Regionaaltoetused kergliiklusteedele ja
säästvale ühistranspordile
Liis Palumets
Regionaalpoliitika büroo
Siseministeerium

Kergliiklusteede toetusskeem
• Eesmärgiks liiklusohutuse suurendamine,
prioriteediks
– olemasolevate kergliiklusteede ühendamine
– avaliku kasutusega objektide ligipääs
– keskuste ja inimeste elukohtade paremad ühendused

• 3,8 miljonit €
• Taotlusi esitati 118, EASis menetlemisel 15
põhinimekirja projekti (40 km teid), reservnimekirjas
27 projekti

Harjumaa

Ida-Virumaa

Taotleja nimi

Projekti nimi

Aegviidu vald

Aegviidu kergliiklustee ehitamine

2632

Kuusalu vald

Kiiu-Kuusalu kergliiklustee rajamine

4000

Padise vald

Harju-Risti kergliiklustee

1490

Avinurme vald

Avinurme aleviku valgustatud kergliiklustee rajamine

2400

Jõhvi vald

Tammiku aleviku ühendamine Jõhviga

1745

Kadrina-Hulja kergliiklustee ehitus

3330

Vinni, Pajusti ja Kakumäe piirkonna kergliiklusteega ühendamine

3149

Lääne-Virumaa Kadrina vald
Vinni vald

Tee pikkus (m)

Viru-Nigula vald Viru-Nigula – Vasta kergliiklustee

1579

Põlvamaa

Kanepi vald

Kanepi-Erastvere-Põlgaste asulaid ühendava kergliiklustee rajamine

6000

Pärnumaa

Audru vald

Audru kooli Audru alevikuga ühendav kergliiklustee

1320

Raplamaa

Kohila vald

Lohu-Kohila kergliiklustee rajamine

2650

Märjamaa vald Orgita-Märjamaa kergliiklustee ehitamine

995

Valgamaa

Sangaste vald

Sangaste-Keeni kergliiklustee

4300

Viljandimaa

Halliste vald

Halliste kooli ühendamine kergliiklusteega

1170

Võrumaa

Lasva vald

Kääpa-Lasva kergliiklustee rajamine

4100

Linnaliste piirkondade arendamine
• Suunatud 5 suuremale linnapiirkonnale
• Eesmärkideks
– Avaliku linnalise ruumi arendamine
– Linnaspetsiifiliste probleemide lahendamine
– Keskuste ja tagamaa parem funktsionaalne sidustamine

• Maht 56,6 miljonit € (ERDF)

Linnaliste piirkondade arendamine
• Toetatavate tegevuste hulgas säästva
linnatranspordisüsteemi arendamine, sh
kergliiklusteede ehitamine ja ühistranspordi
arendamine
• Kava 31 projekti hulgas
– 2 ühistranspordiprojekti
– 9 otseselt kergliiklusteede ehitamisele suunatud projekti
– 8 muud avaliku linnaruumi projekti

• Kokku ca 87 km kergliiklusteid

Tallinn ja Harjumaa
Ühistranspordi prioriteedisüsteemi
laiendamine
Harjumaa kergliiklusteede
võrgustiku rajamine
Vääna-Jõesuu kergliiklustee
ehitamine koos valgustusega
Loo–Lagedi kergliiklustee ehitamine
Saku ja Saue valla kergliiklusteede
võrgustiku ühendamine Tallinnaga
Tänassilma–Laagri piirkonnas
Tallinna avamine merele –
Kultuurikatla ja Linnahalli ümbruse
planeering ja I etapi väljaehitamine
Pärnu linn
Kergliiklustee rajamine Pärnu
rannas Mai rajooni ja kesklinna
ühendamiseks
Pärnu jõe vasakkalda tervisespordi
rada (Jüri Jaansoni rada)
Pärnu Rannapargi
rekonstrueerimine
Vallikääru taastamine atraktiivseks
puhkekeskkonnaks I etapp

Jõhvi ja Kohtla-Järve
Jõhvi kesklinna jalakäijate
promenaadi ja kergliiklustee
rajamine
Järve linnaosa Keskallee ja pargi
väljaarendamine

Narva linn

Narva kaldapealse
promenaadi ehitamine
Joaoru puhkeala
arendamine

Tartu linn
Tartu linna ühistransporti toetavate
süsteemide kaasajastamine
Ihaste-suunalise kergliiklustee
ehitamine
Võru-suunalise kergliiklustee
ehitamine
Küüni tänava ehitamine jalakäijate
promenaadiks
Emajõe kaldakindlustuste
rekonstrueerimine ja jõeäärsete
teede korrastamine
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liis.palumets@siseministeerium.ee

