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Pärnu linna osalemine Maailma Tervishoiuorganisatsiooni töös
Maailma Tervishoiuorganisatsiooni Euroopa Tervislike Linnade võrgustiku (World Health
Organisation Healthy Cities Network) eesmärgiks on tervise edendamine ja lülitamine
Euroopa linnade arenguplaanidesse. Maailma Tervishoiuorganisatsioon (World Health
Organisation, WHO) kureerib Euroopa Tervislike Linnade liikumist, mis hõlmab Euroopa
riikide Tervislike Linnade võrgustike tegevust ja tervislike linnade arendamist. Tegemist on
tulevikku suunatud tegevusega, mille põhimõtteks on inimese tervisliku seisundi ja turvalise
elukeskkonna loomine ja tagamine tulevastele põlvedele.
Tervislike Linnade võrgustik Eestis loodi 2001. aastal Pärnus toimunud Tervislike Linnade
konverentsil. Aastal 2002 (Pärnus terviseaasta) omistati Pärnule WHO poolt terviselinna tiitel,
mille omamine tähendab linna jätkuvat tegevust ja arendamist tervislikuma elukeskkonna
suunas ning ühtlasi eeldab aktiivset osalust organisatsiooni töös.
Järgides WHO põhimõtteid ning arengustrateegiaid kogu Euroopas, on Pärnu toetamas tervist
toetava linnakeskkonna sihipärast arendamist – väärtustatakse ümbritsevat linnakeskkonda ja
siinseid elutingimusi.
Pärnu linn on osalenud Euroopa Tervislike Linnade Võrgustiku III ja IV faasi tegevustes.
Selles osalemine on andnud linnale kogemusi mitmetes arenguga seotud valdkondades ja
loonud võimaluse saada teistelt Euroopa linnadelt nende teadmisi ja kogemusi. Pärnu linn
jätkab tegevust ka Euroopa Tervislike Linnade Võrgustiku V faasis 2009-2013.
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Lühiülevaade projektist
Pärnu Linnavalitsus osaleb aastatel 2011-2012 PHAN (Networking for Physical Activity – a
project to promote networking and action for healthy and equitable environments for physical
activity) projekti alamvõrgustiku töös, mille raames vahetatakse kogemusi tervislikke eluviise
toetava linnakeskkonna planeerimise ja majanduslikke mõjude hindamise valdkonnas.
Projekti eesmärgiks on WHO liikmete varustamine teadmiste, juhtnööride ja praktikas
edukaks osutunud kogemustega. Projekti raames aidatakse liikmetel oluliste sektoritega (linna
planeerimine, haridus, turism, sport, vaba aega) saavutada paremat koostööd ning püütakse
leida uusi lahendusi ja lähenemisviise kehalise aktiivsuse edendamiseks linnakeskkonnas.
Projekti tegevused on jagatud nelja gruppi:
Koostöö ebavõrdsuse vähendamiseks: kehalise aktiivsuse edendamine sotsiaalselt
ebasoodsas olukorras olevates gruppides, keskendumine tervisliku keskkonna
loomisele;
Noorte kaasamine aktiivse linnakeskkonna arendamisesse ja tutvustamisesse;
Võrgustiku

tugevdamine

ja

kehalist

aktiivsust

toetava

tutvustuse

alase

informatsioonivahetuse tugevdamine;
Koostöö arendamine linnakeskkonnas kehalise aktiivsuse edendamise meetmete
väljatöötamiseks, majanduslike hinnangute andmiseks, kogemuste jagamiseks ja
meetmete parandamiseks.
Seejuures võtab Pärnu osa projekti neljandasse gruppi planeeritud tegevustest aidates kaasa
järgmiste eesmärkide saavutamisele:
Jätkusuutliku võrgustiku loomine, kuhu kuuluvad eksperdid ja praktikud, kes
arendavad tervisliku linnakeskkonda, seejuures edendavad kehalise aktiivsuse kasvu ja
tervislike eluviise;
Täiustatud veebirakenduse väljatöötamine ja suurem kasutamine, mis aitab kaasa
kehalise aktiivsuse edendamise tutvustamisele ja majandusliku mõju hindamisele;
Kehalist aktiivsust edendavad programmid on parema kvaliteediga ja vajadustele
kohandatud.

4

Supported by the European Union in the framework of the Health
Programme 2008-2013. The views expressed herein can in no way
be taken to reflect the official opinion of the European Union.

Käesoleva projekti elluviimine aitab kaasa Pärnu linna arengukava aastani 2025 välja toodud
arengusuuna E1.3.1. „Pärnu linn on kaetud kergliiklusteede võrgustikuga ja ühendatud ühtseks
tervikuks maakonda viivate kergliiklusteedega“ elluviimisele.
Projekt on seotud Pärnu linna turismiarengukavaga 2008-2017, kus üheks eesmärgiks on
seatud, et Pärnu pakub kõrge kvaliteediga külastuselamusi. Viimane tugineb väärtustatud ja
korrastatud linnaruumile ning tervislikel ja tervistavatel tegevustel. Tervislike eluviise toetab
linna ja lähipiirkonda ühendav kergliiklusteede võrgustik. Projekt toetab omakorda ka
arengukava tegevuskavas välja toodud WHO kui kvaliteedimärgise tutvustamist.
Samuti on projekt seotud Pärnu linna transpordi arengukava 2008-2015 rakendamisega, mis
seab üheks eesmärgiks elanike teadlikkuse tõstmise kergliiklusviiside kasutuse kohta läbi
kergliikumisviiside propageerimisele suunatud kampaaniate ja ürituste korraldamise.
Projekt viiakse ellu Euroopa Komisjoni ja WHO Euroopa Regionaalkontori koostöös ning
projekti kaasrahastatakse Euroopa Liidu Terviseprogrammi tugistruktuuride raames 20082013.
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I OSA - UURING
1. Ülevaade uuringust
Pärnu Linnvalitsus viis WHO projekti raames läbi Pärnu linnas jalgratturite loenduse ja
lühiküsitluse. Loendus ja küsitlus viidi läbi 2011 aasta sügisel. Peamised loendus ja
küsitluspäevad olid: 22 september (neljapäev), 24 september (laupäev), 27 september
(teisipäev) ja 2 oktoober (pühapäev). Loendus ja küsitlus kavandati sügisesse eesmärgiga
selgitada välja Pärnu linna elanike jalgratta kasutamise harjumused ja vältida suvekülaliste
mõjutusi uuringule.
Loenduspäevad olid jagatud kolmeks ajaliseks loendusperioodiks:
I periood

kell 7 –10;

II periood

kell 12-14;

III periood

kell 16-19.

