HARJU MAAKONNA ÜHISTRANSPORDI
ARENGUKAVA 2025

Tallinn 2015

EESSÕNA
Käesolev Harju maakonna ühistranspordi arengukava 2025 on visioonist lähtuv üldine
raamdokument kokkulepitud eesmärkide saavutamiseks, mis arvestab Harju maakonna
ühistranspordi korraldamise kitsaskohti, vajadust ja arenguperspektiivi. Arengukava
koostamise eesmärk on koostöös erinevate osapooltega kavandada suunad ühistranspordi
arenguks Harju maakonnas.
Ühistranspordi korraldus toimub riigi, regiooni ja kohalikul tasandil. Lähtuvalt
ühistranspordiseadusest on erinevate tasandi institutsioonidel erinevad pädevused
ühistranspordi korraldamise osas. Sellest tulenevalt on tegevused kajastatud erinevatel
tasanditel ning mitmed tegevused on soovituslikku laadi. Käesoleva arengukava põhirõhk on
avalikul regionaalsel bussitranspordil, kuid läbivalt on hõlmatud kõik ühistranspordiliigid.
Arengukava visioon, eesmärgid ja tegevused on kantud ühistransporditeenuse kasutaja
huvidest. Harju maakond on ainuke maakond, kus ühistransporditeenuse arendamise läbi on
autotranspordile võimalik konkurentsi pakkuda ja seeläbi maakonna aegruumilisi vahemaid
vähendada ning teenuste ja töökohtade kättesaadavust parandada.
Dokumendi esimeses osas kirjeldatakse arenguvisioon aastaks 2025, sellest lähtuvad
eesmärgid ning tegevused erinevatel tasanditel koos arengukava rahastamise võimalustega
eelkõige aastani 2020. Arengukava lisas on kirjeldatud ühistranspordi korraldamise
hetkeseisu ja kitsaskohti.
Arengukava koostati Harjumaa Ühistranspordikeskuse eestvedamisel, kaasates keskuse
asutajaliikmed ja koostööpartnerid Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium,
Maanteeamet ja Eesti Liinirongid AS.
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MISSIOON ja VISIOON
Missioon:
Harju maakonna ühistranspordi korraldamine piirkonna elanikele parimal
võimalikul moel.

Visioon:
Harju maakonna ühistransport vastab piirkonna elanike liikumise vajadustele
ja nõudlusele.





Liinivõrku ja liine planeeritakse lähtuvalt sõidunõudlusest,
asustusstruktuuri
muutustest ja ühistranspordi rahastamisvõimalustest vastavalt ühtsetele
teenindustaseme normidele.
Ühistransporditeenus on kvaliteetne – õigeaegne väljumine ja sihtkohta jõudmine,
mugavad sõidu- ja ümberistumise võimalused.
Kaugemate piirkondade puhul rakendatakse sõitjate ettevedu kohalikesse
keskusesse, kustkaudu toimuvad kiired ühendused Tallinna.

Ühistranspordi korraldus on integreeritud ühtsesse liinivõrku ja kasutusele on
võetud ühtne piletisüsteem.






Ühtne korraldus hõlmab liinivõrgu planeerimist, piletimüügisüsteemi ja
tariifisüsteemi planeerimist ning piletitulu ühtset kogumist piirkondlikust
ühistranspordi keskusest.
Integreeritud süsteem hõlmab kõiki transpordiliike ja omavalitsusi ning liinivõrku ja
piletisüsteemi.
Ühtne piletisüsteem, kus kehtib ühine sõidu eest tasumist tõendav dokument, mille
tüüp ja hind ei sõltu transpordiliigist, liinist, vedajast ega administratiivsest jaotusest.
Maakonnas on ühtsustatud ühistranspordi piletisoodustused.

Ühistranspordi osakaal piirkonna elanike liikumisharjumustes on tõusnud.


Riikliku transpordi arengukava oodatava sihttaseme järgi kasutab aastaks 2020
ühistransporti 25% töölkäijatest. Harju maakonnas on soovitud sihttase vähemalt
samaväärne, Tallinna linnas 45%.
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EESMÄRGID JA TEGEVUSSUUNAD
Lähtuvalt visioonist ning tuginedes ühistranspordi seadusele ja riikliku transpordi
arengukavale on Harju maakonna ühistranspordi arengukavas püstitatud kaks eesmärki:
1. KVALITEETNE JA MUGAV ÜHISTRANSPORDITEENUS
2. KAASAEGNE JA SÕITJASÕBRALIK ÜHISTRANSPORDI INFRASTRUKTUUR
Arengukava tegevused jagunevad olemuslikult riigi, regionaalse (maakonna) ja kohaliku
omavalitsuse tasandi ning rakenduslikult ühistranspordi seaduses sätestatud ühistranspordi
korraldajate vahel.
Tegevussuunad on jaotatud kolme rühma:





Transpordi arengukava 2020 ja arengukava rakendusplaanis kuni 2018 sisalduvad
tegevused riigi tasandil, mis aitavad kaasa Harju maakonna ühistranspordi korralduse
parandamisele;
Harju maakonna (regionaalse) tasandi tegevused aastani 2018, mille elluviijateks on
Harjumaa Ühistranspordikeskus jt regionaalsed partnerid;
Tegevused ja investeeringud, mille eeldatav elluviimise aeg jääb aastatesse 2019+

EESMÄRK: KVALITEETNE JA MUGAV ÜHISTRANSPORDITEENUS
Riikliku transpordi arengukava tegevused, mis aitavad kaasa ühistranspordi
arengule Harju maakonnas
Tegevus
Regionaalsete bussiühenduste tagamine (toetus)
Regionaalsete ja kohalike omavalitsuste siseste
laeva- ja lennuühenduste tagamine (toetus)
Regionaalsete rongiühenduste tagamine (toetus)
Regionaalsete bussiliinide tõhususe tõstmise
ettepanekute välja töötamine veoteenuse
tellijatele
Regionaalse ühistranspordi korralduse muutmise
ettepaneku tegemine
Riigi ja kohalike omavalitsuste ülesannete jaotuse
ja sellega seotud rahastamise analüüsimine
ühistranspordi korraldamisel
Peatus.ee avaandmete tasuta pakkumise
jätkamine ja andmete täiustamine
Ühistranspordi piletimüügisüsteemide
ühilduvusstandardi väljatöötamine
Regionaalse bussiliikluse avaliku teenindamise
lepingute tariifide indekseerimise ajakohastamine

2015 2016 2017 2018 Vastutaja
X
X
X
X
MKM
X
X
X
X
MKM
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

MKM
MNT

MKM,
SiM,
MNT
SiM,
MKM,
KOV
MNT

X

MNT

X

MNT
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Rongide, busside, laevade ja lennukite
sõidugraafikute parem ühildamine
Tulumaksuseaduse muutmine, mis vabastaks
ettevõtted erisoodustusmaksu kohustusest juhul,
kui nad hüvitavad töötajate ühistranspordiga
töölkäimise kulu

X

X

X

X

X

MNT
MKM,
MNT

Harju maakonna tasandi tegevused
Tegevus
2015 2016 2017 2018 Vastutaja
Liinivõrkude kaasajastamine: toitvate liinide
X
X
X
X
HMV,
vajaduse kaardistamine; kooliliinide ja toitvate
HÜTK,
liinide ühendamisvõimaluste kaardistamine
KOV,
Nn „Põhja suuna“ avamine
MNT
Hankedokumentide kohandamine
X
X
X
X
HMV,
teenusstandardist tulenevate nõuete täitmiseks:
HÜTK,
boonussüsteemi lisamine hankedokumentidesse,
KOV,
sõitjate rahulolu kriteeriumi lisamine
MNT
hanketingimustesse.
Maakonnaplaneeringu koostamine
X
HMV
Ühistranspordi laiendamise vajadusega seotud
X
X
X
X
KOV,
detailplaneeringute ja Harjumaa kohalike
HMV,
omavalitsuste piiride üleste planeeringute
HÜTK
kooskõlastamine
Harjumaa rongi- ja bussiliikluse tsoonide
X
X
HÜTK,
ühildamine, ühine elektroonse
ELRON
piletimüügisüsteemi hange
TALLINN
Rongide ja regionaalsete busside (sh Tallinn) ühise
X
HÜTK,
elektroonse piletimüügisüsteemi käivitamine
ELRON,
Harjumaal: ühtse piletihinna kehtestamine
MNT,
tavasõitjale
Tallinn
Ühistranspordi sõitjate soodustuste ühtlustamine
X
X
X
X
KOV,
Harju maakonnas (see on eelduseks ühtse
HÜTK,
piletihinna kehtestamisel soodustatud
ELRON,
sõitjagruppidele)
MKM
Kohaliku omavalitsuse siseste liinide ja õpilasliinide
X
X
X
X
KOV,
korraldamise delegeerimine Harjumaa ÜTK-le
HÜTK
Bussitranspordi teenindustaseme normide täitmise
HÜTK
X
analüüsi koostamine
Uute bussitranspordi teenindustaseme normide
HMV
X
X
välja töötamine ja kehtestamine
HÜTK
Järelevalvekaamerate olemasolu tingimuse
X
X
X
HÜTK,
rakendamine hankedokumentides
KOV,
MKM
Harjumaa Ühistranspordikeskuse poolt
15
15
15
15
HÜTK,
osutatavate teenuste turundamine, maakonna
tuh
tuh
tuh
tuh MKM, SF
Sõitjainfo ühtne kujundus sõidukites, peatustes,
infovoldikutes
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Koolitustegevused (ÜTK keskuse töötajad,
bussijuhid, sõitjate rühmad, KOVid)
Tööjõu veo vajaduse kaardistamise uuringu
läbiviimine (Tallinn – Rae, Tallinn-Nehatu jne)
Harju maakonna ühistranspordi kasutatavuse ja
rahulolu uuringu läbiviimine

