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Sissejuhatus
Eksperthinnang on koostatud Jõhvi Vallavalitsuse tellimusel Jõhvi linna haljas- ja puhkealade ning
kergliiklusteede kaardistamiseks, koostoime ning perspektiivsuse väljaselgitamiseks.
III etapi alusmaterjalidena kasutatakse I ja II etapis kaardistatud rohevõrgustiku alasid, metsamaid,
rekultiveeritud(tavaid) alasid, haljas- ja puhkealasid, mänguväljakuid ja staadione.

1. Eesmärk
Lähtuvalt Jõhvi Vallavalitsuse tellimusest on eksperthinnangu eesmärk saada ajakohane
tervikkäsitlus Jõhvi valla perspektiivsetest haljas- ja puhkealadest ning nende koostoimest
lähiliikumispaikade vahel, arvestades nii looduslikke kui inimtekkelisi mõjureid eeloleva
paarikümne aasta jooksul.

2. Lähteandmed
Lähteandmeteks on eeltoodud teemasid käsitlevad ning eksperdile kättesaadavaks tehtud Jõhvi valla
haljas- ja puhkealasid ning kergliiklusteid käsitelevad uuringud, kavad ja planeeringud. Täiendavalt
eksperthinnangu I ja II osas toodud lähtematerjalidele on kasutatud alljärgnevaid materjale:
1. Jõhvi ja Kohtla-Järve linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegia (tööversioon).
2. Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend: seiremeetodite arendamine ja rakendamine
SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse 2008. aasta looduskaitseprogrammi projekt nr. 193
„Kaitsealade külastuskoormuse hindamine“, Eesti Maaülikool, koostajad: Antti Roose,
Kalev Sepp, Varje Vendla, Miguel Villoslada, Maaria Semm, Henri Järv, Janar Raet, Ene
Hurt,
Tuuli
Veersalu,
Tartu
2011.
Kättesaadav:
http://www.keskkonnaamet.ee/public/kaitsealad/110526_Kaitsealade_kylastuskoormuse_hin
damise_juhend.pdf
3. Kergliikluse prognoosimise juhend (Inseneribüroo Stratum, Tallinn 2013). Kättesaadav:
http://www.mnt.ee/public/Kergliikluse_prognoosimise_juhend_ARUANNE__19.pdf.
4. Maanteeameti
kergliiklusteede
projekteerimisnormid
lk
159-164.
Kättesaadav:http://www.mnt.ee/failid/projekt_juh/mnt-proj-norm-07.pdf.
5. Põlva linna ja lähialade kergliiklustee teemaplaneeringu lisa soovitused kergliiklusteede
planeerimiseks
(Mikk
Reier,
Põlva
2005).
Kättesaadav:
http://www.polva.ee/bw_client_files/polva_linn/public/img/File/planeeringud/Lisa_teemapla
neeringule_kergliiklus.pdf.
6. Pärnu linna ja lähiümbruse võrgustikke siduv teemaplaneering (EU30501), Avalike
puhkealade uuring (Ramboll Eesti AS ja Ramboll Finland OY Pärnumaa omavalitsusliidu
tellimusel, Tartu 2010). Kättesaadav: www.pol.parnumaa.ee/files/162.pdf.
7. Harju maakonnaplaneeringu täpsustav teemaplaneering. Harjumaa kergliiklusteed (OÜ
Hendrikson & Ko, töö nr 1398/10, Tallinn-Tartu 2012).
8. Tallinna linna avalike mänguväljakute tegevuskava aastateks 2011-2016. Kättesaadav
www.tallinn.ee/g4838s52558
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3. Eksperthinnangu III etapi ülesehitus
III etapis kaardistatakse ning illustreeritakse fotodega Jõhvi valla kergliiklusteed ning määratakse
kriteeriumid, mis on aluseks perspektiivsete haljas- ja puhkealade ning kergliiklusteede valikul.
Täiendavalt on välja toodud kriteeriumite alusel selgunud puhkealadele koostatud või algatatud
detailplaneeringud ning asustusüksuste elanikerühmad, kes on potentsiaalsed mänguväljakute,
puhkealade ja kergliiklusteede kasutajad.

4. Mõisted
•

•
•
•
•

•

•
•

Avalik haljasala – ala, mida saavad kasutada linnaelanikud vaba aja veetmiseks - puhkuseks,
mängudeks ja sportimiseks. Avalik ala ei pruugi olla juriidiliselt määratud puhke- ja
virgestusmaaks. Avaliku haljasala määramisel on oluline, et ala saab ning on kasutatav
puhkuseks linnaelanike poolt olenemata taim- ja pinnakattest.
Haljasala – asulas olev avamaataimkattega ala. Haljasalade hulka kuuluvad aiad, pargid,
puiesteed, skväärid (haljakud), taimestikuga kalmistud, muruväljakud jm.
Rekultiveeritud ala – inimtegevuse tulemusel kasutuskõlbmatuks muudetud ala
keskkonnatingimuste parandamine ja kasutuskõlblikuks muutmine nt karjääri metsastamine,
suletud prügilale puhkeväärtuse andmine, suletud karjääri puhkealaks arendamine jne.
Puhke- ja virgestusala (töös käsitletav puhkealana) aktiivse puhkuse võimalusega avalik
haljasala (lastemänguväljakud, pagid, muruplatsid, metsalad jne.
Koormustaluvus (carrying capacity) – on puhkevõimaluste kasutuslävi, mille puhul on
tagatud looduselamus, ilma et see seaks ohtu looduskeskkonna säilimist. Koormustaluvus
väljendab keskkonna biofüüsikalisi omadusi ja looduskeskkonna kasutajate käitumise
mõjusid ja puhkeeelistusi (Jenkins ja Pigram 2006). Koormustaluvust on defineeritud ka kui
kaitsealade rekreatiivset normeerimist: millised puhkevõimalused tagada, millised
loodustingimused säilitada, kuidas korraldada rekreatiivne kasutus (Cole 2004).
Spetsiifilisemalt eristatakse füüsikalist, reaalset, ökonoomset, ökoloogilist ja sotsiaalset
koormustaluvust
(väljavõte
kaitsealade
külastuskoormuse
hindamise
juhendi
võtmemõistetest).
Külastuskoormuse piirtaluvus (külastustaluvus/taluvuspiir) – on maksimaalne inimeste arv,
kes võivad sihtkohta/kaitseala külastada tekitamata vastuvõetamatuid muutusi
sihtkoha/kaitseala füüsilises ja sotsiaalses keskkonnas ning ilma, et langeks külastajate poolt
tajutava külastuselamuse kvaliteet (Mathieson ja Wall 1982), (väljavõte kaitsealade
külastuskoormuse hindamise juhendi võtmemõistetest).
Kergliikluse põhitee – tee mis on suunatud väljapoole valda maakonna turismiobjektidele
/sihtkohtadesse ning kuhu on suunatud koguja kergliiklusteed.
Kergliikluse kogujatee – valla piires peakergliiklusteele suunatud kergliiklusteed.

Antud töös lähtutakse Riigikogu poolt 17.06.2010 vastu võetud liiklusseaduse alljärgnevatest
mõistetest:
• Jalgrattatee on jalgratta, tasakaaluliikuri, pisimopeedi või mopeediga liiklemiseks ettenähtud
sõiduteest ehituslikult eraldatud või eraldi asuv teeosa või omaette tee, mis on tähistatud
asjakohase liiklusmärgiga. Sõiduteega teede ristmikul on jalgrattatee tee osa;
jalgtee on jalakäija ja tasakaaluliikuriga liiklemiseks ettenähtud omaette tee, mis võib olla
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•
•

•

tähistatud asjakohase liiklusmärgiga.
Kõnnitee on jalakäija ja tasakaaluliikuriga liiklemiseks ettenähtud ja äärekiviga või muul
viisil sõiduteest või jalgrattateest eraldatud teeosa, mis võib olla tähistatud asjakohaste
liiklusmärkide või teekattemärgistega.
Tee on jalakäijate või sõidukite liiklemiseks avatud rajatis või maaomaniku poolt liikluseks
ettenähtud muu ala. Tee koosseisu kuuluvad ka teepeenrad, eraldus- ja haljasribad. Olenevalt
pealiskihist jagunevad teed kattega teeks, kruusateeks ja pinnasteeks. Kattega tee on
tsemendi, tuha või bituumeniga töödeldud materjalist kattega (asfalt-, tsementbetoon- või
muu selline kate) ning kiviparketi ja munakivisillutisega tee. Kruusatee on kruusast, kruusvõi killustikliivast või killustikusõelmetest tee. Pinnastee on põllu-, metsa- või muu selline
pealiskihita tee, mis on teeks rajatud või sõidukite liikumise tulemusena selleks kujunenud.
Ülekäigurada on jalakäijale sõidutee, jalgrattatee või trammitee ületamiseks ettenähtud
asjakohaste liiklusmärkide või teekattemärgisega tähistatud sõidutee, jalgrattatee või
trammitee osa, kus juht on kohustatud andma jalakäijale teed. Ülekäigurada on reguleeritav,
kui liiklejate liikumise järjekorra määravad foorituled või reguleerija märguanded. Muul
juhul on ülekäigurada reguleerimata. Ülekäigurajal võib sõidutee ületada jalgrattaga või
tasakaaluliikuriga sõites, kuid sel juhul ei ole reguleerimata ülekäigurajal jalgratturil ega
tasakaaluliikuri juhil sõidukijuhi suhtes eesõigust, välja arvatud juhul, kui jalgrattur või
tasakaaluliikuri juht ületab ülekäigurajal sõiduteed, millele sõidukijuht pöörab.
Ülekäigurajal sõiduteed ületades ei tohi jalgrattur ega tasakaaluliikuri juht ohustada
sõiduteed ületavat jalakäijat.

