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1 Sissejuhatus 

Kambja valla arengukava kohaselt on valla visiooniks olla hinnatud keskkonnasõbraliku 
hea infrastruktuuri, puhta loodusega hea eluarajoon Tartu linna lähedal. Selle 
saavutamiseks on vajalik tagada sidusa tiheasustusega piirkonnad ja kestlikud äärealad 
läbi säästva planeerimise tiheasustusaladel ning hajakülade säilitamise. Oma arengukavas 
on Kambja vald seadnud mitmeid liikuvuse ja transpordikorraldusega seotud eesmärke, 
mille teostamist peetakse vajalikuks hea elukeskkonna saavutamisel. Nii füüsilise taristu kui 
liikuvusteenuste kavandamisel on oluline võtta arvesse ka elanikkonna ootusi ja vajadusi 
ning senist liikumiskäitumist kõrvutades seda vallas pakutavate teenuste ja kättesaadavate 
funktsioonidega. 

Liikuvusuuringu eesmärgiks on analüüsida Kambja valla elanikkonna praeguseid 
liikumisviise ja sihtkohti, sellega seotud praeguseid kitsaskohti ning teha ettepanekud 
liikumisvõimaluste parandamiseks. Analüüsi tulemustele tuginedes tehakse ettepanekud 
liikumisvõimaluste parendamiseks üldplaneeringu üldistusastmes. 

Uuring on teostatud kolmes suuremas etapis: 

• Funktsionaalanalüüs ehk liikumiste põhjuste ja sihtmärkide väljaselgitamine 
piirkondlikul tasandil. Hinnatakse eeskätt suuremahulisi pendelliikumisi- kodu-töö, kodu-
kool, kodu-kool-ringid, teenused vahel.  

• Küsitluse läbi viimine vallaga seotud koolirände ulatuse ning õpilaste peamiste 
liikumisviiside välja selgitamiseks. Liikuvusuuringu koostamise käigus viidi läbi kaks 
veebiküsitlust selgitamaks välja Kambja vallaga seotud kooliränne, õpilaste peamised 
liikumisviisid ning koguda täiendavat sisendinfot liikumisega seotud kitsaskohtade ning 
elanike ootuste kohta. 

• Liikumisvõrgustike analüüs, arvestades erinevaid liikumismoode ehk 
modaalsust: autoliiklus, ühistransport, jalgsi ja rattaga liikumine. Liikumisvõrgustikke 
analüüsitakse nii valla siseselt kui ka väljaspool valda asuvate olulisemate sihtkohtade vahel.  

Metoodikad ja nende detailsuse optimaalne aste on valitud vastavalt üldplaneeringu 
detailsusastmele võimaldamaks liikuvuse seisukohast erinevate soovituste andmist 
maakasutuse suunamisel. Analüüs tugineb erinevatel andmeallikatel ja varasematel 
uuringutel ning vallalt saadud informatsioonil. Uusi algandmeid antud töö käigus kogutud 
ei ole.  
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2 Kambja valla üldandmed 

Täpsem ülevaade omavalitsuse kohta on toodud Kambja valla üldplaneeringu väljatöötamise 
kavatsuse Lisas 21. Antud uuringusse on toodud välja olulisemad liikuvust mõjutavad näitajad.  

Kambja vald asub Tartumaa lõunaosas (Joonis 1). Valla pindala on 275,35 km². Vald piirneb 
Tartumaal Tartu linnaga, Nõo, Kastre ja Luunja vallaga, Valgamaa Otepää vallaga, Põlvamaa 
Põlva ja Kanepi vallaga.  

 

Joonis 1. Kambja valla asukoht Eesti Vabariigis 

Kambja valda mõjutab oluliselt Tartu linna kui regionaalkeskuse lähedus nii teenuste, 
töökohtade kui elanikkonna paiknemise aspektist. Tartu linn on maakonna ja kogu Lõuna-

                                                      

1  Kambja valla üldplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise 

väljatöötamise kavatsus, Lisa 2 – Ülevaade Kambja vallast 

https://www.kambja.ee/documents/14614280/29675294/Kambja_YP_lisa2_okt_2020.docx/e8a93

428-5d1f-467c-bc14-999811720420  

 

https://www.kambja.ee/documents/14614280/29675294/Kambja_YP_lisa2_okt_2020.docx/e8a93428-5d1f-467c-bc14-999811720420
https://www.kambja.ee/documents/14614280/29675294/Kambja_YP_lisa2_okt_2020.docx/e8a93428-5d1f-467c-bc14-999811720420
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Eesti tõmbekeskus, mille ümbruses toimuvad küllalt sarnased valglinnastumise ning 
töökohtade ümberpaiknemise trendid Tallinnaga. Tartu linn koos ümbruse Vahi, Kõrveküla, 
Lohkva, Veibri, Ülenurme, Tõrvandi, Soinaste, Räni, Õssu, Märja ja Tähtvere tiheasumitega 
moodustab Tartumaal suurima ja olulisima Tartu linnapiirkonna (Joonis 2). Olenevalt 
piirkonna iseloomust on Tartumaa maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu Tartumaa 
sotsiaalne infrastruktuur alusel Kambja vald jaotatud seitsmeks eriilmeliseks kandiks.2 Neist 
Räni, Ülenurme, Külitse ja Reola kandid on pigem linnalise iseloomuga ning Vana-Kuuste, 
Kambja ja Pangodi kant maalise iseloomuga.  

Läbi Kambja valla kulgevad olulised riigimaanteed: Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee, 
Jõhvi-Tartu-Valga maantee ning Tartu-Viljandi-Kilingi-Nõmme maantee, mis ühendavad Tartu 
linna teiste Lõuna-Eesti keskustega, nagu Põlva, Võru, Otepää ja Valga. Lisaks läbivad valda 
kaks raudteed Tartu-Valga ja Tartu-Orava suunal ning Tartu lennujaam. 

Kambja vallas on 45 asulat, neist viis alevikku ja 40 küla. 2020. aasta 1. mai seisuga elas Kambja 
vallas 11 659 elanikku, kellest üle 75% omakorda elavad Tartu lähipiirkonnas (Joonis 2) Räni 
ja Ülenurme kantides. Valla keskuseks on Ülenurme alevik, kohalikuks keskuseks on ka 
Kambja alevik ning Tartu maakonnaplaneeringuga3 on lähikeskuseks määratud veel Vana-
Kuuste küla. Valla lõunaosa suuremaks keskuseks on Pangodi küla, kus paikneb mitmeid 
endiseid suvilakooperatiive koos arvestatava hooajalise elanikkonnaga.  

 

                                                      

2 Lähemalt leiab kantide kirjelduse Kambja valla kodulehelt https://www.kambja.ee/statistika  

3 Tartu maakonnaplaneering 2030+ 

https://www.kambja.ee/statistika
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Joonis 2. Kambja valla külade elanike arv. Allikas: Statistikaamet 
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Ka 0-14 ja üle 65. aastaste elanike arv on suurim tihedamini asustatud valla kantides, 
enamuses just Tartu linna lähivööndis (Joonis 8 ja Joonis 9Joonis 3). Teistest asustusüksustest 
kõige enam eristub Tõrvandi alevik, kus on proportsionaalselt enam eakaid inimesi.  

Tartu linna lähedus on toonud kaasa ka valla elanikkonna jätkuva kasvu nii Tartu linnast 
väljapoole kolijate, kui ümberkaudsetest omavalitsustest sisserändajate arvelt. 
Rahvastikupüramiidi põhjal saab öelda, et tegemist on aktiivselt areneva piirkonnaga, kuhu 
kolivad elama peamiselt noored lastega pered (Joonis 3), eakate osakaal rahvastikust on 
võrreldes Eesti keskmisega oluliselt madalam, samas vanusrühmad 0-14 ja 30-39 on 
keskmisest oluliselt suuremad.  

 

 

Joonis 3. Kambja valla rahvastikupüramiid. Allikas: Statistikaamet 
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3 Funktsionaalne analüüs 

Kambja valla olulisemad teenused on kaardistatud valla kodulehe, arengukava, Google 
otsingu ning vallavalitsuselt saadud andmete põhjal. Kambja vald on, erinevalt paljudest 
omavalitsusüksustest Eestis, pigem nooreneva elanikkonnaga piirkond, mille peamiseks 
põhjuseks on külgnemine Tartu linnaga ning jätkuvalt toimuv valglinnastumise protsess. 
Samas on valla erinevad osad küllalt eriilmelised, olles Tartu Räni ja Ülenurme kantides pigem 
linnalise iseloomu ning teenuste kättesaadavuse tasemega. Tartu linnast kaugenedes muutub 
selgelt ka omavalitsuse iseloom ning kättesaadavate teenuste hulk pigem maaliseks. 

Asukoht ning elanikkonna sotsiaaldemograafiline jaotus mõjutavad vajadusi erinevate 
teenuse tüüpide järele ning neisse liikumiseks kasutatavaid ja eelistatavaid liikumisviise. 
Teisalt mõjutab linnalähedane asukoht ka elanike ootusi teenuste kvaliteedile ning 
kättesaadavusele. Kui tahetakse pakkuda elanikele võrdsemaid võimalusi erinevate teenuste 
tarbimiseks ning ühiskonnaelus osalemiseks, tuleb tagada teenuste paiknemine eri 
piirkondadega hästiühendatud asukohtades. Samuti tuleb arvestada teenuste iseloomu ja 
peamist kasutajagruppi, et tagada neile sobiva liikumisviisi ühendus. 

Töö- ja kooli kõrval on üheks olulisemaks igapäevaseks sihtkohaks ka toidupoed ja kaubandus 
(Joonis 8). Suuremad toidupoed on olemas Ülenurme, Tõrvandi ja Kambja alevikes, lisaks ka 
Rebasel. Suuremaid kaubanduskeskuseid või muutüübilisi kauplusi vallas on Kambja vallas 
vähe, kuna Tartu linn, eriti Lõunakeskus, on enamikule elanikkonnast küllalt lähedal ning ja 
inimesed tarbivad valdavalt sealseid teenuseid. Tartu linna pakutavate teenuste 
mitmekesisusega on vallal raske konkureerida ning paljude teenuste osas pole see ka 
otstarbekas. Samas jäävad valla lõunapoolsed maalised kandid Tartust siiski üsna kaugele ning 
neis peaks olema tagatud vähemalt esmatähtsate teenuste kättesaadavus. Linnalistest 
kantidest on oluline aga tagada Tartu linnaga piisavalt hea kvaliteediga ühendused eri 
liikumisviisidega, et võimaldada sealsete teenuste tarbimist. 