Jalgrattureid loendati 12 loenduspunktis ja küsitleti 11 loenduspunktis. Kitsaste liiklusolude
tõttu kesklinna sillal küsitlust läbi ei viidud. Loenduspunktid paiknesid üle linna
olemasolevatel märgistatud jalgrattateedel (vt Lisa 2 Loenduspunktide paiknemine).
Tulenevalt vähesest jalgratturite kasutusintensiivsusest loendati ja küsitleti Supeluse tänava
punktis kahel päeval (22 ja 24. septembril). Lisaks eelnevale viidi kahel päeval läbi
lisaloendus eesmärgiga loendada jalgrattureid ja jalakäijaid neil kellaaegadel millal
põhiloendust ei toimunud. Lisaloendused toimusid 5. oktoobril (kolmapäev) kesklinna sillal ja
10. oktoobril (esmaspäev) Riia maanteel. I periood kell 10-12 ja II periood kell 14-16. Kogu
loendusperioodide ja loenduspunktide peale kokku loendati 9 922 jalgratturit ja 16 048
jalakäijat.
Loenduse raames viidi läbi ankeetküsitlus, mille eesmärgiks oli välja selgitada jalgrattaga
sõitmise sagedus, ajaline kestvus, kasutuse otstarve ja põhjus, jalgrattavõrgustiku probleemid
ning jalgratturite teekonnad. (Vt Lisa 1 Küsitlusankeet). Küsitluse käigus paluti vastajatel
märkida kaardile oma tavapärane jalgrattaga läbitav teekond, millest koostati jalgrattateede
kasutamise intensiivsuse kaardid (Vt Lisa 3 Jalgrattateede intensiivsus). Kaardi koostamisel ei
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ole arvestatud kas tegemist on edasi-tagasi sõiduga. Iga teekond on arvestatud üks kord.
Küsitluse raames küsitleti neljal päeval kokku 746 jalgratturit.

2. Loendustulemused
Tabel 1. Jalgratturite ja jalakäijate arv loenduspäevade kaupa
jalgratturid
mees
naine
laps
jalgrattureid
kokku
jalakäijad

N 22.09.2011 L 24.09.2011 T 27.09.2011 P 2.10.2011 K 5.10.2011 E 10.10.2011
8 tundi
8 tundi
8 tundi
8 tundi
4 tundi
4 tundi
1050
899
135

1063
743
179

1532
1084
197

1434
1028
271

137
96
12

18
22
2

2084
3771

1985
3154

2813
4650

2733
3321

245
688

42
464

Tabelis 1 välja toodud loendustulemused näitavad, et keskmiselt läbiti loenduspunkte
jalgrattaga tööpäevadel veidi enam kui puhkepäevadel. Tööpäevadel läbis loenduspunkte
vahemikus kell 7-19 ühes tunnis keskmisel 306 ratturit ning puhkepäevadel 295 ratturit.
Jalakäijate arvus nädala erinevatel päevadel suuri erinevusi ei ilmnenud – tööpäevadel läbis
loenduspunkti keskmiselt ühes tunnis 399 ja nädalavahetusel 405 inimest.
Tabel 2. Jalgratturite ja jalakäijate arv päevade ja loenduspunktide kaupa

Punkt 1
Punkt 2
Punkt 3
Punkt 4
Punkt 5
Punkt 7
Punkt 8
Punkt 9
Punkt 10
Punkt 11
Punkt 12
Punkt 13
Kokku

N 22.09.2011
Jr
Jk
Jr
93
134
106
364
328
193
247
194
200
143
73
106
385
151
174
125
567
96
176
53
561
496
890
2084
3771

L 24.09.2011
Jk
Jr
95
107
65
147
297
217
283
188
202
142
47
112
423
162
161
122
249
120
159
36
571
429
805
1985
3154

T 27.09.2011
Jk
Jr
112
164
117
334
496
302
341
259
310
231
91
124
506
174
241
169
1174
194
238
635
2813

1251
4650

P 2.10.2011
Jk
148
125
92
119
420
256
377
245
354
312
100
133
382
204
275
148
249
216
281
559
2733

1059
3321

Tabelis 2 tähistab jalgratturid lühend „Jr“ ja jalakäijat lühend „Jk“. Päevade kaupa võrreldes
saab enamus punktide puhul välja tuua, et tööpäeval on jalgratturite arv suurem kui
puhkepäevadel. Vaid punktide 1, 8 ja 9 puhul on puhkepäeval jalgratturite arv suurem kui
tööpäeval.
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Punkt 13

1001

530

Punkt 12

566

45

Punkt 11

157

Punkt 10

214
560

141
213
173

Punkt 9
Punkt 8

424

114
78

Punkt 7

207

Punkt 5

267
222

Punkt 4

242

Punkt 3

312
385

Punkt 2

241

95
133
112

Punkt 1
0
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Graafik 1. Keskmine jalgratturite ja jalakäijate arv päevas loenduspunktide kaupa
Graafik 1 näitab keskmist jalgratturite ja jalakäijate arvu päevas loenduspunktide kaupa.
Suurim loenduspunkti läbinud jalgratturite arv on nii kõikide päevade lõikes kui keskmiselt
kesklinna sillal (punkt 13). Kesklinna sillal moodustab jalgratturite arv rohkem kui pool silda
ületavate jalakäijate arvust. Kesklinna sillale järgneb jalgratturite rohkuselt Tallinna mnt
Pärnu jõe ja J. V. Jannseni ristmiku vahelisel lõigul (punkt 3) keskmise jalgratturite arvuga
385. Järgnevad Jaansoni rajal paiknevad loenduspunktid (4 ja 5) ning Papiniidu sillal paiknev
loenduspunkt (punkt 7), kus keskmine jalgratturite arv on vahemikus 207-242.
Kui Jaansoni rajal paiknevates loenduspunktides oli jalgratturite arv ligi viiendiku võrra
jalakäijate arvust väiksem, siis Papiniidu sillal moodustas jalakäijate arv jalgratturite arvust
veidi enam kui kolmandiku. Papiniidu sillal paiknev loenduspunkt oli ainus loenduspunkt
linnas kus jalgratturite arv ületas jalakäijate arvu. Jalgratturite rohkuselt järgneb Riia mnt
Mere tn