Lähtematerjalidest võetud sobilikud mõisted ja selgitused:
• Jalgrattaparkla – ka rattaparkla; jalgrataste hoidmiseks rajatud parkla, kus on spetsiaalne
seade, mille külge jalgrattad kinnitatakse.
• Kergliiklus – kergliikluse all mõistetakse jalakäijate, jalgratturite, rulluisutajate ja talvel ka
suusatajate liikumist.
• Kergliiklustee – kergliiklusele mõeldud tee või rada. Üldjuhul mootorsõidukiliiklusest
eraldatud ja asfaltkattega tee. Eesmärgiks on võimaluste loomine igapäevakäikude
sooritamiseks ja oluliste sihtpunktide ühendamine. Kergliiklustee võib olla liiklusseaduse
mõistes nii jalgtee, jalgrattatee, jalgrattarada kui ka jalg- ja jalgrattatee.
• Kergliiklusvõrgustik – kergliiklusvõrgustik koosneb erinevat tüüpi kergliiklusele mõeldud
teede (kergliiklustee, matkarada, rulluisurada, rattamarsruut jmt) võrkudest.
• Matkarada – vabas õhus liikumiseks mõeldud, vastavalt ette valmistatud, tähistatud ja
hooldatav rada. Kergliiklus on mootorsõidukiliiklusest eraldatud; matkarajal tohib liigelda
vaid inimjõul liikuva vahendiga. Üldjuhul on matkarada pinnase- või multšikattega.
Matkaradade peamiseks eesmärgiks on pakkuda võimalust vaba aja veetmiseks vabas õhus.
Matkaradadena on planeeringus käsitletud ka terviseradasid.
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III etapp
5. Jõhvi valla kergliiklusteed
Kergliiklusteede kasutamisel liigub kasutaja algpunktist kindlasse soovitud punkti. Selles mängib
suurt rolli linnalähedaste uute hoonestusalade rajamine, uustööstus, ühistranspordi jaamad ja
peatused, koolid, lasteaiad, huviringid, meditsiiniasutused, ostukeskused, haljas- ja puhkealad,
spordiväljakud ja mänguväljakud.
Käeoleva ekspertarvamuse aluseks on Jõhvi valla ÜP ning muud omavalitsuse poolt edastatud
materjalid, mis käsitlevad kergliiklusteid. Täiendavalt on ekspert 2014. aasta septembris läbi
viinud välitööd, millega teostas ÜPsse kantud, kui ka kandmata kergliiklusteede ülevaatuse.
Ülevaatuse käigus toodi välja Jõhvi valla kergliiklusteed, nende ligilähedased pikkused ning anti
lühiülevaade teede seisukorrast.
Vastavalt Jõhvi ja Kohtla-Järve linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegia tööversioonis toodule
on elukvaliteedi parendamiseks vajalik linnapiirkonna tuumikasumite keskuste arendamine,
keskuste omavaheline ühendamine kergliiklustee kaudu ning kergliiklusteede ehitamine
rekreatsioonialade suunas.
Jõhvi valla kergliiklusteede kaardistamisel ja andmete analüüsil on kasutatud Pärnu linna ja
lähiümbruse võrgustikke siduva teemaplaneeringu (EU30501) Transpordiuuringut (edaspidi kui
Pärnu linna teemaplaneering), Harju maakonnaplaneeringut täpsustavat teemaplaneeringut
„Harjumaa kergliiklusteed“ (edaspidi kui Harju teemaplaneering), Inseneribüroo Stratum poolt
2013. aastal koostatud kergliikluse prognoosimise juhendit ja liiklusseadust.

5.1 Jõhvi valla ÜP kohased kergliiklusteed
Jõhvi valla ÜP kohaselt on valla tasandil kavandatud loodusturismi osakaalu tõstmist, millele
lisavad võimalusi matkarajad ja kergliiklusteed. Koos kvartalisiseste tänavatega tuleb ehitada välja
jalgratta- ja jalakäijate liikumissuundi arvestavad kergliiklusteed/jalg- ja jalgrattateed. Jõhvi valla
ÜP käsitleb kaardimaterjalides vaid olulisemaid kergliiklusteid (joonis 1).
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Joonis 1. Jõhvi valla ÜPs välja toodud olemasolevad ja kavandatavad kergliiklusteed
Jõhvi valla ÜP on jalgrattateede kaardistamisel võetud aluseks Ida-Viru maakonnaplaneeringut
täpsustatav teemaplaneering E20 Jõhvi-Narva teelõigu trassikoridori täpsustamine ja Narva
ümbersõidu trassikoridori määramise lahendus, mis koostati põhimaantee nr 1 (E20) Tallinn- Narva
trassi asukoha täpsustamiseks ja vastavusse viimiseks I klassi maanteele esitatavatele nõuetele
Jõhvi-Narva lõigul km 163,2-208,8, s.h ka Jõhvi idapoolse ümbersõidu trassi koridori
täpsustamiseks ning vastavusse viimiseks III klassi maanteele esitatavatele nõuetele. Jõhvi valla ÜP
kohaselt toimub maantee rekonstrueerimise tee-ehitusprojektide koostamine vastavalt Ida-Viru
maakonnaplaneeringu teemaplaneeringus sätestatule. Nimetatud teemaplaneeringuga määratud
trassi koridoride asukohad on kantud üldplaneeringu kaartidele. Tallinn-Narva maanteele on
kavandatud teemaplaneeringuga eritasandilised ristmikud km 164 (Jõhvi 2. liiklussõlm) ning km
166 (Jõhvi 3. liiklussõlm). Varasemalt on välja ehitatud Jõhvi 1. liiklussõlm, mis on
maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu kohaselt vajalik ringi ehitada. Eritasandiline ristmik on
kavandatud ka Jõhvi idapoolsel ümbersõidul - Ahtme liiklussõlm km 6. Teemaplaneeringuga on
kavandatud jalg- ja jalgrattateede tunnel Tallinn-Narva põhimaantee trassi ja V. Härma tänava
ristumiskohal - km 163.
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Samuti on Jõhvi valla ÜP arvestanud 2008. aastal valminud teostatavus-tasuvusanalüüs koos
teemakaartidega “Jalgrattamarsruutide väljaarendamise ettevalmistamine Jõhvi ning lähiümbruse
omavalitsustes hoogustamaks turismialast arengut”.
Üldplaneeringu seletuskirja kohaselt on Jõhvi valla ÜPs arvestatud Jõhvi läänepoolse ümbersõidu
ning OÜ Toner-Projekti tööga nr 15/08 „Kõrvalmaantee nr 13134 Kukruse–Tammiku. Lõik:
Kukruse–Pajualuse km 1,92-8,07 T3 Jõhvi–Tartu–Valga. Eelprojekt“ ning selles välja pakutud
Pauliku (Sompa) viadukti ja kergliiklustunneli lahendusega (kooskõlastatud Jõhvi Vallavalitsuse
01.12.2009 istungi protokollilise otsusega nr 2).
Jõhvi valla ÜP toob välja, et kergliiklustee on sportlike ja tervislike eluviiside propageerimiseks
mõeldud tee, mis ei ole seotud liiklusohutuse tagamisega sõiduteel. Siinkohal on ekspert
eriarvamusel ÜPs välja tooduga ning on seisukohal, et kergliiklustee ei ole vaid sportlike ja
tervislike eluviiside propageerimiseks, vaid ka ühendusteedeks erinevate objektide vahel nagu
kodu-kool, kodu-ostukeskus, kodu-ametiasutused jne, mis ei eelda sportimist. Seega nõuetekohased
ja läbimõeldud marsruutidega kergliiklusteed muudavad liikluse ohutumaks juba kergliiklejate
maantee servast äraviimisega.
Jõhvi valla ÜP toob välja, et hetkel Jõhvi vallas terviklikku kergliiklusteede võrgustikku ei ole, on
valminud mõningad lõigud (“Kukruse-Jõhvi” piki Tallinn-Narva maanteed ning Jõhvi linnas
Rakvere tänava põhjapoolses servas), mille abil on Jõhvi kesklinnaga ühendatud Edise küla,
Tammiku alevik ning väljaspool valla piire osad Kohtla valla külad ning Kohtla-Järve linna Järve
ja Kukruse linnaosad.
Oluline takistus kergliiklejatele on Jõhvi linna läbiv raudtee. Käesolevaks hetkeks on rajatud üks
turvaline tunnel liikumiseks kesklinna ja kontserdimaja vahel. Lisaks on ametlik raudteeületus
Tartu maantee pikendusel. Üldplaneering näeb ette ka vajadust rajada kergliiklusele legaalsed
ülekäiguvõimalused praegu kasutusel olevatele ülekäigukohtadele Narva mnt 40 joonele suunal
Malmi tänav (ühendamaks raudteest põhja pool asuvad elamukvartalid ja lõuna pool asuvad
tööstusettevõtted) ning Raudtee 25 krundi juures (ühendamaks aiandusühistute piirkonda põhja pool
asuva elamurajooniga (joonis 2)).
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Joonis 2. Jõhvi valla ÜPs kavandatud raudtee ülepääsu asukohad