 

3.1 Töökohad ja tööaja pendelränne 

Vaadates Statistikaameti andmeid Kambja vallas registreeritud ettevõtete kohta, paikneb 
valdav osa Kambja ettevõtteid Tartu linnapiirkonnas, eeskätt Võru ja Valga maanteede ääres. 
Head maanteeühendused, raudtee ning lennuvälja lähedus on kujundanud Ülenurme ja Reola 
piirkondadest Lõuna‐Eesti tootmis‐kaubanduslogistika piirkonna (raudtee‐maantee‐
lennuväli), kus paikneb mitmeid hulgiladusid ning kaupade tootmist. Üksikud tihedamad 
ettevõtete koondumiskohad on Kambja alevik, Vana-Kuuste ning Pangodi järve äärne piirkond. 
Samas töötajate arvud 1*1 km ruutude kaupa näitab, et kui välja arvata Kambja alevik ja Reola 
küll, on enamus töökohtadest koondunud Ülenurme kanti ja Räni kandi linnaäärsesse 
piirkonda (Joonis 4).  
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Joonis 4. Töötajate arv 1*1 km ruutude kaupa Kambja vallas. Allikas: Transpordiamet 
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Töökohtade põhilised asukohad kattuvad Kambja vallas küllalt hästi ka tihedama 
elanikkonnaga piirkondadega. Vaatamata sellele toimub Kambja vallas igapäevaselt tihe 
pendelränne naaberomavalitsuste vahel nii välja- kui sisse suunas, millel on ilmselt kaks 
peamist põhjust. Samuti on küllalt võrdsel tasemel mobiilpositsioneerimise andmete järgi 
kodu ja tööaja ankrute arvud ning sisse- ja väljaränne ei erine märkimisväärselt.4 Pendelränne 
järgib Kambja vallas ka tüüpilist sesoonset mustrit eriti väljarände suunal, olles suveperioodil 
ja koolivaheaegadel madalam (Joonis 5).  

Pendelrände andmed ei kajasta samas näiteks turismi ja ebaregulaarse töörände mahtusid, 
kuna need ei ole kuupõhise iseloomuga. Lisaks võib oodata, et viimase aastaga seoses COVID-
19 pandeemiaga võib olla toimunud püsivaid muutusi töökorralduses just töökohtades, mis 
ei eelda füüsilist paiknemist konkreetses asukohas ja võib vähendada eeskätt Kambja vallast 
toimuvat väljarännet. 

 

 

Joonis 5. Kambja valla tööaja pendelränne. Allikas: Infotehnoloogiline Mobiilsusobservatoorium (IMO)  

Kambja valla ettevõtluse olulisemateks valdkondadeks on töötlev tööstus, hulgi- ja 
jaekaubandus ning ehitus, mis pakuvad tegevust ainult teatud hulgale valla elanikest, ent on 
atraktiivsed töökohad väiksema majandusaktiivsusega omavalitsuste töötajatele. Teiseks on 
uuselamupiirkondade arengu ning valglinnastumise käigus Kambja valda Tartu linnast kolinud 
palju ka peresid, kelle kõik muud igapäevased sihtkohad, sealhulgas ja töökohad, jäid jätkuvalt 
linna. 2018. aasta Tartu liikuvusuuringu andmetel liigub Tartu lähiümbruse elanikest Tartusse 
65% üle 7 korra nädalas ning 27% 4-7 korda nädalas.5 

 

                                                      

4  Infotehnoloogiline Mobiilsusobservatoorium (IMO), kaardirakendus. Kaardirakenduses on kasutatud passiivse 

mobiilpositsioneerimise andmeid, mis on kogutud ja töödeldud Eestis tegutsevate mobiilsideoperaatorite poolt. Passiivse 

mobiilpositsioneerimise andmed on mobiilsideoperaatorite poolt automaatselt salvestatud asukohaandmed. 

Mobiilpositsioneerimise andmete põhjal on leitud telefonikasutaja olulised tegevuskohad (nn ankrupunktid). Kodu ja tööaja 

koha ankrupunktid on ühendatud pendelrände voogudeks. Ankrupunktid on leitud iga kalendrikuu kohta. 

5  Tartu linna ja lähiümbruse liikuvusuuring. 2018. Skepast & Puhkim OÜ, Psience OÜ 

https://www.tartu.ee/et/uurimused/tartu-linna-ja-lahiumbruse-liikuvusuuring  
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Joonis 6. Pendelränne Kambja valla ja teiste omavalitsuste vahel (inimeste arv). Allikas: Infotehnoloogiline 
Mobiilsusobservatoorium (IMO) 

 

 

Sama olulist seost toetab ka 2017. 
pendelrände andmestik, mille põhjal on 
Tartusse liikujaid pea kaks korda rohkem 
kui vastupidises suunas (Joonis 6). Ent ka 
Kambja valda tööle liigub igapäevaselt 
enim inimesi just Tartu linnast. Tähtsuselt 
järgnevad on teised Tartu linna 
ümbritsevad vallad (Joonis 7). Kõigist 
suundadest on sisseränne suurem kui 
väljaränne neisse, olles samas enam-
vähem samas suurusjärkude järjestuses 
mõlemat pidi. Ehk siis seoste tugevused 
erinevate teiste omavalitsistega on  selgelt 
eristatavad. Kaugematest omavalitsustest 
on veel olulisemateks sihtkohaks Tallinn, 
lähtekohtadeks aga Valga ning Võru. 

 

Joonis 7. Tartu linna ümbritsevad vallad. 
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3.2 Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne, teenused 

Tervishoiuteenuste kättesaadavus valla territooriumil on teenuste läheduse mõttes pigem 
madal (Joonis 8).. Eakate hulk elanikkonnast on vallas pigem madal, olles kõige kõrgem 
Tõrvandi ja Ülenurme alevikes, mistõttu neis piirkondades on eeldatavalt suurem nõudlus just 
kodulähedases asukohas tervishoiuteenuste kättesaadavuse järele. Või on vajalik väga hea 
ühistranspordiühendus, et tagada teenuste kättesaadavus kaugemates kohtades.  

 

Joonis 8. Olulised igapäevased sihtkohad Kambja vallas. 

Perearstiteenus on Kambja vallas kättesaadav Kambja alevikus, kus paikneb ka erinevaid 
teenuseid pakkuv Kambja tervisekeskus (muuhulgas esmatasandi arstiabi (perearst, pereõde), 
hambaravi, sotsiaalne ja tööalane rehabilitatsiooniteenus). Rohkem perearstikeskuseid vallas 
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pole, mistõttu võib eeldada, et eriti linnalähedasemate kantide elanikud kasutavad teenuseid 
pigem Tartu linnas. Hambaraviteenuseid pakutakse lisaks ka Tõrvandi alevikus. Apteeke on 
vallas samuti kaks. 

Sotsiaalhoolekandeasutused paiknevad Ülenurme alevikus (vanurite kodu), Virulase külas 
üldhooldekodu ja AS Hoolekandeteenused Kodijärve Kodu psüühilise erivajadusega 
täiskasvanutele.  

Töö- ja kooli kõrval on üheks olulisemaks igapäevaseks sihtkohaks ka toidupoed ja kaubandus 
Suuremad toidupoed on olemas Ülenurme, Tõrvandi ja Kambja alevikes, lisaks ka Rebasel. 
Suuremaid kaubanduskeskuseid või eritüüpi kauplusi vallas eriti pole, kuna Tartu linn, eriti 
Lõunakeskus on enamikule elanikkonnast küllalt lähedal. 

3.3 Haridusasutused 

Haridusasutused paiknevad valla suuremates alevikes ning on koondunud rohkem Tartu linna 
lähialasse Ülenurme ja Räni kantidesse, järgides paljuski laste elukohtade tihedust (Joonis 9). 
Teisalt peavad kaugemate asustusüksuste lapsed läbima pikki vahemaid kooli jõudmiseks. 
Lasteaiakohad on veelgi rohkem koondunud valla põhjaossa. Samas on ka suurem vajadus 
lasteaiakohtade järgi just valla põhjaosas, kus kohti on isegi puudu ent valla lõunaosas on 
vajadus olemasolevate lasteaiakohtadega kaetud.  
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Joonis 9. Haridusasutuste paiknemine ja neis õppivate laste arv ning kuni 14. aastaste laste arvukus Kambja 
vallas. Allikas: Statistikaamet, EHIS  

Kasvav laste arv vallas toob kaasa ka üha kasvava nõudluse lasteaia- ning koolikohtade järele, 
millede osas juba praegu valitseb puudus (Joonis 10). Vallas on praegusel ajal kokku neli 
lasteaeda ning üks põhikool-lasteaed. 2021. a. avati laiendatud Tõrvandi lasteaed, ent 
eeldatavasti ei kata see kogu lasteaiakohtade vajadust, kuna vallas oli 2021. aasta märtsi 
seisuga lasteaia järjekorras 641 last vanuses 1 päev kuni 7 aastat.  
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Joonis 10. Lasteaialaste arv Kambja vallas. Allikas: EHIS  

Ka koole on vallas neli, suurim neist on ka ainus gümnaasiumiharidust pakkuv Ülenurme 
gümnaasium. Lasteaialaste arvu tõus kandub edasi ka koolikohtade nõudlusse. Lisaks on 
Kambja vallas kaks riigikooli, kuhu õppureid tuleb ka kaugematest piirkondadest – Kammeri 
Kool erivajadustega lastele ja rakenduskõrgharidust pakkuv Eesti Lennuakadeemia. 

 

 

Joonis 11. Kooliõpilaste arv Kambja valla koolides. Allikas: EHIS 

2020/2021 õppeaastal õppis Kambja vallas kokku 1416 eri vanuses õpilast. Neile lisandub 273 
õppurit Lennuakadeemias. Õpilaste arvu kasv on seni vadavalt märgatav 1. Ja 2. kooliastmes 
(Joonis 11), siis varsti jõuab see ka kõrgemate kooliastmeteni. Pea kahekordne vahe 
koduvallas olevate gümnaasiumikohtadega toob kaasa suure koolialase rände Tartu linna või 
teistesse naabervaldadesse. Väljaspool Kambja valda õppis 2019. aastal 427 last põhikoolis ja 
210 noort gümnaasiumis (neist Tartu linnas 191): kokku 637 õppurit (Joonis 9). 2020/21 
õppeaastal on Tartu linna gümnaasiumites koos täiskasvanute gümnaasiumiga 209 õppurit, 
kõigis õppeastmetes kokku (ilma täiskasvanute gümnaasiumita aga 598 last). 

Liikuvusuuringu käigus läbi viidud küsitluse põhjal asub 2021/2022 õppeaastal aastal Tartu 
koolides vähemalt 470 Kambja valla last. Koolide ning õpilastega seotud liikumisi on täpsemalt 
käsitletud peatükis 4.  
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3.4 Huvitegevus, sport, turism 

Mida rohkem on omavalitsuses lapsi ja noori, seda suurem on ka nõudlus erinevate 
huvitegevuste ja sportimisvõimaluste järele omavalitsuses.  

