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PÄRNU 
Rattateede areng
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Vahemaad Pärnu keskuslinnas

Vahemaad Pärnu keskuslinnas
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2011.a. jalgrattaloendus

2011.a. jalgrattakasutus
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2011 loenduse kokkuvõte

•Pärnu linna jalgratturite 
loendus ja küsitlus viidi läbi 
neljal päeval sügisel 2011, sh nii 
töö- kui ka puhkepäevadel, 
kolmel loendusperioodil 
(kell 7-10, 12-14, 16-19)

•Loenduspäevade ja –punktide 
peale kokku loendati 9922 
jalgratturit ja 16048 jalakäijat.

•Suurim jalgratturite arv oli 
kesklinna sillal – keskmiselt 530 
ratturit päevas. 

2018 elektrooniline loendur

- Andmed alates 14.05.2018 http://data.eco-counter.com/ParcPublic/?id=6280#

- Kesklinna sild - päeva keskmine 2319 ratturit, päeva suurim 2860 ratturit
- Siimu sild – päeva keskmine 413 ratturit, päeva suurim 676 ratturit
- Tallinna mnt- päeva keskmine 301 ratturit, päeva suurim 459 ratturit
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Võrgustiku areng 2011

Paide mnt ja 
Riia mnt  rek:  
ca 2 km

Liivi tee: ca 2 km

Võrgustiku areng 2012

Lennujaama tee
ca 2,5 km

Ehitajate tee
ca 6km
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Võrgustiku 
areng 2013

Mai kergliiklustee
ca 1,3 km 

Võrgustiku 
areng 2014

Pärnu jõe vasakkalda 
kergliiklustee ca 4 km 
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Võrgustiku areng 2015

Tammiste tee:
ca 2 km

Raba tn: ca 1 km

Lai tn: ca 0,5 km
Akadeemia tn: 
ca 0,5km

Võrgustiku areng 2016-2017
Loode-Pärnu 
ettevõtlusala jalg-
ja jalgrattateed
ca 3,5 km

Rõugu tn
Koolitee
ca 1,2 km
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Töös projektid (2017-2018)

Pärnu linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegia 2014-2020

Pärnu linnapiirkond: Pärnu linn, Sindi linn, Audru vald, Sauga vald, Paikuse vald, Tahkuranna vald

Eesmärk 2:  Linnapiirkonna kergliiklusteede võrgustik on välja arendatud.  Aktiivselt kasutatud 

(tööteena, kooliteena, vaba aja sisustamiseks, külastajatele) optimaalne võrgustik, kvaliteetsete katetega, 

jätkusuutlik hallata ja turvaline kasutada. 

Ühtekuuluvuspolii:ka fondide rakenduskava 2014−2020 prioriteetse suuna „Jätkusuutlik 

linnapiirkondade areng” meetme „Linnapiirkondade jätkusuutlik areng” tegevuste „Säästva linnalise 

liikuvuse ning inim- ja keskkonnasõbraliku avaliku linnaruumi arendamine” eesmärkide elluviimiseks on 

kavandatud järgnevad projektid: 

• Liivi teed ja Paide mnt ühendav kergliiklustee – valmimisaeg 15.05.2017

• Haapsalu mnt kergliiklustee – valmimisaeg 6.11.2017

• Tallinna mnt kergliiklustee – valmimisaeg 6.11.2017

• Kergliiklustee Pärnu kesklinna ja Lottemaa ühendamiseks (kesklinna osa 6.11.2017, ülejäänud osa 

27.08.2018)

• Jüri Jaansoni raja rekonstrueerimine ja pikendus Pärnu jõe paremal kaldal – valmimisaeg 

22.06.2018

Töös projektid: ühendused lähipiirkonnaga

Audru osavald
Jalg- ja jalgrattatee 
Valgeranna puhkealale

Häädemeeste vald
Jalg- ja jalgrattatee Lotemaale

Paikuse osavald
Jalg- ja jalgrattatee 
Paikuse ja Sindi 
keskustesse

Tori vald
Jalg ja jalgrattatee Sauga keskusesse
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Töös projektid: ühendused lähipiirkonnaga

Tallinna mnt jalg-ja
jalgrattatee rek
Pikkus ca 2,5 km, laius 
põhiosas 3m

Haapsalu mnt jalg- ja jalgrattatee rek
Pikkus ca 1,5 km, laius põhiosas 4m
uus valgustus

Videviku tn, uue jalg 
ja jalgrattatee ehitus 
Pikkus ca 700m
Laius 3m

Kesklinn-Lottemaa ühendus
Pikkus ca 9 km, laius põhiosas 3m valgustus ja puhkekohad

Jüri Jaansoni raja rek
Pikkus ca 1 km, laius põhiosas 4m 
Kaldakindlustus, valgustus, 
puhkekohad

Jalgrattateede- ja haridusvõrk
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Kesklinn-Lottemaa

Jalg-ja jalgrattatee 
laiendus sõidutee arvelt

Olemasoleva kõnnitee rek
jalg- ja jalgrattateeks

U ue tee ehitus

U ued kavandatud istumisalad

Liikluskorralduse muutmine 
ühesuunaliseksVanalinna parkide 

äärest kulgev rada

Kesklinn-Lotemaa

Ühendus Pärnu kesklinna ja Mai elamupiirkonna, kui linna 
kõige tihedama elanikkonnaga piirkonna vahel 

Terviklik rannikut mööda kulgev rekreatsioonitee –
Rannapark, rannaniit, rannametsad
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Jaansoni rada ja puhkealad

Pump-track puhkeala (20 pinki)

Kaldapealsed istumisalad (30 pinki)

Linnasüda – ühistranspordi keskterminal

• Valmis 2018.a. 

• Ühistranspordi 
keskterminal kui 
erinevate 
transpordiliikide 
sõlm

• Varju alune 
jalgrataste parkla
Aia tn pool - 40 
rattahoiu kohta

• Jalgratta 
hooldusjaam –
jalgrattapesula, 
jalgrattapump, 
elektrirataste 
laadimispesad 
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Pärnu ühistranspordi keskterminal

Varjualune jalgrattaparkla  - 40 kohta
Jalgratta hooldusjaam

Jalgrattahoiukohad - 12 kohta 

Linnasüda - Rüütli plats

Ühiskasutuses 
tänavaruum ja 
jalakäijate ala 
laiendamine

Jalgrattaparkla
16 kohta

Hooajaline 
hoonestusala 
jalgrattarendi 
korraldamiseks

Jalgrattaparkla 
24 kohta
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Linnasüda – Aia tn

Linnasüda – Rüütli tn
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Rail Baltic Pärnu reisijate jaam

Reisijaid teenindavatele jaamahoonetele tuleb 

tagada turvaline juurdepääs mööda jalg- ja 

jalgrattateid lähematelt elamualadelt, 

ühistranspordi peatustest ja parklatest. 

Tagada standardikohane ja ohutu 

parkimisvõimalus mootorsõidukitele ja 

jalgratastele hoonestusele võimalikult lähedal.

(koostatav üp).  