5.2 Jõhvi valla arengukavas ettenähud kergliiklusteed
Arengukavas on kavandatud jalgrattateede rajamine Illuka (Kose ja Pannijärve spordikompleksi)
ning Toila (mererand) suunal (joonis 1). Samuti on rõhutatud, et linnatänavate korrastamisel tuleb
maha märkida jalgratturite rajad. Koostöös naaberomavalitsuste ja maanteeametiga on arengukavas
ette nähtud koostada kergliiklusteede teemaplaneering, kus planeerida ka vallasisene kergliiklus.
Kavandatud on ka välja ehitada Jõhvi linnapargi terviserada, mis on ka osaliselt valminud.

5.3 Jalgrattamarsruutide väljaarendamise ettevalmistamine Jõhvi
lähiümbruse omavalitsustes hoogustamaks turismialast arengut

ning

Perspektiivseid arenguid kergliikluse hõlbustamisel kirjeldab 2008. aastal valminud teostatavustasuvusanalüüs koos teemakaartidega “Jalgrattamarsruutide väljaarendamise ettevalmistamine Jõhvi
ning lähiümbruse omavalitsustes hoogustamaks turismialast arengut”. See koostati Jõhvi, Illuka ja
Toila vallavalitsuste, Kohta-Järve linnavalitsuse ning ERKAS Arendusteenuste OÜ koostöös.
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Dokument näeb ette Jõhvi ning selle lähitagamaa sidumist kergliiklusteedega, mis hõlbustaks nii
kohalike elanike kui turistide liiklust piirkonnas. Põhitähelepanu on suunatud Jõhvi ühendamisele
peamiste ümbruskonna vabaõhu-rekreatsioonikompleksidega (Pannjärve tervisespordikeskus ja
Kurtna järvistik Illuka vallas, Toila rand ning jahi-/paadisadam Toila vallas) ning Jõhvi-KohtlaJärve linnastust paremale ühendusele Ahtme, Järve, Kukruse ja Kohtla-Nõmmega (joonis 3).
Dokument määratleb marsruudid, millele tuleks edaspidi vastavat turismitaristut (viidad,
infotahvlid, puhkekohad) välja arendada ning tõstab esile kõige olulisemad teelõigud, mis tuleks
välja ehitada eelisjärjekorras.
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Joonis 3. Ida-Virumaa kavandatud rattateede skeem. Väljavõte „Jalgrattamarsruutide
väljaarendamise ettevalmistamine Jõhvi ning lähiümbruse omavalitsustes hoogustamaks
turismialast arengut (Jõhvi-Tallinn 2008)“.
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5.4 Olemasolevad kergliiklusteed Jõhvi vallas
Olemasolevate kergliiklusteede kaardistamisel (lisa 1) on ekspert võtnud aluseks liiklusseaduse
mõistetes käsitletud teede kirjeldusi. Teede kaardistamisel on mõistetest lähtuvalt võetud aluseks
tähistatud teed ning alljärgnevaid määratud klassifitseerimise kriteeriume, mis hõlmavad kõiki
ülejäänud tähistamata kergliiklusteid. Alade kaardistamisel on lähtutud põhimõttest, et teed peavad
olema avaliku kasutusvõimalusega ja ei paikne elamute ega eramute vahelisel õuealal. Samuti
peavad teed olema suunatud või kasutatavad kas olemasolevasse või perspektiivsesse sihtpunkti
jõudmiseks. Kuna töö eesmärgiks ei ole kergliiklusteede täpne määratlemine ja hindamine, siis on
tegu vaid kaardianalüüsi ja objekti põgusa ülevaatuse tulemusel saadud andmetega. Töös märgitud
kergliiklusteede pikkused on kaardianalüüsi täpsusega, kus kohati on sisse jäänud ka sõiduteede
ületused. Joonisel 4 on välja toodud Jõhvi valla olemasolevad kergliiklusteed.

Joonis 4. Jõhvi valla olemasolevad kergliiklusteed
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5.4.1 Olemolevate kergliiklusteede kaardistamise aluseks olevad kriteeriumid
1. Jalgrattatee (tee, mis on kasutatav liiklemiseks jalgrattaga ja on vastavalt tähistatud).
2. Kõnnitee (tee, mis on kasutatav liiklemiseks jalgsi ja on vastavalt tähistatud).
3. Jalgratta- ja jalgtee (tee, mis on kasutatav liiklemiseks jalgsi ja jalgrattaga ja vastavalt
tähistatud).
4. Tähistamata kergliiklustee (tee, mis on tähistamata ja kasutav nii jalgsi, kui jalgrattaga
liiklemiseks).
Eksperdi poolt läbiviidud kergliiklusteede kaardistamise tulemusel (lisa 1), mis sisaldas nii
kaarditöötlust kui ka välitöid, on saadud Jõhvi valla kergliiklusteede kogupikkuseks ca 30,47 km.
Kergliiklusteede tüübilt on Jõhvi vallas kõige rohkem tähistamata kergliiklusteid - 21,65 km ning
vähem jalgratta- ja jalgteid – 5,68 km, jalgrattateid - 1,32 km ning kõnniteid - 1,82 km (joonis 5).
Kergliiklusteede pikkused
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Joonis 5. Jõhvi valla kergliiklusteede pikkused
Kaardistamisel hinnati ka objektide üldist seisukorda alljärgneva kirjelduse alusel (joonis 6):
1. Väga hea (teekate on puudusteta, tee on varustatud vajalike turvapiirete, valgustite, pinkide
ja prügikastidega ning tähistatud).
2. Hea (teekate on mõningate puudustega, tee on varustatud osaliselt turvapiirete, valgustite,
pinkide või prügikastidega, võib esineda tähisust).
3. Rahuldav (teekate on puudustega, teele ei ole rajatud või on amortiseerunud turvapiirded,
valgustid, istepingid ja prügikastid, tähistus puudub või puudulik).
4. Halb (teekate lagunenud, tee ei ole varustatud valgustite, istepinkide ja prügikastidega,
tähistus puudub).
5. Väga halb (teekate täiesti kasutuskõlbmatu, täiendavad rajatised ja tähistus puudub).
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Joonis 6. Jõhvi valla kergliiklusteede üldise seisukorra kaart
Välitööde ja määratud kriteeriumite tulemusel selgus, et Jõhvi valla kergliiklusteede üldine
seisukord on hea - 9,31 km ulatuses ning väga hea - 9,53 km ulatuses. Rahuldava seisukorras on 7,48 km kergliiklusteid. Vähem on halvas - 3,45 km ja väga halvas seisukorras teid - 0,7 km (joonis
6 ja 7). Täpsema ülevaate kergliiklusteedest annab lisa 1, kus iga teelõik on kaardistatud ja lisatud
üks iseloomustav foto. Märkusena tuleb välja tuua, et Jõhvi linna Narva mnt äärse põhjapoolse
tänava kergliiklustee hindamisel on aluseks võetud enne trassirajamist paiknenud kergliiklustee
olukord. Eeldusel, et trassirajamisel üles kaevatud tee taastatakse vähemalt varasemas seisukorras.
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Kergliiklusteede üldine seisukord
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Joonis 7. Jõhvi valla kergliiklusteede üldine seisukord
Samuti määrati teedele tähtsusastmed alljärgnevalt:
1. Peakergliiklusteed (teed, kuhu on suunatud koguja kergliiklusteed ning, mis on suunatud
väljapoole valda teistesse maakonna turismiobjektidesse/sihtkohtadesse).
2. Koguja kergliiklusteed (valla piires peakergliiklusteele suunatud teed).
Kaardistamise tulemusel selgus, et peakergliiklusteid ja kogujateid on sarnaselt vastavalt 15,05 km
ja 15,42 km. Täiendavalt anti ka ülevaade teede tähistamise osas, mis võib osaliselt kattuda
kergliiklusteede tüübi summeeritud andmetega, kuid siinkohal on konkreetselt välja toodud, et
tähistamata kergliiklusteid on 20,41 km ning tähistatud teid 10,06 km (joonis 8). Saadud tulemus
näitab, et tähistamist vajavaid veel pooled valla kergliiklusteed.
Kergliikusteede tähistatus
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Joonis 8. Jõhvi valla kergliiklusteede tähistus
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Samuti on välja toodud Jõhvi valla kergliiklusteed pikkused asustusüksuses. Jõhvi valla
kergliiklusteede kogupikkusest on rajatud Jõhvi linna ca 26,07 km, Pauliku külla 1,04 km, Puru
külla 0,34 km ning Edise külla 3 km (joonis 9)
Jõhvi valla asustusüksuste kergliiklusteed
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Joonis 9. Jõhvi valla kergliiklusteede pikkused asustusüksuste lõikes
Nagu jooniselt 9 näha, on märkimisväärne osa kergliiklusteid rajatud Jõhvi linna territooriumile.
Tunduvalt vähem Edise, Pauliku ja Puru külla. Küladesse jäävad just läbivad kergliiklusteed, mis on
suunatud Jõhvi linnast asustatud punktideni. Kuna teede rajamisel lähtutakse kasutajate arvust ja
intensiivsusest ei saa otseselt kergliiklusteede osakaalu siduda rahvaarvuga asustusüksuses.
Võimalik on ka olukord, kus asustusüksuses elanike arv on minimaalne, kuid kasutusintensiivsus
asustusüksust läbivate inimeste poolt on suur. Näitena on Edise küla läbiv kergliiklustee, mida
kasutavad ka naaberomavalitsuse elanikud.