Enamus võimalustest vallas on koondunud Ülenurme, Tõrvandi ning Kambja alevikesse. 
Kambja vallas on olemas kaks huviharidust pakkuvat kooli (Ülenurme Muusikakool ja 
Ülenurme võimlemiskool). Õpilaste arv kahes huvikoolis püsib stabiilne, vanuseliselt on neis 
koolides pea pooled õpilastest on 7-11. aastased (Joonis 12 ja Joonis 13).  

 

Joonis 12. Huvikoolide õpilased Kambja vallas. 
Allikas: EHIS 

 

Joonis 13. Huvikoolide õpilaste vanuseline jaotus 
2020/21. Allikas: EHIS 

Erinevat kultuuri- ja huvitegevust pakuvad mitmed noorte ja kulutuurikeskused suuremates 
asulates, vallas on olemas ka viis raamatukogu (Kambja, Kuuste, Külitse, Tõrvandi ja 
Ülenurme) (Joonis 14). Valla peamised spordiobjektid paiknevad enamasti koolide läheduses, 
näiteks spordihooned Ülenurmel, Tõrvandis ja Kambjas ning Kammeri spordikompleks, 
välitegevusteks on rajatud mitmeid väliseid jõulinnakuid ning leida võib ka rannavõrkpalli või 
tenniseväljakuid. 
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Joonis 14. Kultuuri-ja huviasutused ning turismiobjektid Kambja vallas. Allikas: Kambja valla koduleht, Kambja 
vallavalitsuse info 
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Kambja vallas on ka mitmeid sihtkohti, mis on nii kohaliku kui regionaalse tähtsusega 
puhkealadeks kas kultuurielamuste pakkumisel või aktiivse puhkuse veetmisel. Olulisemateks 
arendatavateks puhkepiirkondadeks on vallavalitsuse andmetel Aardlapalu, Ropka–Ihaste 
kaitseala ja Pangodi. Suuremad turismiobjektid on Kambja kirik, Uhti Avatud Ateljee, Pangodi 
järv, Kiivitaja talu, Eesti Põllumajandusmuuseum.  

Kambja vallas on ka mitmeid suvekodude ning teise kodu piirkondasid, mis tõstavad 
omakorda hooajaliselt valda külastavate ning seal pikemalt viibivate inimeste hulka lisaks 
lühiajalisele turismile. Ka IMO pendelrände andmed näitavad, et eriti suvekuudel tõuseb 
piirkonnas viibijate arv (Joonis 15).  

 

Joonis 15. Kambja vallaga seotud ankrud, mis ei ole püsivad töö- või koduankrud 2017. aastal. Allikas: IMO6 
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4 Kooliõpilaste liikuvusküsitlus 

Liikuvusuuringu raames viidi vahemikus 22.02.2021 – 11.03.2021 läbi kaks veebipõhist 
küsitlust, et selgitada välja nii Kambja vallaga seotud kooliränne (sisse- ning välja suunas), kui 
õpilaste peamised liikumisviisid ning kitsaskohad seoses liikumisvõimalustega.  

 Kambja valla koolide õpilaste liikuvusküsitlus – kokku laekus 463 vastust  

 Küsitlus Kambja valla elanikele, kelle lapsed käivad koolis väljaspool koduvalda 
– kokku 348 vastust, millest 8 vastust oli väljastpoolt Kambja valda pärit elanike 
poolt. 340 vastust kajastavad kokku 470 lapse andmeid. Küsitlus kogus 
andmeid ka 2021/2022 õppeaastal kooliteed alustavate õppurite kohta. 

Järgnevates alapeatükkides on täpsemalt käsitletud küsitluste tulemusi. 

4.1 Kambja valla koolide õpilased 

Vastamisaktiivsus eri Kambja valla koolide hulgas oli kõikuv (Tabel 1) ja peegeldab hästi ka 
koolide suurust, kus väiksemates koolides on kindlasti lihtsam õpilasi kaasata. Kõigis osalenud 
koolides oli täitis küsimustiku vähemalt kolmandiks õppuritest. Ka erinevad vanuseastmed on 
igas koolis vastanute hulgas hästi esindatud (Joonis 16).  

Tabel 1. Kambja valla koolide õpilaste arv ja õpilaste vastamisaktiivsus 

 Õpilasi 2020/21 Küsitlusele vastanuid % kõigist 
õpilastest 

Kambja Põhikool 161 57 35 

Kuuste Kool 66 28 42 

Unipiha Algkool 12 10 83 

Ülenurme Gümnaasium 1121 368 33 

 

Joonis 16. Küsitlusele vastanud õpilaste jagunemine klassidesse 
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Mida suurem on kool, seda laiem on ka sinna tulevate õpilaste paiknemine valla 
territooriumil. Väiksemates koolides valla maalisemates piirkondades käivad pigem lähemate 
külade ja alevike lapsed, suuremates koolides aga on õppureid pea igalt poolt. See on 
selgitatav nii koolikohtade olemasoluga kui ka konkreetse kooliastme olemasoluga üldse 
kodulähedasemas õppeasutuses. Tabel 2 on toodud küsitlusele vastanud õpilaste elukohtade 
jagunemine valla koolide kaupa. Andmete põhjal on näha, et nii Kambja kui Ülenurme 
koolidesse toimub igapäevaselt ränne suurest osast valla asustusüksustest ja on ka mitmeid 
paikasid, kust liigutakse mõlemas suunas. See aga tähendab, et tagatud peavad olema kas 
väga head ühistranspordiühendused (k.a. koolibussidega) või langeb oluline roll vanematele 
laste sõidutamisel. 

Tabel 2. Küsitlusele vastanud õpilaste elukohtade jagunemine Kambja valla koolide kaupa. 

 Kambja 
Põhikool 

Kuuste 
Kool 

Unipiha 
Algkool 

Ülenurme 
Gümnaasium 

Aakaru küla 6   2 

Ivaste küla 1    

Kaatsi küla 7   2 

Kambja alevik 12   5 

Kammeri küla 3    

Kullaga küla 1    

Kõrkküla  3   

Külitse alevik    9 

Laane küla    11 

Lalli küla  5  1 

Lemmatsi küla    5 

Lepiku küla    6 

Läti küla 4    

Madise küla 2    

Mäeküla 3    

Palumäe küla 1    

Pangodi küla   1 1 

Pulli küla   3  

Pühi küla 1    

Raanitsa küla 3   1 

Rebase küla 1 5  1 

Reola küla    3 

Räni alevik    9 

Sipe küla 1 1  1 

Sirvaku küla  1   

Soinaste küla  1 1 39 

Soosilla küla    1 

Sulu küla   1 1 

Tatra küla 1    

Tõrvandi alevik  1  80 

Täsvere küla    4 

Uhti küla    13 

Vana-Kuuste küla 1 9  2 

Visnapuu küla 1    

Õssu küla    1 

Ülenurme alevik    119 
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Küsitlusele vastanud õpilastest 65 (15%) tulevad Kambja valla koolidesse teistest 
omavalitsustest, neist 54 korral oli täpsustatud ka elukoha täpsemad andmed (Joonis 17.). 
Neist kõige rohkem lapsi tuleb Kastre vallast ja Tartu linnast, väiksemal määral ka Kanepi 
vallast. Arvuliselt on enim mujalt pärit õpilasi valla suurimas ja ainukeses gümnaasiumis 
Ülenurmel, ent vanuselises jaotuses on õpilasi igas kooliastmes üsna võrdsel määral ning 
tegemist ei ole kindlasti ainult gümnaasiumisse tulemisega väljastpoolt. 

 

Joonis 17. Valla koolidesse mujalt tulevad õpilased. 

Peamise liikumisviisi valikul oli õpilastel võimalik korraga valida rohkem kui üks liikumisviis 
ning eraldi täpsustada kevad-sügis ja talveperioodi liikumisviisid. Kõige rohkem liiguvad 
lapsed hommikuti kooli autoga, seejuures vähesel määral juba ka enda isikliku autoga (Joonis 
18). Auto kasutamine on ka selgelt sesoonne, tõustes talvel märgatavalt valdavalt rattaga 
liikumiste arvelt. Kevadel- sügisel on just jalgratas sageduselt teine kasutatav liikumisviis, 
vähenedes talvel praktiliselt olematuks. Ühelt poolt on kindlasti mõjutajaks ilmastik, samas 
teede hea hooldamise korral ei tohiks olla nii suuri takistusi ka talveperioodil rattaga 
liikumiseks. Jalgsi ja bussiga kooli liikujate hulk on üsna stabiilne aastaringselt. 

 

Joonis 18. Õpilaste peamised liikumisviisid, koos vastajate arvuga. 
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Kui hommikul kooli tullakse kõige sagedamini autoga, siis koolist koju liikumisel tõuseb nii 
jalgsi kui bussiga liikujate hulk selgelt (Joonis 19). Peamine põhjus selleks on, et pooltel 
juhtudel viiakse hommikul lapsed kooli oma tööteel, ent koolipäeva lõppedes on vanemad 
veel tööl. Ent 20% juhtudest sõidab vanem ka tagasi koju ning kolmandikul kordadest oleneb 
tööle või koju edasi liikumine tööpäevast. Seega on siiski üsna oluline hulk koolisõitudest 
puhtalt üheotstarbeline pendelränne autodega, mis põhjustab täiendavat liikluskoormust 
koolimajade ümbruses ja samas ka vanematele täiendavat aja- ja rahakulu.  

 

Joonis 19. Liikumisviiside muutused olenevalt liikumise suunast. 

Küsitluse tulemused näitavad ka, et laste liikumisviisid on nii hooajaliselt, kui nädalapäevade 
lõikes erinevad, sõltudes enim koolipäeva pikkusest ning koolipäevale järgnevatest 
tegevustest aga ka ilmast. Enim liigutakse mõnikord autoga vastavalt võimalusele või 
vajadusele, bussiga, kui busside ajad sobivad koolipäeva lõpuga või jalgsi või rattaga, kui on 
ilus ilm või ei ole ajaliselt sobivaid teisi liikumisviise (Joonis 20 ja Joonis 21). 

 

Joonis 20. Teised liikumisviisid, mida õpilased kasutavad kooli ja kodu vahel liikumisel lisaks peamisele 
liikumisviisile.  
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Joonis 21. Põhjused, miks vahel kasutatakse tavapärasest teistsuguseid liikumisviise.  

Lisaks koolile tegelevad paljud lapsed ka spordi või muu huvitegevusega vähemalt mõnel 
päeval nädalas. Küsitluse tulemuste põhjal teeb seda tervenisti 70% kõigist vastanutest ehk 
324 õpilast. Samas varieeruvad tulemused märgatavalt olenevalt koolist, kus käiakse (Joonis 
22), ning elukoha asukohast. Kui kooli või elukoha lähedal ei ole piisavalt erinevaid võimalusi, 
võib just noorematel lastel ja ka neil, kelle vanematel pole võimalik lapsi huviringidesse 
autoga viia, olla piiratud või puudulik võimalus pärast kooli aega sisustada.  

 

 

Joonis 22. Huviringis/trennis käivate küsitlusele vastanud laste osakaal küsitluses osalenud koolide kaupa (%).  

