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1. Planeerimise põhimõtted 
 
Jalgrattaliikluse eraldamise vajadus tuleneb enamasti eesmärgist muuta jalgrattasõit 
atraktiivseks ja ohutuks alternatiiviks igapäevasele autoliiklusele. Eraldamise kaudu 
parandatakse liiklusohutust, jalgrattasõidu mugavust ning sujuvust. Olulisel kohal on just 
turvalisuse parandamine.  Siinjuures on oluline just turvatunde loomine. Jalgrattakasutust 
pärsib sageli reaalsest ohust enam inimeste valmisolek jalgrattakasutuse järele, mis sageli 
tuleneb just tajutavast ohutundest. 
Jalgrattateede rajamise vajaduse kriteeriumina tuuakse enamasti välja liikluskoormuse maht 
tänavalõigul. Liikluskoormus avaldab jalgrattaliikluse ohutusele olulist mõju. Standardi 
EVS843:2003 Linnatänavad kohaselt tuleb jalgrattaliiklus eraldada põhivõrgu korral 
autoliiklusest juhul kui ööpäevane autoliikluse maht ületab 1 500 autot. Soomes kasutatav 
Jalakäijate- ja jalgrattateede projekteerimise juhend käsitleb eraldamise vajadust 
üksikasjalikumalt. Põhivõrgul peab jalgrattaliiklus olema autoliiklusest alati eraldatud sõltumata 
liikluskoormusest, kui maksimaalne lubatud sõidukiirus ületab 30 km/h. Väiksema liikluskiiruse 
juures on põhivõrgul lubatud kasutada jagatud tänavaruumi. Maksimaalselt lubatud 
sõidukiiruse korral, mis ületab 50 km/h, peab olema rajatud jalgrattatee. Pärnus puudutab see 
nõue Ehitajate teed, Lennuvälja teed ja Liivi teed, kus jalgrattatee on juba täna eraldi välja 
ehitatud.  
Auto ja jalgrattaliikluse eraldamise kõrval on oluline eraldada ka jalgrattaliiklus jalakäijatest. 
Peamine põhjus seisneb taaskord ohutuses. Standardis EVS843:2003 Linnatänava on 
jalakäijate ja jalgratturite eraldamise vajadusena toodud välja sellisel juhul, kui kergliiklusteed 
kasutatakse kiireteks, pikkadeks jalgratta- ja mopeedisõitudeks, kuid teel on ka jalakäijad, kelle 
ohutus nõuab eraldamist (lapsed, vanurid, vaegnägijad). Eelkõige puudutab see põhivõrku, 
mis ühendab linna äärealasid kesklinnaga ning neil suundadel liikuvad jalgratturid soovivad 
võimalikult kiirelt ja ohutult sihtkohta jõuda. Teise kriteeriumine on standardis välja toodud 
jalakäijate ja jalgratturite liiklussagedus on suur (kokku > 2 000 inimest ööpäevas), mis on 
valdavalt kesklinna piirkonnas.  
Soome Jalakäijate- ja jalgrattateede projekteerimise juhend soovitab kaaluda jalgratturite 
eraldamise vajadust jalakäijatest, kui jalakäijate hulk ühes tunnis ületab 100 inimest. 
Jalgratturid eraldatakse antud juhendi kohaselt jalakäijatest alati järgmistel juhtudel: 

- Suuremate linnade keskuste jalakäijate ala nähtavuse ja jalgrattavõrgustiku 
rakendusliku liigituse erinevuse tõttu; 

- Kasutajate hulga alusel juhul, kui ristlõikel on tipptunnil 
• Rohkem kui 200 jalgratturit ja üle 200 jalakäija 
• Rohkem kui 300 jalgratturit ja üle 50 jalakäija 
• Rohkem kui 50 jalgratturit ja üle 300 jalakäija. 

Põhimarsruutidel eraldatakse jalgratturid jalakäijatest tavaliselt järgmistel juhtudel: 
- Kattuvatel põhimarsruutidel ehk nn. kvaliteetkõnniteedel kiiruse, nähtavuse ja 

jalgrattavõrgustiku rakendusliku liigituse erinevuse tõttu; 
- Kiire jalgrattasõidu põhimarsruutidel kiiruse, nähtavuse ja jalgrattavõrgustiku 

rakendusliku liigituse erinevuse tõttu. 
Jalakäijate ja jalgratturite eraldamine tõstab eelkõige jalakäijate poolt kogetavat 
liikluskeskkonna turvalisust. Samuti parandab see jalgrattaliikluse sujuvust. Soomes kasutatav 
Jalakäijate- ja jalgrattateede projekteerimise juhend on välja toonud jalakäijate ja jalgratturite 
eraldamise positiivsed küljed: 

- jalakäijate ja jalgratturite vaheliste konfliktsituatsioonide vähenemine 
- füüsilise ja tunnetatud ohutuse taseme kasv 
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- ristumiskohtade sujuva ja takistusteta korraldamise võimalus 
- liikumise sujuvuse parendamine 
- ühesuunalise jalgrattatee kasutusse lülitamise võimalus 
- jalgrattaliiklustrassi läbilaskevõime suurenemine 
- liiklustrasside ja keskkonna teenindustaseme tõus (jalgrattasõit muutub sujuvamaks, 

ohutumaks ja kutsuvamaks)keskkond muutub ohutumaks jakiiremaks ning jalakäijate 
- muude, jala käimisega seonduvate toimingute nagu näiteks vaba aja veetmise, 

sotsiaalse läbikäimise ja lemmikloomade jalutamise muutumine lihtsamaks. 
Igal lahendusel on ka negatiivsed küljed, mida tuleb teadvustada ja arvestada ning leida 
meetmed mõju leevendamiseks. Negatiivsed küljed on: 

- eraldamine võib tõsta jalgratturite kiiruseid ja lisada seeläbi jalakäijatele põhjustatavaid 
ohuolukordi kohtades, kus jalakäijad kohtuvad jalgratturitega, seda näiteks väljakutel 
ja platsidel; 

- ruumivajaduse lisandumine juhul, kui jalgratturitele eraldatakse tänava või tee 
ristlõikest eraldi ruum; 

- reeglina suuremaks osutuvad kulud; 
- korrashoid konstruktsiooniliselt eraldatud liiklustrassidel võib osutuda keeruliseks ning 

võib eeldada eritehnika kasutamist; 
- jalakäijate ja jalgratturite omavahelise suhtarvu muutumisel muutub halvemaks ka 

ruumi ärakasutamise paindlikkus; 
- üksnes ehitusmaterjali või teekattemärgistusega teostatud eraldamine jääb talvisel ajal 

lume ja jää alla ning on halvasti märgatav; 
- eraldust ei tarvitseta alati järgida, kui teostus ei ole selgelt arusaadav, järjepidev või 

vastav kohalikul tasandil juurdunud põhimõtetele- 
Jalgrattateede planeerimise aluseks on põhimõte luua terviklik teede võrgustik, mis võimaldaks 
sujuvat, kiiret ja ohutut jalgrattasõitu. Esmaseks prioriteediks on põhivõrgustiku 
väljaarendamine, mis ühendab Pärnu linna äärealasid kesklinnaga, sh rannapiirkonnaga. Ehk 
võrgustik, mis katab põhimarsruute. Vajaduse selle järele tingib erinevate tõmbekeskuste, 
eelkõige kesklinna olulisus. Kesklinna on koondunud suur osa töökohtadest, 
teenindusasutustest ja vaba aja sisustamiseks mõeldud asutustest ning linnaruumist. 
Jalgrattateede võrgustik võimaldab luua jalgrattakasutuseks vajalikud tingimused, et liigelda 
olulisimate keskuste ja huvipunktide vahel auto asemel jalgratastel. 
Põhivõrgu kõrval on olulise tähtsusega erinevate linnaosade vaheline ning linnaosade sisene 
võrk. Nende eesmärgiks on ühendada elupiirkonnad piirkondlike tõmbekeskustega, milleks on 
enamasti kaubandus- ja teenindusasutused ning koolid- ja lasteaiad. Arvestades õpilaste 
liikumiste suurt osakaalu kõikidest päevastest liikumistest on oluline tagada õppeasutuste 
juurde ohutu ja mugav pääs jalgratastel. 
Jalgrattateede kavandamisel on lähtutud põhimõttest, et võimaldada eraldi jalgrattaradadega 
kiired ühendused kesklinna. Neis piirkondades, kus asuvad koolid ning suure tõenäosusega 
kasutatakse jalgrattateed pigem õpilaste poolt, on eelistatud jagatud jalg- ja jalgrattateed. 
Samuti on eelistatud jalg- ja jalgrattateed piirkondades, kus pigem kasutatakse tee vaba aja 
sisustamiseks. Sageli liiguvad neil teedel just turistid. Kesklinna piirkonnas, kus on ka palju 
jalakäijaid, on vajalik jalgratturite ja jalakäijate teeosa selgelt eristada. 
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2. Kergliiklusteede liigitus 
 
Kergliiklusteed jagunevad käesoleva töö kontekstis: 

- jalg- ja jalgrattateeks; 
- jalgrattarajaks. 

Jalg- ja jalgrattatee on jalgrattaga, tasakaaluliikuri ja jalakäija liiklemiseks ettenähtud eraldi 
tee või teeosa, mis on asjakohaste liiklusmärkidega tähistatud. Tegemist jalakäijate ja 
jalgratturite jagatud tänavapinnaga, kus sageli kasutatakse informatiivset teekattemärgistust, 
millega eraldatakse jalakäijatele ja jalgratturitele mõeldud ruum. 

 
 
Tee märgistusena kasutatakse liiklusmärke 433-435 ning teekattemärgistust. 

 
Jalgrattarada on sõidutee koosseisus jalgratta ja mopeediga liiklemiseks ettenähtud 
pikisuunaline sõiduteeosa, mis on tähistatud vastavate liiklusmärkide ja teekattemärgistusega. 
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3. Parameetrid 
 

Eestis kehtiva standardi EVS 843:2003 Linnatänavad kohaselt on jalg- ja jalgrattatee 
parameetrid määratletud lähtuvalt tee kasutajate hulgast. Piirmäärana on kasutatud sagedust 
2000 inimest ööpäevas (nii jalgratturit kui jalakäijat kokku). Erandkorras võib väiksema kui 
2000 jalakäija ja jalgratturi korral olla jalg- ja jalgrattatee laius 2,5 meetrit. Heale tasemele 
vastab jalg- ja jalgrattatee laiusega 3,5 meetrit. Suurema jalakäijate ja jalgratturite arvu korral 
võib jalg- ja jalgrattatee erandkorras olla 2,5 meetrit lai, soovitatavalt 4 meetrit lai. 

Standardi EVS 843:2003 Linnatänavad kohaselt võib jalgrattarada olla erandkorras 0,75 
meetrit lai, soovitavalt 1,5 meetrit lai. 

 

Liik ja kergliikluse 
sagedus (in/ööp.) 

Liikluskoosseis 
 ristlõikes 

Tee laius (m) 
Hea Rahuldav Erandlik 

Kergliiklustee < 2000 jk + 2 jr 3,5 3,0 2,5 
Kergliiklustee > 2000 2jk + 2jr 4,0 3,5 3,0 
Kergliiklustee > 2000 2jk + jr 3,5 3,0 2,5 
Jalgrattarada jr 1,5 1,0 0,75 

 

Soomes kasutatava Jalakäijate- ja jalgrattateede projekteerimise juhendis lähtutakse 
jalgrattateede puhul samuti jalgratturite hulgast. Piirmäärad on 1000, 1500 ja 2000 jalgratturit 
ööpäevas. Samas ei ole teede laiused määratud mitte projekteerimistaseme kohaselt vaid 
lähtuvalt jalgrattatee paiknemise järgi. Soome projekteerimise juhendi kohaselt on 
kahesuunalise jalgrattatee vähim laius kuni 1000 jalgratturi puhul kohalikul marsruudil 2,25 
meetrit, piirkondlikul marsruudil 2,5 meetrit ning põhimarsruudil 2,5 meetrit.  