15
tuh
5
tuh

15
tuh
5
tuh

15
tuh

15
tuh

5
tuh

Harjumaa Ühistranspordikeskuse tegevuspiirkonna
Raplamaale laiendamise analüüsi koostamine

HÜTK, SF,
vedajad
HÜTK,
KOV, SF
HÜTK,
KOV, SF
HÜTK
MNT

5
tuh

Tegevused 2019+
Kommertsbussiliinide lülitamine ühtsesse liinivõrku (seadusandluse muutmine, hanked,
elektroonne piletimüügisüsteem)
Harjumaa Ühistranspordikeskuse, Tallinna Transpordiameti ja lähirongiliikluse tellija
ühendamine üheks piirkondlikuks ühistranspordikeskuseks

EESMÄRK: KAASAEGNE JA SÕITJASÕBRALIK ÜHISTRANSPORDI
INFRASTRUKTUUR
Riikliku transpordi arengukava tegevused, mis aitavad kaasa ühistranspordi
arengule Harju maakonnas
Tegevus
Kohalike teede inventariseerimise ja seisukorra
kindlaks määramise ja Riiklikus Teeregistris
üleriigilise teede ja tänavate (riigi ja omavalitsuste)
tervikvõrgustiku infobaasi loomises kokku
leppimine
Teede omandipõhise jaotuse ja finantseerimise
põhimõtete täpsustamine
Tallinn-Keila-Paldiski/Riisipere raudteelõikude
rekonstrueerimise II etapp
Tallinn-Keila-Paldiski/Riisipere raudteelõikude
liiklusjuhtimissüsteemi rekonstrueerimine
Tallinn-Rapla raudteelõigu rekonstrueerimine
reisirongide piirkiiruste ja läbilaskevõime
tõstmiseks
Ühistranspordi sõlmpunktid Narvas, Pärnus, Tartus
ja Tallinnas on rekonstrueeritud
Toetusmeetme rakendamine kohalikele
omavalitsustele üleriigilisi liine teenindavate
ühistranspordipeatuste (raudteejaamade)
paremaks ühendamiseks kohaliku liikumise ja
olulisemate sihtpunktidega
Toimepiirkonna keskustes ja nende tagamaade
ühenduste osas ühistranspordi projektide

2015 2016 2017 2018 Vastutaja
X
ELL,
EMOL,
MKM,
KOV
X

X

X

MNT

4
mln
3,5
mln
3
mln

4
mln
3,5
mln
6,5
mln

4
mln
3,5
mln
2,26
mln

X

X

X

2,55
mln

2,55
mln

2,55
mln

X

X

X

EVR
EVR
ELRON
Tallinn,
MKM
MKM*

SiM, KOV
**
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toetamine EL-i struktuurifondidest

Harju maakonna tasandi tegevused
Tegevus
Balti jaama ühenduste parandamise
kontseptsiooni koostamine

Maakonnaliinide algus- ja lõpp-peatuse
korrastamine Balti jaamas
Busside varustamine järelevalvekaameratega

2015 2016 2017 2018 Vastutaja
X
MKM,
Tallinn,
ELRON,
EVR
65
HÜTK,
tuh
Tallinn,
SF
70
50
HÜTK
tuh
tuh
MNT

Harjumaa teeninduskeskustes suuremate bussipeatuste varustamine ootepaviljonide ja infotabloodega

65
tuh

150
tuh

Ootekodade ja infotabloode paigaldamine
bussijaamadesse ja piirkonna keskustesse
Harjumaa ühistranspordi elektroonse
piletimüügisüsteemi rakendamine koos tarkvara
arenduse ja haldamisega
Tallinna trammiliikluse kaasajastamine (TondiÜlemiste lõik)
Uute trammide kasutuselevõtt Tallinnas

350
tuh
200
tuh

400
tuh
250
tuh

HÜTK,
KOV
HÜTK,
KOV

13
mln
27
mln
X

13
mln
27
mln
X

X

X

X

X

X

X

Haabersti ringristmiku rekonstrueerimine

X

X

X

X

Reidi tee ehitus Tallinnas

X

X

X

X

Gonsiori tn rekonstrueerimise projekti ja
ühistranspordi prioriteedi süsteemi välja
töötamine
Raja tn- Akadeemia tee ja Sõpruse pstAkadeemia tee –Ehitajate tee ristmiku
renoveerimine
Võidujooksu tn (Laagna tee –Valge tn)
rekonstrueerimine
Kadaka tee rekonstrueerimine lõigus Kalda tn kuni
Mäepealse tn
Rail Baltic terminali lennujaamaga ühendamine

X

X

X

X

Tallinn,
MKM
Tallinn,
MKM
Tallinn,
SF
Tallinn
SF
Tallinn
SF
Tallinn
SF
Tallinn
SF

X

X

X

X

Tallinn
SF

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Trammiliini väljaehitamine Tallinna lennujaamani

X

X

X

X

Tallinn
SF
Tallinn
SF
Tallinn
SF
Tallinn,

Trammiliinide 1 ja 2 rekonstrueerimine Kopli
suunal
Rannamõisa tee ehitus

160
tuh

215
tuh

HÜTK,
KOV
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Lõuna-Harjumaa ühistransporditerminali rajamine
Kosele
Loksa bussiterminali rekonstrueerimine
„Pargi ja reisi“ parkla ning jalgratta parkla rajamine
Riisipere raudteejaama
Aruküla „pargi ja reisi“ parklate laiendamine ja
uuendamine
Kotka „pargi ja reisi“ parkla rajamine Kuusalu vallas