Huviringides käiakse kõige rohkem 2-3 korda nädalas, samas on suur osa õpilasi, kellel eri 
huviringe on kokku 4-6 päeval nädalas ehk liikumisi väljaspool kooli palju. Huviringide 
asukohana on 207 korral märgitud mõni asukoht Kambja vallas, 151 juhul on huviringi 
asukohaks märgitud Tartu. Tartusse käiakse enam linnale lähematest kantidest, aga ka 
Kambja kooli õpilaste seast. Sagedamini märgitud huviringide asukohad on toodud Joonis 23. 

Vallasisestelt on väga levinud huvikoolide tegevuses ning koolide juures toimuvates 
huvirühmades osalemine. Viimane on eriti oluline noorematele õpilastele ning kaugemates 
kohtades elajatele, võimaldades mugavalt pärast tunde huvitegevusega tegeleda, vajamata 
eraldi transpordivõimalusi teistesse kohtadesse. Seda enam, et koolide juures toimuvad ringid 
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on enamasti ajaliselt kohe pärast tunde, kaugemalt käies varieeruvad kellaajad aga 
märgatavalt.  

 

Joonis 23. Küsitlusele vastanud laste poolt mainitud huviringide peamised toimumise asukohad. 

Külastatavate huviringide asukohtade põhjal on ka kasutatavate liikumisviiside valik pigem 
ootuspärane. 359-st erinevast ringist, mida küsitlusele vastanud lapsed on maininud, asuvad 
199 Kambja vallas ja 151 Tartu linnas, lisaks .  Põhiliselt jõuavad lapsed huviringidesse kas 
mõnikord või alati autoga, ennekõike Tartu ringidesse,  millele järgneb jalgsi käimine valdavalt 
valla sisestesse sihtkohtadesse. Rohkem kui ühte liikumisviisi kasutab neist 89 last, mis oleneb 
sageli ka konkreetsest päevast ja sel päeval toimuvast tegevusest nii kellaajaliselt kui 
asukohalt. Bussiga liikujate väike arv viitab aga võimalikule probleemile, et olemasolevad 
ühendused ei taga piisavalt iseseisvalt huviringidesse ning sealt tagasi koju liikumiseks, mis 
toob kaasa vajaduse pideva autoga sõidutamise järele või võib takistada soovitud ringides 
osalemist. Eeskätt on küsimus ühendustes Tartu linnaga aga ka Kambja vallas sees liikumisel 
eriti hõredama asustusega ja Tartu linnast kaugemates kantides olevate laste jaoks, kust jalgsi 
või rattaga jäävad võimalikud sihtkohad liiga kaugele (Tabel 3). 

Tabel 3. Huviringi ja trenni jõudmiseks kasutatav liikumisviis kasutajate arvuga (mainimiste arv, n=359). 

Huviringi/trenni jõudmiseks kasutatav liikumisviis Kasutajate 
arv 

Rohkem, kui ühte liikumisviisi kasutab 89 

Autoga 201 

…sellest alati ainult autoga 128 

Jalgsi 114 

Bussiga 58 

Rattaga 41 

Tõukerattaga 23 

Taksoga 1 

Toimub koolis 15 

 



25 

 

Põhiliste probleemidena (Tabel 4), mis takistab praegusest erinevalt liikuma, on õpilased välja 
toonud olemasoleva bussiliikluse ajalist mittesobivust igapäevaste vajadustega. Sellele 
lisanduvad veel liiga kauged peatused või ühendused valedesse kohtadesse. Oluliseks peavad 
õpilased ka kergliiklusteede olemasolu ning teedevõrgu ohutuse tõstmist.  

 

Tabel 4. Küsitlusele vastanud laste poolt mainitud põhjused, mis takistavad praegusest erinevat liikumist ( 
mainimiste arv, n= 324). 

Mis takistab liikumisviise muutmast Mainimiste arv 

Bussigraafik ei sobi/ bussiliiklus harv 95 

Kergliiklustee puudub 89 

Ohtlik tee/puudulik valgustus 76 

Bussipeatus kaugel/ühendus puudub/ühendus valedesse 
kohtadesse 

50 

Rattaparkla puudub 12 

Buss liiga aeglane 5 

Koolibussi ei ole 5 

Buss on täis 3 

Buss hilineb 3 

Rattaringlus võiks olla 1 

Ebaviisakad bussijuhid 1 

Prügikast 1 

Tee pole asfalteeritud 1 

Ei soovi midagi muuta 49 

 

4.2 Kambja valla lapsed, kes õpivad väljaspool koduvalda  

Läbiviidud küsitluse põhjal alustab 2021/2022 kooliteed väljaspool Kambja valla koole 
vähemalt 478 last 340 peres. Seejuures on samades peredes ka 77 last (õde-venda), kes käivad 
Kambja vallas koolis. Küsitluses osalenud perede lastest käib koguni 90% erinevates Tartu 
linna koolides, 8 lapse puhul ei ole kooli asukoht teada ning 3 juhul on teada ainult, et kool 
asub Tartus. Valdav osa lastest, kes käivad mujale kooli, elavad Tartu lähiümbruse kantides 
(Joonis 25) ja lähevad mõnda Tartu linna kooli. Ent ka Kambja alevikust ning kaugematest 
kantidest Tartusse kooli liikujaid. Joonis 25 on ära näidatud koolid, kuhu käib Kambja vallast 
enim lapsi.  
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Joonis 24. Perede elukoht, kust lapsed käivad kooli väljaspool Kambja valda. 

 

Joonis 25. Ülevaade koolidest, kus käib või alustab 2021/2022 õppeaastal üle 5 Kambja valla lapse küsitlusele 
vastanud peredes.  

Kuna vallas on ainult üks gümnaasium, siis on pigem ootuspärane gümnaasiumiastme laste 
liikumine mujale koolidesse. Ent küsitluse tulemused näitavad, et gümnaasiumiaste 
moodustab ainult 11% lastest. Ülejäänud lapsed jagunevad küllalt võrdselt algkooli (45%) ja 
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põhikooli (41%) vahel. See võib viidata nii sobivate koolikohtade puudusele kodulähedastes 
koolides, vallas olevate koolide raskemale kättesaadavusele laste jaoks, aga kindlasti ka 
lihtsalt vanemate eelistusele Tartu koolide osas. 

Koolide asukoht kodust kaugemal ning väljaspool koduvalda peegeldub hästi ka koolis 
käimiseks kasutatavates liikumisviisides. Ülekaalukalt olulisim liikumisviis on autoga kooli 
jõudmine, mis hommikuti moodustab üle 50 % kõigist liikumisviisidest ning koju suunal 
olenevalt aastaajast 34% - 41% (Joonis 26). 

 

Joonis 26. Väljaspool Kambja valda koolis käimisel kasutatav peamine liikumisviis.  

Ka koduvallast väljaspool koolis käimisel on märgata sesoonseid mõjusid, kus aktiivsed 
liikumisviisid on rohkem kasutatavad kevadel-sügisel asendudes talvel auto ja bussiga. 
Sarnaselt valla sisestele liikumistele, asendub ka väljapoole liikujatel koolist-koju liikudes 
autoga liikumine teiste viisidega, peamiselt bussiga, aga väiksemal määral ka jalgsi 
liikumisega, kui elukoht on piisavalt ligidal. Autoga liikumiste põhjusena tuuakse kõige 
sagedamini välja olemasolevate bussiühenduste ebapiisav sagedus, väljumine valedel 
aegadel ja peatuste kaugus, mis omakorda mõjutavad ka võimalikku ajakulu (Joonis 27). Aga 
olulist rolli mängib ka vanemate endi autoga liikumine ning ohutute ja kvaliteetsete 
alternatiivsete valikute puudumine nii kergliiklusteede kui bussiliikluse näol. 

 

Joonis 27. Sagedasemad põhjused, mida on välja toodud autoga kooli-kodu vahel liikumiseks.  
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82% kõigist küsitlusele vastanud väljaspool Kambja valda õppivatest lastest käivad pärast 
kooli ka huviringides, mis on suurem osakaal, kui valla piires õppijate hulgas. Võib oletada, et 
suurim mõjutegur on siin nii kooli kui huviringi asukohtade lähestikku või isegi samas kohas  
paiknemine, kuna peaaegu kõik külastatavad huviringid asuvad Tartu linnas (Joonis 28). Nii 
võimaldab kodust kaugemal koolis käimine osaleda ka aktiivsemalt huvitegevuses, mis muidu 
võib liikumisvõimaluste vähesuse tõttu olla keerulisem. Samas võib huviringide parem 
kättesaadavus olla osaliselt mõjutanud ka kooli asukohavalikut. 

 

Joonis 28. Väljaspool Kambja valda õppivate küsitlusele vastanud laste huviringide peamised toimumise 
asukohad. 

Keskmiselt käiakse huviringides 3 korda nädalas, ent suur on ka laste hulk, kellel on 4 – 5 õhtut 
tegevustega sisustatud. Kellaajaliselt toimuvad koolide juures olevad huviringid pigem pärast 
tundide lõppu, muudes asukohtades on toimumiste kellaajad rohkem jaotunud ja pigem 
hilisemal kellaajal õhtupoolikul. Väiksemate klasside lapsed käivad enamasti ringides kohe 
pärast kooli, vanemad lapsed aga pigem hilisemal kellaajal. Küsitluses on ka välja toodud, et 
hilisemal ajal toimuvate ringide puhul peavad lapsed teinekord pikalt linnas ootama, kuna 
bussiühendus ei võimalda vahepeal koju ja tagasi jõuda. 

 

 

Joonis 29. Väljaspool Kambja valda õppivate küsitlusele vastanud laste huviringi liikumise viisid.  
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Huviringidesse liikumise viisid ei erine oluliselt koolis käimise viisidest, kõige sagedamini 
käiakse neis autoga, järgnevad bussiga või jalgsi liikumised (Joonis 29). Samuti on ka nende 
laste seas neid, kes kasutavad olenevalt päevast või ringi asukohast erinevaid liikumisviise. 
Sama pere lapsed liiguvad aga enamasti samade liikumisviisidega.   

Praeguste liikumisviiside muutmise selgelt suurimaks takistuseks on olemasolevad 
puudulikud ühistranspordiühendused nii ajalise sobivuse kui üldse ühistranspordi 
kättesaadavuse vaates (Tabel 5). Seda ka vahetult Tartu linnaga piirnevates Ülenurme, Külitse 
ja Räni kantides. Samuti on palju välja toodud kergliiklusteede puudumist ja ohtliku 
liikumiskeskkonda maanteede ääres nii rattaga kui jalgsi liikumiseks kui ka bussipeatustesse 
jõudmiseks. Laste iseseisvat liikumist toetaks rattaringluse arendamine ning elektrirataste 
kasutusvõimalus.  

