige 7). Seda 
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võimalust tuleks kasutada, et rakendada tipptunnitasu. Riiklikult peaks sellele lisanduma 

auto emissioonidest sõltuv üldine automaks. Selliste maksude mõju oleks kahetine. Esiteks 

hüvitaksid need ühiskonnale autokasutusest tulenevaid iga-aastaseid kulusid (tervise-, 

taristu- jm kulud). Teiseks aitaksid need soodustada säästlike liikumisviiside kasutust, sest 

need muutuksid autoga võrreldes veelgi soodsamaks. Autokasutuse kõrgem maksustamine 

on üks põhilisi soovitusi Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tellitud ning 

Rahvusvahelise Transpordifoorumi (ITF) koostatud Eesti transpordipoliitika soovituste 

raportis (ITF 2020, ‘The Future of Passenger Mobility and Goods Transport in Estonia’). 

(KOV, riik) 

 

Rattamajade ehitustoetuse pakkumine 

Kastiratta hoiustamisprobleemi lahendamiseks tuleks pakkuda korteriühistutele rattamaja 

rajamise toetust. Sel moel saaks järk-järgult arendada välja rahuldavad 

hoiustamistingimused ka olemasolevates kortermajades. Selline meede on juba mõnes 

omavalitsuses, näiteks Tartus, kasutusel. Lisaks ehitustoetusele oleks soovitatav töötada 

välja hea rattamaja tüüpprojekt ning see tasuta kättesaadavaks teha. Sel moel saaks 

vähendada korteriühistute ehituskulusid ja seeläbi ka toetusvajadust. (KOV, riik) 

 

Parkimistasude tõstmine 

Sarnaselt automaksule on ka parkimistasude tõstmisel kahetine motivatsioon: ühiskondlike 

kulude hüvitamine ning säästvate liikumisviiside konkurentsivõime suurendamine. On 

leitud, et parkimistasude tõstmine on üks mõjusamaid meetmeid autokasutuse 

vähendamiseks. Lisaks tuleks kesklinnades kaotada tasuta parkimise õigus igal ajal - kuna 

iga parkimiskoha rajamiseks ja hooldamiseks on kulunud avalikku raha, on tasuta parkimise 

võimaldamine sisuliselt autokasutuse ühiskondlik dotatsioon. (KOV) 
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2.2.4. Eeskuju ja teavitamine  

 

Omavalitsuse teenuste 

osutamisel kastirataste 

kasutamine 

Kastirattad sobivad väga hästi 

mitmete kohalike omavalitsuste 

osutatud teenuste jaoks, näiteks 

haljastusteenused või 

tänavakoristus, aga ka lihtsalt 

omavalitsuse töötajate liikumiseks 

linnas. Otseselt omavalitsuste poolt 

pakutavate teenuste puhul saab 

kastirattad lihtsa vaevaga 

kasutusele võtta, aga sisseostetud 

teenuste puhul tuleb kastirataste 

kasutamist soodustada 

hanketingimustega. Üks võimalus 

on näiteks lisada pakkumuse hindamiskriteeriumitele teenuse osutamisel tekkivate 

kasvuhoonegaaside emissioonide hulk. Sel moel on võimalik mõjutada arvestatavat 

hulka tegevusi linnas. (KOV) 

 

 

 

 

 

Euroopa Liidu vahendid  
Siin toodud meetmete 
rahastamiseks tasub taotleda 
Euroopa Liidu vahendeid. Näiteks 
kulutab Brüssel 5,8 miljonit 
eurot, millest 4,7 miljonit eurot 
tuleb Euroopa Liidui 
vahenditest, et soodustada 
kastirataste ostmist ja 
kasutamist Belgia pealinnas nii 
ettevõtete kui eraisikute 
hulgas. Euroopa Liidu rahastus 
tuleb Urban Innovative Actions 
programmi kaudu: 
https://www.uia-
initiative.eu/en/news/uia-5th-
call-proposals-has-ended-get-
insight-11-new-uia-projects 
Brüsseli programmist lähemalt: 
https://www.eltis.org/in-
brief/news/brussels-aims-
encourage-use-cargo-bicycles 

 



                                                       

                                                                     
 
 

26 
 

Teavituskampaaniate 

läbiviimine 

Kastiratas on Eestis endiselt 

vähetuntud liikumisvahend, mille 

tutvustamiseks ning kasude 

väljatoomiseks tuleks korraldada 

erinevaid teavituskampaaniaid. 