6. Haljas- ja puhkealade, mänguväljakute ja kergliiklusteede valiku
kriteeriumid
Töös lähtutakse haljas- ja puhkealade, mänguväljakute ja kergliiklusteede kriteeriumite
väljatöötamisel eelkõige maaomandist, maakasutuspiirangutest ja juurdepääsu võimalustest.
Analüüsis tuuakse välja, mis piirangud välistavad eksperthinnangu II osas väljatoodud alade
kasutamise haljas- ja puhkealana, millised võimaldavad ala kasutada vaid haljasalana ning mida ei
ole erinevatest maakasutuspiirangutest tulenevalt otstarbekas arendada.

6.1.

Puhkealade hindamiskriteeriumid.

Koostatavate hindamiskriteeriumite tulemusel leitud ala ei välista ka teiste alade arendamist, kuid
väljavalitud alad on eelistatumad koostatud kriteeriumitest tulenevalt. Põhieesmärk on välja
selgitada kõige potentsiaalsemad avaliku kasutusega ning arendusperspektiiviga nii haljas-ja
puhkealad kui ka mänguväljakud.
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Hindamiskriteeriumiteks kasutatakse mittesobivate alade välistusmeetodit alljärgnevate kirjelduste
alusel:
1. Mis paiknevad eramute ja elamute vahelisel alal, kus alad on küll nii maaomandi,
sihtotstarbe kui kasutusintensiivsuse poolest potentsiaalsed, kuid reaalselt jääb nende
kasutus vaid alaga vahetult piirnevate hoonete elanikele;
2. mis paiknevad asustusest eemal ning alal ei esine selliseid väärtusi, mis soosiksid ala
kasutust ja arendamist;
3. mis on kasutusel muul otstarbel kui puhkeala ning mille käesoleva kasutuse muutmine ei ole
otstarbekas (N: aiandusmaad);
4. mis on oma asukoha ja haljastusliku väärtuse (metsamaa, murupind jne) poolest otstarbekas
jätta kasutusele vaid hooldatavate haljasaladena;
5. mis on eraomandis ning mille puhkeotstarbeline arendus sõltub maaomaniku seatud
eesmärkidest ja tahtest;
6. mis jäävad raudtee, liinikoridori, puurkaevu vmt kaitsevööndisse ning nende alade avaliku
kasutamise ohutus ja võimalused ei ole teada või puuduvad.
6.1.1 Puhkealadena arendatavad alad
Kriteeriumitest lähtuvalt jäid Jõhvi valla puhkealad vaid kas munitsipaalmaadele, jätkuvalt
riigimaale või riigimaale.

Joonis 10. Arendusperspektiiviga puhkealad koos täiendavalt lisatud rekultiveeritud(tavate)
aladega.
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Analüüsi tulemusel on puhkeala arendusperspektiiviga 20 ala (joonis 10), millest kaks on
kaevandustööstuse poolt tekitatud tehismaastiku elemendid (Tammiku aherainemägi ja Ahtme
soojuselektrijaama tuhaväli), üks kavandamata Kose karjäär, mis peale kaevandamist ja ala
rekultiveerimist on plaanis muuta atraktiivseks puhkealaks kogu piirkonnale. Samuti üks
korrastatud vana prügila Kotinuka külas, mis on samuti, nagu eeltoodud alad, atraktiivne oma
positiivse pinnamoe poolest, kuid see ala on juba kaetud murupinnaga ja omab huvitavat astmelist
pinnase planeeringut. Arendusperspektiiviga puhkealad on analüüsi tulemusel veel üks Kahula
külas, üks Kose külas, kaks Tammiku alvikus, kaks Edise külas ning 10 ala Jõhvi linnas. Jõhvi linna
suurema pindalaga arendusobjektiks on Jõhvi linna park. Joonise nr 10 ülevaate kohaselt on näha, et
puhkealade jaotumine on linna piires ühtlane ja alad paiknevad eri linnaosades.
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6.1.2. Arendusperspektiiviga puhkealade väärtuste kirjeldus
Tabel 1. Puhkealade tabelanalüüs
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6.1.3. Haljasaladena arendatavad alad
Jõhvi valla ÜPs puhkealadena määratud alade kaardistamisel ja määratud kriteeriumite alusel
hindamisel on selgunud, et kõiki alasid ei ole otstarbekas puhkealadena arendada ning seega on
antud peatükis käsitletud haljasaladena arendatavaid alasid.

Joonis 11. Haljasaladena arendatavad alad Jõhvi vallas
Enamasti on hooldatavate haljasalade koosseisu jäänud metsamaad, kõrghaljastusega alad,
veekogude ja teede-äärsed maa-ala siilud ning juba korrastatud maa-alad, kus arendustegevus ei ole
otstarbekas või vajalik (joonis 11).
Haljasalade arendamisel on ekspert lähtunud eelkõige esmasest hooldusvajadusest, kuna antud
hetkel on enamus analüüsi aluseks olevaid haljasalasid hooldamata ja neil ei ole visuaalselt väärtust.
Alade korrastamisega paraneb tunduvalt valla kui terviku üldpilt. Eriti tugevalt mõjutab iga
korrastatud haljasala linnapiirkonda. Korrastatud haljasalad tõstavad oluliselt linna esteetilist
väärtust ja suurendavad linna arenguperspektiivi nii külastajate aktiivsuse ja ka potentsiaalsete
elanike poolest.

20

Jõhvi valla haljas- ja puhkealade ning neid ühendavate
kergliikluseteede eksperthinnangu III etapp

6.1.4. Arendusperspektiiviga haljasalade väärtuste kirjeldus
Tabel 2. Haljasalade tabelanalüüs
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6.2.

Mänguväljakute hindamiskriteeriumid

Avalike kasutusega mänguväljakute analüüsil on välistavaks kriteeriumiks:
1. Väljakud, mis paiknevad eramute ja elamute vahelisel alal, kus alad on küll nii maaomandi,
sihtotstarbe, kui kasutusintensiivsuse poolest potentsiaalsed, kuid reaalselt jääb nende
kasutus vaid alaga vahetult piirnevate hoonete elanikele;
2. väljakud, mis paiknevad ebasoovitavate objektide läheduses (sõiduteed, tööstusalad, raudtee
jmt);
3. mis on eraomandis ja ei ole kohaliku omavalitsuse kasutuslepinguga avalikuks kasutamiseks
määratud ning mille arendus sõltub maaomaniku seatud eesmärkidest ja tahtest.
Täiendavalt on töös määratletud avalike kasutusega mänguväljakute võimalik keskmine alade
kasutusraadius. Kasutades erinevaid lähtematerjale on selleks Jõhvi valla puhul optimaalne 500
meetrine raadius (linnulennult). Keskmise alade kasutusraadiuse määramisel on võetud aluseks
ekspertarvamuse I ja II osas toodud Laima Aleksandrovaite bakalaureusetöö „Tartu elanike
juurdepääs avalikele haljasaladele ning avalike haljasalade kvaliteedi analüüs“, kus ära märgitud, et
„elamurajoonide haljasalad peaksid jääma kodust jalutuskäigu kaugusele st. mitte enam, kui
500...1000 m“. Samuti on eelmainitud töös märgitud, et Stockholmi linnavalitsus toob välja
tegevused ja omadused, mis võiksid olla elukohast teatud kaugusel olevatel haljasaladel:
• 200 meetri raadiusse elukohast võiks jääda mänguväljak, istumisvõimalused,
jalutamisvõimalused, vaikust, muruplatsid.
• kuni 500 meetri raadiuses on soovitatav võimaldada lillepeenraid, pallimänguplatse,
inimeste kohtumispaiku, mänguvõimalusi, pikniku pidamise võimalusi.
• Alad, mis jäävad 1-2 km kaugusele, on välja toodud järgnevad tegevused ning
omadused:
suplus,
kai
olemasolu,
kalastusvõimalused,
jooksurajad,
ratsutamisvõimalused, suusarajad, rulluisutamise rajad, metsaala, kontakt veega,
väliteenindusasutused, vaated maastikule jm.
Samuti on võetud aluseks Inseneribüroo Stratum koostatud „Kergliikluse prognoosimise juhend“,
kus on välja toodud, et külade sisese jalgsikäigu keskmiseks pikkuseks on 500 meetrit.
Eesmärk on mitte arendada avalikke mänguväljakuid tihedalt, vaid hajusalt, ja et need oleksid
kvaliteetsed ning arvestaks kasutajate eri vanuserühmasid. Perspektiivseid mänguväljakuid tuleb
arendada seal, kus on Jõhvi valla ÜP kohaselt arengueeldustega rahavastiku tihenemisega alad
(uuselamu alad). Siinkohal tuleb välja tuua, et valla poolt arendatud ja juba olemaolevaid
mänguväljakud hoitakse toimivatena ning neid tuleb mõõdukalt edasi arendada vastavalt
kasutusintensiivsusele. Samuti tuleb tähelepanu pöörata aladele, mis ei jää intensiivsesse
kasutuspiirkonda, kuid vajavad kohaliku omavalitsuse panust külaelu elavdamiseks (N: Linna, Kose
ja Edise küla).