 

Tabel 5. Väljaspool Kambja valda õppivate küsitlusele vastanud laste liikumisviisi muutmist takistavad tegurid.  
(mainimiste arv, n=234) 

Mis takistab liikumisviise muutmast Mainimiste arv 

Bussipeatus kaugel/ühendus puudub/ ühendus valedesse 
kohtadesse 

103 

Bussigraafik ei sobi/ bussiliiklus harv 91 

Kergliiklustee puudub 89 

Ohtlik tee/puudulik valgustus 55 

Buss on täis 6 

Rattaringlus/elektrirattad puuduvad 6 

Rattaparkla puudub 1 

Ebaviisakad bussijuhid 1 
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5 Liikumiskäitumine ja võrgustikud 

Liikumisvõrgustike analüüsis on vaadeldud peamisi liikumisi ja sihtpunkte, arvestades 
erinevaid liikumisviise ehk modaalsust: autoliiklus, ühistransport, jalgsi ja rattaga liikumine. 
Võrgustikke on analüüsitud oluliste sõlmpunktide vahel, nii omavalitsuse siseselt kui ka 
väljaspool asuvate olulisemate sihtkohtade vahel ning eri transpordiliikide ühilduvuse 
(kombineerimise) seisukohast. 

Analüüsi andmetena on kasutatud Kambja valla, Maanteeameti ning Statistikaameti 
kodulehtedel kättesaadavaid materjale ning teisi asjakohaseid uuringuid vaadeldava 
piirkonna kohta. Kambja vallas eraldi ei ole terviklikku liikuvusuuringut varasemalt 
teadaolevalt läbi viidud. Küll on Kambja vallas Räni ja Ülenurme kandid, kus elab üle 60% 
Kambja valla elanikkonnast, olnud hõlmatud 2018. aastal läbi viidud Tartu linna ja 
lähiümbruse liikuvusuuringusse (edaspidi Tartu liikuvusuuring) 7 , ning need andmed 
ilmestavad hästi valla põhjaosa elanike liikumiskäitumist. Lisaks on võimalike kitsaskohtade 
tuvastamisel kasutatud kooliõpilaste liikuvusküsitluste andmeid (vt lähemalt peatükk 4). 

 

 

Joonis 30 Peamise töölkäimise viisi muutused kogu Eesti hõivatute hulgas 1997-2019. Allikas: Statistikaamet 

Viimase 20. aasta üldised trendid kogu Eestis näitavad isikliku auto osatähtsuse tugevat kasvu 
peamiselt ühistranspordi ning jalgsi liikumiste arvelt (Joonis 30). Sarnast trendi liikumisviiside 
kasutamise muutustes sageduses võib eeldada ka Kambja valla elanike hulgas. Ka 2018. aastal 
läbi viidud Tartu liikuvusuuringu andmetel kasutavad Tartu lähiümbruse inimesed 
ülekaalukalt enim autot liikumiseks (tabel 6 ). 

                                                      

7  Tartu linna ja lähiümbruse liikuvusuuring. 2018. Skepast & Puhkim OÜ, Psience OÜ 

https://www.tartu.ee/et/uurimused/tartu-linna-ja-lahiumbruse-liikuvusuuring 
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Tabel 6. Tartu lähiümbruse vastanute peamiselt kasutatud liikumisviisid. Allikas: Tartu linna ja lähiümbruse 
liikuvusuuring 

Tartu lähiümbrus Sõiduauto 
juhina 

Sõiduauto 
kaasreisijana 

Maakonna/ 
valla ÜT 

Linna ÜT Jalgrattaga Jalgsi 

4 - 7 korda nädalas 66% 14% 7% 14% 6% 3% 

2 -3 korda nädalas 9% 10% 6% 10% 10% 9% 

1 kord nädalas 4% 11% 3% 4% 7% 9% 

2 - 3 korda kuus 2% 14% 6% 5% 12% 12% 

1 kord kuus või 
harvem 

3% 19% 12% 13% 23% 26% 

Üldse mitte 16% 33% 66% 53% 42% 40% 

 

Muutusi liikumisviisides mõjutab ühelt poolt inimeste elatustaseme tõus, mis võimaldab 
ühest küljest soetada leibkonda rohkem kui ühe auto, teisalt on just madalama sissetulekuga 
leibkondade hulgas ning hajaasustatud piirkondades tõusnud auto soetamine. Viimane on 
mõjutatud töökohtade sagenevast koondumisest suuremate keskuste ümber, mistõttu on 
isiklik sõiduauto sageli ainus võimalus tööle jõudmiseks, kui ei soovita elukohta vahetada. 
Sarnast töökohtade kolimist linnast välja on näha ka Tartu lähivööndis, tuues osalt küll 
töökohad Kabja valla elanikele isegi ligemale aga põhjustades samaaegselt täiendavat 
liiklusvoogu valda läbivatel teedel. 

Ka Statistikaameti andmed töökohtade keskmine kauguse kohta elukohast näitavad (Joonis 
31), et viimase paarikümne aastaga on igapäevaselt tööl käimiseks läbitavad vahemaad 
kasvanud just autoga liikujate hulgas. Isikliku autoga liikujatel on vahemaa pikenenud pea 4 
km võrra, ametiautoga liikujatel üle 6 km. Samad kaks liikujate gruppi kulutavad ainukestena 
ka järjest rohkem aega tööle jõudmiseks.  

 

Joonis 31 Põhitöökohtade kauguste ja tööle jõudmiseks kuluva aja muutused 1998-2019 jooksul Allikas: 
Statistikaamet. 

Töökohtade koondumine ja kaugenemine elanikest on just eriti hajaasustusega piirkondades 
problemaatilisem, kuna sealne ühistranspordivõrk ning kergliiklustaristu ei toeta sageli 
igapäevast pendelliikumist. Ka vahemaad on enamasti suuremad ning teised liikumisviisid ei 
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ole enam autoga konkurentsivõimelised. Ja kuigi üha enam räägitakse kodukontorist ja 
kaugtöö võimaldamisest, ei ole see siiski veel olulist mõju töölkäimisele omandanud ning 
puudutab vaid üksikuid tegevusharusid. Ent viimase aasta pandeemia järelmõjudena võib 
väheneda ka vajadus igapäevaseks kontoris käimiseks suuremal hulgal inimestest.  

5.1 Bussiliinid  

Kambja valda läbivad nii Tartu, kui ka Valga ja Põlva maakonnaliinid, lisaks Eesti kaugliinid ja 
maakonnaliinid. Vallas on töös ka neli erineva marsruudiga vallaliini ning õpilasi teenindavad 
erinevad hommikuti 4 ja õhtuti 5 kooliliini erinevatel marsruutidel. Olemas on ühendused nii 
Tartu linna kui naabervaldadega, samuti teiste suuremate Lõuna-Eesti keskustega. 

Tartu maakonnas kehtib maakonnaliinidel tasuta sõiduõigus, samamoodi ka Valga ja Põlva 
maakonnaliinidel. Küll on sõitjate jaoks tasulised nii Tartu linnaliinid kui kommerts- ja 
kaugliinid. Sõitmiseks saab kasutada nii ühiskaarti kui Tartu linna bussikaarti ehk linna ning 
valla vahel liikudes ei pea omama erinevaid ühistranspordikaarte. 

Vaatamata tasuta sõiduõigusele on Tartu liikuvusuuringu8 andmetel (tabel 6) ühistranspordi 
kasutamise osakaal Tartu lähiümbruse elanike hulgas madal ning mitte üldse ei kasuta seda 
tervel 66% vastanutest. Seejuures on maakonna/valla ühistranspordi kasutamine madalam 
kui Tartu linna ühistranspordi kasutamine (linna piires). Samuti on uuringus välja toodud, et 
rahulolu maakonna/valla ühistranspordiga on võrreldes teiste liikumisviisidega pigem madal.  

Ka käesoleva liikuvusuuringu käigus läbi viidud koolilaste küsitluste põhjal (vt täpsemalt ptk 
4) toodi kõige sagedamini nii valla sees kui Tartu linnaga ühenduste puhul välja vajalike 
ühistranspordiühenduste puudumist, olemasoleva liinivõrgu vastavust liikumisvajadustele nii 
sageduse, ajakulu kui peatuste ja marsruutide poolest. Kuna Kambja valla põhjaosa Räni, 
Külitse ja Ülenurme kandid on juba pigem linnalise iseloomuga ning tihedalt Tartu linnaga ka 
funktsionaalselt põimunud, siis seda kõrgemad on ka elanike ootused ja nõudmised 
ühistranspordile.  

Vaadates Kambja valla ühistranspordipeatuste asukohti ning nende teenindusraadiuseid 
mööda olemasolevat teedevõrku (Joonis 32), on näha, et suur osa valla territooriumist ning 
seal elavatest inimestest jäävad peatustest kaugemale kui 1 km. Sellest pikemat vahemaad ei 
peeta üldiselt aktsepteeritavaks kauguseks jalgsi bussile liikumiseks, eriti tihedama liiklusega 
teid mööda. Räni, Ülenurme ja Külitse kantide puhul tuleks optimaalseks peatuse kauguseks 
lugeda 500 m, kuna tegemist on linna äärelinnalise asutusega piirkondadega ning see mõjutab 
ka inimeste käitumist. Joonis 33 on näha, et sellisel juhul jäävad tegelikult heast 
ühistranspordi teeninduskaugusest välja juba olulised osad kõige tihedama asustusega 
Tõrvandi ja Külitse alevikest ja Soinaste külast. 

                                                      

8 Tartu linna ja lähiümbruse liikuvusuuring. 2018. Skepast & Puhkim OÜ, Psience OÜ 

https://www.tartu.ee/et/uurimused/tartu-linna-ja-lahiumbruse-liikuvusuuring 

https://www.tartu.ee/et/uurimused/tartu-linna-ja-lahiumbruse-liikuvusuuring
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Joonis 32 Kambja valla bussipeatuste teenindusraadiused ning liinivõrk. Allikas: Transpordiamet 
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Joonis 33. Väljavõte Räni ja Ülenurme kantide peatuste teenindusraadiustest. Allikas: Transpordiamet 

Lisaks peatuste olemasolule tuleb igas asukohas arvesse võtta ka väljumiste sagedust sellest 
konkreetsest peatusest ning väljumiste vastavust sealsete elanike liikumissuundadele ja 
kellaaegadele. Keskmine väljumiste arv valla alevikest on pigem rahuldaval tasemel, seda ka 
Ülenurme ja Tõrvandi puhul, kus enamuse aja päevast on  tunnis 2-3 väljumist. Tihedam on 
ühenduste hulk tipptundidel, samas on ka ajavahemikke, kus väljub üks buss tunnis. Alevike 
äärealadelt jäävad peatused sageli juba pea 1 kilomeetri kaugusele, mistõttu lisandub ajale 
veelgi minuteid peatusse jõudmiseks. Lisaks on liinide marsruudid Tartu linna piires erinevad, 
mistõttu tegelik ühendussagedus konkreetse linnapiirkonnaga on veelgi harvem. 
Kaugemalasuvatest tihedama asustusega punktidest nagu Kambja alevik või Reola küla, on 
väljumised veelgi harvemad. Samasugune ühenduste sagedus on ka valla sees erinevate 
suuremate asulate vahel. Teiseks probleemiks on kindlasti varajaste/hiliste väljumiste 
puudumine, mis ei võimalda ei valla keskuses ega Tartu linnas näiteks ka õhtusel ajal teatris, 
kinos või muudel kultuuriüritustel osaleda ilma isikliku sõidukita.  