Maailma linnades on tehtud 

mitmeid innovaatilisi ja 

populaarseid kampaaniaid, millest 

saab Eestis eeskuju võtta. Väga 

edukas on olnud näiteks 

Kopenhaagenis kasutusel olev 

meede, mille raames jagatakse 

kasulikku teavet säästvate 

liikumisviiside kohta igale uuele 

linnakodanikule. Sarnaseid 

meetmeid saab rakendada ka 

teiste inimrühmade puhul, kelle 

elus on äsja toimunud suur muutus - kastirataste puhul võiks sobiv sihtgrupp olla näiteks 

vastsed lapsevanemad. Teine väga populaarne lähenemine on linna- ja riigijuhtide eeskuju 

näitamine. Nii võiksid näiteks Eestis linnapead ja abilinnapead kasvõi aeg-ajalt kastirattaga 

igapäevaseid toimetusi teha ning seejuures tagada, et nad ka pildi peale jäävad ja et pildid 

teabematerjalidesse jõuavad. (KOV) 

 

 

 

Kastirattad Strasbourgis 
Strasbourgi linnavalitsus on 
kastirattad edukalt oma töödesse 
kaasanud. Näiteks kasutatakse 
kastirattaid 
liikluskorraldusteenistuse töös, 
tänavate puhastamisel ning 
mobiilse raamatukoguteenuse 
pakkumiseks. Kastirattaga on 
tihti lihtsam vajalikesse 
kohtadesse ligi pääseda (näiteks 
jalakäijate alal) ning selle 
kasutamine on kasulik nii 
linlaste kui ka linnavalitsuse 
töötajate tervisele. 
 
Mobiilne raamatukogu 
kastiratastel. Allikas: 
cyclelogistics.eu 
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Ettevõtetega koostöös jalgrattasõbralike meetmete rakendamine töökohas 

Nii riietumisnormid kui ka 

tööaja paindlikkus on faktorid, 

mis mõjutavad inimeste 

võimalusi kastirattaga tööle 

liikuda. Liialt nõudlikud 

riietumisnormid ei lase 

inimestel natuke märgade ja 

poriste riiete või pisut sassis 

soenguga tööle minna ning 

paindumatu tööaeg ei võimalda 

ratturitel enne tööle sõidu 

alustamist vihmahoo 

möödumist oodata. 

Omavalitsused koostöös 

tööandjatega võiksid otsida 

viise riietumisnormide ning 

töögraafikute paindlikkuse 

suurendamiseks. Ühtlasi saaks 

selliste konsultatsioonide 

käigus leida lahendusi 

kastirataste hoiustamiseks 

töökohtades. (KOV) 

 

 

 

Talviste (kasti)rattasõidu demopäevade/koolituste korraldamine 

Kastirataste kampaania Helsingis 
Helsingis korraldati aastatel 
2018-2020 mitu kastirataste 
populariseerimise kampaaniat. Ehk 
kõige põnevama kampaania raames 
anti neljale perele kastiratas 
üheks kuuks kasutada, kusjuures 
kastiratas pidi asendama pere 
teist autot. Kõik perekonnad 
dokumenteerisid ja jagasid oma 
kogemust sotsiaalmeedias. Selle ja 
järgnenud peredele suunatud 
kampaania üks mõnevõrra 
üllatuslikke järeldusi oli, et 
tihti on ühe autoga peredel 
lihtsam asendada kastirattaga oma 
ainus auto kui kahe autoga peredes 
teine auto. Esimesel juhul on 
tegemist pere ühise otsusega, mis 
mõjutab kõiki pereliikmeid 
ühtviisi, teisel juhul tekitab 
vaid ühe auto asendamine 
peresiseselt tihti ebavõrdse 
olukorra.  
Loe kampaania kohta rohkem siit: 
https://www.bsr-electric.eu/use-
cases/e-bikes-for-families 
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Eestis on endiselt levinud arusaam jalgrattast kui vaid suvisest liiklusvahendist. Samal 

ajal  on teada, et talvise rattasõidu kogemusega inimesed hindavad talviste ilmaolude 