ja A. H. Tammsaare pst vahelisele lõigule jääv loenduspunkt (punkt 9), kus

keskmiselt loendati päevas 173 jalgratturit ning A. H. Tammsaare pst ja Kanali tn
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ristumiskohas paiknev loenduspunkt (punkt 11), kus keskmiselt loendati 157 jalgratturit
päevas. Riia mnt-l oli jalakäijate arv viiendiku võrra ja A. H. Tammsaare pst-l paiknevas
punktis neljandiku võrra suurem. Jalgratturite arvult järgnevad Mai tn ja A. H. Tammsaare pst
ristmikul paiknev loenduspunkt (punkt 10) ning Mai tn ja Papiniidu ristmikul paiknev
loenduspunkt (punkt 8) keskmiste jalgratturite arvuga vastavalt 141 ja 114. Mõlemas punktis
moodustab jalgratturite arv jalakäijate arvust ligi neljandiku. Vana-Pärnu Siimu silla lähistel
paiknevas loenduspunktis (punkt 1) loendati keskmiselt 112 jalgratturit päevas, mis moodustas
punkti läbinud jalakäijate arvust ligi 85%. Tallinna mnt-l Ülejõe gümnaasiumi juures
paiknevat loenduspunkti (punkt 2) läbis keskmiselt 95 jalgratturit päevas, mis moodustab 40%
punkti läbinud jalakäijate arvust. Kui võrrelda kahte Tallinna mnt-l paiknevat loenduspunkti,
siis Ülejõe gümnaasiumi punkti (punkt 2) läbis 4 korda vähem jalgrattureid kui Tallinna mnt
silla lähedal paikneva loenduspunkti (punkt 3) ning Supeluse tänaval, Esplanaadi ja Karuselli
tänavate vahelises lõigus, paiknevat punkti läbis keskmiselt vaid 45 jalgratturit päevas, mis
moodustas jalakäijate arvust alla 8%.
45,7% küsitlusele vastanutest ütlesid, et nad läbivad küsitluspunkti samal päeval uuesti.

3. Küsitlustulemused
3.1 Vastanute profiil
Kokku küsitleti 746 jalgratturit. Vastanutest 47,5% olid mehed ja 52,5% naised. Keskmine
vanus oli 43 aastat. Seejuures üle poole (51%) vastanutest olid 30-59.a. Üle 60.a. oli ligi
neljandik (22%), 20-29.a oli 14% ja alla 19.a. 13%.
92% vastajatest elab Pärnu linnas, 6% Pärnu maakonnas ning väljaspool Pärnu maakonda elab
2% vastajatest.
3.2 Jalgrattaga sõitmise sagedus ja kestus
Enamus vastajatest (58,2%) sõidavad jalgrattaga iga päev. Vaid 3,3% vastajatest sõidavad
vähem kui kord nädalas (vt Graafik 2).
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2-6 korda kuus

1,4%

üks kord kuus

1,9%

kord nädalas

2,3%
10,3%

üle päeva

12,3%

iga tööpäev

13,6%

paar korda nädalas

58,2%

iga päev

Graafik 2. Jalgrattaga sõitmise sagedus
Keskmine rattasõidu hooaeg algab aprillis ja lõpeb oktoobris.

16,8% vastajatest sõidab

jalgrattaga aastaringselt.
43,7% vastajatest kulutab rattasõidule üle tunni, poolest tunnist kuni ühe tunnini sõidab
jalgrattaga 40,8% vastajatest ja alla poole tunni kulutavad jalgrattaga sõitmisele 15,6%
vastajatest (vt Graafik 3).

kuni 15 min

15-30 min

3,8%

11,8%

40,8%

30 min - 1 h

43,7%

üle tunni

Graafik 3. Jalgrattaga sõitmiseks kuluv aeg päevas
Hinnanguline keskmine sõitudele kulutatud aeg päevas on 51,4 minutit. Keskmine sõidule
kulutatud aeg kuus on 21 päeva ja aastas 7 kuud.
3.3 Jalgratta kasutamise eesmärk ja põhjus
Jalgratta kasutamine transpordivahendina on kõikide vanusegruppide lõikes kõige olulisem
eesmärk. Üle poolte vastajatest kasutab jalgratast transpordivahendina. Vaba aja ja
meelelahutuse eesmärgil kasutab jalgratast ligikaudu neljandik vastanutest ja sportimise
eesmärgil ligi viiendik vastanutest (vt Tabel 3).
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Tabel 3. Peamine jalgratta kasutamise eesmärk vanusegruppide kaupa
Eesmärk/ vanus
sportimiseks
vaba aeg / meelelahutus
transpordivahend
muu

kuni 19.a
22,6%
24,7%
51,6%
1,1%

20-29.a.
20,2%
24,0%
54,8%
1,0%

30-59.a
15,5%
23,6%
59,8%
1,0%

üle 60.a
19,4%
22,4%
57,6%
0,6%

Peamine põhjus jalgrattaga sõitmiseks on liiklemisviisi kiirus ja mugavus. Nooremad (kuni
29.a.) sõidavad jalgrattaga eelkõige sellepärast, et see on kiire ja mugav. Vanuse lisandudes
muutub olulisemaks jalgrattaga liiklemise tervist edendav mõju. Keskkonnasäästlikus on
olulisem nooremate kasutajate hulgas, kuid teiste põhjustega võrreldes ei oma olulist mõju.
Muu põhjusena toodi enamasti välja liikumisviisi odavust (vt Tabel 4).
Tabel 4. Peamine jalgratta kasutamise põhjus vanusegruppide kaupa
Põhjus/ vanus
tervislik

kuni 19.a
28,0%

20-29.a.
29,8%

30-59.a
37,9%

üle 60.a
46,1%

kiire ja mugav

59,1%

50,0%

44,5%

40,0%

keskkonnasäästlik

6,5%

5,8%

3,4%

3,0%

muu

6,5%

14,4%

14,2%

10,9%

Sihtkohtade kaupa on sõidu eesmärkidena kõige rohkem välja toodud kodust tööle ja tagasi
koju liikumist. Olulisel kohal on ka kodu-pood-kodu, kodu-trenn-kodu ja kodu-töö-pood-kodu
liikumised. Liikumise sihtkohana oli märgitud ka randa (kodu-kool-rand-pood-kodu 0,6%,
kodu-lasteaed-rand-pood, kodu 0,5% ja kodu-rand kodu 1,7%), vt Graafik 4.