 

Jalgratturit 
ööpäevas 

Jalgratturite  
hulk 

ristlõikel 

Katendi laius (m) 

Põhimarsruut 
Piirkondlik 
marsruut 

Kohalik 
marsruut 

kuni 1000 1+1 2,5 2,5 2,25 
1000-1500     2,5 2,5 
1500-2500 1+2 3,0 3,0 2,5 
> 2500 1+2(2+2) ≥  3,0 ≥  3,0 ≥ 3,0 

 

Jalg- ja jalgrattatee vähim laius väikese jalakäijate ja jalgratturite hulga korral kohalikul 
marsruudil on 3,0 meetrit, piirkondlikul marsruudil 3,5 meetrit ja põhimarsruudil 4,0 meetrit. 
Suurema jalakäijate ja jalgratturite hulga kui 2000 korral on jalg- ja jalgrattateede laiused 
sõltuvalt piirkonnas 4,0 meetrit kuni 4,5 meetrit. Üle 4000 jalakäija ja jalgratturi korral on 
määratletud tee vähim laius, mis on 4,5 meetrit. 
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Jalakäijate ja 
jalgratturite hulk 

ööpäevas 

Katendi laius (m) 

Põhimarsruut 
Piirkondlik 
marsruut 

Kohalik 
marsruut 

kuni 1000 4,0 3,5 3,0 
1000-2000 4,0 3,5 3,5 
2000-4000 4,5 4,0 4,0 
> 4000 ≥  4,5 ≥  4,5 ≥  4,5 

 

Jalgrattarea ning tänava soovituslikud laiused muutuvad sõltuvalt tänava kiiruspiirangust. 
Tänava, mille ääres paikneb jalgrattarada, sõiduraja laius peab olema 3,0-3,25 meetrit juhul 
kui kiiruspiirang on 30-40 km/h ja 3,25-3,5 meetrit juhul, kui kiiruspiirang on 50 km/h või kui 
teel on suur raskeliikluse osakaal. Jalgrattaraja laiused on Soomes kasutatavas juhendis 
määratletud minimaalse näitajana ja eesmärgina. Minimaalne jalgrattaraja laius 
põhimarsruutidel on 1,75 meetrit, eesmärk 2,0 meetrit (Eestis 0,75 meetrit ja hea taseme 
korral 1,5 meetrit), kui kiiruspiirang on 30 km/h. Juhul kui tänaval on kiiruspiirang 50 km/h, 
siis on jalgrattaraja minimaalne laius 2,0 meetrit, soovitatavalt 2,25 meetrit. 

 

Kiiruspiirang 
(km/h) 

Jalgratturite 
 hulk 

ööpäevas 

Katendi laius (m) 
Põhi ja piirkondlik 

marsruut 
Kohalik 

marsruut 
Minimaalne Eesmärk Minimaalne Eesmärk 

30 < 1000 1,75 2,00 1,25 1,75 
> 1000 1,50 1,75 

40 < 1000 1,75 2,00 1,25 1,75 
> 1000 1,75 2,25 1,75 2,00 

50 < 1000 1,75 2,00 1,50 2,00 
> 1000 2,00 2,25 2,00 2,25 

 

Jalgrattaga liiklemise tingimused ning elanike valmisolekut jalgrattakasutuse järele mõjutab 
olulisel määral tee olukord ning parameetrit. Just jalgrattaradade puhul erinevad nõuded Eestis 
ja Soomes olulisel määral. Eestis on mitmes piirkonnas rajatud jalgrattaradu lähtuvalt Eestis 
kehtestatud normidest. Elanike hinnangul ei ole rakendatud lahendused olnud piisavalt 
sobilikud, et muuta nende hoiakuid ja parandanud valmisolekut jalgratta kasutamiseks 
igapäevaste reiside sooritamiseks. Eelkõige on probleemiks ohutunne, mis kaasneb kitsal 
jalgrattarajal sõitmisega. Sellest tulenevalt on jalgrattaradade puhul lähtutud eelkõige Soomes 
kasutatud juhendist. Jalg- ja jalgrattateede puhul võib standardis EVS 843-2003 Linnatänavad 
välja toodud parameetrid pidada piisavaks. 

Käesolevas töös soovitatakse jalgrattarajad kavandada 2 meetri laiusena. Lõigetes, kus see ei 
ole tänavaruumi parameetrite tõttu võimalik, võib kasutada ka väiksemat laiust. Siiski peaks 
olema erandlik olukord, kus jalgrattaraja laius jääb väiksemaks kui 1,5 meetrit. 
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4. Kavandatud kergliiklusteed 
 
Käesolev töö lähtub Pärnu linna üldplaneeringuga kavandatud jalgrattateedevõrgustikust. 
Vaatluse alla võetakse lõigud, kus hetkel puudub jalgrattatee või –rada. Samuti need lõigud, 
kus konsultant leiab põhjuse olemasoleva jalgrattatee muutmiseks. 
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Haapsalu mnt 
 
Haapsalu mnt ühendab Vana-Pärnu linnaosa kesklinnaga. Kaugusest tulenevalt on jalgratturite 
jaoks oluline kiire ühenduse võimalus. Sel põhjusel on otstarbekas rajada tänava äärde kogu 
ulatuses jalgrattarajad. Hetkel on tänava ühel äärel jalg- ja jalgrattatee. Samas ei vasta 
olemasolev tee normides esitatud nõuetele ega ratturite vajadustele. Tänavaruumi 
parameetrid on piisavad, et liikluskorraldust muutmata oleks võimalik paigutada tänava äärde 
jalgrattarajad. Tänavaäärne parkimine peaks olema lubatud üksnes märgistatud kohtades, et 
vältida autode parkimist jalgrattarajal. Tänava ristiprofiil on otstarbekas kujundada 
alljärgnevalt. 
 

 
 
Linnapiiril Audru valla suunas paikneb jalg- ja jalgrattatee mõlemal pool teed. Olemasolev 
ülekäigurada tuleks kohandada jalakäijate ja jalgratturite ületuseks sobilikuks ning rajada tee 
keskele füüsiline ohutussaar. Tänava ääres paikneva kaupluse ees olevad parkimiskohad tuleb 
maha märkida pikisuunaliselt sõiduteega. Sellise lahenduse korral on tagatud ohutum 
liiklemine, kuna kaldsuunalise parkimise korral ei pruugi manööverdav sõiduk märgata 
lähenevat jalgratturit ega ka tänaval liikuvat sõidukit. 
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Lõigul on parkimiskohad Haapsalu mnt 37, 74a ja Vana-Pärnu kalmistu juures. Kuna 
parkimiskohtadega lõikes suureneb jalgratturite ja autode vahelise konflikti tõenäosus, tuleks 
kaaluda Haapsalu mnt 74a juures tänavaäärsete parkimiskohtade vajalikkust. 
Parkimiskohtadega lõike soovituslik ristprofiil on alljärgnev. 
 

 
Haapsalu mnt ja J.V.Jannseni tänava ühendusel tekib kitsaskoht Siimu sillal, kus sõidurajad on 
liialt kitsad jalgrattaraja märkimiseks ning kõnnitee laius ei võimalda samuti jalgratturite 
eraldamist jalakäijatest. Parim lahendus oleks spetsiaalse kergliiklussilla rajamine.  
Olemasoleval sillal on võimalik kasutada üksnes jalakäijate ja jalgratturite jagatud ruumi 
soovitusliku sõidusuunaga. Soovituslik silla kasutamise pool jääb sõidusuuna suhtes paremale. 
Jalgrattarada suundub sillale lähenedes kõnniteele. Sillalt lahkuv suund eraldub pärast 
parempööret kõnniteelt eraldi jalgrattarajale. 
 

 
 

J.V.Jannseni tn 
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J.V.Jannseni tn on jätkuks Haapsalu mnt jalgrattateele. Tänaval paikneb jalg- ja jalgrattatee 
tänava jõepoolsel küljel. Nii jalakäijate kui jalgratturite liiklus on sel lõigul kahesuunaline ning 
toimib jagatud ruumina. Kuna tänava ääres paiknevad nii korterelamud kui ka 
teenindusasutused, liigub tänaval rohkelt jalakäijaid kui jalgrattureid. Kohati ei vasta jalg- ja 
jalgrattatee laius normis esitatud nõuete heale tasemele. Seda eelkõige bussipeatuste juures. 
Ohuks on ka hoovidest väljasõidud. Kuna majad paiknevad vahetult tänava ääres, siis on nii 
jalgratturitel kui ka hoovist välja sõitvatel sõidukitel üksteise nägemine raskendatud. Suurim 
oht tuleneb sadama väljasõidust, kus nähtavust takistab kõrge aed. Raskeliikluse 
manööverdamine halvendab jalgratturite turvalisust ning takistab sujuvat sõitu. 
Üheks võimalikuks lahenduseks on olemasoleva liikluskorralduse jätkumine parandades jalg- 
ja jalgrattatee kvaliteeti.  
 

 
J.V.Jannseni tn on hetkel 2+2 sõidurajaga tee. Üheltpoolt saab see algus Haapsalu mnt-lt, kus 
on 1+1 sõidurajada ning ka tänava teine ots suundub 1+1 sõidurajaga Rääma tänavale, 
Tallinna mnt-le ja kesklinna sillale. Pikemas perspektiivis tuleks kaaluda olemasoleval 2+2 
sõidurajaga tee ruumijaotuse muutust. Arvestades ümbritsevaid tänavaid ning liikluskoormust 
tuleks kaaluda tänava muutmist läbivalt 1+1 sõidurajaga teeks, kus vajalikes lõigetes on 
pöörderajad. Selle arvelt vabanevale tänavapinnale on võimalik rajada mõlemale suunale 
jalakäijatest ning mootorsõidukitest eraldatud jalgrattarajad. Sellisel viisil viiakse jalgratas 
olemasolevatest pimedatest nurkadest kaugemale, mille tulemusena väheneb ohu tõenäosus. 
Eraldades jalgratturid jalakäijatest paraneb jalgrattaga liiklemise sujuvus ning on võimalik luua 
jalgratturitele eeliseid ka ristmikel.  
 

 
Olemasoleva tänavaruumi ümberjaotamine eeldab ka ristumiste Uus-Sauga tänavaga ja 
Tallinna mnt-ga ümberkorraldamist.  
Nii ühe kui teise lahenduse korral on jätkuvalt kitsaskoht Siimu sillal, kus soovituslikult võiks 
silla mõlemal poolel paikneda jagatud tänavaruum soovitusliku sõidusuunaga. Jätkates 
olemasoleva lahendusega J.V.Jannseni tänaval on vajalik mõlemasuunaline jalgrattaliiklus tuua 
ühele tänavapoolele. Selleks on vajalik rajada täiendav ülekäigurada J.V.Jannseni 52 hoone 
ette. Kuigi kavandatav ülekäigurada jääb kurvi peale, on kurvi raadiuse tõttu tagatud piisav 
nähtavus, et tagada nii jalgratturitel kui jalakäijatel ohutu teeületus. Samuti on vajalik 
vähendada Sauga-Jõekalda ja J.V.Jannseni tänavate ristmiku ala mõõtmeid.  
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Uus-Sauga tn (Lennuvälja tee – Rõugu tn) 
 
Lennuvälja teelt kuni Rõugu tänavani on tänavaruum lai ning tänava ääres asuvad laiad 
kõnniteed, mida saab muuta jalg- ja jalgrattateeks.  

 
 

Uus-Sauga tn (Rõugu tn – J.V.Jannseni) 
 
Alates Rõugu tänavaga ristumisest kuni Lubja tänavaga ristumiseni muutuvad kõnniteed 
kitsaks ning ühine jalg- ja jalgrattatee samal pinnal ei ole enam võimalik. Haljasala arvelt on 
võimalik laiendada nii kõnniteid kui sõiduteed, et rajada kas jalg- ja jalgrattatee või tee äärde 
jalgrattarajad. Ristumisest Lubja tänavaga kuni J.V.Jannseni tänavani on tänavakoridor kitsaks 
ning tänava laiendamine ei ole võimalik. Nii sõidutee kui kõnnitee osa on kitsas ja tänavaruumi 
ümberjagamiseks ei ole võimalusi. Seega ei ole võimalik ilma liikluskorralduse muutmiseta 
rajada Uus-Sauga tänavale jalgrattaradu ega –teid.  
Lähtudes eesmärgist kavandada Uus-Sauga tänavale jalgrattatee, on vajalik muuta Uus-Sauga 
tänav alates ristumisest Rõugu tänavaga ühesuunaliseks. Kuigi Uus-Sauga tänava laius 
võimaldaks jalgrattarajad rajada ilma liikluskorralduse muutmiseta kuni Lubja tänavani, on 
otstarbekas ühesuunalisus rakendada juba Rõugu tänavast, kuna läbiva liikluse jaoks on selline 
lahendus sobilikum. Lubja tänav on kitsas ühesuunaline tänav, mille funktsiooni muutmine ei 
ole otstarbekas. 
Selleks, et tagada mootorsõidukite liikumise võimalused, tuleb liikluskorraldust Uus-Sauga 
tänaval vaadelda koos Voorimehe tänavaga, kuhu on samuti kavandatud jalgrattatee, kuid kus 
sarnaselt Uus-Sauga tänavaga puuduvad võimalused tänavaruumi laiendamiseks.  
Soovituslik sõidusuund ühesuunalise tänava korral Uus-Sauga tänaval on suunaga Lennuvälja 
tee poole ning Voorimehe tänaval suunaga kesklinna poole. Antud suunalisuse tingib eelkõige 
Tallinna mnt parameetrid, kus ei ole võimalik luua tingimusi vasakpöörde sooritamiseks 
Voorimehe tänava suunas. Kavandatud lahenduse korral peavad nii kesklinnast Uus-Sauga 
tänavale kui Voorimehe tänavalt kesklinna suunas liiklejad sooritama parempöörded, mille 
puhul on konfliktpunkide hulk minimaalne ning ooteajad võrreldes vasakpöörde sooritamisega 
väiksemad.  
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Tänava ühesuunaliseks muutmine võimaldab rajada mõlemasuunalised jalgrattarajad 
eraldiseisvalt jalakäijate liikumisest ning autoliiklusest. Samas muudab liikluskorralduse 
muutmine autoga liikumise mõnevõrra ebamugavamaks luues seeläbi eeliseid just 
jalgrattakasutuseks. 
 