(külm, lumi, libedus) takistusi jalgrattasõidule märksa madalamaks kui sellise 

kogemuseta inimesed. Seetõttu tasub korraldada üritusi, kus inimesed saavad iseseisvalt 

või eelistatult juhendaja käe all talvist (kasti)rattasõitu proovida. Sellisel üritusel saadud 

kogemus vähendab inimestes eelarvamusi talvise jalgrattasõidu suhtes ning omandatud 

oskused aitavad ka reaalselt talvistes oludes paremini toime tulla. (KOV) 

 

Riikliku jalgrattakasutuse soodustamise kommunikatsioonikava loomine 

Jalgrattakasutuse soodustamiseks kasutatavad kommunikatsioonivõtted peaksid olema 

riiklikult koordineeritud. See võimaldaks ühtlustada kommunikatsiooni kvaliteeti 

geograafiliselt ning looks olukorra, kus erinevate tasandite kommunikatsioonitegevused 

toetaksid üksteist. Kommunikatsioonikava peaks põhinema muu maailma kogemusel ja 

uuringutel Eesti 

elanike suhtumise 

kohta 

jalgrattakasutusse. 

(riik) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hollandi kuningas kastirattal. Allikas: https://amsterdamcyclechic.wordpress.com/ 
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Liiklejate hierarhiast lähtuvate põhimõtete kajastamine riiklikes ja kohalikes 

arengukavades 

Säästlike liikumisviiside, sh jalgrattakasutuse eelisarendamine peaks olema selgelt ja 

tugevalt arengukavadesse sisse kirjutatud. Selle meetme rakendamine tekitab 

raamistiku, millest üksikute otsuste tegemisel lähtuda ning soodustab seega 

kvaliteetsemate taristulahenduste loomist. Samuti annab avalikes arengukavades 

jalgrattaliikluse eelisarendamise rõhutamine avalikkusele sõnumi, et jalgrattaliikluse 

osakaalu kasvatamine on oluline ning (kasti)ratturid väärtuslikud kogukonnaliikmed. 

(KOV, riik) 
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Kastiratta kasutamise probleemkohad 
ja nende potentsiaalsed lahendused Tartus 

 

 
Käesolevas dokumendis on toodud välja taristulised ja liikluskorralduslikud kastirataste 
kasutamise probleemkohad Tartus. Ühtlasi on välja pakutud potentsiaalsed lahendused. Siin 
käsitletud probleemkohtade leidmiseks ei viidud läbi eraldi analüüsi, vaid need leiti Tartu 
kastiratta marsruutide kaardi koostamise käigus. Seetõttu pole probleemkohtade nimekiri 
kindlasti ammendav – kirjeldatud on vaid probleeme, mis ilmnesid mainitud kaardi 
koostamisel. 
Samuti pole antud töö suunitletud suuremate ja põhimõttelisemate probleemide (nt. 
puudulik teistest liiklejagruppidest eraldatud jalgrattateede võrgustik või rattateede 
talihoolduse puudujäägid) käsitlemisele. Selle asemel on fookus probleemkohtadel, mida 
saab parandada suhteliselt lihtsasti, kiiresti ja soodsalt. 
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1. Turu tänava puuduv kergliiklusteelõik 

 
 
 
 
Probleem: kaardil näidatud lõigul puudub rattataristu, sõidutee on kastiratturite jaoks liiga 
tiheda liiklusega ja kõnniteed kastirattaga halvasti läbitavad, eriti talvel. See tähendab, et 
sellel lõigul puudub rahuldav taristu kastiratta kasutamiseks. See lünk taristus lõikab 
pooleks Turu tänava kergliiklustee, mis muidu jookseks sirges joones kesklinnast päris linna 
servani. Kuna Turu tänava läheduses pole samas suunas kulgevaid häid alternatiivseid 

Väljavõte Tartu kastiratta marsruutide kaardist. Kõnealune lõik on märgitud erepunase 
sõõriga. Siin ja edaspidi tähistavad tumepunased jooned häid kastiratta marsruute ning 

rohelised jalgrattataristut, mis on kastiratta kasutamiseks vähem sobiv. 
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marsruute, vähendab seal ühe lühikese lõigu puudumine oluliselt kastiratta marsruutide 
võrgustiku terviklikkust. 