kodu-töö-trenn-kodu
kodu-sõbrad-kodu
kodu-kool-kodu
kodu-töö-pood-kodu
kodu-trenn-kodu
kodu-pood-kodu

2,3%
2,6%
5,8%
9,6%
12%
15,2%

kodu-töö-kodu

34,6%

Graafik 4. Peamised rattaga läbitavad teekonnad sihtkohtade kaupa
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Vanusegruppide järgi sihtkohti vaadates saab välja tuua, et enamus vastanutest kasutavad
jalgratast liikumisvahendina tavapäraste toimingute sooritamiseks. Kooliealiste vastanute
hulgas on kõige olulisemaks sihtkohaks kool, tööealistel vastajatel töö ja vanematel inimestel
pood. Poe kui sihtkoha olulisus kasvab koos vanusega. Üks neljandik noortest (20-29.a.)
kasutavad jalgratast sõitmiseks kõikjal (vt Tabel 5).
Tabel 5. Peamised sihtkohad vanusegruppide kaupa
Sihtkoht/vanus
kuni 19.a
20-29.a.
kool
66,7%
2,8%
töö
55,6%
poes
6,7%
11,1%
lasteaed
26,7%
5,6%
kõikjal
24,9%

30-59.a
1,4%
61,1%
32,6%
4,9%

üle 60.a
36,2%
58,6%
5,2%

3.4 Olemasoleva jalgrattavõrgustiku probleemid
Peamiseks jalgratturite probleemkohaks jalgrattaga liikumisel on märgistatud teede vähesus ja
sellest tulenev jalgrattateede võrgustiku halb sidusus, teekatte seisukord ja sujuvat liikumist
takistavad peale- ja mahasõidud (vt Graafik 5).

kinnitus- ja parkimiskohtade
puudumine
liiklus/ ebasõbralikud
autojuhid
valgustus