400
tuh
365
tuh
220
tuh
60
tuh
160
tuh

SF
KOV**
KOV**
KOV**
KOV**
KOV**

Tegevused 2019+
Maakonnaliinide algus- ja lõppterminali rajamine Baltijaama
Tallinn-Turba-Haapsalu-Rohuküla raudteeühenduse taastamine***
Erinevaid transpordiliike (raudtee-, bussi-, laeva-, lennu- ja linnaliiklus) siduva
ühistransporditerminali kavandamine ja väljaehitamine Tallinna regioonis***
Tallinnas ja selle lähipiirkonnas on vajadus rööbastranspordi (trammi) arendamiseks.
Tabasalu; Mustamäe-Haabersti; Pirita-Haabneeme, Lasnamäe-Maardu, Vanasadam,
Lennujaam-Jüri, Tondi-Järve keskus. ***
Pargi ja sõida parklate rajamine Tallinna peamistele sissesõidu suundadele ((Haabersti
(Paldiski mnt 104a,104n 106/1); Laagri (Pärnu mnt 552b, 463e); Männiku (Männiku tee
busside lõpp-peatus); Tartu mnt (tee T20); Peterburi mnt (K.Kärberi tn 64, busside lõpppeatus), Viimsi (Ravi tee busside lõpp-peatus))****
Ühistranspordi terminal ning pargi ja reisi parklad Harku valda ****
Kiirtrammiliin Maardusse Kallavere ühendamiseks Maardu ja Tallinnaga ****
Ühistranspordi terminali rajamine Maardu linna Kellamäe 20 piirkonnas ****
Jalgrattaparklate rajamine raudtee peatustesse. Pargi ja reisi parklad raudtee Urda,
Padula, Valingu jaamade ning Paldiski mnt piirkonda Saue vallas ****
Koostöös ASiga Eesti Raudtee, ASiga Eesti Liinirongid , Saue linn ja Saue vald „Välja“
raudteepeatuse ehitamine ****
Bussiterminalide rajamine Kiisa, Kasemetsa, Saku ja Männiku raudteejaamade või-peatuste
baasil, koos vajalike ehitiste ja rajatistega (ootepaviljonid, parklad, jalgrattaparklad jm) ***
Naissaare sadama renoveerimine ****
Kasutatud lühendid
ELL – Eesti Linnade Liit
EMOL – Eesti Maaomavalitsuste Liit
EVR – Eesti Raudtee AS
HMV – Harju Maavalitsus
HÜTK – Harjumaa Ühistranspordikeskus
KOV – Kohalik omavalitsus
MKM – Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
MNT – Maanteeamet
SiM – Siseministeerium
SF – Struktuurifondid
Tallinn – Tallinna Linnavalitsus, Tallinna Transpordiamet
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Vedaja – sõitjate veoteenust osutav ettevõte
* Nn raudteepeatuste meede.
** Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meede (sh ka Tallinna linnapiirkonna meede),
mille raames on võimalik taotleda toetust muuhulgas ühistranspordiga seotud tegevuste
elluviimiseks.
*** Tegevused on kajastatud Harju maakonna strateegias 2025 või koostatavas Harju
maakonna planeeringus 2030+
**** Tegevused on kajastatud kohalike omavalitsuste arengukavades.
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ARENGUKAVA ELLUVIIMINE JA RAHASTAMINE
Arengukava tegevused on laiapõhjalised, mis jagunevad olemuslikult riigi, regionaalse
(maakonna) ja kohaliku omavalitsuse tasandi ning rakenduslikult ühistranspordi seaduses
sätestatud ühistranspordi korraldajate vahel.
Pidevaid, jooksvaid (nn pehmeid) tegevusi rahastatakse tegevuskavas näidatud vastutavate
organisatsioonide tegevuskuludest. Investeeringuid rahastatakse läbi riigieelarve ja
mahukate objektide puhul struktuurifondide.
Bussi- ja rongiühenduste toimimise eelduseks on riigipoolse sihtotstarbelise toetuse
jätkumine. Riiklik transpordi arengukava näeb ette, et riigi toetus regionaalsele
ühistranspordile tervikuna ei ületa 60% ja konkreetse maakonna või regiooni kohta 70%.
Kuni 2018. a riigi sihtotstarbeline toetus Harjumaa bussitranspordile ei suurene, mis
tähendab kas kohalike omavalitsuste ja sõitjate panuse suurenemist või halvemal juhul
teatud liinide sulgemist. Seetõttu tuleb liinivõrgu kujundamisel paratamatult arvestada
sõidunõudlust ja sellele vastavalt liinivõrku muuta. Bussitranspordi teenuse kvaliteedi
tõstmiseks Harjumaal näeb HÜTK ette liikmemaksu tõstmist, mis läbi erinevate tegevuste ja
investeeringute (täiendava personalil palkamine liinimahu suurenemisel, kaamerate
paigaldamine bussidesse, bussipeatuste varustamine ootekodade ja infoga,
turundustegevused jne) peab suurendama piletitulu ja ühistranspordi sõitjate arvu.
Täpsemad summad räägitakse läbi iga-aastase eelarve koostamise käigus. Võimalusel
taotletakse arendustegevuseks täiendavaid vahendeid struktuurifondide meetmetest.
Tallinna linnatranspordi rahastamine toimub vastavalt Tallinna linna eelarve strateegiale
2015-2018. Tallinna linnaeelarve tegevuskuludest moodustavad linnatranspordi kulud 18–
20%. Majandusliku sisu järgi moodustavad linna tegevuskuludest 23% antud toetused,
millest suurima osakaaluga (64%) on toetus ühistranspordi korraldamiseks. Mahukad
ühistranspordiga
seotud
infrastruktuuri
objektid
loodetakse
rahastada
EL
Ühtekuuluvusfondist.
Kohaliku tasandi infrastruktuur (bussipeatused ja -terminalid, pargi ja sõida parklad,
rattaparklad, kergliiklusteed) on kohalike omavalitsuste hallata ja arendada. Kuni aastani
2020 on kohalikel omavalitsustel võimalus taotleda toetust ühistranspordi objektide
rajamiseks Siseministeeriumi kergliiklusteede programmist, piirkondade konkurentsivõime
tugevdamise programmist ja nn MKMi raudteepeatuste meetmest. Täiendav rahastus saab
tulla ainult kohaliku omavalitsuse eelarvest.
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SEOSED ARENGUDOKUMENTIDEGA
Riiklik transpordi arengukava 2020
Harju maakonna ühistranspordi arengukava lähtub otseselt riiklikus arengukavas seatud
eesmärkidest,
meetmetest,
tegevustest
(sh
rakendusplaan
2014-2017)
ja
mõjuindikaatoritest. Antud arengukava aitab otseselt kaasa läbi regionaalse tasandi
ühistranspordi korralduse järgmiste eesmärkide täitmisele:
 E1: MUGAV JA NUTIKAS LIIKUMISKESKKOND
 E5: MUGAV JA KAASAEGNE ÜHISTRANSPORT
Lisaks toetab arengukava kaudsemalt eesmärke:
 E2: KVALITEETSED TEED JA SUJUV LIIKLUS
 E3: LIIKLUSKAHJUDE VÄHENEMINE
Üleriigiline planeering Eesti 2030+
Üleriigilise planeeringu kaks neljast põhisuunast on:
1) tasakaalustatud ja kestlik asustuse areng – olemasolevale asustusstruktuurile
toetuva mitmekesise ja valikuvõimalusi pakkuva elu- ja majanduskeskkonna
kujundamine;
töökohtade,
haridusasutuste
ja
mitmesuguste
teenuste
kättesaadavuse tagamine toimepiirkondade sisese ja omavahelise sidustamise kaudu;
2) head ja mugavad liikumisvõimalused – teenuste, haridusasutuste ja töökohtade
kättesaadavuse tagab toimepiirkondade sisene ja omavaheline sidustamine kestlike
transpordiliikide abil; tagatud on kiire, piisava sagedusega ja mugav ühendus
välismaailmaga; erinevaid transpordiliike kasutatakse tasakaalustatult, arvestades
piirkondlike eripäradega.
Harju maakonna ühistranspordi arengukava haakub otseselt üleriigilise planeeringuga, mis
puudutab liikuvusvõimaluste parandamist ja töökohtade ning teenuste kättesaadavuse
tagamist toimepiirkondade sisese ja omavahelise sidustamise kaudu.
Eesti regionaalarengu strateegia
Strateegia üldeesmärgiks on toimepiirkondade parem kasutus majanduskasvuks ja
elukvaliteedi tõusuks vajalike hüvede kättesaadavus. Regionaalarengu strateegia visiooni
kohaselt:
 oma eripäradele tuginedes panustab iga piirkond Eesti kui terviku konkurentsivõime
kasvule, saades omakorda osa sellega kaasnevatest hüvedest.
 inimestel on igas toimepiirkonnas kättesaadavad head töökohad, kvaliteetsed
teenused ning mitmekülgseid tegevusi võimaldav meeldiv elukeskkond.
Strateegia läbivad põhimõtted, mis sobivad Harju maakonna konteksti on regionaalse
arengu tasakaalustumine, mis tugineb mitmekeskuselise asustussüsteemi ühtlasele arengule,
keskuste ning keskuse-tagamaa sidustatud areng ning teenuste hea ruumiline
kättesaadavus. Kvaliteetne ühistransporditeenus on võti, mis seda aitab saavutada.
Harju maakonna arengustrateegia 2025
Harju maakond on rahvusvaheliselt aktiivne, koostöö- ja konkurentsivõimeline
pealinnaregioon Läänemere piirkonnas, mida iseloomustavad tegus rahvas, kvaliteetne
elukeskkond, dünaamiline ettevõtlus ja polütsentriline asustus. Harju maakond on elanikule
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armas ja külalist inspireeriv. Harju maakonnas sünnivad head arengud läbi avaliku, era- ja
kolmanda sektori koostöö. Strateegia toetub 3 sambale: tegus rahvas, kvaliteetne
elukeskkond, tasakaalustatud ruumimuster.
Harju maakonna ühistranspordi arengukava aitab otseselt kaasa strateegia ühe eesmärgi
saavutamisele ja valdkonnas nimetatud tegevussuundade elluviimisele: avalike teenuste
kättesaadavus ja vaba aja veetmise võimalused on tagatud elukoha läheduses ning inimesed
osalevad aktiivselt oma elukeskkonna kujundamises. Harju maakonna kohalike omavalitsuste
ja riigi koostöö piirkondliku ühistranspordikeskuse töö käivitamisel on olnud seni edukaim
funktsionaalse koostöö näide. Võrreldes teiste maakondadega on Harjumaal ühistranspordi
korraldamise osas eelis teadmiste ja oskuste osas, mis loovad head eeldused ühistranspordi
teenuse kvaliteedi tõstmiseks.
Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneering „Maakonna sotsiaalne infrastruktuur 2009 –
2015“ (SI)
Planeeringu üldine eesmärk on tagada elanike põhivajaduste rahuldamine sõltumata nende
elukohast igapäevaste teenuste kättesaadavuse näol.
Planeeringu konkreetseks ülesandeks on seisukohtade määratlemine esmavajalike teenuste
kättesaadavuse osas piirkonniti ja ning ettepanekute tegemine teenuste kättesaadavuse ja
paiknemisega seotud probleemide lahendamiseks ja otstarbekamate teenuse
kättesaadavuse tagamise viiside osas erinevates piirkondades. Ühe osa moodustas
ühistranspordi kättesaadavuse ja vajaduste kaardistamine ning ettepanekute tegemine
seoses ühistranspordi infrastruktuuri ja teenuse kättesaadavuse kohta. Erinevate teenuste
lõikes (haridus, arstiabi jne) määratleti ajalised kriteeriumid, mida peaks ühistranspordi
planeerimisel arvestama. Harju maakonna ühistranspordi arengukava haakub SI
planeeringuga eelkõige ühistranspordi teenuse teenindustaseme normide väljatöötamisel ja
kaasajastamisel.
Kohalike omavalitsuste arengukavad
Ühistranspordi arengukava lähtub kohalike omavalitsuste vajadustest, mis puudutab
ühistranspordi teenuse korraldamist ja arendamist. Kohalik infrastruktuur on omavalitsuste
hallata ja arendada. Ühistranspordi olukord, problemaatika ja lahendustegevused on
kokkuvõtliku ülevaatena kajastatud Lisas 1 punktis 5 ning asjakohased investeeringud on
kajastatud tegevuskavas.
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LISA 1. ÜHISTRANSPORDIKORRALDUS JA KITSASKOHAD HARJU MAAKONNAS
1. ÜHISTRANSPORDI KORRALDUSE MÕJUTEGURID
Ühistranspordi korraldus on peamiselt sõltuv:
 rahvastiku paiknemisest ja asustusstruktuurist,
 elanike liikumisharjumustest/vajadustest,
 olemasolevast teede võrgust.
 riikliku ja kohaliku tasandi dotatsioonist
Siinkohal käsitletakse kolme esimest mõjutegurit. Harju maakonna rahvastik on olnud ajas
kasvav, seda eelkõige sisserände ja sellest tuleneva positiivse iibe näol ja seda eelkõige
Tallinnas ja Tallinna ümbritsevates omavalitsustes. Harju maakonna sotsiaalse infrastruktuuri
(SI) teemaplaneeringu rahvastiku prognoosi aluseks võttes on joonisel 1 näidatud kandid, kus
võrreldes planeeringus prognoosituga elanike arv kahanes või suurenes ning kuidas see
kajastub võrreldes reaalse pildiga.

