
„Koostöö loomine jalgsi ja jalgrattasõidu 

propageerimiseks Active Access projekti 

raames“

Elukvaliteedi tõstmine läbi keskkonna säästmise ja tervisliku 
liikumise on elukvaliteedi üks aluseid!

III Liikluskasvatuse sügiskonverents „Terve elu rattaga“ 

Tartu Linnavalitsus
Linnamajanduse osakond

Teede- ja liikluskorraldusteenistus



Active Accessi projekti eesmärk:  
propageerida linnakodanike seas igapäevaste 
lühikeste distantside läbimist jalgsi ja jalgrattaga 
(12 linna, Eestist ainsana Tartu.)  

1.uuringud, töötoad, loendused, küsitlused, 
2.kampaaniad
3.taristu arendamine ja selle alane 
konsultatsioon



UURINGUD, TÖÖTOAD
Linnavalitsuse koostöö erinevate sihtrühmadega 

parema ja turvalisema liiklusruumi saavutamiseks vaegliiklejatele 
ja vaegnägijatele





Parem ja turvalisem liiklusruum jalgratturitele

• Kõikides elamurajoonides liiklus rahustada (mitte üle 40 km/h kui on 

kõnniteed olemas ja

mitte üle 30 või 20, kui kõnniteid ei ole (väheste liiklusmärkidega)



Jalgsi ja jalgrattaga liikumise audit

• 2010 kolm peamist marsruuti

• 2012 Veeriku piirkond

• 2012 Karlova piirkond



Veeriku – Kesklinn
Ravila,Tervishoiu, Lehola, Näituse, Vallikraavi, Lossi
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Auditi tulemusel tänaseks päevaks likvideeritud 
probleemid jalg- ja jalgrattateedel

Jalakäijate ülekäiguraja juures alla 
lastud äärekivi ja jalgrattaraja 
markeerimine Baeri ja Näituse 
ristmikuni  

Ebamugav kõrge äärekivi ülekäigurajal 
enne ja puuduv jalgratta rada   



LOENDUSED, KÜSITLUSED
Linnavalituse koostöö linnakodanikega

• Jalgratturite loendamine peamistes sõlmpunktides 2010
• jalgratta parklate täituvusuuring 2010
• Erinevad küsitlused linnakodanike seas 2009-2012 



KAMPAANIAD
Autovaba päev

Eesti maastikuarhitektuuri 
üliõpilaste selts joonistas Küüni 
tänavale jaakäijate ja 
jalgratturite sõbralikke tänava 
lahendusi

Tasuta valvega 
jalgrattaparkla Küüni 
tänaval 



Autovaba päev 2009

Jalgsi käimise kampaania „50+ 
tervise nimel“, sammulugejate 
ja T-särkide jagamine 
osalejatele

Maanteeamet jagas 
olulist teavet liikluse 
kohta 



Jalgratta hooaja avamine 2010

Liiklusalased ülesanded ja 
mängud lastele koostöös 
Politsei ja Maanteeametiga

Laste ülelinnaline 
vigursõidu võistlus 
koostöös Maantee-
ametiga



Autovaba päev 2010 „Ohutus“

Tartu linn sulges Autovaba päeva 
puhul Ülikooli tänava, et jalgratturitest 
suured ja väiksed kodanikud saaksid 
vigursõitu proovida. 



Autovaba päev 2010 „Ohutus“

Linnakodanikel oli võimalik tuua oma 
vana jalgratas laadale müüki või 
oksjonile enampakkumisele. 

Maanteeamet korraldas lastele 
liiklusalaseid katseid, mänge ja 
ülesandeid. 



Hooaja avamine 2011



Jalgrattahooldus,

oksjon ja laat



Populaarsed jalgratta varguse kohad







Jalgratta vargused Eestis 

ja Tartus Tartu 

13%

2011.a 5 kuud Eestis

Kokku 411 tk

Tartu 

21%

2010.a 5 kuud Eestis

Kokku 702 tk

-41%

-63%

Kampaania tulemused



Autovaba päev 2011

„Arvesta kaasliiklejaga“



Kevadine hooaja start 2012



Tartu linna jalgrattakool



Jalgrattateede spetsialist KOV-s

• Jalgrattateede ehituslik järelvalve

• Projektid

• Planeeringud

• Arengukavad

• Kampaaniad

• Koolitused

• Konsultatsioonid

• jne



Autovaba päev 2012 
Vabaduse pst kitsamaks



TÄNAN