 

 
Osa halva läbitavusega lõigust Turu tänaval. Foto autor: Aksel Part 



                                                       

                                                                     
 
 

34 
 

Lahendus: kõige lihtsam lahendus on sellel lõigul kõnniteed laiendada ja selle teekatte 
kvaliteeti parandada, et see kergliiklusteeks muuta. Investeering oleks küllalt väike, aga kasu 
võrgustiku terviklikkuse ja ühenduvuse parandamise osas suur. Tulevikus on Turu tänavale 
küll plaanis rajada jalgrattateede põhivõrgu standarditele vastav taristu, aga selle 
valmimiseni oleks ka kergliiklusteest palju kasu. 

 
 

 

Turu tänava uuem kergliiklustee. Sarnase kergliiklustee võiks rajada puuduvale 
lõigule. Foto autor: Aksel Part 
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2. Laululava ühendus Emajõega 
 

 
 
 

 
Probleem: Tartu laululava juures on päris head kergliiklusteed, aga need ei ühendu hästi 
ülejäänud kastiratta marsruutide võrgustikuga. Võrgustiku terviklikkuse seisukohast on see 
halb, sest vähendab võimalikke tervikteekondi, mis on läbitavad kasutades kastiratta jaoks 
sobivat taristut. Kergliiklustee lõpust viib kruusakattega rada Emajõeni, aga seda on lubatud 
kasutada vaid jalakäijatel. 

 

Väljavõte Tartu kastiratta marsruutide kaardist. Erepunase sõõriga on tähistatud laululava 
ümbruse kergliiklusteed, oranži joonega jalgtee, mis võiks antud lõigu ühendada Emajõega. 
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Lahendus: kõige kiirem ja lihtsam lahendus oleks lubada mainitud jalgteele ka jalgratturid. 
See on ka väga soodne lahendus, sest nõuab vaid märgi vahetamist. Samas oleks lahenduse 
mõju arvestatav, sest see muudaks ühendatud rattateede võrgustiku kohe päris palju 
suuremaks. Kuigi antud rada on üsna kitsas, siis selles piirkonnas pole jalakäijate ja ratturite 
liiklus nii tihe, et sellest kuigi suurt probleemi võiks oodata. Tulevikus võib kaaluda jalgtee 
asemele korraliku kergliiklustee rajamist, aga lühikeses plaanis aitab ka siin pakutud lihtne 
lahendus. Kuigi füüsiliselt midagi ei muutuks, soodustaks ka lihtsalt tee ümber 
klassifitseerimine siiski kastiratta kasutamist, sest kastiratturid planeerivad oma teekondi 
rohkem ette kui tavaratturid. Seda tehes eelistavad nad eelkõige just marsruute, mis 
kulgevad mööda ratta- või kergliiklusteid. Uue kergliiklustee ühenduse loomine avaks neile 
seega marsruutide planeerimisel uusi võimalusi. 

 

Kergliiklustee lõpp Tähtvere spordipargi juures. Foto autor: Aksel Part 
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Jalgtee algus Tähtvere spordipargi juures. Selle jalgtee võiks muuta kergliiklusteeks. Foto autor: 
Aksel Part 
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3. Vaksali tänava rattaradade kõnnitee tasapinnas lõigud 

 

 
 
 
 
 

Probleem: Vaksali tänava rattarajad on kaardil näidatud kohas viidud kõnnitee tasapinda. 
Üleminekukohtades on ebamugavad äärekivid ning sügisel ja talvel tekivad sinna lume- või 
porivallid, sest neid kohti on keeruline puhastada. Lume- ja porivallid muudavad need lõigud 
sisuliselt läbimatuks ning ratturitel ei jää muud üle kui kas ebamugavalt ratta seljast maha 
tulla või sõiduteele põigata – selline manööver võib tihti olla ohtlik, kui takistust ei osata ette 
näha ning sõiduteele põigatakse viimasel hetkel ja ilma kaasliiklejaid õigeaegselt hoiatamata. 
Olukord, kus olulisel rattamarsruudil on läbipääs ratturitele suure osa aastast kinni ei saa 
olla aktsepteeritav linnas, mis püüab aktiivselt rattakasutuse osakaalu tõsta. Lõigu lahendus 
on eriti kehv selle poolest, et see rikub ära muus osas üsna hästi õnnestunud Vaksali tänava 
rattarajad. 

 

Väljavõte Tartu kastiratta marsruutide kaardist. Erepunase sõõriga on ümbritsetud Vaksali tänava 
rattaradadega lõik, lilla joonega on tähistatud lõik, kus rattarajad on viidud kõnnitee tasapinda. 