 
 

Olulise tähtsusega on Uus-Sauga ja Rõugu tänava ristmik. Antud ristmikust J.V.Jannseni 
tänava suunas liiguvad jalgratturid edasi jalgrattarajal. Mööda Rõugu tänavat Tallinna mnt 
suunas jalg- ja jalgrattarajal. 
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Uus-Sauga tänava ääres on otstarbekas kavandada jalgrattarada sõidutee ääres Rõugu 
tänavast kuni Noorte väljak 2 hooneni. Hoones asuvad mitmed õppeasutused ning huviringid, 
mistõttu on hoone oluline tõmbepunkt.  
 

 
 
Noorte väljak 2 hoone ees on parkla, kuhu pääseb nii sisse kui välja J.V.Jannseni tänava kaudu. 
Parkla ja tänava liikluskorraldus selles lõikes vajab eraldi käsitlemist. Alates antud hoonest kuni 
Rõugu tänavani on liikluskorraldus kavandatud ühesuunalisena. Jalgrattad liiguvad Uus-Sauga 
tänaval jalgrattarajal. Noorte väljak 2 hoone juures ületab kesklinna suunal liikuja sõidutee 
ning liigub nii J.V.Jannseni tänava suunas kui Tallinna mnt suunas jagatud tänavaruumina 
jalakäijatega. 
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J.V.Jannseni tänava jalg- ja jalgrattateega liitumine toimub J.V.Jannseni 6 hoone kõrval asuva 
ülekäiguraja kaudu. 
 

Voorimehe tänav 
 
Voorimehe tänavat peab vaatama koos Uus-Sauga tänavaga. Jalgrattatee ehitamine ning 
liikluskorralduse muutmine peab toimima samaaegselt. Kuna tänava parameetrid ei võimalda 
jalgrattaliikluseks sobilikke tingimusi ilma liikluskorraldust muutmata teostada, on vajalik 
muuta tänav ühesuunaliseks. See võimaldab paigutada tänavale mõlemasuunalised 
jalgrattrajad. 
 

 
 

Jalgrattarajad lõppevad Rõugu ja Lille tänava ristmikul, kus jalgratturid liiguvad üheltpoolt 
Tallinna mnt suunas või Uus-Sauga tänava suunas mööda jalg- ja jalgrattateed. 
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Ristumisel Tallinna mnt-ga suunduvad jalgrattarajad Tallinna mnt ääres kulgevale jalg- ja 
jalgrattateele. 
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Rõugu ja Lille tänav (lõik Voorimehe tn – Tallinna mnt) 
 
Tänava äärde on otstarbekas rajada jalg- ja jalgrattarada. Jalakäijate ja jalgratturite jagatud 
kõnniteerummi rajamise vajadust tingib antud suunal peamised liikujad, kelleks on valdavalt 
Pärnu Ülejõe Põhikooli suunduvad õpilased. Samuti on Lille tänavale osaliselt jalg- ja 
jalgrattatee juba rajatud. Suunates jalgratturid ühele teepoolele vähendatakse võimalikke 
teeületuste hulka ja seeläbi konfliktide võimalust. Kuigi teel liigub ka rohkelt jalakäijaid, on 
laste jalgrattaga liikumise kiirus võrreldes täiskasvanuga väiksem ning jalakäijate ja 
jalgratturite võimalike konfliktsituatsioonide tõenäosus väiksem.  
 

 
 
Jalg- ja jalgrattatee algab Uus-Sauga ja Rõugu tänavate ristmikult (1) ja suundub edasi üle 
Voorimehe tänava Lille tänavale. Voorimehe tänaval suundub jalgrattur jalgrattarajale (2).  
 
1 

 

2 

 
 
Kavandatav jalg- ja jalgrattatee liitub olemasoleva teega Lille ja Lubja tänavate ristmikul. 
 

Lille tn (lõik Tallinna mnt – Roheline tn) 
 
Tänava äärde on otstarbekas rajada jalg- ja jalgrattarada. Hetkel puudub tänaval kõnniteed 
ning jalakäijad peavad liikuma teepeenral. Jalg- ja jalgrattatee eelistamise jalgrattaradade ees 
tingib jalgrattatee peamine kasutajaskond ja nende sõidu sihtkoha paiknemine tee suhtes. Lille 
tänaval Voorimehe tänavast kuni Tallinna mnt-ni on jalg- ja jalgrattatee kooliga külgneval 
teepoolel. Sel põhjusel on otstarbekas rajada Lille tänavale ka Tallinna mnt-st kuni Rohelise 
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tänavani samale teepoolele jalg- ja jalgrattatee. Tallinna mnt ületamine toimub olemasoleva 
fooriga reguleeritud ületuskoha kaudu.  

 

 
Lille tänava ristumisel Rohelise tänavaga ristub Lille tänaval paiknev jalg- ja jalgrattatee 
Rohelise tänava ääres paiknevate jalgrattaradadega. Tee ületamine toimub kasutades 
ülekäigurada. 
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Lille tn (lõik Roheline tn – Ehitajate tee) 
 
Arvestades tänava iseloomu ja sealset liikluskoormust puudub vajadus eraldiseisva 
jalgrattaraja või tee rajamiseks. Jalakäijate ning jalgratturite liiklusohutuse tagamiseks on 
otstarbekas kasutada pigem liiklust rahustavaid meetmeid. Üheks võimalikuks lahenduseks on 
võtta kasutusele arenenud jalgrattakultuuriga riikides juba laialdaselt kasutatava nö 
soovitusliku jalgrattaraja rajamine (inglise keeles Advisory Bike Lane). See eeldab tänaval 
maksimaalse lubatud sõidukiiruse alandamist kiiruseni 30 km/h ning sõidutee äärde 
jalgrattaradade rajamist.  
 

 
 
Autodele ettenähtud tänavaruum kitseneb tunduvalt ning kahe vastassuunas sõitva auto 
kohtumisel peavad nad üksteisest möödumiseks põikama jalgrattarajale. Seejuures peavad 
autojuhid jälgima jalgrattureid. Siinjuures on oluline kasutada ka liiklust rahustavaid meetmeid, 
et autojuhid jalgiksid lubatud sõidukiirus.  
 

 
 
Levinumad on sellised lahendused just Hollandis väiksematel elupiirkonna tänavatel, kus eraldi 
jalgrattaradu ega –teid ei ole võimalik vajaliku ruumi puudumisel rajada. Samas on võimalik 
säilitada kahesuunaline liiklus. 
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Näide: Holland, Alkmaar (Allikas: wikipedia.org) 
 

 
Näide: Holland, Veedendaal (Allikas: www.fietsfilevrij.nl) 

 

  

http://www.fietsfilevrij.nl)
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Roheline tn (Ehitajate tee – Ilvese tn) 
 
Tänava äärde on otstarbekas rajada jalgrattarajad. Tänavaruumi laius on piisav ning ilma 
liikluskorraldust muutmata on võimalik luua jalgratturitele kiire ja sujuv ühendustee 
kesklinnaga. Oluline on jalgrattarajad üheltpoolt ühendada Ehitajate tee ja sealt edasi Savi 
tänavaga. Teiseltpoolt suunduvad Rohelise tänava jalgrattarajad Ilvese tänava kaudu Tallinna 
mnt-le. Võimalik ristlõikeprofiil on alljärgnev. 
 

 
 
Rohelise tänava jalgrattatee ristub Lille tänava jalg- ja jalgrattateega (1) ning Oja tänava 
ääres paikneva jalgrattateega (2).  
1 

 

2 

 
 
Jalgrattatee Rohelisel tänaval suundub ristumisel Ilvese tänavaga selle ääres paiknevale 
jalgrattateele.  
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Ilvese tn (Roheline tn – Tallinna mnt) 
 

Tänav on lõikes Roheline tn – Tallinna mnt ühesuunaline. Arvestades tänava iseloomu ja 
jalgratturite peamist liikumissuunda kesklinnas on otstarbekas rajada tänava äärde 
jalgrattarajad. Kitsaskoht tekib Ilvese 2 maja ees, kus tänava laius on ligikaudu 10 meetrit. 
Samas on see piisav ruum, et nii kõnnitee, jalgrattarada kui sõidurada paigutada vajalikes ja 
sobilikes mõõtmetes.  
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Tallinna mnt 
 
Tallinna mnt ääres asub suures osas juba praegu jalg- ja jalgrattatee. See liitub linnapiiril 
Sauga valla kergliiklusteega ning Ehitajate tee ja Lennuvälja tee ristmikul nimetatud tänavate 
äärde jäävate jalg- ja jalgrattateedega. Olemasolev jalg- ja jalgrattatee paikneb tänava ühel 
küljel.  
 

 
 
Olemasolev jalg- ja jalgrattatee kulgeb Tallinna mnt-ga paralleelselt linnapiirist kuni ristumiseni 
Rohu tänavaga. Jalgrattatee pikendamist kavandades tuleb arvestada jalgrattaliikluse 
suundumisega ning Pärnu jõe ületamisega. Hetkel võivad jalgratturid ületada silda üksnes ühel 
silla poolel (silla merepoolsel küljel). Seetõttu on loogiline jätkata jalg- ja jalgrattateega samal 
tänavapoolel.  
Kuna Tallinna mnt ristumisel Rohu tänavaga kuni ristumiseni Voorimehe tänavaga on 
tänavaruum kitsas, tuleb olemasolev sõiduteeruum ümber korraldada. Lõigus aadressiga 
Tallinna mnt 32 kuni Tallinna mnt 40 on võimalik olemasolevat kõnniteed laiendada praeguse 
pöörderaja ning kahe sõiduraja vahelise eraldusriba võrra. Kitsaskoht tekib lõigus Tallinna mnt 
24 kuni Tallinna mnt 32, kus tänavaala laius on ligikaudu 12 meetrit. Kuna lõigul olevad 
pöörderaadiused on suured, siis on antud tänavaala laius piisav, et laiendada sõidutee arvelt 
kõnniteed ilma, et see tooks kaasa probleeme liiklemisel (sh busside). Sõidutee parameetrid 
ja tänavaruumi jaotus kitsamas lõikes võiks koosneda jalg- ja jalgrattateest laiusega 3,5-4 
meetrit, sõiduteest laiusega 6,5-7 meetrit (sõiduraja laius 3,25-3,5 meetrit) ning kõnniteest 
1,5 meetrit. Soovituslik lubatud maksimaalne sõidukiirus antud lõikes peaks olema 30 km/h. 
 

 
 

Voorimehe tänava ja Tallinna mnt ristmikul liitub Tallinna mnt jalgrattaliiklusega mööda 
Voorimehe tänavat liikuvad jalgratturid.  
Kitsaskoht tekib ka lõikes Tallinna mnt 18 kuni Tallinna mnt 20, kus tänavaruumi laius on 
ligikaudu 13 meetrit. See laius on siiski piisav, et kõnniteed laiendada ilma sõiduradade laiust 
olulisel määral kitsendamata ning muuta olemasolev kõnnitee jalg- ja jalgrattateeks. Jalg- ja 
jalgrattatee laius peaks olema 4 meetrit.  
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Samuti vajavad laiendamist kavandatava jalg- ja jalgrattatee jaoks olemasoleva busside 
seisukoha ees (Tallinna mnt 12a) ning Tallinna mnt 12 ees paiknev kõnnitee. Tallinna mnt 12 
ees paikneb maakonnaliinide bussipeatus. Samuti asub hoone vahetult tänava ääres ning 
hoonesse sisenemine ja väljumine toimub peamiselt tänava poolselt küljelt. Jalgratturite 
lisandumisel on oht kokkupõrkeks jalakäija ning jalgratturi vahel. 
Tallinna mnt 12 ees lisandub mööda Tallina mnt-d kesklinna suunduvale jalgrattaliiklusele 
Rääma poolt mööda Ilvese tänavat kesklinna suundub jalgrattaliiklus. Ilvese tänava 
jalgrattarajad koonduvad Tallinna mnt ääres jalg- ja jalgrattateele ning ületuskoht on 
kavandatud olemasoleva ülekäigukoha juures.  
 