Joonis 1. Harjumaa kantide rahvastikutrendid SI planeeringu alusel. Allikas: Hendrikson ja Ko 2013, Harjumaa
tõmbekeskuste uuring.

Võrreldes 2000. ja 2011.a rahvaloendusega (tabel 1) on eeslinnastunud omavalitsuste
rahvaarv suurenenud kohati 97-132% (Rae, Kiili, Harku, Viimsi). Suurim elanike arvu langus
on toimunud Aegviidu, Loksa ja Vasalemma valdades. Rahvaarvu suurenemine sündide-

surmade alusel arvestamata rännet on järgmise ca 30 aasta jooksul prognoositav ainult
neljandikus maakonna omavalitsustes (Statistikaameti prognoos aastaks 2040).

Tabel 2. Teoreetiline püsielanike lisandumise
potentsiaal Harjumaa suvilaaladel tulevikus.
Allikas: REL 2000, 2011, Hendrikson ja Ko
2013, Harjumaa tõmbekeskuste uuring.

Tabel 1. Rahvaarvu muutus Harjumaa omavalitsustes. Allikas: 2000 ja 2011 REL, Statistikaamet.
NB! Vasalemma valla elanike hulka on siinjuures arvatud ka Murru vangla kinnipeetavad.

Rahva- ja eluruumide loenduse andmetel on võimalik esitada ka teoreetiline elaniku arvu
kasv (tabel 2). Harjumaa suvialadel asub ca 32 000 eluhoonet, millest püsiasustusega on
kaetud 28%. Püsivalt kasutuses olevate hoonete koguelanike arvu alusel võib väita, et
Harjumaale võib lisanduda üle 60 000 elaniku läbi suvilate aastaringse kasutuselevõtu. Antud
stsenaariumi kasvõi osaline realiseerumine tähendab muutusi ühistranspordi korralduses.
Harjumaa Omavalitsuste Liidu ja Harju Maavalitsuse eestvedamisel 2013.a. läbiviidud
Harjumaa tõmbekeskuste uuringus määratleti lähtuvalt Siseministeeriumi juhendist ja
kohalike omavalitsuste konsultatsioonidest 17 teeninduskeskust (joonis 2). Tabasalu, Keila,
Saue, Saku, Kiili, Jüri, Loo, Maardu ning Viimsi ja Haabneeme moodustavad Tallinna ümber
tugevate kohalike tõmbekeskuste ringi. Nendes on valglinnastumise perioodil aset leidnud
elanike arvu aktiivne kasv, kus on tähelepanu pööratud teenuste kättesaadavuse
parandamisele, aktiivselt on arenenud ka erateenused. Loksa, Kiiu-Kuusalu, Kehra, Kose ning
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Paldiski on Harjumaa ajaloolised tugevad keskused. Rahvaarv on küll vähenenud, ent nende
olulisus piirkondliku keskusena on säilinud. Padise-Rummu-Vasalemma ning Turba-Riisipere
on piirkonnad, mis antud metoodika järgi eraldi tõmbekeskust ei moodusta, kuid on olulised
piirkonna teeninduskeskused.
Määratletud teeninduskeskustes asuvad peamised
institutsioonid (haridus-kultuuri-spordiasutused, kaubandus jms), kust lähtuvad
transpordivood Tallinna. Osad neist keskustest on ümberistumiskohaks sõitjate veol
väiksematest küladest suuremasse keskusse.

Joonis 2. Harjumaa tõmbekeskused. Allikas: Harjumaa tõmbekeskuste uuring, Hendrikson & Ko 2013.

Analüüsides 2011. a rahvaloenduse andmetest inimeste elu- ja töökohti saab tõdeda, et
eeslinnastunud omavalitsustest (nn kuldne ring) 49-65% töötajate töökohtadest asuvad
Tallinnas. Harjumaa kaugemate omavalitsuste töötavatest elanikest 16-44% on igapäevaselt
seotud Tallinnaga. 36 300 Harjumaa elaniku töökohad asuvad Tallinnas, mis tähendab, et
üldse 50% hõivatud harjumaalastest töötavad Tallinnas. Üldistatult võib öelda, et tööalase
rände sihtkoht on väga suurel määra seotud Tallinnaga.
Analüüsides elu- ja töökohti Ida-ja Lääne-Harjumaa suunal võib üldistatult öelda, et teataval
määral asuvad töökohad naaberomavalitsustes, kuid mida kaugemal omavalitsuses
elukohaga võrreldes, on töökohtade paiknemine marginaalse tähtsusega. Samas ei ole tööga
seotud liikumiste puhul ida-ja läänesuunaline ühistranspordi vajadus selge ja vajab täpsemat
uurimist.
Tallinna elanikest töötab Tallinnas 81%. Märkimist väärib, et Tallinnas elavatest töötajatest
2300 inimese töökoht asub Maardus, 3500 töökohta Rae vallas, 1200 Harku vallas, 1600
Viimsi vallas, 1000 töökohta Saku ja Saue vallas. Nendes piirkondades asub mitmeid
ettevõtlusalasid (logistika- ja tööstuspargid). Antud kontekstis on oluline arvestada ka
tööliste ühistranspordi korralduse temaatikaga.
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Ka haridusrände osas on Tallinn (eelkõige gümnaasiumiharidus) kõigi maakonna
omavalitsuste jaoks selge tõmbekeskus. Aegviidu, Keila, Kernu, Padise, Nissi, Raasiku, Saue ja
Vasalemma valdades gümnaasium puudub. Maakonna kaugemate omavalitsuste õpilastest
õpib Tallinna koolides kuni 20% (Loksa, Paldiski, Kose, Anija, Kuusalu). Linnapiirkonna
omavalitsuste gümnasistidest 39-60% õpib Tallinna koolides (Harku 60%, Jõelähtme 56%,
Viimsi 52%, Rae, Kiili 47%). 2013 a õppis Harjumaal (v.a Tallinn) 1841 gümnasisti, neist üle
1100 õppis Tallinnas.

Tabel 3. Elu- ja töökoha
vaheline liikumine
Harjumaa
omavalitsustes. Allikas:
REL 2011,
Statistikaamet.
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Harju maakonna teede võrku iseloomustab Tallinnast lähtuvad radiaalsed põhi- ja
tugimaanteed (joonis 3), lisaks veel ida-, lääne-, ja lõunasuunalised raudteeühendused, mida
mööda toimuvad ka põhilised (ühis)transpordivood.

Joonis 3. Harju maakonna teede võrk. Allikas: Maanteeamet.

2013.a Maanteeameti liiklusloenduse kohaselt (AS Teede Tehnokeskus 2014) on suurema
liiklussagedusega teelõigud Tallinna lähiümbruses: Tallinn-Pärnu-Ikla teelõik Tallinn-Ääsmäe
km 13-27, keskmine liiklussagedus 16155 autot/ööpäevas; Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa
teelõik Tallinn-Vaida km 6-21, keskmine liiklussagedus 13709 autot/ööpäevas; Tallinn-Narva
teelõik Tallinn-Liiapeksi km 10-40, keskmine liiklussagedus 12235 autot/ööpäevas; Tallinna
ringtee teelõik Väo-Luige km 0-19, keskmine liiklussagedus 11950 autot/ööpäevas. 2013. a.
on mõõdetud ka üle 30 000 sõiduki ööpäevas (Tallinn-Saue ja Tabasalu suund).
Maanteeameti andmetel on keskmine ööpäevane liiklussagedus 1 km kohta Harjumaal
põhimaanteede osas 8897 autot; tugimaanteede osas 2184, kõrvalmaanteedel 872 sõidukit.
Teeregistri 2013. a aruande kohaselt on Harjumaa kohalike teede pikkus 3154 km, mis on
kohalike omavalitsuste hallata. Neist katteta (kruus, pinnas jm) teid on 2275 km. Põhi- ja
tugimaanteid haldab riik ja magistraalid on valdavalt heas sõidukorras. Riigiteede osas
toimub teede rekonstrueerimine vastavalt Teehoiukava 2014-2020 järgi ja vastavalt eelarve
võimalustele.
Kohalike teede korrashoidu ei suuda kohalikud omavalitsused vajalikus määras
finantseerida. 2010.a Riigikontrolli audit toob välja, et kohalike teede tegelik seisukord ei ole
teada ning teehoiu rahastamisvajadust ei ole siiani kindlaks tehtud. Teehoiu rahastamiseks
nähti siiani riigieelarves ette vahendid üldsummas, mille suurus vastas vähemalt 75%-le
kütuseaktsiisist (v.a erimärgistatud kütused) ja 25%-le erimärgistatud kütuste aktsiisi
kavandatud laekumisest. 1.juulil 2014.a võttis riigikogu vastu teeseaduse muutmise seaduse,
millega seotakse teehoiu rahastamine lahti kütuseaktsiisi laekumisest. Omavalitsuste
teehoiukulud on väljaminekute hulgas ühed suuremad hariduskulutuste järel. 2013. a KOV
eelarve aruannete järgi oli Harjumaa (v.a Tallinn) kohalike omavalitsuste teehoiu kulude
osakaal keskmiselt 8,6% eelarvest (1,3-17,3 %). Omavalitsustel on probleemiks kohalike
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katteta teede halb seisukord, eriti, mis ühendavad väiksemaid teeninduskeskusi. Tallinna
lähedal on probleemiks uusasumite teed, mis on jäänud arendajate poolt välja ehitamata ja
mida omavalitsus ise ei suuda välja ehitada. Teede hoid sisaldab ka investeeringuid
(rekonstrueerimine, ehitamine), kuid omavalitsuste teede hoiu puhul saab rääkida pigem
talihooldest, kruuskattega teede pindamisest, tolmutõrjest ning investeeringuteks paraku
vahendeid ei jätku.