                                                       

                                                                     
 
 

39 
 

 
 
 
 

Lahendus: parim lahendus sellel lõigul on tuua rattarajad sõidutee tasapinda. Rattaradade 
rajamise ajal leiti, et sõidutee on antud kohas liiga kitsas, et sinna rattarajad ära mahuksid. 
Nüüd tasuks see hinnang uuesti üle vaadata – ehk annab siiski rattarajad sõiduteele joonida. 
Kui see pole endiselt võimalik, siis on parim lahendus sõiduteeruumi laiendamine selliselt, 
et rattarajad sinna ära mahuksid. Kuigi see on suhteliselt kallis ettevõtmine, tasub see end 
ära, sest küsimus pole vaid selles ühes kohas, vaid kogu Vaksali tänava rattaraja 
funktsionaalsuses – ühest ebamugavast ja ohtlikust kohast piisab, et kasutajad tervet lõiku 
vältima hakkaksid. Alternatiivina võib kaaluda ka tavaliselt liikluse rahustamise meetmena 
kasutatava teekitsenduse loomist. Selle lahenduse puhul oleks käsitletud lõigus sõiduautode 
ruum küllalt lai vaid ühele autole – takistuse läbimist võib reguleerida liiklusmärkidega, aga 
liikluse rahustamise seisukohast oleks parem jätta see autojuhtide endi lahendada. Tuleb 

Poolsulanud lumevall Vaksali tänava rattarajal kohas, kus rada läheb kõnnitee tasapinnast üle 
sõidutee tasapinda. Foto autor: Aksel Part 
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küll märkida, et nii pikal lõigul teekitsendust liikluse rahustamise meetmena harilikult ei 
kasutata. Samas liiklejate hierarhia lähenemisega oleks see kooskõlas: Tartu linnavalitsuse 
poolt omaks võetud liiklejate hierarhia näeb ette, et ruumipuuduse korral tuleks kõigepealt 
tagada head ja mugavad liiklemistingimused jalakäijatele ja ratturitele ning alles seejärel 
võimalusel ka sõiduautodele. 

 

 
 
 
 
 
 

  

Sõidutee tasapinnas rattarajad Vaksali tänaval. Antud probleemkohas võiks kasutada sama 
lahendust. Foto autor: Aksel Part 
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4. Sadamaraudtee trass 

 

 
 
 

 
Probleem: sadamaraudtee trassi läheduses on samasuunalisi ühendusi, mis kastiratta 
jaoks sobiksid väga vähe (vt. kaarti). See tähendab, et olemasolev võrgustik on selles 
piirkonnas ebapiisav, et võimaldada vajalikes suundades mugavat liikumist. 

 

Väljavõte Tartu kastiratta marsruutide kaardist. Erepunasega on tähistatud sadamaraudtee trass. 
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Kuigi sadamaraudteel hetkel veel kergliiklusteed pole, on see jalakäijate poolt juba 
kasutusele võetud. See näitab, et vajadus kergliiklustee järele on olemas. Foto autor: Aksel 

Part 
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Lahendus: sadamaraudtee koridori saaks suhteliselt odavalt luua kergliiklusele mõeldud 
rohekoridori. Sõelmekattega kergliiklustee rajamise maksumuseks terves trassi pikkuses 
on linnavalitsuse ametnikud hinnanud umbes 50 000 eurot. Tee rajamise teeb lihtsamaks 
koridoris praegu asuv jämekillustikust endise raudtee aluskiht. Mõistlik oleks jalakäija- ja 
ratturisõbralikult lahendada ka rajatava ühenduse ristumised sõiduteedega, aga need 
tõstaksid kogu objekti maksumust märgatavalt. Kuigi selle lahenduse maksumus on 
võrreldes teiste selles dokumendis pakututega kõrgem, tasub see end ära, sest selle abil 
saab luua päris pika kergliiklusteelõigu, mida on piirkonna rattateede võrgustiku 
terviklikkuse ja ühenduvuse vaatest ka hädasti tarvis. 