märgistus

peale- ja mahasõidud

teekate

1,0%
2,0%
2,6%
5,3%
12,8%
18,9%
57,2%

rohkem märgistatud teid

Graafik 5. Jalgrattateede probleemid tähtsuse kaupa
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Küsitluse käigus toodi esile mitmeid jalgrattaga liikumisega kaasnevaid kitsaskohti, mille osas
on põhjalikum ülevaade toodud allpool teemade lõikes, sh rattateede võrgustik, märgistus ja
valgustus, teede seisukord, jms.
Rattateede võrgustik
Olulisima puudusena toodi välja üleüldist jalgrattateede vähesus, eriti just
kesklinnas.
Kõige rohkem vastati, et vaja oleks rattateid juurde teha koos korralike
üleminekutega.
Rattaga on raske liigelda ka Raekülast Papiniitu, nii Riia mnt. kui ka Merimetsa tn.
kaudu.
Rüütli tn.-l ei tohi rattaga liigelda ja Pikk tn. on ka rohkem autodele.
Rüütli tänaval võiks õhtuti ikka rattaga sõita.
Kuna inimestele meeldib rattaga sõita just looduskaunites kohtades, siis oodatakse
pingsalt Jaansoni raja valmimist Riia mnt. poolsel jõe kaldal ning kergliiklusteid
võiks olla ka linnast välja (nt. Tammistesse, Reiu randa).
Teed võiksid olla ühenduses, rattateedelt ära- ja pealesõidud võiksid olla paremad
ehk äärekivid takistavad liiklemist ning jalakäijad ja ratturid võiksid olla teedel
joonega eraldatud, et nad üksteist ei segaks.
/…/ neid võiks olla rohkem: näiteks Jaansoni ring, rattateed kesklinna, rattatee
Raekülla.
/…/ oli ka sellised inimesi, kes olid Pärnu rattateedevõrgustikuga rahul ja oskasid
seda vaid kiita. Erinevates linnaosades on mingid rattateed olemas, kuid puudub
ühendus nende vahel ning see muudab rattaga liiklemise raskeks.
/…/ seoses asulaväliste kohtadega, kuhu ei ole enamasti korralikku jalgrattateed.
Toodi välja, et Sinti sõitmiseks pole head teed. Olemas on küll üksikud lõigud,
kuid need pole ühenduses ning see muudab liiklemise ebamugavaks ning kohati ka
ohtlikuks.
Kõige halvemateks teeoludeks peeti Vana- Pärnu kanti ja kesklinna, lisaks ei
kiidetud ka linnast väljasõite.
Ehitajate teele rattateid.
Niidupargi poolt Papiniidu sillale üle Tammiste tee on raske saada.
teede logistika võiks olla parem.
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haiglast üle uue Papiniidu silla, keeruline saada;
Muru, Toominga tn, Riia mnt Neste jaama juures ja Siimu silla üleminekud
probleemiks;
rattateid rohkem, ei taha autoteel sõita;
kergliiklustee kuni Jõulmäeni välja;
Rääma, Karja ja Suur-Kuke tänavad on rattaga läbimatu;
ei meeldi, et rattateed lõpevad järsku ära – ühendused olematud. Kontserdimaja ja
silla vahel kanalisatsioonikaevu servad väga kõrged;
paremat ühendust Sauga alevikuga, Sindi linnaga ja Tammistega.
Teede seisukord - äärekivid ja augud
Kõige rohkem vastati, et vaja oleks rattateid juurde teha koos korralike
üleminekutega.
Mitmed küsitletud tõid välja ka äärekivide probleemi, mis just eriti uutel
teelõikudel on kõrged, arutledes sealjuures veel, et kuidas ratastoolis inimesed sealt
üle saavad.
/…/ rattateedelt ära- ja pealesõidud võiksid olla paremad ehk äärekivid takistavad
liiklemist
Toodi välja ka see, et teed võiksid olla paremad või siis siledamad
/…/ et teed on kohati auklikud
/…/ augud ja kõrged äärekivid
Rattateedel ja kõnniteedel puuduvad üleminekud (mahasõidud, pealesõidud), see
lõhub ratturite rataste rehve
Märgistus ja valgustus
Jooned võiks korralikult rattateedele maha tõmmata, et poleks segadust millisel
poolel sõita.
Märgid võiksid olla paremini nähtavad
Üheks probleemiks, mida veel välja toodi, oli märgistuse või valgustuse
puudumine. Inimesed ei saa mõningates kohtades aru, kas nad võivad sellel teel
sõita või ei. Valgustuse puudumine paneb muretsema ning mõtlema, kas minna
jalgrattaga sõitma või ei.
kesklinna piirkonnas rohkem märgistatud radu vaja;
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Tartus on nt jalgratta teepool punaseks värvitud, et jalakäijatele silma hakkaks, et
nad ei kõnniks ratastel ees;
tähistada jalgrattateed, ei meeldi sõita sõiduteel, et sõitu nautida, peab see olema
turvaline.
Parkimine
Kesklinnas kurdeti ka rattakinnituskohtade puudumise pärast.
Kesklinna tuleks teha soodsad tingimused (parkimisvõimalused), et inimesed
läheksid tööle rattaga mitte autoga;
Jaansoni rada
Mitmeid kordi kiideti Jaansoni rada ning tehti ettepanekuid sarnaste radade
loomiseks.
Suureks probleemiks peetigi seda, et jalgratturid ei saa ohutult sõita, kuna
jalakäijad segavad liiklemist, näiteks Jaansoni rajal.
/…/ vajalik oleks ka vasakule kaldale sellise tee ehitamine nagu seda on paremal
kaldal. Hetkel on parem kallas tihedalt kasutatav ning seda teeb üpris lai sihtrühm:
jalgratturid, emad-isad vankritega, jooksjad, rulluisutajad, kepikõndijad, jalakäijad.
Kõikidele peab ruumi jaguma ning kõik peavad üksteisega arvestama, sest
õnnetused on kerged tulema.
Vaieldamatult oli jalgratturite lemmiktee Jaansoni tee, mida soovitakse kummalegi
poole jõge.
Kesklinna sild
Probleemseks kohaks osutus ka kesklinna sild, kus on rattaga väga raske liigelda.
Silla peal on ohtlik sõita, kuna on kitsas
sillal, kui üks pool on jalgratturitele, siis tuleks see ka jalakäijatele selgeks teha.
Niigi on seal kitsas sõita (kesklinna sild)
vanal sillal ei saa märkidest aru;
Muu
Toodi välja ka see, et pimedas ei sõida kõik ratturid tuledega, seega on neid väga
raske näha, eriti ohtlikuks muutub olukord siis, kui nad tulevad suure hooga.
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Väga meeldiks näha linnaisasid-, emasid jalgratastel liikumas, säästmaks linna
rahakotti ja olemaks eeskujuks
Mitmed vastajad olid väga häiritud Papiniidu silla ühes otsas sillalepääsu
takistavast teeremondist. Vastajad ei olnud häiritud mitte sellest, et remont toimub
(see on ju paratamatu ja lõppkokkuvõttes kõigile kasulik), vaid asjaolust, et
jalgratturi jaoks puudub eelinfo, kuidas kõige ohutumalt ja seaduskuulekamalt
toimida.
teede ehituste ajal ei mõelda ratturtitele;
võtke Amsterdamist eeskuju, võiks Jaansoni raja kasutajate seas teha korjanduse II
raja ehitamise jaoks;
palju klaasikilde tänavatel;
kõnniteed on liiga kitsad, ei saa rattaga sõita, kõnniteed laiemaks;
Kaasatus
Inimestele meeldis oma arvamust välja öelda.
Need, kes olid nõus vastama, olid üllatavalt rõõmsad ja avatud.
Pärnu inimesed on väga hea meelega nõus vastama küsimustele, mille põhjal
koostatud uuringu tulemustest võiks paraneda nende heaolu.
3.5 Tavapärane marsruut
Jalgrattateedest ja tänavatest, mida jalgratturid liiklemiseks sagedamini kasutavad annab
ülevaate jalgrattateede kasutamise sageduse joonis (vt Lisa 3).
Jõe vasakkaldal on domineerivaks jalgratturite liikumismarsruudiks Jaansoni rada. Olulised
liikumiskanalid on Haapsalu mnt, Uus-Sauga tn, Tallinna mnt, Kaevu tn, Raba tn, Niidu tn ja
Rohu tn. Üldiselt joonistuvad olulisemad liikumiskanalid jõe vasakkaldal paremini välja kui
paremkaldal.
Jõe paremkaldal on kaks peamist liikumiskanalit. Esimene on Riia mnt - Lai tn ning teine on
Merimetsa tn - Mai tn - A. H. Tammsaare pst. Ka Riia mnt-ga paralleelsetel tänavatel – Suur
jõe tn, Kooli tn, Suur-Kuke tn ja Karja tn – on suurem kasutus kui teistel samasuunalistel
eeslinna tänavatel.
Kesklinna ja Papiniidu sild, kui olulised linna ühenduskohad on arusaadavalt kõige suurema
kasutuskoormusega, millest tuleneb ka sillale viivate teede suurem kasutatavus (Papiniidu tn,
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Suur-jõe tn, Vee tn, Akadeemia tn, Lai tn ja Kalda tn). Kesklinna sild on rohkem koormatud
kui Papiniidu sild. Mõnevõrra suurema kasutusega on ka ühendusteed randa – Mere pst,
Supeluse tn ja Kanali tn.
Märkused:
Oma tavapärast teekonda kaardile märkides ei toonud osad vastajad välja konkreetseid
tänavaid kesklinnas vaid tõmbasid ringi ümber kesklinna ala. Koostatud kaardil see ei kajastu.
Kuna kaardistamise lehel, oli suurem osa Raeküla linnaosast toodud eraldi väljavõttena, siis
paljud Raekülast läbi sõitjad ei märkinud kaardile täpset trajektoori. Eelnevast tulenevalt on
Kesklinna ja Raeküla piirkonna tänavad jalgratturite poolt rohkem kasutatavad, kui seda
väljendab kaart.
Küsitav on kas Rääma tn kasutus on nii intensiivne nagu seda näitab kaart või tuleneb see
küsitluse aluseks olnud kaardi mõõtkavast ja täpsusastmest ning enamus rattureid kasutab
siiski Jaansoni rada.
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II OSA – HINNANG TERVISE MÕJUDELE
4. HEAT rakendus
4.1 Ülevaade rakendusest
HEAT (Health economic assessment tool) on WHO poolt välja töötatud veebirakendus
www.heatwalkingcycling.org, mille abil on võimalik hinnata majanduslikku kasu, mis tuleneb
regulaarsest jalgrattakasutuse kasvust tingitud vähenenud riskist suremusele. Rakendus
põhineb parimal kättesaadaval informatsioonil, mille parameetreid saab kohandada vajaduste
põhiselt. Vaikimisi antud parameetrid kehtiva Euroopa kontekstis.
Lihtsustatult vastab HEAT küsimusele: kui x inimest kulutavad jalgrattaga sõitmisele y aja või
läbivad y km, siis milline on saadav majanduslik tulu tulenevalt suremusriskist.
HEAT võib kasutada paljudes situatsioonides:
uue jalgrattatee planeerimisel (sh saab kasutada keerukamas kulude-tulude analüüsis
sisendina),
kasuteguri hindamisel olemasolevates tingimustes (nt kasu, mis tuleneb kindlale
töökohale jalgrattaga sõitmisest),
tervise arengu hindamisel.
Samas kuna töövahend ei võimalda anda terviklikku hinnangut jalgratta regulaarse kasutuse
kõigi eeliste/puuduste kohta on tulemus mõeldud arvesse võtmiseks üldisemate tulu/kulu
analüüside raames. HEAT on mõeldud keskmiste väärtuste arvestamiseks suuremate uuringu
objektiks olevate inimgruppide (nt piirkonna elanikkond) regulaarsele tegevusele. Rakendus ei
ole mõeldud hinnangute andmiseks üksikute isikute terviseriskide ega ühepäevaste ürituste
kohta.
HEAT töötati välja Üle-Euroopalise Transpordi, Tervise ja Keskkonna programmi (THE PEP)
raames ja tihedas koostöös WHO Euroopa Regiooni võrgustikuga. Väljatöötamisprotsessi
kaasati rahvusvaheline nõustajate grupp, mis koosnes majandusteadlastest ning tervise-,
kehalise aktiivsuse ja transpordialaste teadmistega ekspertidest.
Ülevaade rakendusest on koduleheküljel www.euro.who.int/HEAT
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4.2 Rakenduse tööks kasutatavad andmed
Hinnanguline jalgratturite arv ja hinnanguline keskmine sõiduks kuluv aeg, mis võivad
tuleneda küsitlustest, loendustest või erinevate võimalike stsenaariumite püstitusest.
Lisaks on HEAT rakenduse juures välja pakutud mitmeid vaikimisi väärtusi, mida on soovitav
kasutada kui olukorra iseloomustamiseks puuduvad konkreetse piirkonna või situatsiooni
kohta käivad täpsemad usaldusväärsed andmed.
Suremuskordaja – WHO andmetel on Eesti 2009.a. suremuskordaja 498,95 surma 100 000
inimese kohta aastas. Suremuskordaja kajastab tööealiste inimeste suremust.
Statistilise elu väärtus (SLV) – WHO poolt on välja pakutud Euroopa Liidu statistilise elu
väärtus on 1 574 000 eur.