2. ÜHISTRANSPORDIKORRALDUS HARJU MAAKONNAS
Ühistranspordi
korraldus
toimub
riigi,
maakonna
ja
kohalikul
tasandil.
Ühistranspordiseaduses sätestatud organisatsioonid, mis erineva pädevusega ühistransporti
korraldavad on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Maanteeamet, Harju
Maavalitsus, Eesti Liinirongid AS (ELRON), MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus, Tallinna
Transpordiamet ja Tallinna Linnatranspordi AS, kohaliku omavalitsuse üksused.
MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus (HÜTK) kui piirkondlik ühistranspordikeskus asutati
kõikide Harju maakonna kohalike omavalitsuste ja Eesti Vabariigi (esindaja Harju
Maavalitsus) poolt 28. septembril 2004.a. HÜTK korraldab Harju maakonna avalike
bussiliinide ühistransporti alates 2005. aasta algusest. HÜTK eesmärk on ühistranspordi
terviklik korraldamine Harju maakonnas, et tõsta ühistransporditeenuste kvaliteeti ja tagada
maakonna elanikele soodsamad veoteenused. Selle aluseks on optimaalne liinivõrk,
kooskõlastatud sõiduplaanid ning ühtne piletisüsteem. 2014. a töötab keskuses üheksa
inimest: tegevdirektor, büroojuht-juhiabi, arendusjuht, sõitjateveo spetsialist, liiniplaneerijad
(3), piletimüügi spetsialist, pearaamatupidaja. 2005. aasta jaanuarist tegevust alustanud
HÜTKi esialgne töökohtade arv oli 5, vahepeal on lisandunud liiniplaneerijaid ning järelevalve
funktsioon on üle läinud maavalitsuse kätte.
Kohaliku transpordi korraldamine on kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse järgi
omavalitsuslik ülesanne. 2014.a seisuga on kohaliku ühistranspordi korralduse HÜTKile
delegeerinud 9 kohalikku omavalitsust. Ülejäänud omavalitsused korraldavad ühistransporti
ise. Kokku koordineerib HÜTK Harjumaal üle 50 avaliku liini ja pea 60 omavalitsuste sise- ja
õpilasliini.
Harju Maavalitsus on volitanud halduslepingu alusel ühistranspordi (bussiliiklus)
korraldamise Harju maakonnas ja Ühistranspordiseaduse § 6 alusel pandud ülesannete
täitmise HÜTK-ile. Harju Maavalitsus teostab järelvalvet Harju maakonna bussiliinidel
ühistranspordiseadusest ja sõitjateveo üldeeskirjast tulenevate nõuete täitmist ning ka
sõitjate sõiduõiguse kontrolli.
Tallinna linnas korraldab, koordineerib ja planeerib linnatranspordi ja liikluskorralduse
arengut Tallinna Transpordiamet. Bussi-, trolli- ja trammiliiklusteenuseid osutab Tallinna
Linnatranspordiamet AS (TLT) , mis on Tallinna linnale kuuluv ühistranspordiettevõte. TLT
teenindab Tallinna linnas 56 bussi-, 7 trolli- ja 4 trammiliini. Lisaks teenindab linna bussiliine
OÜ MRP Linna Liinid. Täpsemalt on Tallinna ühistranspordi olukorda käsitletud Tallinna
Tallinna arengukavas 2014-2020 ja strateegias „Tallinn 2030“.
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Kommertsbussivedu teenindavad eraettevõtted, Harju maakonnas on hetkel 31
kommertsliini. Veoteenust osutavad AS Samat, AS Temptrans, Hansabuss AS, OÜ Taub
Grupp, OÜ Vilandert, AS H-Liinid, OÜ Arne Auto, M.K. Reis-X OÜ, OÜ Viimars, OÜ EstBus ja
AS Esvil-Reisid.
Eesti Liinirongid AS (ELRON) on ühistranspordiettevõte, mis korraldab Eesti reisirongiliiklust.
Harju maakonnas on käigus 6 liini.
Ühistransporditeenuse alla kuulub ka taksovedu. Peamiselt asuvad taksofirmad Tallinnas,
pakkudes teenuseid maakonna piires. Leidub ka kohalikke taksofirmasid väiksemates
linnades Maardus ja Keilas.
Harjumaa bussiliiklus on jagatud kolme suunda:
 idasuund (katab Jõelähtme, Kuusalu, Viimsi, Aegviidu, osaliselt Raasiku ja Anija vallad;
Loksa ja Maardu linnad);
 läänesuund (katab Harku, Saue, Keila, Kernu, Padise, Nissi, Vasalemma vallad ja Saue,
Keila, Paldiski linnad);
 lõunasuunad (katab Rae, Kiili, Kose, Saku, osaliselt Raasiku ja Anija vallad).
Alates 2005. a on avalikel bussiliinidel sõitjate arv kasvanud 198% 2,5 miljoni sõitjani aastas
(tabel 4). Liinikilomeetrite maht, mida HÜTK hetkel korraldab (delegeeritud avalikud liinid,
valdade siseliinid, piiriülesed liinid) on lõunasuunal 1,98 miljonit kilomeetrit, idasuunal 2,42
ja läänesuunal 2,21 miljonit kilomeetrit. Bussipeatuste käibe (kui palju inimesi peatusest
bussi päevas siseneb) järgi on maakonnas (väljaspool Tallinna) 231 peatust, kus päevas bussi
sisenejate arv on 0, ca 227 peatust, kus sisenejaid on vahemikus kuni 10. 64 peatusest
siseneb igapäevaselt 10-50 inimest, 14 peatust teenindab 50-100 inimest ja 8 peatusest
siseneb päeva üle saja inimese päevas. Harjumaa (väljaspool Tallinna) suurema käibega
peatused on toodud tabelis 5. Paraku ei ole võimalik saada adekvaatset ülevaadet
kommertsliinide statistikast, mis teatud liinide osas sõitjate mahtusid moonutab.
Tabel 4. Sõitjate arv avalikel liinidel 2005-2014. * 2014 prognoos 7 kuu andmete alusel. Allikas: HÜTK

Aasta
Sõitjate
arv
(tuh)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014*

1 263

1 574

1 652

1 993

1 713

1 796

2 001

2 176

2 418

2 505

Tabel 5. Harjumaa suurimate sisenejate arvuga peatused (avalikud liinid) 2013. Allikas: HÜTK

Peatus

Viimsi
keskus
Peatuste 338
käive
(in)

Loo

Kose Tabasalu

Loksa

170

135

130

130

Keila
kirik
114

Rummu Vaida

Kiili

Paldiski

111

95

89

101

Avalike bussiliinide kasutamisel on väga selge reeglipärasus (joonis 4). 2013. aasta novembri
kuu andmestikule toetudes on välja joonistatud bussi kasutamise sagedus tüüpilise töö- ja
puhkepäeva lõikes. Sõitjate osas on hommikune tipptund kell 7 ning õhtul jaguneb see
pikema vahemiku 15-17 peale. Puhkepäeval on sõitjate arv enamvähem samaväärne kui
tööpäeviti 10-12 vahel.
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Joonis 4. Avalike liinide sõitjate sagedus 2013.a novembri andmete alusel. Allikas: HÜTK

Bussitranspordi kasutajate arv 2013.a lõikes keskmiselt ühes kuus idasuunal (Loksa, Loo,
Viimsi jt) oli 44500 inimest, lõunasuunal (Peetri, Kiili, Rae, Vaida, Kose jt) 70 400 ja
läänesuunal (Paldiski maantee, Kloogaranna jt) 81900 sõitjat kuus. Kokku kasutasid
bussitransporti keskmiselt ühes kuus 196 800 inimest.
Reisirongiliiklus on Eestis jagatud neljaks suunaks: ida-, lääne-, edela- ja kagusuund. Harju
maakonna kontekstis toimub sõitjate vedu ida- (Tallinn-Aegviidu), edela- (Tallinn-Rapla) ja
läänesuunal (Tallinn-Kloogaranna, Tallinn-Riisipere, Tallinn-Paldiski, Tallinn-Pääsküla).
2013. a keskpaigast teenindavad liine uued elektrirongid, 2014.a lisandusid uued
diiselrongid. Uued rongid, uus teenuse kvaliteet ja sageduste tihendamine on 2013 II
poolaastal ja 2014.a sõitjate arvu oluliselt suurendanud. Antud liinide näitel reiside maht
käesoleva aasta 9 kuuga suurenenud 5% võrreldes terve 2013. aastaga.
Tabel 6. Reisirongi liikluse trend Harju maakonnas. Allikas: ELRON
Liin
2010
2011
2012
Tallinn-Rapla*
187 549
195 508
195 355
Tallinn-Lelle*
87 914
89 799
86 446
Tallinn-Paldiski
760 262
794 822
590 814
Tallinn-Riisipere
681 379
710 160
552 682
Tallinn-Keila
324 999
279 692
204 848
Tallinn-Kloogaranna
187 590
195 443
143 483
Tallinn-Pääsküla
103 282
102 258
64 214
Tallinn-Aegviidu
866 456
776 059
719 183
*Antud liinidel sõidetakse üle maakonna piiride.