 
 
Tallinna mnt-J.V.Jannseni-Rääma tänavate ristmik on suurima koormusega nii autode kui 
jalakäijate liikumise seisukohalt. Jalgrattaliikluse sujuvuse tagamiseks on vajalik ristmiku 
piirkonnas jalgrattaliiklus eraldada jalakäijatest. Sobilikum koht eraldamiseks on Tallinna mnt 
12 hoonest kesklinna suunas. Jalakäijate ja jalgratturite eraldamiseks on vajalik rajada 
jalakäijatele täiendav tänavaosa J.V.Jannseni 1 krundi poolsel küljel. Olemasolev kõnnitee 
tuleks muuta kahe eraldatud sõidusuunaga jalgrattateeks.  
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Eraldatud jalg- ja jalgrattatee ületab Tallinna mnt-J.V.Jannseni-Rääma ristmiku ning liitub 
J.V.Jannseni tänava jalg- ja jalgrattateega. Jalakäijate hulk on suur ka Tallinna mnt 2 hoone 
ees, kus paikneb bussipeatus. Suure jalakäijate kontsentratsiooni ja jalgrattaliikluse kiire 
ühenduse tagamiseks tuleb selgelt eristada selles piirkonna jalgratturitele mõeldud ala. 
Seetõttu on vajalik rajada eraldi jalgrattatee. Soovitav on jalgrattatee eristada 
teekattemärgistusele lisaks ka eraldi värviga või kõnniteest erineva kattematerjaliga. See 
muudab jalgrattatee ka jalakäijate jaoks selgemini eristatavaks ning vähendab võimalust 
jalakäijate liikumiseks jalgratturitele ettenähtud teealal. Jalgrattatee rajamine eeldab 
bussipeatuse ootepaviljonide ümberpaigutamist, sest jalgrattatee peab mööduma 
bussipeatustest tagant.  
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Jalgrattatee suundub edasi kesklinna sillale, kus hetkel on jalgratturite lubatud liikuda üksnes 
silla merepoolsel küljel. 

 

Savi tn (Ehitajate tee – Niidu tn) 
 
Tänava funktsioon on pigem veotänav, mistõttu kasutatakse seda tavapärasest enam 
raskeliikluse poolt. Raskeliiklusest tuleneva ohu tõttu on vajalik jalgrattaliiklus eraldada 
sõiduteest ja rajada jalg- ja jalgrattatee. Arvestades jalakäijate üsna väikest osakaalu ei 
vähenda jalakäijad jagatud jalg- ja jalgrattatee puhul jalgratturite liiklemise sujuvust. 
Juurdepääs jalg- ja jalgrattateele on Ehitajate teelt olemasoleva fooriga reguleeritud ristmiku 
kaudu. Juurdepääsud on ka Raba ja Niidu tänavate kaudu. 
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Raba tn (Ehitajate tee – linnapiir) 
 
Raba tänav on Ehitajate teest linnapiiri suunal seoses piirkonna ja tänava funktsioonist 
veotänav. Sel põhjusel on otstarbekas jalgrattaliiklus eraldada autoliiklusest rajades jalg- ja 
jalgrattatee. Juurdepääs jalg- ja jalgrattateele sel lõikes on Ehitajate teelt kasutades 
kergliiklustunnelit. Lõikes on ristumine jalg- ja jalgrattateega Raba tänaval. 
 

 
 
Raba tn (Rääma tn – Ehitajate tee) 
 
Jalgrattateel on täita kahe peamise liiklejagrupi ülesanne. Üheltpoolt kasutatakse seda õpilaste 
poolt Rääma Põhikooli suundumiseks. Teisalt kesklinna suundumiseks. Just kooli ja peamise 
asustuse paiknemise tõttu tee suhtes on otstarbekas rajada tee äärde jalg- ja jalgrattatee. 
Kuigi see vähendab mõneti jalgrattaga liiklemise sujuvust väheneb jagatud jalg- ja jalgrattatee 
rajamisel enamike jalgrattakasutajate jaoks teeületuste arv. Samuti paikneb jalg- ja 
jalgrattatee ühel teepoolel ka Raba tänava Ehitajate teest linnapiiri suunal paikneval lõigul. 
 

 
Jalgrattatee ristumiste lahendus Oja tänava ja Rääma tänavaga sõltub nende ristmiku 
liikluskorralduse lahendusest. Oluline on tagada teeületuse võimalus. 
 

Niidu tn (Ehitajate tee – linnapiir) 
 
Niidu tänav on funktsioonilt veotänav, mistõttu tavapärasest suurema raskeliikluse osakaalu 
tõttu on otstarbekas rajada tänava äärde jalg- ja jalgrattatee. Sel viisil on võimalik tagada 
jalgrattaliikluse sujuvuse ning ohutuse. Juurdepääs jalg- ja jalgrattateele selles lõikes on 
Ehitajate teelt kasutades kergliiklustunnelit. Ristumine on ka Savi tänaval asuva jalg- ja 
jalgrattateega. 
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Niidu tn (Rääma tn – Ehitajate tee) 
 
Arvestades asustuse struktuuri ja jalgrattaga ning jalgsi liikujate hulka on otstarbekas rajada 
tee äärde (tänava idapoolsele küljele) jagatud jalg- ja jalgrattatee. Tõenäoliselt kasutatakse 
seda jalg- ja jalgrattateed Niidu tänava äärsetele hoonetele juurdepääsuks ning Oja tänaval 
Niidu tänavast haigla suunal liikujate poolt. Rohu ja Liblika tänavate piirkonna elanikud ning 
külalised kasutavad kesklinna suunal liikumiseks pigem Liblika tänavat. Samuti asuvad Rääma 
tn 94 maa-alal tööstushooned, millele juurdepääs toimub mööda Niidu tänavat. 
Manööverdavad veokid omavad jalgratturitele suurt ohtu ning ristumised tööstusaladele 
juurdepääsuteedele tuleb viia miinimumini. 
 

 
 

Oja tn (Roheline tn – Niidu tn) 
 
Tänava ääres liikuv jalgrattur on suure tõenäosusega kooli suunduv õpilane. Kesklinna suunal 
liikuja otsib lühimat marsruuti kesklinna ehk esimest võimalust pääseda jõe ääres paiknevale 
jalg- ja jalgrattateele, mida mööda liigutakse edasi kas kesklinna sillale või Raba tänava 
pikenduseks kavandatava silla valmimisel sellele. Oja tänava ääres paikneva kooli, tänavaruumi 
piirava laiuse ja piirkonna asustuse struktuuri tõttu on otstarbekas rajad tänava äärde jalg- ja 
jalgrattatee. Kavandatav tee peaks paiknema tänava kooli poolsel küljel.  
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Tänavaruumi laius on kitsamas kohas ligikaudu 11,5 meetrit. See tähendab, et on võimalik 
rajada tänava ühele küljele kõnnitee laiusega 1,5 meetrit, sõidutee laiusega 7,0 meetrit ning 
jalg- ja jalgrattatee laiusega 3,0 meetrit. Laiema tänavakoridori korral on võimalik jalg- ja 
jalgrattatee parameetrid viia vastavusse standardis EVS843:2003 Linnatänavad sätestatud 
nõuetega. 
Ristumised on Rohelise, Raba ja Niidu tänavatel paiknevate jalgrattateede ja –radadega. 
Keerulisem on ristumine Rohelise tänavaga, kuna sel ristmikul teostavad pööret pikad 
liinibussid. Tänavakoridori laius võimaldab ristmikul tagada bussi pöördeks vajaliku raadiuse 
ulatuses tänavaruumi ning paigutada sõidutee äärde piisavate mõõtmetega jalg- ja 
jalgrattatee. Rohelise tänava ületus on kavandatud ristmikust kesklinna poole. Ületuskohal 
liitub Oja tänava jalgrattatee Rohelise tänava äärde paigutatud jalgrattaradadega. 
 

 
 
Oja ja Raba tänavate jalgrattateede ristumise lahendus sõltub antud ristmiku liikluskorralduse 
lahendamisest tervikuna – kas jätkatakse olemasolevate sõiduradade hulgaga, rajatakse 
fooriga reguleeritud ristmik või ringristmik jne. 
Üheks võimalikuks lahenduseks Oja tänaval lõikes Tähe tn – Niidu tn on mõlemale 
tänavapoolele jalg- ja jalgrattatee rajamine. Võimaluse annab selleks lai tänavaruum. Vajaduse 
tingib võrreldes Oja tänava äärde kavandatud jalg- ja jalgrattateega alates Niidu tänavaga 
ristumisest olemasoleva jalg- ja jalgrattatee paiknemine vastaspoolsel tänavaküljel. Kogu 
jalgrattaliikluse ümbersuunamine teisele tänavapoolele võib osadele jalgratturitele, kes täna 
elavad Oja tänava ääres (näiteks hooned Oja 57, 59 jne), tuua kaasa mitmekordse tänava 
ületamise vajaduse. Tõenäoliselt liigeldaks sellisel juhul edasi kõnniteel või sõiduteel. 
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Jaama tn 
 
Olemasoleva tänavaruumi ümberjaotamine ei ole võimalik ning vajalik on sõiduteest eraldatud 
täiendava jalg- ja jalgrattaraja rajamine.  
 

 
 

Tammiste tee 
 
Olemasoleva tänavaruumi ümberjaotamine ei ole võimalik ning vajalik on sõiduteest eraldatud 
täiendava jalg- ja jalgrattaraja rajamine.  
 

 
 

Riia mnt (linnapiir – Paide mnt) 
 
Riia mnt-l on lõigus 2+2 sõidurada ning maksimaalne lubatud sõidukiirus on 70 km/h. 
Arvestades asustuse struktuuri ning liikluskorraldust on otstarbekas Riia mnt äärde tee Raeküla 
poolselel küljele tavaliiklusest eraldatud jalg- ja jalgrattatee rajamine. 
 

 
 

Lõigul on ristumised jalg- ja jalgrattateedega Rannametsa tänaval ja Paide mnt-l. Kuna 
Rannametsa tänavale kavandatav jalg- ja jalgrattatee paikneb samal teepoolel, on vajalik 
kavandatavad teed omavahel ühendada. Paide mnt ääres paikneva jalg- ja jalgrattateega 
liitumine toimub olemasolevat ristmikku kasutades. 
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Riia mnt (Paide mnt – Papiniidu tn) 
 
Paide mnt ja Liivi tee vahelisel lõigul on olemasolev jalg- ja jalgrattatee. Kuni Harju tänavani 
on tänava ääres kvaliteetne kõnnitee, mida on võimalik võtta koheselt kasutusele jalg- ja 
jalgrattateena. Edaspidi jääb olemasolev kõnnitee liialt kitsaks, et seda nii jalgratturite kui 
jalakäijate poolt ohutult ja kiireks liikumiseks kasutada. Otstarbekas on rajada Riia mnt äärde 
Liivi teest kuni Papiniidu tänavaga ristumiseni Merimetsa tänava poolsele küljele jalg- ja 
jalgrattatee.  
 

 
 
Riia mnt lõigus Riia mnt 108 ja Papiniidu 8, kus asub Kaubamajaka kaubanduskeskus, on 
otstarbekas jalg- ja jalgrattatee mõlemal pool tänavat. Tee ületus toimub kasutades 
olemasolevaid fooriga reguleeritud ristmikke. 
 

 
 
Lõigul on ristumine jalgrattateega Papiniidu tänaval. Jalgrattaliikluse arendamise seisukohalt 
on oluline ristmiku igal küljel tagada jalgratturite teeületuse võimalused. Ehk ristmiku iga haru 
mõlemal küljel on jalg- ja jalgrattatee. Selle vajaduse tingib ristmiku ümbruses asuvad 
teenindusettevõtted ning piirkonna asustuse struktuur. 
 

Riia mnt (Papiniidu tn – Rähni tn) 
 
Lõigul on jalg- ja jalgrattatee ristumisest Papiniidu tänavaga kuni ristumiseni Kastani tänavaga. 
Arvestades tänavaääreset hoonestust, Riia mnt liikluskorraldust ja liikluskoormust ning 
inimeste peamisi liikumissuundi, on otstarbekas rajada tänava mõlemale küljele jalg- ja 
jalgrattatee. Mõlemal tänavapoolel asuvad jalgrattateed aitavad vähendada jalgratturite 
teeületuste arvu ning muuta jalgrattaga liikumine seeläbi sujuvamaks ja kiiremaks. Jalgratturi 
saab sõita elukohta või soovitud reisi sihtkohta selleks sobivaimal tänavaküljel.  
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Suures osas on kõnniteede laiused juba praegu piisavad, et luua jalakäijate ja jalgratturite 
jagatud kergliiklustee. Tänavakoridori laius võimaldab neis kohtades, kus hetkel jääb kõnnitee 
jalg- ja jalgrattatee jaoks liialt kitsaks, kõnniteed vajalikul määral laiendada. 
Lõigul on ristumised perspektiivsete jalgrattateedega Suur-Jõe tänaval, A.H.Tammsaare pst-l, 
Kastani tänaval. Ristumised ja Riia mnt ületus toimub kasutades olemasolevaid ristmikke ja 
teeületuskohtasid.  
 