Kuna kõige tihedama asustusega piirkondadeks Kambja vallas on Ülenurme ja Räni kandid, 
siis on neis ka potentsiaalselt enim liikujaid ja ühistranspordi kasutajaid. Kõige suurem 
liikumiste maht on seotud Tartu linnaga, mistõttu on suuremat tähelepanu pööratud just 
nendele ühendustele. Nii Ülenurme kui Tõrvandi keskuse ja Tartu kesklinna vahel on bussiga 
liikudes keskmine ajakulu 30 – 40 minutit, autoga kulub sama vahemaa läbimiseks keskmiselt 
15 minutit. Räni külast autoga samuti u 15 minutit, bussiühendustest on aga võimalik liikuda 
Tartu linnaliinidega ajakuluga u 35 minutit. Vaadates kooliõpilaste liikuvusküsitluses selgunud 
peamisi koole ning huviringe kus Tartus käiakse (Joonis 39), on näha, et on mitmeid sihtkohti, 
kuhu jõudmiseks tuleb ümber istuda Tartu linnaliinile, mis lisab nii ooteaega kui täiendavat 
sõiduaega. Transpordiameti ühistranspordi kättesaadavuse rakendus näitab hästi, et 
põhimaanteedest ja suurematest alevikest eemale jäävates kohtades langeb koheselt ka 
bussiühenduste teenustase märgatavalt (Joonis 34). 

Samasugused ajakulud nii auto kui bussiga liikumisel on ka vallasisestel liikumistel näiteks Räni 
küla ja Ülenurme aleviku vahel liikudes. Kui võrrelda samas Õssu küla ja Tõrvandi aleviku 
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ühendusi, siis autoga sõit võtab keskmiselt 12 minutit ent bussisõit 40 – 50 minutit. On 
loomulik, et bussiga sõitmine võtab rohkem aega, kui isikliku autoga liikumine. Ent 
konkurentsivõimeliseks saab pidada 10-15 minutilist ajakulu erinevust, mida lühem vahemaa, 
seda sarnasemat ajakulu inimesed eeldavad. Sellest suurema ajakulu korral valitakse 
võimalusel sihtkohta jõudmiseks auto või loobutakse liikumisest üldse, mis jällegi piirab enim 
nende iseseisvust, kel puudub autokasutamise võimalus (eriti lapsed ja noored). 

 

Joonis 34 Ühistranspordi kättesaadavus ja teenindustasemed. Allikas: Transpordiamet 9.  

 

                                                      

9 Sõltuvalt väljumiste arvust on teenustasemed (TT) jaotatud järgmiselt: 
Väga madal maaline TT:  1–2 väljumist päevas / 1–10 esmaspäevast reedeni (E–R) 
Madal maaline TT: 3–4 väljumist päevas / 11–20 E–R 
Keskmine maaline TT: 5–9 väljumist päevas / 21–45 E–R 
Hea maaline TT: 10–14 väljumist päevas / 46–70 E–R 
Väga hea maaline TT: 15–19 väljumist päevas / 71–94 E–R 
Madal linnaline TT: 1–3,9 väljumist tunnis / 95–380 E–R 
Keskmine linnaline TT: 4–9 väljumist tunnis / 380–949 E–R 
Väga hea linnaline TT: üle 10 väljumise tunnis / üle 950 E–R 
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5.2 Rongiühendused 

Kambja valda läbivad ka kaks raudtee suunda, Tartu - Petseri ja Tartu – Valga, mille kaudu on 
vallal olemas potentsiaal kiireteks ühendusteks nii Tartu, valga ja Võru kui ka teisele poole 
Tallinna suunal. Rongil on sageli inimeste seas pigem positiivne kuvand tänu sõltumatusele 
muust liiklusest ning järjest kasvavale kiirusele ka Eestis. Lisaks on inimesed tihti nõus rongile 
liikuma pikema vahemaa ulatuses kui bussipeatustesse ning heaks kauguseks loetakse üldiselt 
1 km teenindusraadiust. Aktsepteeritavad kaugused on aga 3 – 5 km, mida ka võimalus 
ühendada mugavamalt rongi ja rattaga liikumised.  

Vaadates Kambja valla piiresse või vahetusse kaugusse jäävate peatuste teenindusraadiuseid, 
siis jääb suurem osa Nii Ülenurme kui Räni ja Külitse kandi elanikkonnast rongipeatusest 
kaugemale kui 1 km (Joonis 35). Külitse aleviku elanike jaoks on raudteeühenduse kasutamine 
pigem ebamugav, kuna vahele jääb tiheda liiklusega maantee ning kaugus raudteepeatusest 
on kohati sama, kui Tartusse. Parem on olukord võttes aluseks hea rattasõidu distantsi 3 – 5 
km, mille sisse jäävad enamik tihedamalt asustatud piirkondi. Valla lõunaosa elanikud, 
sealhulgas ka Kambja alevikus, jäävad aga rongipeatustest juba liiga kaugele. 

 

Joonis 35. Kambja vallas olevate rongipeatuste teenindusraadiused ning ühendused kergliiklusteedega 
rongipeatused.  
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Päevaste ühenduste arv rongidega on aga madal, eriti Koidula suunal, kus potentsiaalselt 
suuremat kasutajaskonda teenindab päevas ainult kaks väljumist mõlemas suunas. Valga 
suunal on päevas neli väljumist mõlemale poole, seejuures kaks väljumist hommikusel 
tipptunnil suunaga Tartusse. Ka Tartust tagasi on võimalik liikuda nii päevasel kui õhtusel ajal, 
ent väheste väljumiste koguarvu tõttu ei ole ilmselt rongiühendused paljudele elanikele väga 
atraktiivsed, kuna läbitav vahemaa on lühike ning rongipeatuse teenindusraadiuse elanikkond 
hõre. Tihedamate ühenduste korral võiksid aga rongid sobida väga hästi pendelrändeks Tartu 
linna vahel, võimaldades muuhulgas kaasa võtta ka ratast ning laiendada seeläbi oma 
liikumisareaali. Lühikeste vahemaade läbimise juures tuleb arvesse võtta ka seda, et 
rongiühendus on tasuline võrreldes tasuta maakonnaliinidega. Samas on tasuline ka Tartu 
linnaliinide kasutamine ning pikemate sõitude korral maakonnakeskustesse võib 
potentsiaalne aja kokkuhoid hea teenuse korral kaaluda üles rahalise kulutuse.  

5.3 Jalgsi ja rattaga liikumine ning kergliiklusteed 

Tartu liikuvusuuringu 10  andmetel kasutab igapäevaselt jalgratast 6% Tartu lähiümbruse 
elanikest, kui samas Tartu linnas teeb seda 21% elanikest (vt Joonis 36). Üldse ei kasuta ratast 
aga enamvähem võrdne osakaal nii Tartu linnas kui lähiümbruses. Kuna väljaspool linna 
kasutatakse jalgratast enim mõni kord kuus või harvem, võib oletada, et seda tehakse pigem 
rekreatsioonieesmärgil kui igapäevaste asjaajamiste jaoks.  

Läbiviidud kooliõpilaste liikuvusküsitluste andmed näitavad (Joonis 18, Joonis 20, Joonis 26), 
et erinevalt täiskasvanud elanikkonnast, on jalgratas (ja ka tõukeratas) koolilaste seas küllalt 
populaarne liikumisviis. Seda eriti Kambja vallas õppivate laste seas ning ennekõike kevad-
sügis perioodidel. Ent nii laste endi kui vastanud lapsevanemate poolt on väga palju välja 
toodud olemasolevate kergliiklusteede kehva kvaliteeti ja veelgi enam selle puudumist 
täielikult. Seda nii rattaga liikumise kui isegi puuduvate kõnniteede kohta, mis lisaks 
ebameeldivamale liikumiskeskkonnale toovad kaasa nii tajutava kui reaalse kõrgema 
ohtlikkuse ja pärsivad jalgsi ja rattaga liikumist.  

 

Joonis 36. Jalgrattaga liikumise sagedus Tartu linnas ja Tartu lähialadel. Allikas: Tartu linna ja lähiümbruse 
liikuvusuuring  

                                                      

10  Tartu linna ja lähiümbruse liikuvusuuring. 2018. Skepast & Puhkim OÜ, Psience OÜ 

https://www.tartu.ee/et/uurimused/tartu-linna-ja-lahiumbruse-liikuvusuuring 
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Kambja valla kergliiklusteede võrgustik on teatud määral olemas praegusel ajal valla 
põhjaosas Tartu lähialadel, ent ei moodusta ka seal terviklikku läbivad võrgustikku (Joonis 37). 
Põhilised trassid jooksevad paralleelselt kolme suurema maanteega ühendades pigem valla 
alevikke ja külasid Tartu linnaga. Radiaalset ühendust Kambja valla sees, kus mugavalt oleks 
võimalik liikuda näiteks Ülenurme ja Külitse vahel, ei ole. Ka koolid ei ole väga hästi 
ümbritsevate piirkondadega kergliiklusteedega ühendatud. Alates Reola kandist lõuna poole 
puudub kergliiklusteede võrgustik täielikult. Kergliiklusteede rajamine tundub senini olevat 
pigem seotud uusarenduspiirkondade ning maanteede ehitusega ja süstemaatilist valla eri 
osade omavahelist ühendamist ei ole toimunud. 

Nii jalgsi- kui rattaga liikumise võimalusi valla eri osade vahel mõjutavad negatiivselt ka 
piirkondi läbivad suure liiklussagedusega maanteed (Joonis 38), mis lõikavad pikkupidi läbi 
võimalikud ristisuunalised (ida-lääne suunalised) ühendused. Lähtuvalt olemasolevast 
liiklussagedusest peaksid ristumised nii Valga kui Võru maanteega olema lahendatud 
eritasandiliselt või tuleb nii Ülenurme ja Räni kandis rakendada maanteedel senisest 
suuremas ulatuses kiirusepiiranguid 50 – 70 km/h. Pikisuunas peaks nende maanteede ääres 
olema aga kindlasti rajatud eraldiseisvad rattateed (sh eraldatud jalakäijate liikumisest), kuna 
potentsiaalsete liikujate hulk on selleks piisavalt suur ja eraldatuse abil on võimalik tõsta ka 
potentsiaalseid liikumiskiirusi rattaliiklusele.  



  

Joonis 37. Kambja valla põhjaosa kergliiklusteede võrgustik. 