2013
161 189
76 762
637 782
533 235
282 422
157 196
50 062
675 704

2014 (9 kuud)
160 529
822 984
622 996
333 203
118 731
93 452
569 257

Analoogselt bussiliiklusega näitab regionaalse reisrongiliiklus selgelt Tallinna ja Tallinnast
välja sõitjate voogu, mis eelduslikult on suures osas seotud tööalase rändega. Tsooni
esimeses lahtris märgib esimene number tsooni, kust sõitja peale läheb ning teine number
näitab, kuhu tsooni ta sõidab. Kolmandast-neljandast tsoonist sõitjate arv võrreldes teise
tsooniga on märgatavalt suurem, mis eelduslikult võib olla tingitud kommertsbussiliinide
suuremast osatähtsusest pealinna läheduses või rongiühenduse puudumises vastavas
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piirkonnas. Elektrirongi kasutajaid keskmiselt ühes kuus on 252 700. Viiendast esimesse
tsooni sõitjaid on keskmiselt 77200 inimest kuus.
Tabel 7. Regionaalse reisirongi kasutajate statistika 2014.a. Allikas: ELRON
Tsoonid Jaanuar
Veebruar
Märts
Aprill
1-1
62 521
62 837
75 381
82 788
1-2
11 895
11 996
14 423
15 594
1-3
25 537
24 028
28 849
30 427
1-4
25 299
24 104
28 530
30 917
1-5
3 307
3 489
4 273
2 383
2-1
11 821
12 199
14 333
15 147
2-2
1 579
1 465
1 910
1 941
2-3
2 548
2 191
2 773
2 694
2-4
1 773
1 547
1 775
2 032
3-1
24 638
24 611
29 377
31 276
3-2
2 224
2 369
2 884
2 892
3-3
1 335
1 332
1 681
1 684
3-4
3 729
3 036
3 577
3 884
4-1
24 839
24 226
28 605
31 702
4-2
1 718
1 560
1 885
2 077
4-3
3 187
3 555
4 073
4 405
4-4
1 963
1 767
2 352
2 412
4-5
125
97
123
140
5-1
3 216
3 677
4 262
2 117
5-4
119
113
137
165
5-5
265
337
359
378

Mai
89 699
16 421
34 798
36 754
2 375
16 928
2 110
3 010
2 264
33 452
2 777
1 832
4 712
35 390
2 159
4 103
2 560
133
2 532
125
392

Juuni
75 038
15 612
33 866
37 310
3 107
15 825
1 799
2 960
2 157
32 854
2 587
1 840
4 208
37 213
2 044
4 091
2 429
186
3 188
206
451

Tallinna ühistranspordi iseloomustamisel saab tugineda Tallinna statistika aastaraamatule
"Tallinn arvudes" (2014). Ühistranspordiga tehtavate sõitude arv (buss, tramm, troll)
Tallinnas on perioodil 2003-2007 kasvanud 126, 4 miljoni sõiduni aastas. 2008-2010 langes
sõitude arv 114 miljonini, 2011-2013 on toimunud järsk tõus, 2013. aastal tehti
ühistranspordiga 151 miljonit sõitu. Liinide arv on 2009-2013 püsinud stabiilne (2013.a 71
liini), liinikilomeetreid on viie aasta jooksul lisandunud 30 (2013.a 781 km), sõidukite arv on
alates 2010. aastast suurenenud 44 võrra (2013. a 477 sõidukit). Transpordiliikide osakaalu
jagunemine on perioodil 2009-2012 olnud üsna sarnane: bussiliiklus 53-49%, trammiliiklus
21-25%, trolliliiklus 27-28%. 2013. a. järgi on bussiliikluse osakaal 64%, tramm 17 ja troll
19%. Põhjus tuleneb ilmselt trammiliikluse ja infrastruktuuri remonttöödest. Liikumisviiside
lõikes on Statistikaameti järgi Tallinnas ühistranspordi kasutajate osakaal 43% (auto 46%,
jalgsi 10%, jalgrattaga 1%). Kulud ühistranspordi korraldusele on perioodil 2009-2013 olnud
vahemikus 49,15 kuni 55,58 miljonit eurot aastas. Kuni 2013. aastani moodustas kulukattest
piletitulu vahemikus 28-33%, 2013. a. oli see 7%. Põhjus on tingitud tasuta sõiduõiguse
kehtestamisest. Linna dotatsioon on samal perioodil olnud vahemikus 58-63%, 2013. a 93%
ühistranspordi kuludest.
2009. a oktoobrist hakkas kehtima ühtne Tallinna ja Harjumaa kuupilet. 2012.a septembrist
rakendus Tallinnas ja Harjumaal uus e-pileti süsteem, mis asendas senised ID-pileteid
(Tallinnas), pabersõidukaardid ja talongid (Tallinnas). Ühiskaardile kui andmekandjale saab
osta sõiduõigust, perioodipiletid ning laadida raha piletiostuks. Kaardi isikustamisel saab
kasutada erinevaid soodustusi. Uue piletimüügisüsteemi tulemusena tekkis adekvaatne
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ülevaade ühistranspordi kasutamisest kogu maakonna territooriumil avalikel liinidel, mille
alusel on võimalik liinivõrku jooksvalt parendada ning liinivõrku kavandada. Ühtlasi on
võimalik kirjeldada inimeste liikumist tsoonide vaheliselt. Kommertsbussiliinidel on omad
piletisüsteemid, mis hetkel avalike liinidega ei ühildu. Rongiliikluses on ELRONil kasutusel
elektrooniline puutevaba kiipkaart. Tallinlane saab hetkel ühiskaardiga sõita reisirongis
ELRONi I tsoonis tasuta. Ühistranspordi kasutaja seisukohast, kui Harjumaa inimene soovib
kasutada kombineeritult rongi, avalikku- ja kommertsbussiliini, peab ta omama vähemalt
kolme erinevat piletit.
Alates 01.01 2013 kehtib Tallinnas registreeritud elanikele tasuta ühistranspordiga
sõiduõigus. See on mõjutanud Harjumaa ja ka teiste omavalitsuste elanike registreerimist
tallinlaseks, mis omakorda on mõjutanud füüsilise isiku maksutulu laekumist omavalitsustes.
Antud hetkel puudub ülevaade, millist mõju on tasuta ühistransport avaldanud
ühistranspordikasutajate arvu seisukohast. Tallinna eeskujul on tasuta ühistranspordi
teenuse 1.02.2013 kehtestanud Keila linn. Sarnaseid soodustusi on plaanis teistelgi
omavalitsustel. Kõikidel kohalikel omavalitsustel on sõitjagruppidele soodustused, mis
kokkuvõttes on väga erinevad. Ühtse piletisüsteemi arendamise puhul tuleks
sõidusoodustusi ühtsustada.