6.2.1. Arendusperspektiiviga olemasolevad mänguväljakud
Analüüsis nähtub, et kui välistada kaardistatud mänguväljakutest eramaadel ning eramute ja
elamute vahelisel alal paiknevad mänguväljakud, siis on Jõhvi vallas perspektiivne arendada
kaheksat mänguväljakut, millest kuus jääb Jõhvi linna, üks Jõhvi külla ning üks Tammiku alevikku
(joonis 12).
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Joonis 12. Olemasolevad ja arendusperspektiiviga mänguväljakud
Täiendavalt peab ära märkima, et kõige populaarsem ja kaasaegsete mänguvahenditega
mänguväljak paikneb Jõhvi kesklinnas eramaal aadressil Rakvere tn 4, millele on Jõhvi vald
sõlminud pikaajalise kasutuslepingu. Enamus Jõhvi valla eramaadele rajatud mänguväljakuid on
aegunud ja amortiseerunud ning mis nagu ka eksperthinnangu II osas märgitud, tuleb
eramaaomanikel likvideerida või korrastada ning soovi korral rajada ohutute
mänguatraktsioonidega mänguväljakud.
Analüüsist selgus, et Jõhvi linnas paiknevate mänguväljakute 500 meetri raadiused on osaliselt
kattuvad, kuid linna ida- ja läänepoolses osas ei ole avalikke mänguväljakuid. Võimalusel tuleb
linna poolt rajatavate avalike mänguväljakute asukohad planeerida puhkealadega kompaktselt ja
koostoimivatena, mis kataks kriteeriumites määratud 500 meetrist raadiust linna elanikerohkeimates
piirkondades.
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Joonis 13. Täiendavate mänguväljakute perspektiivsed asukohad
Võttes aluseks kaardianalüüsi tulemusel arendamisperspektiiviga puhkealade asukohad on
täiendava kaheksa mänguväljaku kavandamisel antud aladele tagatud nende soovituslik raadius 500
meetrit, et katta linna ja küla eri piirkondade elanike mänguväljakute vajadus (joonis 13). Samuti on
arvestatud Jõhvi valla ÜPs planeeritud perspektiivsete pereelamumaade arenduspiirkondadega.
Vastavalt Edise piirkonna edasisele elamuarenduse arengule on võimalik, et Edise küla puhkeala
tuleb kaasata täiendavate mänguväljakute koosseisu.
Mänguväljakute arendamisel tuleb lähtuda põhimõttest, et valla poolt rajatavad mänguväljakud
peavad olema avalikel haljasaladel, hästi ligipääsetavad ja avalikkusele suunatud. Mänguväljakuid
peab olema kavandatud pigem vähem, kuid neid rajades tuleb arvestada kasutajate vanuserühmasid
ning valla ja linna piirkondlikke vajadusi. Mänguväljakute planeerimisel tuleb kaasata spetsialiste.
6.2.2. Arendusperspektiiviga olemaolevate mänguväljakute kirjeldus
Tabel nr 3. Arendusperspektiiviga mänguväljakute tabelanalüüs
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Objekt nr MV 7

Joonis 14. Mänguväljaku MV 7 maakasutuspiirangutega kaart (allikas: Maa-ameti kaardirakendus)
Mänguväljaku nr MV 7 paikneb Jõhvi külas aadressil Kaasiku tn 24b ning munitsipaalmaal (joonis
14). Nagu tabelis nr 3 ka märgitud on alale rajatud palliplats ja mänguatraktsioonid. Maa-ameti
kaardirakenduse kohaselt seab alale terves ulatuses kitsendusi Tammiku kaeveväli ja loodenurgas
surveseadme kaitsevöönd. Nimetatud kitsendused mänguväljakute arendust ei takista.
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MV 11

Joonis 15. Mänguväljaku
kaardirakendus)

MV

11

maakasutuspiirangutega

kaart

(allikas:

Maa-ameti

Mänguväljak MV 11 paikneb Jõhvi linna Hariduse tn 9 ja Hariduse tn 7 vahelisel reformimata maal
(joonis 15). Nagu tabelis nr 3 ka märgitud, on alale rajatud palliplats ja mänguatraktsioonid. Maaameti kaardirakenduse kohaselt seab alale terves ulatuses kitsendusi Tammiku kaeveväli ja
idaservas elektrimaakaabelliini kaitsevöönd. Nimetatud kitsendused mänguväljakute arendust ei
takista.
MV 27

Joonis

16.

Mänguväljaku

MV

27

maakasutuspiirangutega
26

kaart

(allikas:

Maa-ameti
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kaardirakendus)
Mänguväljak MV 27 Jõhvi linna Vahe tn 3b ja Veski tn 6 vahelisel reformimata maal (joonis 16
tähistatud punase täpiga). Nagu tabelis nr 3 ka märgitud, on alale rajatud vaid mänguatraktsioonid.
Maa-ameti kaardirakenduse kohaselt seab alale terves ulatuses kitsendusi Tammiku kaeveväli ja
osaliselt elektrimaakaabelliini kaitsevöönd. Nimetatud kitsendused mänguväljakute arendust ei
takista.
MV 29

Joonis 17. Mänguväljaku
kaardirakendus)

MV

29

maakasutuspiirangutega

kaart

(allikas:

Maa-ameti

Mänguväljak MV 29 asub Jõhvi linna Jaama tn 38, 40 ja 42 vahelisel reformimata maal (joonis 17
tähistatud punase täpiga). Nagu tabelis nr 3 ka märgitud, on alale rajatud vaid mänguatraktsioonid.
Maa-ameti kaardirakenduse kohaselt seab alale terves ulatuses kitsendusi Tammiku kaeveväli ja
osaliselt elektrimaakaabelliini kaitsevöönd. Nimetatud kitsendused mänguväljakute arendust ei
takista.
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MV 01

Joonis 18. Mänguväljaku
kaardirakendus)

MV

01

maakasutuspiirangutega

kaart

(allikas:

Maa-ameti

Mänguväljak MV 01 asub Jõhvi linna Hariduse tn 14 ja 16 ning Kaare tn 23 samuti ka Kaare tn 19
ja 19a vahelisel reformimata maal (joonis 18 tähistatud punase täpiga). Nagu tabelis nr 3 ka
märgitud, on alale rajatud palliplats ja mänguatraktsioonid. Maa-ameti kaardirakenduse kohaselt
seab alale terves ulatuses kitsendusi Tammiku kaeveväli ja osaliselt elektrimaakaabelliini
kaitsevöönd. Nimetatud kitsendused mänguväljakute arendust ei takista.
MV 5

Joonis 19. Mänguväljaku MV 5 maakasutuspiirangutega kaart (allikas: Maa-ameti kaardirakendus)
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Mänguväljak MV 5 asub Tammiku alevikus Tamme tn 21 ja Tamme tänav T4 vahelisel reformimata
maal (joonis 19 tähistatud punase täpiga). Nagu tabelis nr 3 ka märgitud, on alale rajatud palliplats
ja mänguatraktsioonid. Maa-ameti kaardirakenduse kohaselt seab alale kitsendusi
elektrimaakaabelliini kaitsevöönd. Nimetatud kitsendus mänguväljakute arendust ei takista.
MV 02

Joonis 20. Mänguväljaku
kaardirakendus)

MV

02

maakasutuspiirangutega

kaart

(allikas:

Maa-ameti

Mänguväljak MV 02 asub Jõhvi linnas aadressil Sompa tn 5h (joonis 20 tähistatud punase täpiga).
Nagu tabelis nr 3 ka märgitud, on alale rajatud palliplats, mänguatraktsioonid ning lisaks on rajatud
rulluisu rambid. Maa-ameti kaardirakenduse kohaselt seab alale terves ulatuses kitsendusi Tammiku
kaeveväli. Nimetatud kitsendus mänguväljakute arendust ei takista.
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MV 09

Joonis 21. Mänguväljaku
kaardirakendus)

MV

09

maakasutuspiirangutega

kaart

(allikas:

Maa-ameti

Mänguväljak MV 09 asub Jõhvi linnas aadressil Sompa tn 5h (joonis 21 tähistatud punase täpiga).
Nagu tabelis nr 3 ka märgitud, on alale rajatud mänguatraktsioonid. Maa-ameti kaardirakenduse
kohaselt seab alale terves ulatuses kitsendusi Tammiku kaeveväli. Nimetatud kitsendus
mänguväljakute arendust ei takista.
6.2.3. Arendusperspektiiviga täiendavate mänguväljakute kirjeldus
Tabel nr 4. Täiendavate mänguväljakute tabelanalüüs

TMV 1

Joonis 22. Mänguväljaku
kaardirakendus).