Riia mnt (Rähni tn – Laatsareti tn) 
 
Alates Rähni tänavast kuni Pika ja Laia tänava ristmikuni on Riia mnt-l 1+1 sõidurada. Samas 
on tänavakoridor väga lai. Kohati on sõidutee laius 12 meetrit. Jalgrattateede võrgustiku 
arendamisel on otstarbekas kasutada olemasolevat sõiduteed. Kuna kuni Rähni tänavani 
paikneb jalg- ja jalgrattatee mõlemal pool tänavat. Tänava mere poolsel küljel on otstarbekas 
jätkata jalg- ja jalgrattateega olemasoleval kõnniteel kuni Olev Siinmaa pargini ja läbi pargi 
kuni koolimajani. Kõnnitee laius on selleks piisav. Kiire jalgrattaühenduse tagamiseks on 
otstarbekas rajada alates Rähni tänavast kuni Pika ja Laia tänava ristmikuni olemasoleva 
sõidutee pinnale tänava jõepoolsele küljele kahesuunaline jalg- ja jalgrattatee. Jalg- ja 
jalgrattatee võib olemasoleva sõidutee pinnale tähistada kasvõi koheselt. Siiski on oluline, et 
autoliiklus oleks jalgrattaliiklusest eraldatud füüsilise tõkkega, näiteks eraldav betoonelement 
(nö „päts“). Pikemas perspektiivis võiks jalgrattatee olla sõiduteest ca 5 cm kõrgemal ning 
ehitatud erineva kattematerjaliga (nt parkettkivi).  
 

 
 
Sõidutee laius on hetkel antud lõikes ligikaudu 12 meetrit. Rajades sõidutee ühte serva 3 meetri 
laiuse kahesuunalise jalgrattatee jääb sõidukitele jätkuvalt 9 meetri laiune sõidutee (sõiduraja 
laius 4,5 meetrit). Selle arvelt on võimalik laiendada ka tänava merepoolset kõnniteed. 
Kaherajalise sõidutee laius ei tohiks ületada 7 meetrit. Laiema tänavaruumi korral suureneb 
tõenäosus kiiruse ületamiseks. Kiiruseületamine suurendab omakorda liiklusõnnetuse riski ja 
selle raskusastet. 
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Samuti on vajalik muuta kitsamaks Rähni tänavat ristumisel Riia mnt-ga (hoonete Riia mnt 57 
ja 59 vahel). Hetkel on tänava laius selles lõikes ligikaudu 9,5 meetrit. Vabanenud tänavapinda 
võib kasutada parkimiskohtade rajamiseks Riia mnt 57 hoone teenindamiseks. 
Tänava mere poolne jalg- ja jalgrattatee suundub läbi Olev Siinmaa pargi koolini. Soovitatav 
on ühendada läbi pargi kulgev jalg- ja jalgrattatee Väike-Kuke tänava äärde kavandatud 
jalgrattatteega. 
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Riia mnt (Laatsareti tn – Pikk tn) 
 
Sõidutee on kuni ristumiseni Pika ja Laia tänavaga pea täies ulatuses piisavalt lai, et jätkata 
sõidutee äärde paigutatud kahesuunalise jalgrattateega. Sõidutee laius on ligikaudu 12 
meetrit.  
 

 
 
Kitsaskoht tekib Riia mnt ja Pika tänava ristmikul, kus sõidutee laius on ligikaudu 7,5 meetrit 
ning tänavakoridori laius koos Riia maantee T22 krundiga ligikaudu 14 meetrit. Seega on vajalik 
suunata Rähni tänavaga ristumisel alguse saanud jalgrattatee Väike-Sepa tänavaga ristumisel 
kõnniteele. See eeldab olemasoleva kõnnitee laiendamist. Väike-Sepa tänavast kuni ristumiseni 
Pika tänavaga on tänava jõepoolsel küljel tänava ääres jalg- ja jalgrattatee.  
 

 
 
Riia mnt äärse jalgrattatee ühendamise täpne lahendust Pika tänava äärse jalgrattateega 
sõltub Pikk tn – Lai tn – Riia mnt ristmiku konkreetsest lahendusest. Arvestades olemasolevat 
ja prognoositavat liikluskoormust ning tänavaruumi parameetreid on sobilikuimaks 
lahenduseks ringristmiku rajamine. See muudab minimaalseks ooteajad nii sõidukitele, 
jalgratturitele kui ka jalakäijatele. 
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Lai tn  
 
Tänava ääres jätkub Riia mnt ääres kulgev jalg- ja jalgrattatee tänava jõe poolsel küljel. Selleks 
on vajalik laiendada olemasolevat kõnniteed. Praegusel juhul jääb kõnnitee liialt kitsaks.  
 

 
 
Kitsaskoht tekib hoonete Vingi tn 13 ja 15 vahel, kus tänavakoridori laius on ligikaudu 8 m. 
Nimetatud hoonete vahel on vajalik muuta tänava liikluskorraldus ühesuunaliseks ning 
laiendada kõnniteed. Laiendatud kõnnitee on otstarbekas muuta jalg- ja jalgrattateeks.  
Lai tänava jõepoolsel küljel puudub suures osas kõnnitee. Jalgrattatee rajamiseks on vajalik 
kogu tänava ulatuses tänava jõepoolsele küljele rajada jalg- ja jalgrattatee, mis suundub 
kesklinna sillani. Ristumised külgnevate jalgrattateedega toimuvad ülekäiguradade kaudu. 
 

Pikk tn 
 
Pikk tänav on 2+2 sõidurajaga tänav. Samas puudub arvestades olemasolevat ja 
prognoositavat liikluskoormust vajadus mõlemas suunas kahe sõiduraja järele. Pealegi algab 
ja lõppeb tänav 1+1 sõidurajaga tänavatega. Otstarbekas on olemasolev tänavaruum muuta 
1+1 sõidurajaga tänavaks, kus olulisematel ristmikel on pöörderajad. Vabanenud tänavapinna 
arvelt on võimalik tänava mere poolsele küljele rajada jalgrattatee. Jalgrattatee paiknemine 
merepoolsel küljel on tingitud üheltpoolt jalgrattatee kasutajatest, kes liiguvad pigem Pika ja 
Kuninga tänava vahelisse piirkonda ja sealt edasi rannapiirkonda või Mai linnaosa suunas. 
Samuti tekiks jalgrattatee paigutamisel tänava jõe poolsele küljele konfliktne ristumine Pikk tn- 
Vee tn ristmikul parempööret sooritavate sõidukite ja otse liikuvate jalgratturite vahel, sest 
Vee tänavale jalgrattatee rajamine ei ole võimalik. 

 
Jalgrattatee alguse liikluskorraldus ja lahendus Pikk tn – Lai tn – Riia mnt ristmikul sõltub 
ristmiku liikluskorraldusest. 
Oluline on juhtida jalgrattatee bussipeatuste tagant läbi, et ei tekiks konflikti bussi ootavate 
jalakäijatega ning peatustes peatuvate bussidega. 
Jalgrattatee suundub Akadeemia tänava jalgrattateele. 
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Akadeemia tn 
 
Tänava ääres on hetkel ühesuunaline jalgrattarada. Samas vastassuunas sõitmiseks tuleb 
kasutada olemasolevat kõnniteed. Kõnnitee on aktiivselt kasutuses jalakäijate poolt. Tänaval 
on kaks sõidurada ning parkimiskohad.  
Jalgrattaliikluse edendamiseks on vajalik tänavale paigutada kahesuunaline jalgrattatee. Seda 
eriti olukorras, kus Vee tänavale jalgrattatee rajamine ei ole võimalik. Akadeemia tänava äärde 
on vajalik rajada kahesuunaline jalgrattatee, mis saab alguse kesklinna sillalt ning suundub 
Lõuna tänavani. Selleks tuleb likvideerida lõikes kesklinna sild – Keskväljak tänavaäärne 
parkimine.  
 

 
 
Ristumine Pika tänava jalgrattateega toimub mööda olemasolevat ülekäigurada Keskväljaku 
teatripoolsel küljel. Ristumine Kuninga tänava jalgrattateega toimub kasutades olemasolevat 
ülekäigurada Jakobsoni pargi Pärnu Maavalitsuse hoone poolses nurgas. 
 

Vee tn 
 
Tänav on paralleelne Akadeemia tänavaga. Jalgrattatee rajamise muudab keeruliseks tänava 
ääres paiknev linnaliinide bussipeatus. Kõnniteed ei ole võimalik muuta jalg- ja jalgrattateeks, 
kuna seal ootab bussi või liigub rohkelt jalakäijaid. Jagatud jalg- ja jalgrattatee puhul on oht 
konfliktide tekkeks. Sõidutee arvelt ei ole võimalik jalgrattateed rajada. Kuna üle silla pääseb 
jalgrattur vaid silla ühelt poolt, on otstarbekas kogu kesklinna silda ületav jalgrattaliiklus 
suunata Akadeemia tänava äärde, kust pääseb otse sillale ning loobuda jalgrattateest Vee 
tänaval. Pikalt tänavalt Akadeemia tänava kaudu kesklinna sillale suunduja liikumistee on isegi 
lühem kui Vee tänava kaudu. 
 

Ringi tn (jõgi – Sadama tn) 
 
Kõnnitee laius on ligikaudu 2,5 meetrit, sõidutee laius 7,0 meetrit. Jalgrattateed kasutatakse 
nii tänava äärsetesse teenindusasutustesse, kooli suundumiseks kuika  rekreatiivsel eesmärgil. 
Tõenäoliselt omabki jalgrattatee antud suunal tähtsust vaba aja sisustamisel ja turistide poolt. 
Seega ei ole niivõrd oluline kiire ühenduse tagamine kui just ühenduse olemasolu üldiselt. 
Otstarbekas on rajada jalg- ja jalgrattatee. Selleks on vaja olemasoleva kõnnitee laiendamine. 
Soovitatav laius on 4,0 meetrit. 
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Ringi tn (Sadama tn – Pühavaimu tn) 
 
Kõnnitee laius on ligikaudu 3,0 meetrit. See on piisav, et muutes kõnnitee jalg- ja jalgrattateeks 
vastavad tänava parameetrid standardi EVS843:2003 Linnatänavad rahuldavale tasemele. 
Arvestades tänaval kõndivate jalakäijate rohkust on siiski vajalik kõnnitee laiendamine. 
Kõnnitee laiendamist piiravad teed ääristavad puud. Kõnniteed on otstarbekas laiendada 
mahus, mis ei nõua puude langetamist.  
 

 
 

Ringi tn (Pühavaimu tn – Kuninga tn) 
 
Lõigus on olemasolev jalg- ja jalgrattatee. Üheltpoolt liitub sellega mööda Ringi tänavat jõe 
poolt alguse saav jalg- ja jalgrattatee. Teiseltpoolt liitub jalgrattatee Kuninga tn ääres asuva 
jalgrattateega ning mööda Ringi tänavat Laia tänavani suunduva jalgrattateega. 
 

Ringi tn (Kuninga tn – Pikk tn) 
 
Tänav on lõikes ühesuunaline. Kuninga tänava ja Rüütli tänava vahelises lõigus on kahel pool 
teed parkimine, sealt edasi Pika tänavani ühel tänavapoolel parkimine. Kõnniteel liigub rohkelt 
jalakäijad, kõnnitee on kitsas ning vahetult tänava ääres on hooned, mille välisuksed avanevad 
tänavale. Seetõttu ei ole võimalik jalgrattateed paigutada kõnniteele. Jalgrattatee on 
otstarbekas rajada tänava ühte äärde (Hommiku tänava poolsele küljele). Paigutus on tingitud 
jalg- ja jalgrattatee paiknemisest L.Koidula pargis. See eeldab parkimiskohtade likvideerimist 
sel tänavapoolel. 
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Lõikes Rüütli tn kuni Pikk tn on vajalik paigutada parkimiskohad paralleelselt tänava äärega. 
Hetkel pargitakse äärekivi suhtes nurga all. Sellisel viisil on võimalik tänava äärde paigutada 
jalgrattatee.  
Kitsaskoht tekib ristumisel Pika tänavaga. Ringi tn – Pikk tänava ristmikku kasutavad 
bussijaama suunduvad ja sealt väljuvad bussid. Üheks võimaluseks on ristmikuala laiendamine. 
Teiseks võimaluseks on bussijaama sisenemine või väljumine viia teise asukohta. Sellisel juhul 
on vabanenud tänavapinna ulatuses võimalik paigutada ristmikule jalgrattatee. 
 

Ringi tn (Pikk tn – Lai tn) 
 
Tänava ääres on otstarbekas jätkata jalakäijatest eraldatud jalgrattateed sarnaselt lõigule 
Kuninga ja Pika tänava vahel. Jalgrattatee rajamiseks on võimalik kasutada ruumi, mis vabaneb 
ühe sõiduraja likvideerimisel. Tankla juures on vajalik jalgrattatee eraldada mõlemalt poolt 
betoonist eralduselemendiga, et vältida sõidukite sattumist jalgrattateele. Jalgrattatee ristub 
Aida tänava jalg- ja jalgrattateega ning Laia tänava äärse jalgrattateega. Ristumine Laia tänava 
äärse jalg- ja jalgrattateega toimub kasutades ülekäigurada. See eeldab ülekäiguraja 
nihutamist üle ristmiku Vee tänava suunas. 