3. TEENINDUSTASEME NORMID
Riiklikust transpordi arengukavast saab välja lugeda mitmed regionaalse ühistranspordi
korralduse põhimõtted:
 Regionaalne ühistransport tagatakse valdavalt avaliku teenusena. Ühistransporti
eelisarendatakse piirkondades, kus elab rohkem inimesi. Regionaalse ühistranspordi
eesmärk on toimepiirkonna keskuste ühendamine nende tagamaaga. Kuigi
toimepiirkonna keskused on valdavalt maakonnakeskused, lähtutakse regionaalse
liinivõrgu kujundamisel maakonna piiride asemel eri piirkondade inimeste ja
toimepiirkonna keskuste vahelistest liikumistest.
 Regionaalne ühistransport on korraldatud selliselt, et tagatud oleks juurdepääs
sotsiaalsele infrastruktuurile ja inimestel on võimalus toimepiirkonna keskuses tööl
käia. Seejuures arvestatakse liinivõrgu kujundamisel inimeste erinevaid
liikumisvajadusi tulenevalt soost, vanusest või muudest teguritest.
 Riigi toetus regionaalsele ühistranspordile ei ületa tervikuna 60% ja konkreetse
maakonna või regiooni kohta 70%.
 Baasteenust pakutakse paikkondades, kus elanike arv on vähemalt 100.
 Autokasutuse vähendamisele suunatud teenust (konkurentsiteenus) pakutakse
rohkem kui 3000 elanikuga asulate ja selle jaoks olulisemate toimepiirkonna keskuste
vahelistel liinidel. Maakonna piire ületava kaasaegse regionaalse liinivõrgu
kujundamiseks viiakse bussiliikluse korraldus aastaks 2020 eri maakondi
hõlmavatesse piirkondlikesse ühistranspordikeskustesse.
 Regionaalse bussiliikluse korraldamisel jätkatakse praegust praktikat, kus tellitakse
vedajatelt teenust ning tasutakse neile tellitud liinikilomeetri hinna alusel. Selline
lähenemine on oluline, et mitmete vedajate (sh rongiliiklus) olemasolu korral tagada
võimalus ühtsete piletisüsteemide loomiseks.
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Maakondade kommertsliinide tegevust ei piirata, välja arvatud juhul, kui see on
vajalik teenusstandardi saavutamiseks. Avaliku teenuse kvaliteedi tõus peab tagama
selle, et kujuneks ühtne süsteem ja kõigil piirkonna elanikel oleks võimalik kasutada
avalikku teenust.
Vedaja huvi kvaliteedi tõstmise ja piletitulu suurendamise vastu tagatakse
kvaliteedikriteeriumite sätestamisega ning vedajale makstava tasu sõltuvusse
seadmisega kriteeriumidest kinnipidamisest
Regionaalset reisirongiliiklust jätkatakse praeguses teenindusareaalis. Liinide avamise
vajadust uutel lõikudel analüüsitakse edaspidi arvestades seni tehtud investeeringute
mõju reisirongiliiklusele ning uute investeeringute sotsiaalmajanduslikku tasuvust.
Kohalike omavalitsuste ülest õpilasvedu korraldatakse integreeritult avaliku
liiniveoga. Soodustatakse maaomavalitsuste liinivõrkude integreerimist
regionaalsesse liinivõrku. Õpilaste transpordiks mõeldud liinid peaksid olema
kasutatavad kõigi elanike jaoks. Samas võib maakonnaliine pikendada, juhul kui see
võimaldab otstarbekamalt õpilasvedu korraldada.
Liinivõrgud kujundatakse selliselt, et õpilastel, kelle jaoks põhikool on elukohajärgne
kool, ei kuluks kooli jõudmiseks rohkem kui 60 minutit.
Kohalikku bussi-, trolli- ja trammiliiklust riik tegevuskulude katmisel ei toeta.

Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneeringus „Maakonna sotsiaalne infrastruktuur 20092015“ (SI) on kehtestatud üldised teenindustaseme normid esmatasandi teenuste
kättesaadavuse tagamiseks. Kuna need kehtivad 2015. a lõpuni, on 2015. a jooksul vajalik üle
vaadata ja korrigeerida uued normid lähtudes seniste normide analüüsist ja riiklikust
transpordi arengukavast.
Tabel 8. Esmatasandi teenuste kättesaadavuse seos ühistranspordi teenusega. Allikas: SI teemaplaneering,
Harju Maavalitsus.
Esmatasandi teenused
Lastehoid/alusharidus
Kuni 20 minutit ühistranspordiga
Algharidus
Kuni 30 minutit ühistranspordiga
Põhiharidus
Kuni 30 minutit ühistranspordiga
Üldkeskharidus
Kuni 45 minutit ühistranspordiga
Perearsti teenus
Kuni 30 minutit ühistranspordiga
Ravimimüük (apteek)
Kuni 30 minutit ühistranspordiga
Esmatarbekaubad
Kuni 30 minutit ühistranspordiga
Postiteenus
Kuni 30 minutit ühistranspordiga
Ühistranspordiühendus (kant)
Vähemalt 2 korda päevas edasi-tagasi otstarbeka intervalliga
maakonnakeskusega
Täiendavad teenused
Pangateenus
Kuni 30 minutit ühistranspordiga
Raamatukogu
Kuni 30 minutit ühistranspordiga
Spordisaal / võimla
Kuni 30 minutit ühistranspordiga
Kultuurikeskus
Kuni 1 tund ühistranspordiga
Ujula
Kuni 1 tund ühistranspordiga

Ülevaade olemasolevate normide täitmisest ja normide muutmise vajadusest regionaalses
bussitranspordis
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Harju maakond on jaotatud 116-ks bussitranspordi teeninduspiirkonnaks (teeninduspiirkond
on maa-ala, mille elanikke on võimalik teenindada ühe liiniga). Piirkonnad, kus 2014. a
seisuga tuleks eelisarendada ühistransporti pakkudes konkurentsiteenust on: Haabneeme,
Jüri, Kehra, Keila linn, Laagri, Loksa, Maardu linn, Muraste, Paldiski, Peetri, Saku, Saue linn,
Tabasalu ja Viimsi.
Teenus (lähtuvalt riiklikust arengukavast)
Ei pakuta teenust (kuni 100 elanikku)
Baasteenus (100-3000 elanikku)
Konkurentsiteenus (üle 3 000 elaniku)

Piirkondi Harjumaal
6
96
14

1) Kättesaadavus
Transpordiliigid
SI: Transpordiliike planeeritakse integreeritult. Kõigi maismaa transpordiliikide puhul
makstakse võrdset dotatsiooni sõitja kohta. Sellega tagatakse rongiliikluse toimimine
tihedalt asustatud piirkondades ning piirkonnale sobiva suurusega veeremi kasutus
bussiliikluses hõredamini asustatud piirkondades.
Transpordi liikide analüüs (vähima kulu analüüs) on teostamata. Integratsioon on
vähene.
Ümberistumine
Ümberistumise normid on reeglina tagatud. Oleks vajalik põhiliini avamine Randvere
ja Leppneeme piirkondadele. Vähenenud nõudlusega piirkondades tuleks kaaluda
põhiliinide asendamist toitvate liinidega (liin, mille puhul ühissõidukid võtavad peale
sõitjaid lähtekohast ja viivad nad mis tahes teisele ühissõidukile). Sealjuures
ühendades toitvad liinid kooliliinidega. Sellisteks piirkondadeks on näiteks: Turba Riispere - Lehetu, Anija - Kehra, Aruküla - Raasiku, Laagri piirkond (Saku, Laagri,
Ääsmäe, Kernu jne).
Sõiduki täituvus
Kuna sõiduki täituvus on kõige kiiremini muutuv näitaja, jälgitakse seda pidevalt.
Norm vajaks vähendamist, kuna suur täituvus esineb just konkurentsitasandi puhul.
2014. a seisuga esinevad probleemid sõidukite täituvusega Tabasalu piirkonnas ja liini
nr 145 esimesel väljumisel.
Sagedus (väljumisi päevas)
2014. aastal on tööpäeval sageduse norm täitmata viies piirkonnas ja puhkepäeval
üheksas piirkonnas. Sageduse normid piirkondadele, kus on üle 1500 elaniku, ei vaja
muutmist. Väiksema elanike arvuga piirkondade norme tuleks rohkem
diferentseerida ja kehtestada normid piirkondadele elanike arvuga 100 – 500
elanikku.
Tabel 9. Piirkonnad, kus on tööpäevadel sageduse norm täitmata. Allikas: HÜTK
Teenindus
Elanikke
Sageduse
Sagedus
Avalike busside
piirkond
2014
norm TP
2014
sagedus

Puudu
väljumisi

Loksa

3 182

25

22

17

-3

Vääna

1047

10

9

9

-1

11

Oru

749

5

3.5

3.5

-1.5

Pikavere

660

5

3.5

3

-1.5

Rae küla

818

5

4

0

-1

Tabel 10. Piirkonnad, kus on puhkepäevadel sageduse norm täitmata. Allikas: HÜTK
Teenindus
piirkond

Elanikke
2014

Sageduse
norm LP

Sagedus
2014

Avalike busside
sagedus

Puudu
väljumisi

Harju-Risti

632

7

5

5

-2

Kernu

688

7

4

0

-4

Loksa

3 182

17

16

12

-1

749

3

2

2

-1

4 668

17

15

15

-2

Peningi

519

3

2.5

2.5

-1

Pikavere

660

3

3

3

-1

Rae küla

818

3

0

0

-3

1047

7

6

6

-1

Oru
Peetri

Vääna

Teepikkus peatusesse
Norm on enamasti täidetud, kuid värske analüüs puudub. Norm muutmist ei vaja.
Liinitöö ajad
Norm on kehtestatud teeninduspiirkondadele, kus on üle 500 elaniku. Väiksematele
piirkondade puhul puudub normi kehtestamise vajadus. Norm piirkondadele üle 10
tuhande elaniku ja alla 500 elaniku ei vaja muutmist. Norm keskmistele piirkondadele
vajaks diferentseerimist.

