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Koolide liikuvuskavade abil turvalisem koolitee 
 

 
Kaur Sarv – Linnalabori liikuvuse spetsialist
  



Koolitee – jalgsi 



Koolitee – ühistranspordiga 



Koolitee – autoga 



Koolitee – rattaga 



Koolitee – rulaga 



Merivälja laste koolitee? 



 
Liikuvuskavad 

 
 

• Liikuvuskava on plaan või kava, mille abil saab 
hinnata sihtkoha – kooli või ettevõtte – ümbruse 
liiklusolukorda ja kasutajate liikumisteekondi.  

• Eesmärk on saada ülevaade inimeste 
liikumisviisidest ja -vajadustest ja muuta oluliste 
sihtkohtade ümbrus kõigile liiklejatele mugavaks 
ja turvaliseks. 

 



 
 

“KOOLITEE OHTLIKE KOHTADE 
KAARDISTAMINE” 

 
 

Maanteeameti liiklusohutuse teemaline  
õppematerjal kasutamiseks 4.-7. klasside 
loodusõpetuse ja geograafiatundides 

 

Õppematerjali leiad: 

• Maanteeamet  http://www.mnt.ee/ 

    Liikleja>Liikluskasvatus>Õppematerjalid> 

    >Koolitee ohtlike kohtade kaardistamine 

http://www.mnt.ee/




Koolitee kaardistamine 

10 kooli - 7 Tallinnas, 2 Harjumaal ja 1 Raplamaal 
 
• Kadrioru Saksa Gümnaasium 
• Jakob Westholmi Gümnaasium 
• Tallinna Ühisgümnaasium  
• Merivälja Kool 
• Tallinna Rahumäe Põhikool 
• Kuristiku Gümnaasium  
• Gustab Adolfi Gümnaasium 
• Peetri Lasteaed-Põhikool  
• Tabasalu Ühisgümnaasium 
• Kohila Gümnaasium 
 



Tulemused 
10 koolis kaardistasid 4.-7. klassides oma koolitee 1472 õpilast.  

Kooli tullakse järgnevatel viisidel: 

• Ühistranspordiga – 510 last (35%) 

• Jalgsi – 446 last (30%) 

• Autoga – 395 last (27%) 

• Rattaga – 121 last (8%) 
 

• Tabasalus tuldi kooli kõige rohkem autoga 

• Tallinna kesklinna koolides kõige enam ühistranspordiga 

• Meriväljal ja Peetrikülas enim rattaga  

• Lasnamäel kõige enam jalgsi 

• Kohilas peamiselt ühistranspordiga ja jalgsi 

• Ohtlikke kohti märgiti 836, ohtlikke alasid 388 



Merivälja Kooli tulemused 
 

Kokku kaardistas 2012 sügisel oma koolitee 66 last 

• Jalgrattaga 32 last  

• Autoga 21 last 

• Ühistranspordiga 11 last 

• Jalgsi 2 last 

Jalgrattaga 
48% 

Auto 
32% 

Ühistransport 
17% 

Jalgsi 
3% 

Merivälja Kooli õpilaste liikumisviisid 







Õpilaste probleemid Merivälja  
kooli ümbruses: 

• Autod ületavad kiirust Ranniku teel ja Kõivu teel 

• Ohtlikud ristmikud: Kõivu tee ja Kesk tee ristmik, Ranniku 
ja Kõivu tee ristmik, Mõõna tee ja Ranniku tee ristmikud, 
Tõusu tee ja Kesk tee ristmik, Hõbekuuse tee ja Kõivu tee 
ristmik, Lodjapuu tee ja Lodumetsa tee ristmik  

• Vähem ohtlikena, kuid probleemsetena märgiti 
Hõbekuuse teel asuvaid „parema käe“ reegli ristmikke ja 
Heki teel asuvaid ristmikke 

• Kõivu teel puuduvad mitmes kohas kõnniteed  

• Valgustamata teed ja tänavad TTP arendusalal 



Ettepanekud 

• Jalakäijate-jalgrataste ülekäikude ja -teede lisamine 

• Laste märgitud kohtades vaatevälja korrastamine nii 
autojuhtidele kui lastele 

• Korraldada koolis liikluse-ussimäng algkooli lastele, et 
toetada ohutut ja keskkonasõbralikku koolitulekut 

• Kaaluda ühisauto lahenduse kasutamist ühe piirkonna 
laste kooli toomiseks (registreerimine e-koolis?) 

• Sügisel lastevanemate teavitamine laste peamistest 
kooliteedest, mahapaneku kohtadest ja kergliikluse 
kasutamise võimalustest kooli ümbruses 



Järeldused 
• Laste koolitee ja liikumisvalikud sõltuvad nii linnaruumist 

kui liikluskultuurist 

• Koolide ümbruses tuleb leida võimalusi autoliikluse 
vähendamiseks, et lapsed saaksid tervislikumalt liikuda 

• Koolitee kaardistamine on hea võimalus laste kaasamiseks 
ja liikluskasvatuseks 

• Meil on liiga vähe infot laste liikumisvalikute põhjustest 

• Kuidas teavitada lastevanemaid koolitee valikutest? 

 

Võimalused 

• Tihedam seostamine terviseedendusega, koostöö 
politseiga, õpilaste võistlused (Liikluse ussimäng) 

 
 



Tänan! 

Kaur Sarv 

kaur@linnalabor.ee 

www.linnalabor.ee 