 
Aia tn (Kuninga tn – Rüütli tn) 
 
Tänaval on mõlemas suunas 2 sõidurada. Lõigu ühes otsas asub Kuninga tn – Aia tn – Karja 
tn – Vanapargi tn ringristmik, millel on 1 sõidurada ning lõigu teises otsas asub 1+1 sõidurajaga 
tänav Rüütli platsi ja Pargi tn 1 hoone vahel. Seega algab lõik 1 sõidurajaga ringristmikult ning 
suubub 1+1 sõidurajaga lõigule. Kuna liikluskoormus on vähene, kasutatakse valdavalt lõigul 
mõlemas suunas liikumiseks üht sõidurada ning teist kasutatakse sageli parkimiseks. 
Arvestades liikluskoormust ning tänava funktsiooni puudub vajadus 2 sõiduraja järele mõlemas 
suunas. 
Jalgrattateed ei ole võimalik paigutada olemasolevale kõnniteele sõidutee ääres, kuna kõnnitee 
on liialt kitsas ning majade välisuksed avanevad tänavale. Samuti ei ole otstarbekas paigutada 
jalgrattatee sõidutee keskel asuvale eraldussaarele, kuna see eeldaks mitut teeületust. 
Jalgrattaraja paigutamisel sõidutee äärele tekib vajadus ühe sõiduraja likvideerimiseks. 
Arvestades jalgrattaraja mõõtmeid tekiks sellisel juhul mõlemas suunas kaks liialt laia 
sõidurada. Võimaliku lahendusvariandina on muuta üks olemasolev sõidusuund jalg- ja 
jalgrattatänavaks ning suunata kogu liiklus tänava ühele poolele (Ringi tänava poolsele 
küljele).  
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Pargi tänava poolse külje muutmine jalg- ja jalgrattateeks on seotud kavandatud jalg- ja 
jalgrattateest läbi Vanapargi. Sellisel juhul väheneb teeületuse vajadus. Jalakäijate ja 
jalgratturite ohutuse parandamiseks on vajalik muuta kitsamaks Vanapargi tänava ristumiskoht 
ringristmikuga. Sealt edasi suunduvad jalgratturid mööda senist tänava Riia mnt poolset 
teepoolt Rüütli tänava suunas jagatud tänavaruumine jalakäijatega. 
 

 
 
Jalgrattatee edasise suundumise lahendus Pika tänava suunas sõltub nii Aia tänava ja Rüütli 
tänava ristmiku lahendusest kui ka Aia tänava liikluskorralduse lahendusest lõikes Rüütli tänav 
ja Pikk tänav. Kuna Rüütli tänav on Aia tänava ja Vanapargi tänava vahelisel lõigul liialt lai, on 
vajalik muuta ristmikuala kitsamaks ja seal paiknev jalakäijate ja jalgratturite teeületuskoht 
lühemaks. See võimaldab Rüütli tänavale sel lõigul paigutada vajaduse korral tänava äärde 
parkimiskohad. Lai on tänavaruum ka Rüütli platsi ja Pargi tn 1 hoone vahel. Antud lõikes asub 
ka ülekäigurada. Oluline on lahendada olemasoleva hotelli ees manööverdavate sõidukite ning 
pika ülekäigurajaga kaasnevad probleemid. Üheks võimaluseks on rajada tee keskele 
eraldussaar, mida on võimalik kasutada ka jalg- ja jalgrattateena. See võimaldab lühendada 
ristmikul ülekäiguradade pikkuseid ning vähendada sõidukiiruseid. 
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Aia tn (Rüütli tn – Pikk tn) 
 
Aia tänava laius on selles lõikes liialt lai. Tänaval on mõlemas suunas 1 sõidurada ning tee 
mõlemas ääres parkimiskohad. Sealjuures on parkimiskohad hotelli ees risti sõidutee ja 
kõnniteega. Parkivad sõidukid takistavad nähtavust manööverdamisel. Lai tänavaruum 
soodustab kiiret sõitmist ning jalakäijatel ja ka jalgratturitel on seetõttu suurem tõenäosus 
sattuda õnnetusse. Sel põhjusel on otstarbekas muuta tänava liikluskorraldust ja eraldada 
autoliiklus hotelli parkimisest. Eraldussaare rajamine võimaldab muuta tänavaruumi kitsamaks 
ja vähendada seeläbi kiiruse ületamise tõenäosust. Samuti lüheneb seeläbi ülekäigurada. 
Eraldussaare rajamine tee keskele võimaldab rajada sinna jalg- ja jalgrattatee.  
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Aia tänava jalgrattatee ristub Pika tänava äärse jalgrattateega. Täpsem ristumise lahendus 
sõltub Pikk tn – Aia tn ristmiku liikluslahendusest. Arvestades liikluskoormust ja tänavaruumi 
parameetreid on sobilikuim lahendus ringristmiku rajamine. 
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Aia tn (Pikk tn – Lai tn) 
 
Hetkel antud tänavalõik puudub. Lõikes on soovitatav jätkata Aia tänava teistes lõigetes 
kavandatava jalg- ja jalgrattatee lahendusega samal tänavapoolel. Täpne jalgrattatee 
lahendus sõltub lõigu kavandatavast liikluskorraldusest. 
 

Kuninga tn (Aia tn – Lõuna tn) 
 
Tänava ääres on ligikaudu 3 meetri laiused kõnniteed. Olemasolevate kõnniteede parameetrid 
võimaldavad võtta need kasutusele jalg- ja jalgrattateena. Kuna piirkonnas on mitu kooli ning 
suure tõenäosusega kasutakse tänavat palju ka turistide poolt, on otstarbekas eelistada just 
jalg- ja jalgrattateed. Samuti toimub Ringi tänava ääres jalgrattaliiklus jalg- ja jalgrattateel. 
Kavandatav jalg- ja jalgrattatee on soovitatav paigutada tänava merepoolsele küljele. 
Soovitatav paiknemine on seotud piirkonna koolide ja spordikeskuse paiknemisega tänava 
suhtes.  
 

 
 
Jalg- ja jalgrattatee ületuse lahendus Lõuna tänavast sõltub Lõuna tn – Kuninga tn ristmiku 
liikluslahendusest. Praegusel kujul on ristmikuala väga lai ning jalakäijate ja jalgratturite 
liikumise mugavust ja turvalisust mõjutavad lisaks tänavat läbivatele sõidukitele ka 
parkimiskohtadel manööverdavad sõidukid. Arvestades tänava parameetreid ja sõidukite 
liikumismarsruute on sobilikum lahendus ringristmiku rajamine. 
 

Kuninga tn (Lõuna tn – Akadeemia tn) 
 
Tänav on kavandatud muuta jagatud tänavaruumi põhimõtetest tulenevalt. Täpne jalgrattatee 
lahendus tänaval sõltub tänavaruumi ja liikluskorralduse täpsemast lahendusest. Oluline on 
võimaldada tänaval kahesuunaline jalgrattaliiklus.  
 

Pühavaimu tn (Ringi tn – Lõuna tn) 
 
Pühavaimu tänava ääres kulgeb rannapiirkonnast alguse saav jalg- ja jalgrattatee. Kuna 
olemasolev jalg- ja jalgrattatee paikneb tee Aia tänava poolsel küljel, on otstarbekas Ringi ja 
Lõuna tänavate vahelises lõikes jätkata jalg- ja jalgrattateega olemasoleval kõnniteel. Kõnnitee 
on ligikaudu 3 meetrit lai. Kuna piirkonnas liigub ka rohkelt jalakäijaid, on vajalik kõnnitee 
laiendamine ulatuses, mis on võimalik arvestades olemasolevat haljastust. 
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Pühavaimu tn (Lõuna tn – Kuninga tn) 
 
Kuninga tänava liikluskorraldust on kavandatud muuta lähtuvalt jagatud tänavaruumi 
põhimõtetest. Antud lähenemist on otstarbekas rakendada ka Pühavaimu tänaval Lõuna ja 
Kuninga tänavate vahelises lõikes. Praegusel juhul on tegemist ühesuunalise tänavaga, kus 
tänava ääres pargitakse ning tänava mõlemal küljel on kõnniteed. Kõnnitee parameetrid on 
siiski liialt väikesed, et sinna paigutada jalgratturid. Seda eriti olukorras, kus tänavat 
kasutatakse palju ka jalakäijate poolt. Seega on vajalik jalakäijate ja jalgratturite tänavaruumi 
oluliselt suurendada. See nõuab omakorda aga parkimiskohtade likvideerimist. Kuna tegemist 
on ühesuunalise tänavaga, siis on oluline, et oleks lubatud kahesuunaline jalgrattaliiklus. 
Tänava liikluskorralduse lahendus peaks sarnanema Kuninga tänava liikluslahendusesega. 
 

Pühavaimu tn (Kuninga tn – Uus tn) 
 
Tegemist on jalakäijatealaga. Jalgrattaliikluse edendamiseks on vajalik muuta jalakäijateala 
jalg- ja jalgrattaalaks. Kuna tänav on väga populaarne jalakäijate poolt, võib tekkida vajadus 
jalgratturite eraldamiseks jalakäijatest teekattemärgistuse abil. 
Oluline on ka autode juurdepääsu piiramine alale. Kasutades Google Mapi kaarti ilmneb, et 
vaatamata keelumärgile sisenetakse antud tänavale ja pargitakse alal ka mitmete sõidukite 
poolt, mis kitsendab jalakäijate ja jalgratturite tänavaruumi. Samuti põhjustavad 
manööverdavad sõidukid täiendavat liiklusohtu. 
 

  

Pühavaimu tn (Kuninga tn – Uus tn) 
 
Tänaval on soovitatav kasutada jagatud tänavaruumi põhimõtet sarnaselt Kuninga tänaval 
kavandatule. Kuna tänav on liialt kitsas kahesuunalise liikluse, parkimise ning jalg- ja 
jalgrattaliikluse jaoks, on vajalik parkimiskohtade likvideerimine.  
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Malmö tn  
 
Tänav on osaliselt juba muudetud üksnes jalakäijate ja jalgratturite liikumiseks. Kuna Pika 
tänava äärde on kavandatud jalgrattatee ning Malmö tänava jalg- ja jalgrattatee Pika tänava 
jalgrattateed asendada ei saa, siis jalgrattaliikluse seisukohalt tänava täielikult jalg- ja 
jalgrattateeks muutmine olulist tähtsust ei oma. Pigem on tegemist kohaliku liikumise ja vaba 
aja sisustamise seisukohalt olulise linnaruumi osaga. 
 

Kalda tn 
 
Tänav omab rolli piirkonna hoonetele juurdepääsu tagamiseks. Jalgsikäigu ja jalgrattaliikluse 
edendamiseks on eelkõige oluline tänava liikluse rahustamine. Üheks võimaluseks on jagatud 
tänavaruumi loomine, kus eelised on jalakäijatel ning jalgratturitel. Arvestades tänava 
iseloomu ja liikluskoormust eraldiseisva jalgrattatee rajamine ei ole otstarbekas.  
 

Rannametsa tee 
 
Tänava laius ei võimalda tänavaruumi ümber jaotada ning jalgrattarada ega –teed 
olemasolevale tänavapinnale paigutada. Otstarbekas on rajada autoliiklusest eraldiseisev jalg- 
ja jalgrattatee. Selleks on võimalik ära kasutada olemasolevat rada, mis läbib tänavaga 
paralleelselt tee äärde jäävat metsatukka. 
 

 
 

Marjametsa tee 
 
Jalgrattatee rajamisel tekib kitsaskoht Merimetsa tee 3 ja 4 kruntide vahel, kus tänavakoridori 
laius on ligikaudu 9 meetrit. Teine kitsaskoht tekib kruntide Marjametsa tee 10, 11 ja 13 vahel. 
Seega on jalg- ja jalgrattatee rajamine kasutades Marjametsa teed raskendatud. Üheks 
võimaluseks on kavandatud jalg- ja jalgrattatee rajamine Marjametsa tee hoonestusalast 
Tallinn-Pärnu-Ikla maantee poolsele küljele. 
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Merimetsa tn (Rannametsa tee – Laane tn) 
 
Lõikes Rannametsa tee Laane tänav on otstarbekas rajada sõiduteest eraldiseisev jalg- ja 
jalgrattatee, mis on ühendatud Rannametsa tee ja Marjametsa tee jalg- ja jalgrattateega. 
 