TMV1

maakasutuspiirangutega
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(allikas:

Maa-ameti
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Mänguväljak TMV 1 asub Jõhvi linnas Ristiku tn T2 ja Oja tn L1 vahelisel alal. (joonis 22
tähistatud punase täpiga). Nagu tabelis nr 4 ka märgitud, ei ole alale rajatud mänguatraktsioone.
Maa-ameti kaardirakenduse kohaselt seab alale terves ulatuses kitsendusi Tammiku kaeveväli.
Nimetatud kitsendus mänguväljakute arendust ei takista. Ala on varasemalt kasutatud mitteametliku
motorajana.
TMV 2

Joonis 23. Mänguväljaku
kaardirakendus)

TMV2

maakasutuspiirangutega

kaart

(allikas:

Maa-ameti

Mänguväljak TMV 2 asub Jõhvi linnas Malmi ja Juubeli tänava vahelisel reformimata maal (joonis
23 tähistatud punase täpiga). Nagu tabelis nr 4 ka märgitud ei ole alale rajatud ühtegi atraktsiooni.
Maa-ameti kaardirakenduse kohaselt ei esine alal kitsendusi.
TMV3

Joonis 24. Mänguväljaku
kaardirakendus)

TMV3

maakasutuspiirangutega

kaart

(allikas:

Maa-ameti

Mänguväljak TMV 3 asub Jõhvi linnas aadressil Jõhvi linnapark (joonis 24 tähistatud punase
täpiga). Nagu tabelis nr 4 ka märgitud, ei ole alale rajatud ühtegi mänguatraktsiooni. Maa-ameti
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kaardirakenduse kohaselt esinevad alal järgnevad kitsendused: Jõhvi linna pargi kaitseala
piiranguvöönd, elektripaigaldise kaitsevöönd, geodeetilise maamärgi kaitsevöönd, surveseadme
kaitsevöönd, Tammiku kaeveväli ning tee kaitsevöönd. Arendamisel tuleb lähtuda eeltoodud
kaitsevööndite piirangutest.
TMV4

Joonis 25. Mänguväljaku
kaardirakendus)

TMV4

maakasutuspiirangutega

kaart

(allikas:

Maa-ameti

Mänguväljak TMV 4 asub Jõhvi linnas Linda tn 20, Kruusa tn eramute ja Tallinn-Narva tee
vahelisel alal (joonis 25 tähistatud punase täpiga). Nagu tabelis nr 4 ka märgitud, ei ole alale rajatud
ühtegi mänguatraktsiooni. Maa-ameti kaardirakenduse kohaselt ei esine alal kitsendusi.
TMV5

Joonis 26. Mänguväljaku
kaardirakendus)

TMV5

maakasutuspiirangutega

kaart

(allikas:

Maa-ameti

Mänguväljak TMV 5 asub Jõhvi linnas aadressil Aasa tn 16 (joonis 26 tähistatud punase täpiga).
Nagu tabelis nr 4 ka märgitud, ei ole alale rajatud ühtegi mänguatraktsiooni. Maa-ameti
kaardirakenduse kohaselt seab alale terves ulatuses kitsendusi Tammiku kaeveväli ning osaliselt
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elektripaigaldise kaitsevöönd (elektriõhuliin alla 1 kv) ja veehaarde sanitaarkaitseala. Arendamisel
tuleb lähtuda nii õhuliini kui puurkaevu paiknemisest ja arvestada nendega kaasnevaid kitsendusi.

6.3.

Kergliiklusteede kasutusanalüüs puhke ja mänguväljakute suhtes

6.3.1. Analüüsi aluseks olevad kriteeriumid
Vastavalt Inseneribüroo Stratum poolt 2013 aastal koostatud kergliikluse prognoosimise juhendile
on näidete ja varasemate uuringute põhjal välja selgitatud, et kergliikluse prognoositava
liikumispiirkonna määramisel on lähteandmete puudumisel võimalik kasutada järgmisi väärtusi:
1. Jalgsiliikumine kuni 2,5 km
2. Jalgrattaga liikumine kuni 5 km
Uuringu tulemusel on selgunud, et 90% liikumiste põhjustest moodustavad seosed kodu, kooli (või
muu haridusasutuse), töökoha ja kaubandusettevõtte vahel.
Kuna Jõhvi vallas puuduvad varasemad kergliikluse liikumispiirkonna lähteandmed, siis
kasutatakse eeltoodud väärtusi.
Kergliiklusteede edaspidisel kavandamisel ei ole otstarbekas tekitada olukorda, kus liikumine
toimub ainult haljas- ja puhkealadele suunatult. Kindlasti peab olema kergliiklustee liikumissuund
arvestav kõikide eeltoodud liikumisseostega. Võttes arvesse, et antud töö üheks eesmärgiks on välja
selgitada haljas- ja puhkealade koostoime lähiliikumispaikade vahel, tuleb kergliiklusteede
kavandamisel leida optimaalne alguspunkt liikumisraadiuse ülevaate saamiseks. Kõige täpsema
ülevaate kergliiklusteede koostoimest lähiliikumispaikade ning haljas- ja puhkealade,
mänguväljakute, staadionite ja rekreatiivalade vahel saaks, kui võtta aluseks väljaselgitatud
perspektiivsed alad st võttes aluseks eeltoodud alad ja määrates nende ümber vastavad raadiused.
Siiski läbiviidud kaardianalüüsi tulemusel selgus, et tegu on liiga kompaktse alaga ning sellise
metoodika kasutamise ei anna head tulemust andmete liigse tiheduse tõttu.
Kuigi vastavalt Inseneribüroo Stratum poolt 2013 aastal koostatud kergliikluse prognoosimise
juhendile on soovitav aluseks võtta 2,5 km jalgsi liikumise ja 5 km jalgrattaga liikumise reaalsed
läbitavad kilomeetrid, siis antud töö raames on otstarbekas võtta aluseks eeltoodud vahekaugused
linnulennult ning Jõhvi valla väljakujunenud keskusest (joonis 27).
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Joonis 27. Jalgsi ja jalgrattaga liikumise vahemaad
Kaardiandmete analüüsil selgus, et arendusperspektiiviga enamus puhkealasid paiknevad jalgrattaga
liikumise raadiuses. Välja jääb vaid Kahula küla puhkeala. Jalgsi liikumise raadiusesse jäävad
enamus Jõhvi linna puhke- ja mänguväljakuid ning staadione. Välja jäävad Kahula küla ja Tammiku
aleviku puhkealad ning Kose rekultiveeritavad alad. Seega vastavalt kergliiklusteede prognoosimise
juhendile (korrigeeritud piirkonna eripärast) paiknevad Jõhvi valla arendusperspektiiviga puhkealad
määratud liikumiskauguste vahemikus.
6.3.2. Ühistranspordi jaamad puhkealade ja mänguväljakute suhtes
Ühistransport on üks olulisemaid liikumisvahendeid, mida kasutab oluline osa nii valla elanikest,
kui ka külastajatest. Hästi toimiv ühistransport parandab piirkonna elukvaliteeti ja haljas- ja
puhkealade ning mänguväljakute kasutusvõimalusi.
Puhkealade paiknemist ühistranspordi peatuskohtadest analüüsiti ÜTRISe (Ühistranspordi
Infosüsteem) andmebaasi andmetel seisuga 17.09.2014 (joonis 28).
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Joonis 28. Bussipeatused, bussijaam ja raudteejaam puhkealade suhtes
ÜTRISe kaardistamisel ja puhkealade ning kergliiklusteede koondkaardi analüüsi kohaselt kattuvad
peatuskohad üldiselt nii olemasolevate, kui planeeritavate kergliiklusteedega ning osaliselt ka
perspektiivsete puhkealadega. Täiendavate juurdepääsude kavandamine puhkealadele on
otstarbekas kaaluda reaalse puhkeala arendustegevuse kavandamisel.
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7. Valitud puhkealadega seotud detailplaneeringud
Alljärgnevalt on esitatud puhkealadega seotud detailplaneeringute põhijooniste väljavõtted, mis on
osaliselt nii algatatud, menetluses või kehtestatud. Detailplaneeringud on kohati oma lahenduste
poolest aegunud, kuid annavad siiski hea ülevaate kavandatud lahendustest puhkealadel. Osaliselt
on lahendatud ka kergliiklusteed ja sõiduteede ülekäigurajad puhkealadele jõudmiseks.