 

Joonis 38. Liiklussagedused Kambja valla põhjaosa suurematel teedel 2020 aastal 
(AKÖL – aasta keskmine ööpäevane liiklussagedus). Allikas: Transpordiamet  

 

 



 

Joonis 39 Koolid ja huvikoolid, kus käivad Kambja valla lapsed õpilaste liikuvusküsitluste tulemuste põhjal ning lähemate asukohtade optimaalsed teenindusraadiused jalgsi. 
Ja rattaga liikumisel.  



6 Järeldused ja soovitused 

Kambja vallas on selgelt eristatavad kaks erineva iseloomuga osa: põhjapoolne 
linnaline/äärelinnaline ning lõunapoolne maaline piirkond. Seda nii rahvastikutiheduse, 
töökohtade olemasolu kui teenuste ja ühistranspordiühenduste kättesaadavuse ja kvaliteedi 
poolest. Juba praegu on valdav osa piirkonna töökohtadest koondunud Tartu linna piirile, 
lisaks käib märkimisväärne hulk valla elanikest tööle Tartu linna. Ka muude teenuste 
tarbimisel on Tartu oluliseks sihtkohaks, kuna sealne pakutav erinevate teenuste hulk on 
oluliselt mitmekesisem Kambja vallas pakutavast. Sellest lähtuvalt on suurim liikumiste suund 
valla teistest piirkondadest (aga ka väljastpoolt valda kaugemalt) enim Ülenurme ja Räni kandi 
ning Tartu linna suunas. Mida paremad on elanike liikumisvõimalused erinevate 
liikumisviisidega, seda suurem valik on neil töökohtade osas ning vastupidi, seda suurem on 
ettevõtetele ka tööjõu värbamise areaal. Omavahel oleks vaja paremini siduda ka Ülenurme 
ning Räni ja Külitse kandid, et parandada tingimusi kodulähedaste teenuste tarbimiseks ja ka 
koolirändeks. Kui ka kahe kandi kaugemate osade vahekaugused võivad olla näiteks rattaga 
liikumiseks liiga pikad, siis aitavad võimalikud ühendusteed siduda valda terviklikumaks 
vahepealsete alade elanike jaoks. 

Kuna Tartu linn on enamiku valla elanike jaoks piisavalt lähedal, ei ole ka otsest vajadust 
linnalähedastes kantides teenuste poolest linnaga konkureerida. Ebapiisav ühistranspordi 
teenustase ja igapäevaste liikumistega seotud suur ajakulu kasvatab autost sõltuvust ja nn 
liikuvusvaesust. Tagada tuleks esmatähtsate teenuste nagu haridusasutused, toidukauplused 
ja tervishoiuteenused kättesaadavus kodulähedases asukohas. Muude teenuste tarbimiseks 
tuleks keskenduda pigem piisava sageduse ja paindlikkusega ühistranspordiühenduste 
pakkumisele ning kergliiklusteede võrgustiku olemasolule ja kvaliteedi tõstmisele. Selles osas 
on just rattaliiklusel ning multimodaalsel liikumisel suur potentsiaal liikumisvabaduse 
tagajana, eriti alaealiste, aga ka eakate jaoks. Seda toetab ka järjest suurem elektrirataste 
levik, mis pea kolmekordistab rattaga mugavalt läbitavad vahemaad 15 kilomeetrini. Teisalt 
ei ole teenuste ja töökohtade asukohtadel enam nii suurt rolli kuna ollakse valmis läbima 
pikemaid vahemaid või tarbima teenuseid ka alternatiivsetel viisidel. Olulisemaks muutub 
kvaliteetne elukeskkond tervikuna, kus ligipääsetavusel on oluline roll. 

Tartumaa maakonnaplaneeringust 2030+11  tulenevalt on liikuvuse seisukohalt peamisteks 
märksõnaks liikumisvõimaluste avardamine ja linna lähivööndi kergliiklusteede ühendamine 
Tartu linna võrgustikuga. Tiheasumites tuleb senist suuremat tähelepanu pöörata ka 
kvaliteetse elukeskkonna ja tänavamiljöö loomisele tagades tiheasumites jalgrattaga ning 
jalgsi liikumise võimalused. Oluline on ka ümberistumiseta sõidu võimalus linna ning lähialade 
vahel.  

Järgnevalt on välja toodud olulisemad soovitused ja põhimõtted Kambja valla ruumikvaliteed 
tõstmiseks ning elanike liikumisvõimaluste parandamiseks, mida on soovituslik järgida 
ruumiotsuste tegemisel ja ehitustegevuse detailsemal kavandamisel. 

                                                      

11  
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6.1 Ühistransport 

1. Ülenurme ja Räni kantide ühistranspordi teenustaseme tõstmiseks tuleks koostöös 
Tartu linnaga kas pikendada mõne olemasoleva liini marsruute linna piirist väljapoole, 
et tagada iseloomult linnalises piirkonnas ka sama tasemega 
ühistranspordiühendused. Oluline on elanikele pakkuda lisaks otseühendusele Tartu 
kesklinna võimalust ilma ümberistumiseta liikuda ka Veeriku ja Tähtvere suunal. 
Parema ühenduse tagamiseks piisaks juba 1 – 2 peatusevahe juurde lisamisest Võru, 
Valga ja Viljandi maanteed mööda. 

2. Ülenurme, Räni ja Külitse kantide elanikele paremate ühistranspordiühenduste 
pakkumiseks Tartu linnaga tasub kaaluda ka nö etteveo teenust linnaliinidele teatud 
kellaaegadel. See võimaldaks tihendada ühenduste sagedust kantide keskustest 
vähendades dubleerimist linnaliinidega linna piires. Selleks tuleks kujundada näiteks 
Lõunakeskuse või Fi ja teiselt poolt Võru ringil Postimaja peatuste juurde mugavad 
transpordisõlmed ning ühildada vallast tulevate liinide ajad linnaliinidega. 
Transpordisõlmed saab hästi siduda ka Tartu rattaringluse ning elektrirataste 
kasutusega (Joonis 40).  

3. Otsida võimalusi koolibusside väljumissageduste suurendamiseks koolipäeva 
lõppemisel, et oleks võimalik osaleda ka koolide juures ja läheduses toimuvate 
huviringide töös. Õpilasvedu on võimalik siduda ühtseks teenuseks ka näiteks 
sotsiaaltranspordi või muu nõudetranspordiga, lühendamaks liinide üldist 
läbisõidupikkust ja ajakulu. Euroopas on üha levinum ka eraldi huvitegevusega seotud 
nõudeliinide kasutuselevõtt, mis on seotud konkreetselt mingite ringide algus- ja 
lõpukellaaegadega ning võimaldab seeläbi ka muidu kehvema ühendatusega 
piirkondade lastel iseseisvalt huvitegevuses osalemist. Nõudetranspordi teenuse 
laialdasem kasutamine eeldab detailsema uuringu läbi viimist ning hetkel halvema 
ühendatusega piirkondades oleva nõudluse täpsemat välja selgitamist. 

4. Seni traditsiooniliste ühistranspordilahendustega ei ole võimalik kogu valla 
territooriumi teenindada ilma, et see muutuks majanduslikult väga kulukaks. 
Hajaasustusega maalistes Vana-Kuuste, Kambja ja Pangodi kantide ühistranspordi 
teenustaseme tõstmiseks on vajalik kasutusele võtta erinevad paindlikud 
ühistranspordilahendused, sh nõudetransport, era- ja ühissõidukite kombineerimine 
(nn külatakso), eri liikumisviiside kombineerimine või kogukondlikud algatused ja 
doteeritud sõidujagamine. Nõudepõhise transpordi puhul on oluline ka 
väljumisaegade ja marsruutide teatud paindlikkus. Samuti võimalus teenust tellida ka 
lühema etteteatamisega ja erinevaid vahendeid (telefon, veebileht, äpp) kasutades. 
Teenuste väljatöötamiseks tuleb eelnevalt detailselt kaardistada piirkonna elanike 
jaoks olulisemad liikumissuunad ja kellaajad ning teha koostööd haridusasutuste ja 
tööandjatega.  

5. Ühistranspordipeatused peavad olema hästi ligipääsetavad arvestades inimeste 
erinevat liikumisvõimekust ja võimaldama mugavalt ühistransporti kasutada ka 
ratastooli ja lapsevankriga. Selleks tuleb tagada peatuste ühendatus kõnniteedega, nii, 
et teed lõppeksid loogilistes kohtades ja ei kaoks poolel teekonnal. Lisaks vähendada 
füüsilisi ja barjääre nagu äärekivid, kõrged astmed jmt ning peatusesse pääsemisel 
rakendades universaalse disaini põhimõtteid. 
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6. Tagada ohutud teeületusvõimalused tiheda liiklusega maanteede ääres paiknevate 
peatuste vahetus läheduses. Eriti oluline on see teekondadel peatustest 
haridusasutusteni. Vajadusel tuleb rajada eritasandilised või fooridega ülekäigurajad, 
mis on ohutuse tagamiseks selgelt märgistatud ja hästi valgustatud. Tihedama 
asustusega kohtades on soovitatav alandada ka maanteedel sõidukiirust 50 km/h 
peale või kasutada sõidukiirust alandavaid muid meetmeid.  

7. Ühistranspordipeatused peavad olema turvalised, hästi valgustatud (eelistatult 
päikesepaneelidega valgustitega), varustatud ajakohase informatsiooniga ja pakkuma 
kaitset väliskeskkonna ja ilmastiku eest. Avatud või kinnine peavari on soovitatav 
rajada igasse vähemalt 5 regulaarse väljumisega peatusesse. Samuti peatused, kus 
toimub sagedasem ümberistumine kohalike ja kiirliinide vahel. Peatuste kujundusega 
on võimalik nende abil tõsta ka üldist elukeskkonna kvaliteeti ja teekonna atraktiivsust.  

8. Kavandada turvalised rattaparklad suurema väljumissagedusega bussipeatustesse, sh 
kindlasti Ülenurme, Tõrvandi ja Külitse keskustes ja kaugemal Kambja ja Kuuste 
peatuste juurde. Rattaparklad peaksid olema ka kõigis rongipeatustes. 

Ühistranspordi kasutatavuse tõstmiseks on vajalik tegelda ka üldise teavituse ja 
mainekujundusega, eriti muudatuste tegemisel liinivõrgus või uute teenuste 
kasutuselevõtul. 
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Joonis 40 Tartu linna kergliiklusteede võrgustik ning rattaringluse parklate asukohad. Allikas: Tartu linnavalitsus12 

6.2 Jalgsi ja rattaga liikumine ning kergliiklusteed 

1. Ülenurme, Räni ja Külitse kantidest tuleb tagada kiired ja turvalised ühendused nii 
Tartu linna suunal kui ka kantide vaheliselt, et soodustada töökohtadesse ning 
koolidesse jõudmisel rattakasutust. Seda nii teede rajamise, korrashoiu kui 
rattaparklate rajamise kaudu. Ka erinevate teenuste, spordirajatiste ja vaba aja 
veetmise kohtade kättesaadavust tõstab nende hea ühendatus kergliiklusteedega. 
Paljud Tartu linnas asuvad olulisemad sihtkohad õpilaste jaoks asuvad Räni ja 
Ülenurme kandi elanike jaoks mugava rattasõidu kaugusel 3-5 km raadiuses (Joonis 
39) ning head rattasõidutingimused võivad omakorda vähendada nii autoliikluse 
mahtu kui ka nõudlust tihedama ühistranspordi järele. Sama kehtib ka valla siseselt 
olulisemate sihtkohtade ühendamisel. 