Väärtus põhineb Willgingness to pay meetodil, mis hindab

inimeste maksevalmidust vältimaks kõrgenenud riski suremusele. Statistikaameti andmetel
Eesti kohta selline näitaja puudub. Tartu Ülikooli poolt 2008.a. koostatud uuring “Välisõhu
kvaliteedi mõju inimese tervisele Tartu, Kohtla-Järve, Narva ja Pärnu linnas”1 on statistilise
elu väärtusena kasutanud valemit, mis on 120 kordne SKP isiku kohta. Aruande kohaselt
põhineb valem uuringul, kus on analüüsitud erinevate riikide SKP-de ja maksevalmiduse
uuringute vahelisi seoseid. Statistikaameti kohaselt oli 2011 .a. SKP elaniku kohta –11 918,4
eur mis teeb Eestis statistilise elu väärtuseks 1 430 208 eur.
Ajaperiood mille peale keskmine tulu arvestatakse kajastab eeldatavat aega mille jooksul
püsib sama seis ehk ei nähta ette muutusi jalgratturite arvu kasvus või keskmiselt sõiduks
kuluvas ajas. Vaikimisi väärtuseks on pakutud 10 aastat.
Allahindluse määr (kui peetakse vajalikuks). Näitajat on võimalik kasutada arvestades, et
tulevikus saadavat tulu peetakse üldjuhul vähem väärtuslikuks kui käesoleva hetke tulu.
Vaikimisi on väärtuseks pakutud 5%.
HEAT tulemuste kasutamisel on vajalik arvestada, et sisestatavatest andmetest on mitmed
väärtused ajas muutuvad või hinnangulised.

5. Hinnang
5.1 Üldine hinnang olemasolevale olukorrale
Arvestades, et loendustulemused annavad informatsiooni jalgratturite arvu kohta konkreetses
punktis, kuid ei võimalda hinnata linna üldist jalgratturite arvu on olemasoleva olukorra
1

http://www.envir.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=959943/HIA_Tallinn_ohk_ARTH.pdf
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hinnang koostatud küsitluses osalenud jalgratturite kohta. Küsitluses osales 746 jalgratturit,
mis moodustab linna elanikkonnast 1,76%.
Küsitlusest lähtuvalt on Pärnu jalgratturite hinnanguline keskmine sõitudele kulutatud aeg
päevas on 51,4 minutit. Keskmiselt sõidetakse 7 kuud aastas ja 21 päeva kuus ehk 147 päeva
aastas. Kokku 124,95 tundi aastas.
HEAT rakenduse andmetel (vt Lisa 4) väheneb antud kasutustiheduse korral eeldatav
riskitegur suremusele 32% võrrelduna nende inimestega, kes ei sõida jalgrattaga regulaarselt.
Vastavalt HEAT rakendusele oleks 746 jalgratturi puhul tõenäoline surmade arv 3,72, kui nad
ei tegeleks regulaarselt jalgrattasõiduga. Määratud jalgrattasõitjate juures on tõenäoline
välditav surmade arv aastas 1,18.
Jalgrattakasutusest tulenev majanduslik tulu arvestades Eesti Vabariigi võimaliku statistiline
elu väärtustega on järgnev:
Keskmine aastane tulu arvestades 10 aasta peale