7.1.

Jõhvi linna, Hariduse tänava, Kaare tänava ja Puru tee vahelise maa-ala
detailplaneering

Joonis 29. Väljavõte Jõhvi linna, Hariduse tänava, Kaare tänava ja Puru tee vahelise maa-ala
detailplaneeringu alast.
Detailplaneeringu ala (menetluses DP-144) kattub mänguväljakuga (MV) nr 11 ja puhkealaga nr 6.
Lahenduse kohaselt on olemasolevale palliplatsile kavandatud korvpalliväljakud. Joonisel nr 29
näidatud mänguväljak on rajatud.
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7.2.

Jõhvi valla, Kahula küla, Kahula küla kiigeplatsi ja selle lähiümbruse
detailplaneering

Joonis 30. Väljavõte Jõhvi valla, Kahula küla, Kahula küla kiigeplatsi ja selle lähiümbruse
detailplaneeringust.
Detailplaneeringu ala (kehtestatud DP-85) kattub puhkealaga nr 12. Joonisel 30 kavandatud
planeering ei ole realiseerunud.
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7.3.

Jõhvi linna, Jõhvi-Tartu-Valga maanteel asuva Jõhvi liiklussõlme maa-ala ja
selle lähiala detailplaneering

Joonis 31. Väljavõte Jõhvi linna, Jõhvi-Tartu-Valga maanteel asuva Jõhvi liiklussõlme maa-ala ja
selle lähiala detailplaneeringust.
Detailplaneeringu ala (kehtestatud DP-124) kattub puhkealaga PP5. Joonisel 31 toodud planeeringu
kohaselt ei ole puhkealale PP5 antud arenduslahendust.

38

Jõhvi valla haljas- ja puhkealade ning neid ühendavate
kergliikluseteede eksperthinnangu III etapp

7.4.

Jõhvi linnapargi ja selle lähiala detailplaneering

Joonis 32. Väljavõte Jõhvi linnapargi ja selle lähiala detailplaneeringust
Detailplaneeringu ala (kehtestatud DP-94) kattub puhkealaga nr 11. Joonise nr 32 toodud
planeeringu lahendusega on lahendatud Jõhvi linna potentsiaalse tõmbeobjekti maakasutus, mis ei
ole käesolevaks ajaks täielikult realiseerunud ja vajab täiendamist.
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7.5.

Jõhvi valla, Edise
detailplaneering

küla,

Edise

metsapargi

ja

selle

lähiümbruse

Joonis 33. Jõhvi valla, Edise küla, Edise metsapargi ja selle lähiümbruse detailplaneering
Detailplaneeringu ala (kehtestatud DP-87) kattub puhkealaga nr 59. Joonisel nr 33 toodud
planeering hõlmab ala terviklahendust, kuid mis paraku ei ole realiseerunud.
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7.6.

Tallinn-Narva maantee, Rakvere, Ristiku, ja A. H. Tammsaare tänavate
vahelise maa-ala detailplaneering

Joonis 34. Tallinn-Narva maantee, Rakvere, Ristiku, ja A. H. Tammsaare tänavate vahelise maa-ala
detailplaneering
Detailplaneeringu ala (kehtestatud DP-7) kattub puhkealaga nr 44. Joonisel 34 toodud
planeeringuga ei ole puhkealale nr 44 antud arenduslahendust.

41

Jõhvi valla haljas- ja puhkealade ning neid ühendavate
kergliikluseteede eksperthinnangu III etapp

7.7.

Jõhvi linna Veski tänava ja Veski tänavaga piirnevate maaüksuste
detailplaneering

Joonis 35. Jõhvi linna Veski tänava ja Veski tänavaga piirnevate maaüksuste detailplaneering
Detailplaneeringu ala (kehtestatud DP-102) kattub puhkealaga nr 7. Joonisel nr 35 toodud
planeeringulahendusega on ette nähtud alale rajada mänguväljak, mis ei ole tänaseks realiseerunud.
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7.8.

Jõhvi valla Edise küla Mesinduse kinnistu detailplaneering

Joonis 36. Jõhvi valla Edise küla Mesinduse kinnistu detailplaneering
Detailplaneeringu ala (menetluses DP-73) kattub puhkealaga nr PP4. Joonisel nr 36 toodud
planeeringuga ei ole puhkealale nr PP4 antud arenduslahendust.

7.9.

Jõhvi valla Tammiku aleviku keskuse maa-ala detailplaneering

Detailplaneeringu ala (algatatud DP-126) kattub puhkealaga nr 65. Planeeringulahendus puudub.

7.10. Jõhvi linna krundi Kruusa tänava, Tallinn-Narva maantee ja Linda tn 20
vahelise maa-ala detailplanering
Detailplaneeringu ala (algatatud DP-54 ) kattub puhkealaga 104. Planeeringulahendus puudub.
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7.11. Jõhvi linna Tallinn-Narva maantee, Narva maantee, Linda tänava, Kruusa
tänava ja Narva mnt 139, 141 ja 141A kinnistute vahelise maa-ala
detailplaneering
Detailplaneeringu ala (algatatud DP-113) kattub puhkealaga 101. Planeeringulahendus puudub.

8. Puhkealade, mänguväljakute ning
elanikerühmad asustusüksustel

kergliiklusteede

kasutajate

Määratud vanuserühmade otsingul selgus, et ei ole ühtseid kriteeriume, mis alusel vanusegruppe
moodustada. Seega on alltoodud vanuserühmade määramisel lähtutud nii varasematest Jõhvi valda
puudutavate puhekalade kasutamise küsitlustel määratletud vanuserühmadest, kui ka otsingu
tulemusel Eestis koostatud erinevates töödes kasutatud vanuserühmasid.

8.1.

Puhkealade kasutajaterühmad asustusüksuste lõikes

Vanuserühmade määramisel on aluseks võetud 2007. aastal Eesti Maaülikooli poolt läbiviidud
küsitlusel kasutusel olnud grupid. Seda eesmärgiga, et oleks võimalik leida ja laiendada kunagisel
küsitlusel saadud tulemusi hetke rahvaarvuga.
Tabel nr 5. Puhkeala kasutajate vanuserühmade koondtabel
Asustusüksus
Jõhvi linn
Edise
Jõhvi küla
Kahula
Kose
Kotinuka
Linna
Pajualuse
Pargitaguse
Pauliku
Puru
Sompa
Tammiku
KOKKU

0-12
1162
23
58
26
12
7
5
8
0
13
10
9
38
1371

13-19
592
7
23
12
5
5
3
5
0
10
5
5
16
688

20-29
1209
29
41
20
21
5
5
5
0
12
12
12
41
1412

30-45
2062
49
99
28
30
10
9
6
0
19
13
16
62
2403

46-60
2380
38
100
22
35
19
6
13
0
15
23
16
76
2743

61-69
1254
27
50
15
18
4
4
2
2
8
11
9
32
1436

70 ja vanemad
1899
29
34
11
24
5
3
0
1
8
6
10
54
2084

Kasutajaterühma 0-12 aastat kuulub elanike grupp, kes üldjuhul liiguvad ja veedavad aega
puhkealadel koos vanematega, seega üldjuhul koos vanuserühmaga 20-29 kuni vanavanemateni
välja.
Kasutajaterühma 13-19 aastat kuuluvad enamjaolt koolilapsed, kes külastavad puhkeala iseseisvalt
ja otsivad puhkevõimalusi kodukohast eemal.
Kasutajaterühm 20-29 aastat on elanike grupp, kes külastavad puhkealasid enamjaolt sõprade ja
oma kaaslastega. Antud rühmal on väljakujunenud omad huvid, milline puhkeala (passiivne või
aktiivne) on neile eelistatum.
Kasutajaterühm 30-45 aastat panustab pereväärtustele ja seega võib see kattuda osaliselt 0-12
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eluaastaste grupiga, kus veedetakse aega passiivsetel puhkealadel jalutades ning ka aktiivsetel
puhkealadel sportides.
Kasutajaterühm 46-60 aastat panustab nii passiivsetele väärtustele nagu looduse nautimine ja
jalutuskäigud maastikus, kui ka tervisespordi harrastamisele selleks ettevalmistatud puhkealal.
Samuti võib grupp kattuda vanusegrupiga 0-12 puhkealal aja veetmisega.
Kasutajaterühm 61-69 aastat panustab üldjuhul passiivsele puhkeväärtuste nautimisele
kodulähedastel puhkealadel (looduse nautimine, kepikõnd). Samuti võib grupp kattuda
vanusegrupiga 0-12 aastat.
Kasutajaterühm 70 ja vanemad veedavad aega enamasti kodulähedastel puhkealadel üldjoontes
loodust nautides. Samuti võib grupp kattuda vanusegrupiga 0-12 aastat.