 

 
 
 
 

  

Visualiseering sadamaraudtee sõelmekattega kergliiklusteest. Autorid: Liisa Sekavin ja Kertu Kruus 
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5. Näituse tänava rattaraja lõpp 
 

 
 
 
 

Probleem: kaardil näidatud kohas lõppeb rattarada keset ristmikku ära ning raja lõpp on 
joonitud libamisi, suunates nii rattureid teed jätkama kõnniteel. Selline lahendus mitte 
ainult ei kutsu rattureid liikluseeskirja rikkuma (täiskasvanud ratturitel pole üldjuhul 
lubatud kõnniteel sõita), vaid võib tekitada ka liiklusohtlikke olukordi. Kui rattur jätkab 
pärast rattaraja lõppemist liikluseeskirja järgides oma teekonda sõiduteel, võib libamisi 
joonitud rattaraja lõpp suunata autosid tema liiklemisruumi – autojuhid võivad kogemata 
ratturi teeserva suruda või tal tee ära lõigata. Eriti kehv on selline lahendus keset 
ristmikku, mis on niigi kõige keerulisem osa linnaliiklusest nii autojuhtidele kui ratturitele. 
Spetsiifiliselt kastiratturite jaoks on praegune lahendus kehv, sest kõnnitee pole nende 
jaoks piisavalt lai ega küllalt heas korras. 

 

Väljavõte Tartu kastiratta marsruutide kaardist. Musta ristiga on tähistatud ristmik, kus 
rattarada lõppeb. 
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Libamisi rattaraja lõpp keset Näituse-Kastani ristmikku. Lisaks on teekatte märgistus lootusetult 
ära kulunud. Foto autor: Aksel Part 
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Lahendus: korrektset rattaraja lõpu lahendust on demonstreeritud Vanemuise tänaval, kus 
rada lõppeb ära täisnurkselt mitte libamisi. Selline lahendus ei suuna autojuhte ratturi 
ruumi ning kahe sõiduraja ühinemine toimub pikema perioodi jooksul ja ohutumalt. 
(Kasti)ratturite jaoks, kes eelistavad sõiduteel mitte sõita, säilib võimalus kasutada 
kõnniteed. Näituse tänaval tuleks kasutada sarnast lahendust ning rattarada lõpetada enne 
ristmikku, et eemaldada keeruliste manöövrite sooritamise vajadus niigi keerulisel 
ristmikul. 

 

 
 
 
 
 
 

 

Hästi lahendatud rattaraja lõpp Vanemuise tänaval. Foto autor: Aksel Part 
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6. Liikluse füüsiline rahustamine Tähe tänaval 

 
Probleem: Tartus on viimastel aastatel 
loodud hulganisti 30 km/h kiiruspiiranguga 
alasid, eriti elamurajoonides, aga vähe 
tähelepanu on pööratud nendel aladel 
kiiruspiirangust kinni pidamisele. Selle 
tulemusel ületavad mitmel pool reaalsed 
kiirused oluliselt piirangut. Üks selline tänav 
on kindlasti Tähe tänav, aga neid on Tartus 
veel mitmeid. Kiire autoliiklus pärsib 
kastiratta (ja teiste aktiivsete liikumisviiside) 
kasutamist, sest see vähendab inimeste 
tunnetuslikku turvatunnet tänavaruumis. 
Samuti tähendab suurem kiirus rohkem ja 
tõsisemaid avariisid. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Väljavõte Tartu kastiratta marsruutide 

kaardist. Erepunasega on tähistatud 30 km/h 
piiranguga lõigud, lillaga lõigud, kus võiks 30 

km/h piirang olla. 
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Lahendus: kiiruspiirangutega käsikäes peab käima autoliikluse füüsiline rahustamine, et 
reaalsed kiirused vastaksid piirangutele. Liikluse füüsiliseks rahustamiseks on mitmeid 
võtteid, levinumad neist on tõkised ja teekitsendused. Tähe tänaval (ja mujal Tartus) on 
füüsilisi kiiruse rahustamise võtteid kohati ka rakendatud, aga kiiruse mõjusaks 
langetamiseks peaks liiklust rahustavaid võtteid kasutama läbivalt terve Tähe tänava 
pikkuses – tõkist ületades peaks autojuht juba järgmist tõkist nägema, et vahepealne 
kiirendamine end ära ei tasuks. Laiemas plaanis peaks Tartus viima läbi analüüsi, mis leiaks 
tänavad, kus tänavadisain ei ole kooskõlas kiiruspiiranguga. Selle analüüsi baasilt saaks 
liikluse füüsilisele rahustamisele läheneda süsteemsemalt. 