 
 
Merimetsa tn (Laane tn – Raja tn) 
 
Alates ristumisest Laane tänavaga kuni ristumiseni Mai ja Raja tänavatega on kiire 
jalgrattaühenduse tagamiseks otstarbekas eraldada jalgratturid jalakäijatest. Vajaduse selleks 
tingivad ka tihedad ristumised teiste tänavatega ning hoovidest väljasõidud, mille puhul 
jagatud jalg- ja jalgrattatee või jalgrattaga kõnniteel sõitmise korral ei pruugi autojuht vahetult 
aia ääres sõitvat jalgratturit märgata. Viies jalgratturi sõidutee äärde luuakse olukord, kus 
hoovist välja sõitev või kõrvalteelt peateele sõitev autojuht ei sõida jalgratturile ette ning tekib 
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piisav nähtavuskolmnurk, kus autojuhil on võimalik näha ja märgata mööduvat jalgratturit. 
Samuti on oluline tänaval kõnniteede väljaehitamine. 
 

 
 
Kitsaskoht tekib Lembitu tänava ja Uku pst vahelisel lõigul. Õigemini kruntide vahel aadressil 
Merimetsa 62 ja 63 ning Merimetsa 64 ja 65 vahel, kus tänavakoridori laius on ligikaudu 11 
meetrit. Antud tänavaruumi laius võimaldab rajada sõidutee laiusega 7 meetrit ning mõlemale 
poole tänavat kõnniteed laiusega 2 meetrit. Antud laius ei ole piisav jalg- ja jalgrattatee 
rajamiseks. Sarnaselt Siimu sillaga on otstarbekas selles lõikes jalgratturid suunata kõnniteele 
näidates jalgratturile kõnniteel soovitusliku sõidusuuna.  
Lõikes on olemasolev jalg- ja jalgrattatee Saare ja Raja tänavate vahelisel lõigul. Kiiret 
jalgrattaühendust silmas pidades on siiski oluline ka sellel lõikel eraldi jalgrattaradade rajamine. 
Seda eriti arvestades võimalikku jalgrattateede lahendust nii Merimetsa tänava Raeküla 
poolses otsas kui ka Mai tänaval. 
Merimetsa tänava äärde kavandatud jalgrattateel on ristumine Saare tänava äärde kavandatud 
jalg- ja jalgrattateega. Kavandatud jalg- ja jalgrattatee on ühendatud olemasoleva Merimetsa 
tänava jalg- ja jalgrattateega. 
 

Kalevi pst 
 
Jalgrattatee antud tänava ääres omab tähtust pigem rekreatiivset tähtsust, mistõttu oluline ei 
ole mitte kiire liikumise võimaluse tagamine, vaid liikumisvõimaluse olemasolu tervikuna. 
Seetõttu on otstarbekas lõikes Saare tänav kuni Laane tänav jalg- ja jalgrattatee rajamine 
tänava mere poolsele küljele ning Laane tänavast kuni Kalevi põik tänavani jalg- ja jalgrattatee 
rajamine Merimetsa tänava poolsele küljele. 
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Saare tn 
 
Jalgrattatee antud tänaval ühendab Merimetsa tänava ning Kalevi pst tänavaid mere äärse 
piirkonna ühtsesse jalgrattateede võrgustikku. Arvestades jalgrattatee funktsiooni on 
otstarbekas sõiduteest eraldiseisva jalg- ja jalgrattatee rajamine. 
 

 
 

Mai tn (Raja tn – Papiniidu tn) 
 
Tänava ääres on olemasolev sõiduteest eraldatud jalg- ja jalgrattatee ning tänava vastaspoolel 
ka lai kõnnitee. Pidades silmas kiire jalgrattaühenduse tagamist tuleks siiski tänavale rajada ka 
jalgrattarajad. Ruumi leiab selleks olemasoleva liikluskorralduse muutmise läbi. Tänaval on 
hetkel 2+2 läbivat sõidurada. Liikluskoormus tänaval ei nõua täna sellist tänavapinda. Samuti 
ei ole kavandatud piirkonda sellise mahuga arendusi, mis tõstaksid liikluskoormuse piirmäärani, 
kus kaks läbivat sõidurada ühes suunas on vajalikud. Sel põhjusel on otstarbekas muuta tänav 
1+1 läbiva sõidurajaga tänavaks, millel on vajalikes kohtades vasakpöörderajad. Sellisel viisil 
vabanenud tänavapinna on võimalik kasutada jalgrattaradade rajamiseks. 
 

 
 
Lõikes on ristumine Raja tänava äärde kavandatud jalg- ja jalgrattateega. Kavandatud 
jalgrattateede ristumise tõttu on vajalik Mai tänavale Raja tänavaga ristumisel kavandada 
ülekäigurada ja jalgratturite teeületuskoht. 
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Jalgrattateel on ristumine ka Papiniidu tänavaäärse jalgrattateega. Täpsem lahendus sõltub 
Mai tn – Papiniidu tn ristmiku konkreetsest lahendusest. Tänasel hetkel on tänavaruum liialt 
lai ning ohtlik nii autoga liiklejatele kui ka jalakäijatele. Lisades ristmikul täiendavalt jalgratturid 
suureneb ohu võimalus veelgi. 
 

Mai tn (Papiniidu tn – A.H.Tammsaare pst) 
 
Tänava ääres on kummalgi pool ligikaudu 3 meetri laiused kõnniteed. Esimeses etapis on 
võimalik muuta olemasolevad kõnniteed jalg- ja jalgrattateeks. 3,0 meetri laiune jalg- ja 
jalgrattatee vastab standardis EVS843:2003 Linnatänavad kergliiklustee rahuldavale tasemele.  
Mai tänava äärsel kergliiklusteel on potentsiaal kujuneda suurima jalgrattakasutusega 
teelõiguks. Üheltpoolt kasutatakse seda Mai tänav 3 aadressil asuvas koolis käimiseks. Samas 
liigutakse kesklinna ja tagasi. Arvestades potentsiaalset jalgrattakasutust on vajalik 
jalgrattatee laiendamine. Jalg- ja jalgrattatee ei võimalda võrreldes jalgrattaradadega kiiret 
ühenduskiirust. Samas ei ole võimalik rajada jalgrattaradu lõiguti ilma tänava laiendamiseta. 
Tänavakoridori parameetrid varieeruvad kogu lõigu ulatuses. Kitsamas lõikes on sõidutee laius 
ligikaudu 8 meetrit. Nii sõidutee kui ka olemasoleva kõnnitee laiendamist piiravad tee ääres 
paiknevad puud. Seega on jalgrattatee rajamisel vajalik korrastada ka teeäärset haljastust.  
Kiire jalgrattaühenduse tagamiseks kesklinna piirkonnaga on vajalik sõidutee äärde 
jalgrattaradade rajamine. See on oluline nii Mai piirkonna elanike kui ka Raeküla piirkonna 
elanike kiire ühenduse tagamiseks. Õpilaste liikumine on võimalik olemasolevatel kõnniteedel 
ilma kõnniteed laiendamata. 
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Jalgrattatee ristub Tammsaare pst jalgrattateega ning liigub sealt edasi Suur-Kuke tänavale. 
Liikluskorralduslikult on kõigile liiklejatele kõige arusaadavaim variant, kus suunatakse 
jalgratturid jalgrattarajalt ristmikule saabudes kõnniteele.  
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Papiniidu tn (Liivi tee – Mai tn) 
 
Tänava ääres on mõlemal pool ligikaudu 3,0 meetri laiused kõnniteed. Arvestades hoonestuse 
paiknemist ning inimeste liikumissuundi on otstarbekas rajada mõlemale tee poolele jalg- ja 
jalgrattateed. Papiniidu tänava mõlemal küljel asuvad teenindusettevõtted ja piirkond on 
kujunenud üheks suurimaks tõmbekeskuseks Pärnu linnas. Jalg- ja jalgrattatee rajamine 
mõlemale tee poolele vähendab vajadust jalgratturil teed ületada ning jalgrattur pääseb 
mugavalt juurde piirkonna teenindusasutustele. Piirkonnas liikuvate jalakäijate ja jalgratturite 
hulk võimaldab jalg- ja jalgrattatee märkida olemasoleva kõnnitee pinnale kõnniteed 
laiendamata. Jalg- ja jalgrattatee laiendamise vajadus tekib uue raudteejaama valmimisel ning 
piirkonnas atraktiivsuse suurenemisel olemasolevate teenindusasutuste laiendamisel ja uute 
rajamisel. 
 

 
 
Papiniidu tänava jalg- ja jalgrattatee liitub Riia mnt äärse jalg- ja jalgrattateega. Liitumine ning 
ühelt teelt teisele liikumine toimub kasutades olemasolevat fooriga reguleeritud ristmikku. Jalg- 
ja jalgrattatee on otstarbekas rajada ristmiku iga haru mõlemale teepoolele.  
Jalg- ja jalgrattatee ristub ka Metsa tänaval paikneva jalg- ja jalgrattateega. Ristumine toimub 
kasutades olemasolevat ülekäigurada. 
Lõigul on ristumine Mai tänava jalgrattaradadega. Ülekäigu lahendus sõltub ristmiku 
liikluskorralduse lahendusest. Üheks soovitatavaks lahenduseks on ringiristmiku rajamine. 
 

Papiniidu tn (Mai tn – olemasolev jalg- ja jalgrattatee) 
 
Tänava ääres on ligikaudu 3,0 meetri laiune kõnnitee. Arvestades hoonestuse paiknemist ning 
liitumist olemasoleva jalg- ja jalgrattateega on otstarbekas rajada uus jalg- ja jalgrattatee terve 
lõigu ulatuses tänava hoonestuse poolsele küljele (elamud Papiniidu ja Mai tänava vahelisel 
alal). Tänava teisel küljel on otstarbekas jalg- ja jalgrattatee hoonestatud alaga piirneval 
teeosal (hooned aadressiga Papiniidu 54, 64 ja 66). Jalg- ja jalgrattatee võib esimeses etapis 
paigutada olemasoleva kõnnitee pinnale. Tänavaruumi parameetrid ning jalakäijate ja 
jalgratturite hulk võimaldab ilma täiendavate konfliktideta olemasoleva tänavapinna võtta 
kasutusele jagatud jalakäijate ja jalgratturite liikumiseks. Pikemas perspektiivis on vajalik jalg- 
ja jalgrattatee laiendamine.  

 
Raja tn (Metsa tn – Mai tn) 
 
Jalgrattatee omab tähtsust eelkõige Pärnu Koidula Gümnaasiumi õpilaste poolt. Praegu puudub 
tänava ääres ka kõnnitee ning inimesed peavad kõndima teel või teepervel. Õpilaste suure 
osakaalu tõttu on otstarbekas rajada jalg- ja jalgrattatee. See rahuldab nii jalgratturite vajadusi 
kui ka jalakäijate liikumistingimusi. 
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Metsa tn (Raja tn – Papiniidu tn) 
 
Tänava ääres asub Pärnu Koidula Gümnaasium. Sellega seoses on peamine tänaval jalgrattaga 
sõitja õpilane. Hetkel on tänava ääres kõnnitee, mida ka jalgratturid kasutavad. Kõnnitee laius 
ei ole kohati siiski piisav selle muutmiseks standardi EVS843:2003 Linnatänavad nõuete heale 
tasemele vastavaks. Selleks on vajalik kõnniteed laiendada. Samas on kooliga seoses valdav 
liikumissuund hommikul kooli ja õhtul koju, mistõttu liiguvad jalgratturid sõltuvalt päevasest 
perioodist valdavalt ühes suunas. Seega võib esialgu muuta olemasoleva kõnnitee jalg- ja 
jalgrattateeks, et motiveerida jalgrattaga senisest enam koolis käima. Loomulikult on vajalik 
jalgrataste hoidmisvõimaluste tagamine kooli hoovis, soovitatavalt ilmastikukindel hoiukoht. 
Pikemas perspektiivis on vajalik siiski kõnnitee laiendamine. 
 

 
 
Kitsaskoht tekib Papiniidu tn 42 (hoones asub Mai Selver) hoone Metsa tänava poolsel küljel, 
kus asuvad parkimiskohad. Jalg- ja jalgrattatee rajamiseks on vajalik selles lõikes kõnnitee 
laiendamine.  
 

Metsa tn (Papiniidu tn – Mere pst) 
 
Tänava ääres on kõnnitee, mille laius on ligikaudu 3 meetrit. Olemasoleva kõnnitee 
parameetrid on piisavad, et sinna on võimalik rajada jalg- ja jalgrattatee. Sellisel juhul vastab 
see standardis EVS843:2003 nõuete rahuldavale tasemele. Pikas perspektiivis on vajalik 
kõnnitee laiendamine.  
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Metsa tn (Mere tn – Laine tn) 
 
Tänavakoridori laius on lõigus Metsa 2 kuni Metsa 10 ligikaudu 13 meetrit. Tänava laiust 
piiravad ka tänavat ääristavad transpordimaal kasvavad puud. Sel põhjusel ei ole võimalik 
tänavale jalgrattatee rajamine ilma liikluskorraldust muutmata. Jalg- ja jalgrattatee rajamise 
eelduseks on tänava muutmine ühesuunaliseks. Sellisel juhul on võimalik autoliikluse arvelt 
vabanenud tänavapinna ulatuses laiendada kõnniteed muutes selle jalg- ja jalgrattateeks.  
 