Puhkealade kasutajate vanuserühmad
asustusüksustes kokku (inimest)
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0-12

13-19

20-29

30-45

46-60

61-69

70 ja
vanemad

Joonis 37. Jõhvi valla puhkealade kasutajate vanuserühmades toodud inimeste arv asustusüksuste
lõikes kokku (Rahvastikuregistri andmete alusel seisuga 01.10.2014)
Jõhvi valla puhkealadele määratud kasutajaterühmadest on jooniselt nr 37 näha, et rahavastikust
moodustab suurema osa 30 kuni 60 aastased ning 70 ja vanemad.

8.2.

Mänguväljakute kasutajaterühmad asustusüksuste lõikes

Vanuserühmade määramisel on võetud aluseks „Avalike mänguväljakute arendamise tegevuskava
Tallinnas 2011-2016“, milles on märgitud, et sellise jaotuse aluseks on rahvusvaheliste elementide
tootmine Põhja- Euroopas. Siiski peab märkima, et vanuserühmasid on osaliselt muudetud, et nende
vanused ei kattuks elanikeregistrist päringut tehes. Põhja-Euroopa rahvusvaheliste elementide
tootmise kohaselt on vanuserühmad 0-4; 4-12; 12-18; erivajadusega lapsed ja eakad.
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Tabel 6. Mänguväljakute kasutajate vanuserühmade koondtabel
Asustusüksus
Jõhvi linn
Edise
Jõhvi küla
Kahula
Kose
Kotinuka
Linna
Pajualuse
Pargitaguse
Pauliku
Puru
Sompa
Tammiku
KOKKU

0-3
345
9
15
6
3
1
3
3
0
4
1
3
13
406

4-11
723
13
36
17
8
5
2
5
0
6
7
5
23
850

12-18
597
8
27
13
5
5
2
5
0
13
6
6
17
704

19 ja vanemad
8893
172
327
98
129
44
28
29
3
62
66
63
266
10180

Vanuserühmadele mõeldud mänguväljaku tegevused ja atraktsioonid on kirjeldatud Tallinna avalike
mänguväljakute arendamise tegevuskavas 2011-2016 ning toodud alljärgnevalt:
Vanuserühm 0-3 ja 4-12 eluaastat - kasutatavatel mänguväljakutel rajada ronimisvõimalusi
minimaalselt. Tegevused peaksid olema võimalikult mitmekesised, et laps ei väsiks ühest ja samast
tegevusest.
Vanuserühm 4-11 ja12-18 eluaastat. Antud vanuserühma mänguväljakud on üldiselt enamlevinud.
Nendel mänguväljakutel peab olema rohkem tegevusi füüsiliste võimete arendamiseks ehk rohkem
ronimise ja energia kulutamise võimalusi.
Vanuserühm 19 ja vanemad ootavad treenimisvõimalusi väliste virgestuselementide näol.
Samuti on eeltoodud tegevuskavas välja toodud, et oluline on pereväljak, mis peab pakkuma eri
„vanuserühmadele olulisi tegevusi, st pereväljakul on koos nii kuni 4-aastastele, 4–12- ja 12–18
aastastele kui ka üle 18-aastastele mõeldud mänguväljakud, mis annab võimaluse kogu perel koos
vaba aega veeta. Lisaks peaks pereväljakul olema võimalik mängida ka puudega lastel (nt
liivakastid, kiiged ja mängulinnakud, mida saavad kasutada ka puudega lapsed)“.
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Mänguväljakute kasutajate vanusrühmad
asustusüksustes kokku (inimest)
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10180
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19 ja vanemad

Joonis 38. Jõhvi valla mänguväljakute kasutajate vanuserühmades toodud inimeste arv
asustusüksuste lõikes kokku (Rahvastikuregistri andmete alusel seisuga 01.10.2014)
Jõhvi vallas mänguväljakutele määratud kasutajaterühmadest moodustavad joonise nr 38 kohaselt
tunduvalt suurema vanuserühma 19 ja vanemad, mis aga ei ole aluseks kõiki mänguväljakuid
arendada kui väliste virgestuselementidega treenimisvõimaluste aladena. Suurem osa
mänguväljakute kasutajatest on ikka vanuserühm 4-18 aastat. Tabeli nr 6 andmed annavad üldise
ülevaate ja on aluseks täpsemate otsuste koostamiseks arvestades mänguväljakute kasutajate
eripärasid, mänguväljakute vajadusi ja mänguatraktsioonide valikut.

8.3.

Kergliiklusteede kasutajaterühmad asustusüksuste lõikes

Kuna eksperdile teadaolevalt puuduvad Eestis kergliiklusteede kasutamiseks kindlaksmääratud
kasutajate vanuserühmad ning neid määratakse vastavalt vajadusele, siis antud töös on kasutatud
AS Teede Tehnokeskus PMS Grupp poolt 2007. aastal koostatud töös „Kergliiklusteede vajalikkus
ja nende planeerimine Põltsamaa (4P) piirkonda“ välja toodud vanusegruppe.
Tabel nr 7. Kergliiklusteede kasutajate vanuserühmade koondtabel
Asustsüksus
Jõhvi linn
Edise
Jõhvi küla
Kahula
Kose
Kotinuka
Linna
Pajualuse
Pargitaguse
Pauliku
Puru
Sompa
Tammiku
KOKKU

0-4
442
10
20
7
5
2
3
3
0
5
1
3
16
517

5-9
452
11
24
10
4
4
2
2
0
1
4
2
18
534

10-19
860
9
37
21
8
6
3
8
0
17
10
9
20
1008

20-64
6297
127
271
75
96
37
22
25
2
51
53
48
195
7299

47

65 ja vanemad
2507
45
53
21
32
6
5
1
1
11
12
15
70
2779
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Nagu ka Eesti tehnokeskuse töös märgitud, kasutavad elanikkonna erinevad vanuserühmad
kergliiklusteid liiklemiseks erinevatel eesmärkidel. Kuna eksperdile teadaolevalt puudub
kasutajaterühma kohta varasemaid kirjeldusi, siis alljärgnevalt on toodud vanuserühmadest lähtuvad
võimalikud kergliiklusteede kasutused ja eesmärgid:
Vanuserühm 0-4 kasutab kergliiklusteed koos vanematega ja enamjaolt lastevankriga. Sihtkohtadeks
võivad olla muuhulgas lastehoiuasutused, meditsiiniasutused, kaubanduskeskus, toitlustuskohad,
ühistranspordipeatused ja erinevad riigiasutused.
Vanuserühm 5-9 kasutab kergliiklusteed koos vanematega jalutamiseks, rattaga- ja rulluiskudega
sõitmiseks, kui ka üksi liikumiseks kooli ja kodu, ühistranspordipeatuste ning huviringide vahel.
Samuti võivad olla koos vanematega kasutusel liikumissuunad kaubanduskeskus, kultuurikeskus,
meditsiiniasutused jmt.
Vanuserühm 10-19 kasutab kergliiklusteed iseseisvalt enamasti kooli ja kodu,
ühistranspordipeatuste ning huviringide vahel, kas jalgsi, ratta, rula või rulluiskudega. Samuti võib
olla muuhulgas liikumissuunaks kodust kaubanduskeskusesse ja tervisespordirajale.
Vanuserühm 20-64 kasutab kergliiklusteed liikumiseks tööle, kaubanduskeskusesse,
kultuurikeskusesse, riigiasutustesse, meditsiiniasutustesse, ühistranspordipeatustesse. Samuti võib
kasutus olla tervisespordi harrastamiseks. Liikumisvahenditeks on muuhulgas nii jalgrattad,
rulluisud, rulad kui ka tasakaaluliikurid.
Vanuserühm 64 ja vanemad kasutavad kergliiklusteed muuhulgas tervisespordi harrastamiseks,
jalutamiseks, kaubanduskeskuste, riigiasutuste ja meditsiiniasutuste külastamiseks ning
ühistranspordipeatustesse liikumiseks.

Kergliiklusteede kasutajate vanuserühmad
asustusüksustes kokku (inimest)
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Joonis 39. Jõhvi valla kergliiklusteede kasutajate vanuserühmades toodud inimeste arv
asustusüksuste lõikes kokku (Rahvastikuregistri andmed seisuga 01.10.2014)
Joonise nr 39 kohaselt on kõige suurem kergliiklusteede kasutajaterühm Jõhvi vallas vanuserühm
20-64. Samuti toob antud vanuserühma ülekaalu esile kõigis asustusüksustes tabel nr 7. Suur
rahvaarvu ülekaal selles vanuserühmas on tingitud suurest vanuseskaalast. Kergliiklusteede
planeerimisel tuleb lähtuda eelkõige just suurema vanuserühma 20-64 vajadustest, kuid samal ajal
saab võimaldada ka kõikidel teistel vanuserühmadel kergliiklustee kasutust.
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LISA 1
Kergliiklusteede välitööde kaardistamistulemused
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