1 683 000 EUR

Kogu 10 aasta jooksul kogunenud tulu

16 832 000 EUR

Tulu, kui arvestada allahindluse määraks 5%:
Keskmine aastane tulu arvestades 10 aasta peale

1 300 000 EUR

Kogu 10 aasta jooksul kogunenud tulu

12 997 000 EUR

5.2 Üldine hinnang võimalikule muutusele
Oletades, et olemasolev jalgrattakasutajate hulk on 746 ratturit ja eesmärk on tõsta 10 aasta
jooksul jalgratturite arvu sellisel määral, et see moodustaks 5% linna elanikkonnast (2122
ratturit) säilitades keskmise jalgrattasõiduks kulunud aja aastas.
Statistilise elu väärtusena on kasutatud võimalikku Eesti Vabariigi statistilise elu väärtust.
Kuna jalgratta kasutamise ajas muutusi ei ole, siis eeldatav suremuse riskiteguri vähenemine
jääb samaks, mis olemasoleva olukorra puhul ehk 32%.
Vastavalt HEAT rakendusele (vt Lisa 5) oleks 2122 jalgratturi puhul tõenäoline surmade arv
10,59, kui nad ei tegeleks regulaarselt jalgrattasõiduga.
Muutus jalgratturite arvus on 65%, mis teeb aastas välditavate surmade arvuks 2,18.
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Jalgrattakasutuse kasvust tulenev majanduslik tulu arvestades, et SLV väärtus on 1 430 208
EUR, maksimaalne terviseriskide vähenemine saavutatakse peale 5 aastast regulaarset
jalgrattakasutust ning jalgrattakasutuse kasv on ette nähtud saavutada 10 aastaga on järgnev:
Keskmine aastane tulu arvestades 16 aasta peale

1 741 000 EUR

Kogu 16 aasta jooksul kogunenud tulu

27 853 000 EUR

Arvestades, et jalgratturite arvu tõus on saavutatud2 on maksimaalne aastane tulu 3 112 000
EUR.
Tulu, kui arvestada allahindluse määraks 5%:
Keskmine aastane tulu arvestades 16 aasta peale

1 010 000 EUR

Kogu 16 aasta jooksul kogunenud tulu

16 156 000 EUR

Seejuures tuleb lisaks arvestada suurema jalgrattakasutamise tutvustamisele investeeritav
kulu, mis ei kajastu antud analüüsis.
5.3 Hinnang muutustele Pärnu jõe vasakkaldal
Vastavalt loenduse tulemusele läbisid Jaansoni rajal paiknevaid loenduspunkte päevas
keskmiselt 230 ratturit. Küsitluse põhjal koostatud jalgrattateede kasutamise intensiivsuse
joonise järgi on Jaansoni raja kasutajate hulk 180-270 jalgratturit. Jõe paremkaldal on
kasutatavus väike. Küsitluse põhjal läbib osadel lõikudel ala 2-5 ja teistel 6-15 ratturit,
loendust alal ei toimunud.
Jõe vasakkalda projekti valmimise järgselt tõstab terviklik Jaansoni ring suure tõenäosusega
vaba aja kasutajate arvu rajal. Eelkõige, kuna ringi on psühholoogiliselt mugavam sõita ja jõe
vasakkalda elanikel avaneb otsene ühendus jõe äärsele kergliiklusrajale. Raja
valmisehitamisega on loodud eeldused jalgratturite lisandumiseks. Samas ei pruugi tee
valmimine tõsta jalgrattaga sõitmiseks kulutatavat aega kuna hetkel põhilise suure ringi
(Jaansoni rada- Papiniidu- Pärnu rand) asemel avaneb võimalus teha väikest ringi jõe mõlemal
kaldal.
Transpordi eesmärgil sooritatavate sõitude osas võib uus lõik kujuneda oluliseks Kesklinna,
Eeslinna ja Papiniidu asumi vaheliseks ühenduseks. Arvestades, et hetkel lähikonnas
paiknevatel olulistel marsruutidel - Riia mnt osadel lõikudel ja Suur-Jõe tänaval, tuleb liikuda

2

Selline tulu määr saavutatakse 16-dal aastal, kui on saavutatud sõitjate arvu suurenemine vajaliku määrani ja
regulaarsest jalgrattakasutusest tulenev kasu tervisele.
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autoteel on juurde rajatav lõik palju turvalisem. Ehitatav rada on ka looduskeskkonna tõttu
magistraali ääres paiknevast rajast atraktiivsem.
Oletades et jõe vasakkalda praegune kasutus on 15 ratturit, mis peale kergliiklustee välja
ehitamist on tõusnud sarnaselt paremkalda kasutusele 230 jalgratturini. Oletame, et
jalgratturite arvust pooled on lisandunud kasutajad, kes alustavad sõitmist tänu paranenud
sõidutingimustele. Keskmiselt sõiduks kulutatav aeg kasutaja kohta ei muutu.
Vastavalt HEAT rakendusele (vt Lisa 6) on tulemus järgmine:
Kui arvestada, et 230 jalgratturist 50% on uued lisandunud jalgratturid, siis aastas välditavate
surmade arv sellise kasutajate arvu kasvu pealt on 0,17.
Jalgrattakasutuse kasvust tulenev majanduslik tulu arvestades, et SLV väärtus on 1430208
EUR, maksimaalne terviseriskide vähenemine saavutatakse peale 5 aastast regulaarset
jalgrattakasutust ning jalgrattakasutuse kasv on ette nähtud saavutada 1 aastaga on järgnev:
Keskmine aastane tulu arvestades 6 aasta peale

139 000 EUR

Kogu 6 aasta jooksul kogunenud tulu

837 000 EUR

Maksimaalne aastane tulu arvestades, et jalgratturite arvu tõus on saavutatud3
243 000 EUR
Tulu, kui arvestada allahindluse määraks 5%
Keskmine aastane tulu arvestades 6 aasta peale

112 000 EUR

Kogu 6 aasta jooksul kogunenud tulu

674 000 EUR

3

Selline tulu määr saavutatakse 6-dal aastal, kui on saavutatud sõitjate arvu suurenemine vajaliku määrani (1
aasta) ja regulaarsest jalgrattakasutusest tulenev kasu tervisele (5 aastat).