 
 
Laine tn (Riia mnt – Mai tn) 
 
Tänava ääres on kõnnitee laiusega 3 meetrit. Olemasoleva kõnnitee laius on piisav, et muuta 
see standardi EVS843:2003 kohaselt rahuldavale tasemele vastavaks jalg- ja jalgrattateeks. 
Pikas perspektiivis on vajalik kõnnitee laiendamine.  
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Ristumisel Metsa tn äärse jalg- ja jalgrattateega on vajalik ülekäiguraja rajamine. Ristumine 
Mai tänava äärse jalg- ja jalgrattateega toimub kasutades olemasolevat ülekäigurada. 
 

A.H.Tammsaare pst (Suur-Jõe – Riia mnt) 
 
Tänava ääres on kõnnitee laiusega 3 meetrit. Olemasoleva kõnnitee laius on piisav, et muuta 
see standardi EVS843:2003 kohaselt rahuldavale tasemele vastavaks jalg- ja jalgrattateeks. 
Pikas perspektiivis on vajalik kõnnitee laiendamine. Riia mnt ületamine ja ristumine Riia mnt 
äärse jalg- ja jalgrattateega toimub kasutades olemasolevat fooriga reguleeritud ristmikku. 
 

 
 

A.H.Tammsaare pst (Riia mnt – Karja tn) 
 
Tänava ääres on kõnnitee Riia mnt ja Mai tänava vahelises lõigus valdavalt ühel pool tänavat. 
Mai tänava ja Karja tänava vahel on kõnnitee mõlemal pool tänavat. Olemasoleva kõnnitee 
muutmine jalg- ja jalgrattateeks ei ole võimalik, kuna kõnnitee parameetrid ei vasta 
vajadustele ega normidele. Kuna alates Karja tänavast kuni Kanali tänavale on olemasolev jalg- 
ja jalgrattatee tänava merepoolsel küljel, on otstarbekas ka Riia mnt ja Karja tänava vahelisel 
lõigul rajada samale tänavapoolele autoliiklusest eraldatud jalg- ja jalgrattatee. 
 

 
 

Lõigul on ristumine jalgrattaradadega Mai tänaval. Ristumine toimub kasutades olemasolevat 
fooriga reguleeritud ristmikku. 
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A.H.Tammsaare pst (Karja tn – Kanali tn) 
 
Tänava ääres on olemasolev jalg- ja jalgrattatee tänava mere poolsel küljel. 
 

 
 

A.H.Tammsaare pst (Kanali tn – Supeluse tn) 
 
Tänaval on selles lõikes kummaski suunas kaks sõidurada. Liikluskoormus tänaval ei nõua kaht 
läbivat sõidurada. Enamasti kasutatakse esimest sõidurada parkimiseks. Kuigi tee keskel on 
piisava laiusega kõnnitee, ei ole otstarbekas sinna jalgrattateed paigutada, kuna see toob 
kaasa kaks täiendavat tee ületamise vajadust (tee keskele suundumine ja sealt lahkumine). 
Arvestades olemasolevat liikluskoormust ning tänavaruumi kasutust on otstarbekas tänaval 
selles lõikes muuta esimene sõidurada 2,5 meetri laiuseks parkimisruumiks ning liiklusele jätta 
alles teine sõidurada. Vabanenud tänavapinna arvelt on otstarbekas laiendada kõnniteed ning 
muuta see mõlemal tänava küljel jalg- ja jalgrattateeks. Vajaduse mõlemal teepoolel asuva 
jalg- ja jalgrattatee järele tingib üheltpoolt olemasolev jalg- ja jalgrattatee lõikes Karja tänav 
ja Kanali tänav ning Lehe tänav ja Supeluse tänav ja teiseltpoolt aadressil A.H.Tammsare pst 
30 asuv õppehoone ning piirkonna hoonestus. 
 

 
 

Mere pst 
 
Tänava ääres on mõlemal küljel kõnnitee laiusega ligikaudu 2,5 meetrit. Tõenäoliselt liigutakse 
jalgrattaga antud tänaval valdavalt vaba aja sisustamiseks ning kiire liikumise vajadus on 
vähene. Sel põhjusel sobib piirkonda enim jalg- ja jalgrattatee. Samas on piirkonnas ka rohkelt 
jalakäijaid, mis sujuvat jalgrattasõitu mõneti pärsib. Suure jalakäijate hulga tõttu on vajalik 
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jalg- ja jalgrattatee rajamiseks olemasoleva kõnnitee laiendamine. Soovituslik tee laius on 4 
meetrit. Jalg- ja jalgrattatee sobivaim paiknemine on tänava jõe poolsel küljel. 
 

 
 
Jalakäijate ja jalgratturite teeületuse tõhustamiseks Mere pst, Esplanaadi ja Remmelga 
tänavate ristmikul on vajalik ristmiku rekonstrueerimine ja ülekäiguradade rajamine. Üheks 
võimalikuks lahendusvariandiks võiks olla ringristmiku rajamine. 
 

Remmelga tn 
 
Tänava ühel küljel on kõnnitee. Selle laius on ligikaudu 2,5 meetrit, mis jalg- ja jalgrattateeks 
muutes vastaks standardi EVS843:2003 kergliiklusteedele esitatud nõude erandlikule 
tasemele. Kuna tegemist ei ole jalakäijate ega ka jalgrattaliikluse mõistes suure sagedusega 
lõik, võib esimeses järjekorras muuta olemasoleva kõnnitee jalg- ja jalgrattateeks. Pikemas 
perspektiivis on vajalik kõnnitee laiendamine, et tee vastaks normi heale tasemele. 
 

 
 

Jalakäijate ja jalgratturite teeületuse tõhustamiseks Mere pst, Esplanaadi ja Remmelga 
tänavate ristmikul on vajalik ristmiku rekonstrueerimine ja ülekäiguradade rajamine. Üheks 
võimalikuks lahendusvariandiks võiks olla ringristmiku rajamine. 
 

Suur-Jõe tn (Papiniidu tn – Lao tn) 
 
Tegemist on eelkõige juurdepääsuteega piirkonna hoonetele. Piirkonnas on peamiselt tootmis, 
teenindus ja laohooned. Seetõttu liigub palju raskeveokeid ning manööverdavaid sõidukeid. 
Hetkel puudub antud lõikes ka kõnnitee. Jalakäijate ja jalgratturite liikumise soodustamiseks 
ning turvalisuse parandamiseks on vajalik sõiduteest eraldatud jalg- ja jalgrattatee rajamine. 
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Jalg- ja jalgrattatee rajamisel tuleb luua lahendus, kus ristumisi tänavate ja hoonete 
juurdepääsuteedega oleks minimaalselt.  
 

 
 

Suur-Jõe tn (Lao tn – Liiva tn) 
 
Tänaval puudub kõnnitee. Tänava laius on ligikaudu 7 meetrit. Hetkel on Suur-Jõe tänav 
veokite liikumismarsruut. Puuduva kõnnitee tõttu tuleb lisaks jalgrattaliiklusele lahendada ka 
jalakäijate liikumistingimused. Jalakäijad ja jalgratturid tuleb eraldada autoliiklusest. Laia 
tänavaruumi tõttu on otstarbekas rajada eraldi jalg- ja jalgrattatee. Jalgrattatee funktsioon on 
eelkõige juurdepääsu tagamine tänavaäärsetele aladele ja hoonetele.  
 

 
 

Suur-Jõe tn (Liiva tn – Lai tn) 
 
Tänava ääres puudub kõnnitee. Tänavaruumi laius varieerub suures ulatuses. Kohati on 
tänavaruum üksnes ligikaudu 11 meetrit lai. See tähendab, et jalakäijate ning jalgratturite 
eraldamisel autoliiklusest tuleb tänava liikluskorraldust muuta. Kahesuunalise liiklusega tänava 
ning jalg- ja jalgrattatee rajamiseks puudub selleks lihtsalt vajalik ruum, mistõttu tavapärase 
lahenduse korral tuleks tänav muuta ühesuunaliseks.  
Suur-Jõe tänav on hetkel veokite liikumismarsruut. Kuna tänava ääres paiknev tööstus- ja 
tootmistegevus on vähenenud, väheneb vajadus raskeliikluse suunamiseks sellele tänavale. 
Olemasolevad tootmismaad on suures osas kehtestatud detailplaneeringutega muudetud 
elamumaadeks. Arvestades tänava ääres paikneva elamupiirkonna struktuuri ning tänava enda 
parameetreid, ei ole tänav raskeliiklusele sobiv.  
Elupiirkonna kvaliteedi parandamiseks ning jalakäijate ja jalgratturite liikumise mugavuse ja 
ohutuse tõstmiseks on otstarbekas alandada piirkiirus 30 km/h-ni ning võtta kasutusele liiklust 
rahustavad meetmed. Eraldi kõnnitee ning jalgrattatee rajamine ei ole otstarbekas. Pigem 
tuleks kasutada jagatud tänavaruumi ideed. Sellisel juhul jääks autodele kahesuunalise 
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liiklemise võimalus. Seda siiski kitsas koridoris. Samas eraldatakse jalakäijad ning jalgratturid 
autoliiklusest. Võimalik lahendus on alljärgnev.  
  

 
 

Antud lahendust kasutatakse sageli Kesk-Euroopa linnade elamualadel. Suur-Jõe tänava 
piirkond on selle lahenduse rakendamiseks sobilik. Alljärgnevalt on välja toodud kaks näidet. 
 

Näide: Holland, Alkmaar (Allikas: 
wikipedia.org) 
 

Näide: Holland, Veedendaal (Allikas: 
www.fietsfilevrij.nl) 

 

Kastani tn (Suur-Jõe tn – Riia mnt) 
 
Tänava äärde on otstarbekas rajada tänava hoonestusega piirnevale küljele eraldi jalg- ja 
jalgrattatee. Tee ühendab esmalt eelkõige Suur-Jõe tänava jalgrattateed Riia mnt 
jalgrattateega. Kastani tänava jalg- ja jalgrattatee kasutajad on peamiselt tänava äärse 
elamupiirkonna elanikud ning Suur-Jõe tänava piirkonnaga seotud liiklejad, kes kasutavad 
kesklinnasuunaliseks liikumiseks Riia mnt-d. 
 

 
 

http://www.fietsfilevrij.nl)
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Suur-Kuke tn (A.H.Tammsaare pst – Liiva tn) 
 
Tänavakoridori laius on kitsamas lõikes ligikaudu 9 meetrit. See on liialt väike ilma 
liikluskorraldust muutmata jalgrattatee rajamiseks. Seda nii jalg- ja jalgrattatee kui eraldi 
jalgrattaradade korral. Jalgrattatee rajamiseks on vajalik tänava liikluskorralduse muutmine. 
See tähendab tänava muutmist ühesuunaliseks. Kuna enamik tänaval liikuvatest jalgratturitest 
on läbisõitjad, on oluline kiire ja turvalise liikumistee loomine. Selleks on sobilikuim variant 
jalgrattaradade rajamine sõidutee äärde. 
 

 
 

Liiva tn (Suur-Kuke tn – Väike-Kuke tn) 
 
Antud lõik on jätkuks Suur-Kuke ja Väike-Kuke tänavate jalgrattateega. Kuna tänavakoridori 
laius piirab jalgrattatee ja kahesuunalise liikluse kooseksisteerimist, on vajalik tänava 
liikluskorraldus muuta ühesuunaliseks ning rajada tänava äärde jalgrattarajad. 
 

 
 

Väike-Kuke tn (Liiva tn – Suur-Sepa tn) 
 
Jalgrattatee antud tänaval on jätkuks Suur-Kuke ja Liiva tänavate jalgrattateele. 
Tänavakoridori laius on liialt kitsas, et oleks võimalik kahesuunaline autoliiklus ning 
jalgrattateed. Jalgrattatee rajamisel on vajalik muuta liiklus tänaval ühesuunaliseks. Kuna 
enamik tänaval liikuvatest jalgratturitest sõidab piirkonnast läbi, on oluline kiire 
ühendusvõimaluse tagamine. Seda võimaldab jalgrattaradade rajamine sõidutee äärde. 
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Lootsi tn 
 
Tänaval puudub osaliselt kõnnitee. Seega tuleb lisaks jalgratturite liikumisele lahendada ka 
jalakäijate liikumisvõimalused. Tänav on ühesuunaline. Jalgrattatee ühendab üheltpoolt üle 
jalakäijate silla kesklinna silla suunduva jalgrattatee ning ranna piirkonna jalgrattateed. 
Otstarbekas on rajada tänava äärde jagatud jalg- ja jalgrattatee. 
 

 
 
Muud teed 
 
Lisaks tänavaäärsele jalgrattaliiklusele kavandatakse olemasolevast tänavavõrgust 
eraldiseisvaid jalg- ja jalgrattateid (nt jõe äärde). Sellisel juhul peaks rajatava tee laius olema 
minimaalselt 3 meetrit.   
 
 
 
 