 

Auto sõidab Tähe tänaval 30 km/h kiiruspiiranguga alas kiirusega 45 km/h. Lippudega hoone on 
laste muusikakool. Foto autor: Aksel Part 
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7. Stopp-jooned foorristmikel  
 

 
 
 

Väljavõte Tartu kastirataste marsruutide kaardist. Punase ristiga on märgitud ristmikud, kus ühel 
või mitmel harul saaks ja võiks lisada jalgratturitele stopp-joone. 

Läbivalt rahustatud liiklusega tänav. Allikas: http://www.mikeontraffic.com/ 
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Probleem: kuna kastiratas on tavarattast märksa laiem, ei saa sellega sooritada 
manöövreid, mis eeldavad kitsastest kohtadest läbi mahtumist. See tekitab probleemi 
eelkõige sõiduteel sõites fooriga reguleeritud ristmikel, kus kastirattad kipuvad 
autoliikluse ummikutesse kinni jääma, sest need ei mahu sõiduridade vahelt autodest 
mööda. Kastiratta kasutusmugavuse ja ühenduskiiruse tõstmiseks on oluline, et sellega 
saaks sellistest ummikutest mööda samamoodi nagu tavarattaga. 

 

 
 
 
 
 

Autode rivi Tähe-Võru-Riia ristmiku Tähe tänava harul. See on üks kohtadest, kus eraldi stopp-
joonest ja rajajupist ratturitele oleks palju kasu. Foto autor: Aksel Part 
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Lahendus: hea lahendus sellele probleemile on joonida ristumistele eraldi jalgratta stopp-
joon (vt. alumiselpildil), mis asub autode stopp-joonest eespool. Lisaks tuleks joonida 
lühike rattarada, mis lubab (kasti)ratturitel autodest paremalt poolt mööduda, et jõuda 
oma stopp-jooneni. Rattarada tuleks teha piisavalt lai, et ka kastiratturid sinna ära 
mahuksid. See tähendab, et pakutud lahendus on rakendatav vaid foorristmikel, kus 
sõidutee on piisavalt lai, et mahutada kõrvuti sõiduautot ja kastiratast. Ülal toodud kaardil 
on mõned potentsiaalselt sobivate harudega ristmikud ära märgitud. Turvalisuse 
kaalutlustel on eelistatud vaid ühe sõidurajaga (s.t. ilma pöörderadadeta) harusid, aga 
soovi korral võib kaaluda ka pöörderadadega harusid. Välja on jäetud liiga kitsad ja liiga 
tiheda autoliiklusega teed. Viimased on välja jäetud, sest ilma eraldatud rattateedeta pole 
kuigi palju (kasti)rattureid, kes nendel sõita julgeksid, isegi eraldi stopp-joone joonimisel. 
Seega pole pakutud lahendus nendel teedel praegu vajalik. 
 

 
 Kaugem stopp-joon jalgratturitele koos rattarajaga Vaksali tänaval. Foto autor: Aksel Part 
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8. Puuduvad kergliiklustee märgistused 
 

 
 
 
 
 

Väljavõte Tartu kastiratta marsruutide kaardist. Ristidega on 
tähistatud mõned tähistuseta ületuskohad. 
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Probleem: paljudel kergliiklusteede ristumistel sõiduteega (kaardil on toodud mõned 
näited) pole autojuhile selgelt arusaadav, et seal on kergliiklustee. See suurendab 
avariiohtu, sest pööret sooritavatel autojuhtidel võib kergliiklusteel liikuv rattur kergesti 
märkamata jääda. Samuti ei ole autojuhile kuigi selgelt arusaadav, et pööret sooritades 
tuleb tal ratturile teed anda. Kuna kastirattaga veetakse tihti lapsi, on ohutus kastiratturite 
jaoks eriti oluline. 

 

 
 
 

 
Lahendus: sõiduteele kergliiklusteede ületuskohtades rattatee märgistuse joonimine on 
lihtne, soodne ja mõjus meede selle probleemi leevendamiseks, mida on Tartus ka mitmel 
pool kasutatud. Nii on ristumine autojuhi jaoks selgelt fikseeritud ja teeandmise kohustus 
ilmselgem. 

Ilma märgistuseta ületuskoht Turu tänaval autojuhi vaatest. Foto autor: Aksel Part 
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Hästi tähistatud ületuskoht Võru tänaval. Foto autor: Aksel Part 