                                                      

12  Rattaringluse kaardirakendus kättesaadav 

https://www.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=e462e23eeb8d42768d3937bdce42e583  

https://www.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=e462e23eeb8d42768d3937bdce42e583


45 

 

2. Kergliiklusteede rajamise järjekorra prioriteetsuse seadmisel tuleb ühe olulise 
faktorina kasutada sihtkoha kasutajate arvu olenemata nende praegusest 
liikumisviisist. Laiendada kergliiklusteede (eelistades võimalusel eraldatud rattatee 
rajamist) võrgustikku nii, et need moodustaksid sidusa terviku. Iga rajatav 
kergliiklustee lõik peaks algama ja lõppema seotult olemasoleva taristuga, kui see 
eksisteerib loogilisel teekonna jätkul. Seejuures peavad teed algama ja lõppema 
loogilises kohas, näiteks kool, kauplus, ühistranspordipeatus, olemasolev tee. 
Kergliiklusteede alguse, lõpu ja üleminekute lahendused peavad tagama ohutu 
ülemineku teistsuguse liikluskorraldusega teele.  

3. Täiendavad ettepanekud olemasoleva ja kavandatud kergliiklusteede võrgustiku 
täiendamiseks ning olulisemate sihtkohtade ühendamise soovituslikud suunad on 
toodud Valla põhjaosa kohta Joonis 41 ja valla lõunaosa suuremate keskuste kohta 
Joonis 42. Soovitusi eri tüüpi rattateede tüüpide osas võib leida ka Tartu jalgsi ja 
rattaga liikumise võrgustike analüüsist13 

4. Esmajärgus on oluline tagada turvaline ja mugav liikumine lasteaia- ja kooliteedel ning 
huviharidust pakkuvate asutuste ümbruses 1 km raadiuses. Teekonnad peavad olema 
piisavalt valgustatud ja võimalikult eraldatud autoliiklusest ja parkimisest, seda eriti 
koolimajade vahetus ümbruses. Kaaluda koolide ja ka lasteaedade hoone ümbrusse 
autovabad tsoonide loomise võimalust. Kooliteekondadele jäävad teeületuskohtadel 
kasutada erinevaid liikluse rahustamise võtted nagu tõstetud ülekäik ja/või alandatud 
sõidukiirus.  

5. Uute elamupiirkodade rajamisel tuleks koheselt arendada ka kergliiklusteede 
võrgustik, mis on seotud juba olemasoleva kergliiklusteega.  

6. Pikemas ajavaates arendada välja terviklikud kergliiklusteed ka tiheasumite sees.  

                                                      

13  Tartu jalgsi ja rattaga liikumise võrgustikud. 2020. 

https://www.tartu.ee/sites/default/files/research_import/2020-

03/Tartu%20jkjr%20v%C3%B5rgustikud%202020-02-24.pdf  

https://www.tartu.ee/sites/default/files/research_import/2020-03/Tartu%20jkjr%20v%C3%B5rgustikud%202020-02-24.pdf
https://www.tartu.ee/sites/default/files/research_import/2020-03/Tartu%20jkjr%20v%C3%B5rgustikud%202020-02-24.pdf
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Joonis 41 Liikuvusuuringu ettepanekud kergliiklusteede võrgustiku täiendamiseks olulistes suundades ja 
terviklikkuse tagamiseks Kambja valla põhjaosas 

 

 

Joonis 42 Liikuvusuuringu ettepanekud kergliiklusteede võrgustiku täiendamiseks Kambja alevikus ja Vana-
Kuuste külas.  
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7. Kergliiklusteede rajamisel väljaspool linnalist keskkonda eelistada maanteest 
roheribaga eraldatud lahendusi, väiksema liikluskoormusega teedel piisab aga ka 
korralikult tähistatud ja märgistatud kõvakattega reast tee servas.  

8. Oluline on tagada kergliiklusteede kvaliteetne katend ja aastaringne hooldus, eriti 
arvestades üha laiemalt kasutatavate elektritõukerataste ja elektrijalgrataste levikuga, 
mis seavad tee kvaliteedile kõrgemaid nõudmisi tulenevalt kiirusest.  

9. Tagada turvalised otseteed ja ristmikuületused nii ratturile kui jalakäijale, seda nii 
tiheasumites kui ka maanteedel. Kõik kergliiklusteed ja teeületuskohad peavad olema 
selgelt tähistatud ja hästi valgustatud, sealhulgas ka jalgsi ja rattaga liikujate teede 
ristumiskohad.  

10. Suurema kasutusega bussipeatustes kaaluda turvaliste rattaparklate rajamise 
võimalust toetades multimodaalset liikumist. Seni on see olnud küll Eestis rohkem 
kasutusel seoses rongipeatustega, ent positiivsed näited muuhulgas Soome ja Islandi 
maapiirkonnast toetavad just hajaasustusega piirkondades sellise lahenduse 
kasutamise otstarbekust.  

11. Propageerida rattasõitu pehmete meetmetega, sh tutvustada ratta pargi ja reisi 
lahendusi ja multimodaalset liikumist. 

12. Ka parklate rajamisel arvestada jalgsi- ja rattaga liikujate vajaduste ning ohutusega. 
Parkimisalad peavad olema inimsõbraliku kujundusega ja eri kasutajagruppide jaoks 
selgelt tähistatud ning arusaadavad. Ruumikvaliteedi tõstmiseks eelistada suurte 
liigendamata parklate asemel haljastusega liigendatud ning hoonetest kaugemal 
paiknevaid parklaid, kust on tagatud ohutud ja otsesed ühendusteed sihtkohtadesse 
(hooned või rajatised, mida parkla teenindab). 

6.3 Multimodaalsuse toetamine  

Ühistranspordi kasutuse mahu ja mugavuse tõstmisel on järjest olulisem roll ka erinevate 
liikumisviiside kombineerimisel, seda eriti hajaasustusega piirkondades, kus traditsioonilise 
ühistranspordiveoga ei ole alati võimalik pakkuda nõudlusele vastavat teenust. Läbi 
kombineeritud lähenemise on võimalik hõlmata suuremat teenindusala ja rohkemate 
elanikeni jõuda. Selle juures on kaks suuremat suunda:  

 Eri transpordiliike (auto+buss, ratas+buss, rong+buss) kombineerivad lahendused 

 Viimase miili lahendused sh nõudetranspordi rakendamise võimalus lõpp-peatustest 
kodudeni. 

Ühistransport ja autoliiklus võivad olla ka teineteist toetavad liikumisviisid läbi pargi & reisi 
lahenduste kasutamise just tiheasustuse äärealadel ja kaugemates sihtkohtades. Soovitatav 
on parklad rajada kohtadesse, kus inimesed saavad kasutada ka teisi igapäevaselt vajalikke 
funktsioone, nagu näiteks toidupood või spordiasutus. Nii saab toimuda edukalt ka parklate 
ristkasutus.  

Sarnaselt autodele on ka jalgratta ja ühistranspordivõrgu kombineerimisel mitmeid eeliseid. 
Peamine neist on ühistranspordipeatuse teenindusraadiuse üle kümnekordne laiendamine. 
Tulevikuvaates, arvestades elektriliste tõukerataste ja jalgrataste suurenevat levikut, laieneb 
teenindusala veelgi.  
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Joonis 43 Ühistranspordi peatuse potentsiaalne haare jalgsi ja rattaga liikudes. Allikas: Jalgrattaliikluse 
käsiraamat14 

Seetõttu tasub suurema käibega või olulisi suundi ühendavaid ühistranspordi peatusi 
käsitleda potentsiaalsete ühenduspunktidena ja tagada vajalik infrastruktuur ka rataste 
parkimiseks. Esmajärjekorras tuleks kindlasti seda teha samades kohtades pargi & reisi 
parklatega, kus peaks olema samaväärsed võimalused vänta & reisi lahenduste kasutamiseks. 
Lisaks tavapärastele rattaparklatele on soovitatav neis kohtades pakkuda ka individuaalseid 
lukustatavaid rattakappe, mis tagavad suurema turvatunde kasutajates. Selline süsteem sobib 
hästi ka nö viimase miili lahenduseks, eeskätt just elektriratastega. Lihtsama võimalusena võib 
integreerida ka mõned rattahoidjad tavapärasesse peatusekonstruktsiooni. Mõned näited 
maailmast; Joonis 44, Joonis 45, Joonis 46 . 

 

Joonis 44 Näiteid lukustatavatest rattakappidest ühistranspordipeatustes 

                                                      

14 Jalgrattaliikluse planeerimise ja edendamise käsiraamat. 2013. 

https://www.mkm.ee/sites/default/files/jalgrattaliikluse_kasiraamat.pdf 

https://www.mkm.ee/sites/default/files/jalgrattaliikluse_kasiraamat.pdf
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Joonis 45 Näiteid rattaparkimise integreerimisest ühistranspordipeatustes 

Rattakasutuse integreerimiseks ühistranspordiga on oluline edasi arendada võimalusi 
jalgrataste kaasa võtmiseks lisaks rongidele ka bussidega, mida kasutatakse näiteks nii Islandil 
kui Šotimaal hajaasustatud piirkondades. 

 

 

Joonis 46 Näiteid jalgrattata ja ühistranspordi integreerimisest 

Viimasele miilile ehk inimeste laialiveoks lõppsihtkohtadest on kõige traditsioonilisemaks 
lahenduseks kohalike (väike)bussiliinide kasutamine, sellele lisanduvad ka pargi & reisi ning 
vänta & reisi lahendused. Ent tulevikus asenduvad ilmselt tavalised bussiliinid rohkem ka 
nõudetranspordiga, mida saab tellida näiteks läbi sama ühistranspordirakenduse, või ka 
iseorganiseeruvate auto- või sõidujagamisgruppide. Sellel kõige soodustamiseks on tähtis 
tagada head ühendused peatuste ja parkimiskohtade vahel, teenuse kasutamise lihtsus 
(samad piletisüsteemid, reisiplaneerijad, telefonirakendused) ja piisav paindlikkus ajaliselt ja 
ruumiliselt vastavalt nõudlusele. Ent enim rolli mängib siin selge ja ühtne lähenemine läbi 
kogu omavalitsuse ning avaliku sektori enda poolne initsiatiiv uudsete lahenduste 
arendamisel ja propageerimisel. 