22

Supported by the European Union in the framework of the Health
Programme 2008-2013. The views expressed herein can in no way
be taken to reflect the official opinion of the European Union.

III OSA – SOOVITUSED
6. Kokkuvõte
6.1 Kokkuvõte
Kuigi loendus- ja küsitlustulemused ei andnud ülevaadet sellest kui suur hulk inimesi Pärnu
linnas jalgrattaga sõidab andis uuring teavet selle kohta, et grupp inimesi (pea 2% linna
elanikkonnast) kasutavad jalgrattahooajal jalgratast tihedalt ning veedavad jalgrattaga sõites
võrdlemisi kaua aega.
Jalgrattakasutuse suurendamise üheks eelduseks on hästi kasutatava jalgrattateede võrgustiku
olemasolu. Kergliiklusteede võrgustiku parandamiseks on küsitluse põhjal välja toodud
soovitused nii pikemaajaliseks tegevuseks kui kiireteks lahendusteks.
6.2 Pikemaajalised eesmärgid
Tervikliku ülelinnalise jalgrattateede võrgustiku välja arendamine, mis ühendab
elamupiirkonnad kesklinna, koolide ja töökohtadega ning linna lähialadega. Hetkel on
olulisemad puuduolevad või ebaturvalised lõigud küsitletute andmetel:
Raeküla ja Papiniidu vaheline ühendus mööda Riia mnt ja Merimetsa tänavat
Kesklinna sild
Jalgrattateede võrgustiku välja arendamisel tuleb arvestada teedevõrgustiku selguse,
mugavuse ja turvalisusega. Jalgrattateed ja soovituslikud jalgratta marsruudid (eraldi
jalgrattatee või raja ehitamise võimaluse puudumisel) tuleb märgistada. Seejuures on oluline
ka valgustus. Informatsioon olemasolevate jalgrattateede ja marsruutide kohta peab olema
kättesaadav. Jalgrattateede rajamisel jalakäijad ja jalgratturid võimalusel üksteisest eraldada.
Jalakäijate ja jalgratturite jaoks kasutatavate tee alade märgistamisel on soovitav kasutada
selgelt eristuvat tekstuuri või värvi. Uute teede rajamisel ja teede rekonstrueerimisel jälgida
äärekivi alla laskmist.
Jaansoni raja väljaarendamine mõlemal pool jõge.
Juhtudel, kus jalgrattatee ühtib rekreatsioonialaga tuleb arvestada, et erinevatel ala kasutavatel
sihtgruppidel (rulluisutajad, koeraga jalutajad, lastega väljas viibivad inimesed, jt) on erinev
ala kasutamise viis ja eesmärk. Selleks, et nii kiiresti edasi liikuda soovijad kui ka alal vaba
aega veetvad inimesed tunneksid ennast linnakeskkonnas mugavalt ja turvaliselt tuleb
erinevad kasutusviisid üksteisest eraldada (võimalusel lisaks märgistusele ka täiendavate
lahendustega).
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6.3 Kiired lahendused
Järgnevalt on ära toodud uuringust tulenevalt kiired lahendused jalgrattaliikluse
parendamiseks.
Üleminekud (pandused) tuleb parandada järgnevates asukohtades: Siimu sild, Riia mnt Neste
jaama juures, Muru ja Toominga tänavatel.
Lisada kesklinna piirkonda jalgrataste hoiukohti.
Võimaldada Rüütli tänaval jalgrattaga sõitmist.
Korrastada vana silla juurde üles pandud märgid.
Parandada ligipääsetavust Niidupargi ja Haigla poolt Papiniidu sillale üle Rääma tänava.
Teede remondi puhul mõelda ka jalgrattaga liikujate ning neile vajaliku informatsiooni peale
turvalise marsruudi valikul.
Positiivse eeskujuna oodatakse linnavalitsuse liikmete poolset osalemist jalgrattaga liikumise
ja tervislike eluviiside tutvustamisel.
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Lisa 1. Küsitlusankeet
Vanus

Elan

Pärnu linnas 1
maakonnas 2
mujal 3 kus:

Sugu
M
N
1. Sõitmise sagedus
Kui tihti te sõidate jalgrattaga? (teisendatuna kuuks)
iga päev
28
iga tööpäev
20
üle päeva
14
kas
paar korda nädalas
8 nädalavahetusel?
kas
kord nädalas
4 nädalavahetusel?
üks kord kuus
1
muu (sisesta päevade arv
kuus)
(valik 1-28)
Kas te tavaliselt sõidate talvel?
jah
1
ei
2
Kui pikk on teie keskmine rattasõidu hooaeg?
alustan
(valik 1-12)
lõpetan
(valik 1-12)
sõidan aastaringselt
12
2. Ajaline kestvus
Kui kaua kulutate keskmiselt aega jalgrattaga sõitmisele päevas?
kuni 15 min
1
15-30 min
2
30 min - 1 h
3
üle ühe tunni
4
3. Kasutuse otstarve
Millisel peamisel otstarbel kasutate jalgratast?
sportimiseks
1
vaba aja
eesmärgil/meelelahutus
2
transpordivahendina
3 milleks? (nt poes, tööl, vms)
muu
4 täpsusta:
Milline on jalgrattasõidu peamine eelis võrreldes teiste transpordiliikidega?
tervislik
1
kiire ja mugav
2
keskkonnasäästlik
3
muu
4 täpsusta:
Jalgrattavõrgustik ja
4. marsruut
Mida on vaja parandada Pärnu rattadeetevõrgustikus ja infrastruktuuris?

Kas te läbite antud loenduspunkti uuesti?
jah
1
ei
2
Milline on teie tavapärane rattaga läbitava teekonna iseloom (sihtpunktide kaupa, nt kodutöö-trenn-kodu)
NB! Märkige marsruut
kaardile

(keera lehte)
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Lisa 2. Loenduspunktide paiknemine
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Lisa 3. Jalgrattateede kasutamise intensiivsus küsitlusandmete põhjal
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Lisa 4. HEAT rakendus: üldine hinnang olemasolevale olukorrale
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Lisa 5. HEAT rakendus: üldine hinnang võimalikule muutusele
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Lisa 6. HEAT rakendus: hinnang muutustele Pärnu jõe vasakkaldal
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