Piirkond, mida
liin(id) teenindab
Linn, vallakeskus või
muu oluline
tõmbekeskus
Linn, vallakeskus või
muu oluline
tõmbekeskus
Hajaasustuspiirkond

Elanike arv liini
mõjupiirkonnas

Liinitöö algus
(saabumine
tõmbe
keskusesse)

Liinitöö lõpp
(väljumine
tõmbe
keskusest)

Piirkondi

Norm
täitmata

üle 10 000

6

24

1

0

1 500-10 000

7

23

28

14

üle 500

8

20

33

3

Usaldusväärsus
Liiniveo lepingu sätteid on täiendatud ja järelvalvega lepingu täitmise üle toimub
pidevalt. Aastaks 2014. ei ole lepingutesse sisse viidud boonussüsteemi.
2) Muud normid
Normid, mis puudutavad ligipääsetavust, infot, aega, mugavust, turvalisust, ja keskkonda
vajavad kaasajastamist.
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3) Liiniveo leping
Lepingutesse on viidud põhjalik trahvisüsteem, kuid järgnevatesse lepingutesse on vajalik
sisse viia ka boonussüsteem. Põhjamaade praktika on näidanud et boonussüsteem toimib
paremini kui trahvisüsteem. Boonussüsteemi tuleks kasutada näiteks järgmiste näitajate
puhul: ärajäämiste arv, hilinemiste arv/suurus ja sõitjate rahulolu. Näitajate tasemete
määramine nõuab täpsemat analüüsi ja sõitjate rahulolu küsitluse metoodika väljatöötamist
ning küsitluse korraldamist.
Tabel 11. Teenindustaseme näitajaid, mille täitmist reguleeritakse liiniveo lepinguga. Allikas: HÜTK
Näitaja
Punkt lepingus
Täitmine
Usaldusväärsus
Ärajäänud veootste suhe planeeritud veootste
Täidetud
arvu 0,05-0,3%
Regulaarsus/Täpsus
Hilinenud veootste suhe planeeritud veootste
Täidetud
arvu 1-5%
Info
Peatuste häälteatamine, sõiduplaanid
Osaliselt täidetud
sõidukites, juhi teenindamine
Kliendi eest hoolitsemine
Sõitjate teenindamine sõidukites ja peatustes
Osaliselt täidetud
Ligipääsetavus
Madalapõhjaliste sõidukite kasutamine
Täidetud
Puhtus
Sõidukite puhtus
Täidetud
Ohutus
Liikluseeskirjade järgimine, ohutu sõit
Osaliselt täidetud
Keskkond
Kehtestada sõidukitele keskkonna nõuded
Täidetud
alates 2010 aastast

4. ÜHISTRANSPORDI KORRALDAMISE KITSASKOHAD
Ühistranspordi korralduse praeguste kitsaskohtade kaardistamiseks toimusid arutelud HÜTK
bürooga ja viidi läbi seminar, mis eelkõige oli suunatud kohalikele omavalitsustele (6. juuni
2014). Kokkuvõttena võib öelda, et käsitletud probleemid on erineva iseloomuga – tehnilised
ja igapäevasest rutiinsest tööst tulenevad (nt transpordi info edastamine);
planeerimisprotsessiga seotud (nt ebapiisav ja tagantjärgi kaasamine); põhimõttelist laadi,
mis on ühtlasi ka arengu väljakutsed (nt ühtne ühistranspordi planeerimine); poliitilist laadi
(haldus- ja koolireformi elluviimine, Rail Baltica ärakasutamine regionaalses ühistranspordis);
infrastruktuurilased (nt puuduv maakonnaliinide algus- ja lõppterminal).
Mitmed probleemteemad ei ole faktiliselt tõestatavad, vaid on hinnangulised sh HÜTK büroo
eksperthinnangutel põhinevad. Teatud probleemide analüüsimiseks vajalikud uuringud
käsitletakse
arengukavas
eraldi
tegevustena.
Tegevuskavasse
on
lülitatud
lahendustegevused nende kitsaskohtade osas, mille elluviimise tõenäosus kaasatud
partnerite hinnanul on suurem ning võimalik rahastusallikas on olemas.
Igal juhul tuleb arvestada, et ühistranspordikorraldus toimub erinevatel otsustustasanditel
ning kõikide lahenduste käsitlemine ainult maakonna tasandil ei ole võimalik ja
tegevussuunad saavad olla soovituslikku laadi.
Peamised üldistatud väljatoodud probleemid:
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Kõikide transpordiliikide ja -pakkujate ülese statistika puudumine ja killustatus.
Valdkondlikku transpordi infot omavad erinevad asutused, mis pärsib ühtse liinivõrgu
planeerimist;
Ühtse ühistranspordi tellimiskeskuse puudumine;
Puudub selgus Tallinna kergrööbastranspordi arendamise prioriteetsuse osas, kas
seda arendatakse vaid Tallinna-siseselt või laiemalt;
Tallinn arendab oma ühistranspordi infosüsteemi. Transport on piiriülene ning
ühistranspordikorraldust tuleb arendada lähtuvalt sõitjate huvidest ja koostöös;
Puudub ühtne piletisüsteem sõltumata transpordiliigist. Vajalik on ühildada avalik ja
kommertsliin bussitranspordis ja reisirongi piletisüsteem;
HÜTK ei ole õigeaegselt kaasatud planeeringute koostamisse, mistõttu tekivad
probleemid peatuste asukoha valikuga;
Üld- ja detailplaneeringute koostamisel ei tehta piisavalt koostööd
ühistranspordikorraldajatega;
Asustusstruktuuri ja transpordivõrgu tehnilisele infrastruktuurile ei pöörata piisavalt
tähelepanu;
Teadmatus, kuidas hakkab koolireformi elluviimisel toimuma koolitranspordi
rahastamine;
Ühistranspordi liikumissagedus ei ole piirkonniti vajadustele vastav;
Koolitranspordiga seotud info edastamine omavalitsuste poolt on kohati puudulik;
Piletihinnad ei ole optimaalsed, kaugemalt sõitja kulutab rohkem aega ja raha;
Kliendisõbraliku personali (eelkõige bussijuhtide) puudus;
Bussipeatustes olev informatsioon ei ole kohati adekvaatne;
Tangentsiaalne ühistranspordiliiklus maakonnasiseselt on puudulik (nt LoksaPaldiski);
Tööliste transpordi korraldamisel tööandja poolt rakendub ettevõttele
erisoodustusmaks;
Kohalikul omavalitsusel puudub võimalus kohaliku maksuna nt ummikumaksu
kehtestada, et suunata liiklusvoogusid;
Riigihangete seadusest tulenevalt ei ole sõitjateveo nõudluse suurenemisel võimalik
üle 20% sama hanke juures täiendavalt liinikilomeetreid tellida;
Maakonna kaugemad avalikud liinid on aeglasemad kui eraliinid ning ei ole seega
konkurentsivõimelised;
Busside ümberpööramiskohti on vähe ja need ei vasta nõuetele (nt Laulasmaa,
Vääna-Jõesuu, Kuusalu, Paldiski mnt – Treppoja ristmik);
Puuduvad piirkondlikud ühistranspordi terminalid ja suuremates peatustes
elektroonilised ühistranspordi infosüsteemid;
Puudub kaasaegne maakonnaliinide algus- ja lõppterminal;
Kohalikes teeninduskeskustes napib pargi ja sõida ning jalgratta parklaid;
Arendusraha ühistranspordi korraldamise arendamiseks napib (uuringud,
arendustegevused, koolitused, turundustegevused).

5. ÜHISTRANSPORDI KAJASTATUS KOHALIKU OMAVALITSUSE ARENGUKAVAS
Alljärgnevalt on välja toodud kõikide Harju maakonna kohalike omavalitsuste arengukavade
olukord, probleemid ja tegevused, mis käsitlevad kohaliku ja regionaalse ühistranspordi
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küsimusi ja investeeringuid. Ühistransporti on käsitletud väga erinevalt, nii deklaratiivselt kui
konkreetse ülesande ja investeeringuni välja. Neljas omavalitsuse arengukavas (Kernu, Kiili,
Raasiku, Vasalemma vallad) ühistransporti eraldi käsitletud ei ole sh ka tegevusi.
Üldistavalt võib välja tuua ühiste märksõnade ja tegevustena:
- funktsionaalsem koostöö HÜTKiga ja ELRONiga liinide avamise, sõidugraafikute
ühildamise ja tihendamise ning peatuste planeerimise ja rajamise osas;
- kohalike bussipeatuste, ootekohtade korrastamine sh adekvaatse info tagamine;
- õpilasliinide muutmine avalikeks liinideks sh liinide üleandmine HÜTKile
- Pargi ja sõida parklate, rattaparklate rajamine;
- potentsiaalsed kergrööbastranspordi arendused (Maardu, Harku suund, Tallinna
lennujaam, Viimsi suund).
Tabel 10. Ühistransport KOV arengukavades. Allikas: Kehtestatud arengukavad sh eelarvestrateegiad.

AEGVIIDU VALD ARENGUKAVA 2015-2019
Valda iseloomustab suures osas raudteel põhinev transpordikorraldus. Ühistranspordis on
Aegviidus kõige tähtsamal kohal raudtee: rongiga saab liigelda Tallinna, Tartu ja Narva
suunal. Haridusasutuse – gümnaasiumi, kutsekooli – puudumisel asulas on oluline tagada
mujal asuvate haridusasutuste hea kättesaadavus ühistranspordiga.
ANIJA VALD ARENGUKAVA 2014-2024
Hetkeolukord
Valla ühistranspordi sõlmpunkt on Kehra. Kehrat läbib Tallinn-Tapa raudtee ning elanikel
on võimalik kasutada Elroni linnalähi- ja linnadevahelisi ronge. Kehras on lõpp-peatus
maakondlikel bussiliinide ning vallasisestel bussiliinidel. Teiseks suuremaks
ühistranspordisõlmeks on Alavere, kus ristuvad maakondlikud liinid ning vallasisesed
bussid. Vallasisesed bussiliinid on planeeritud ennekõike lähtuvalt koolide õppetöö
vajadustest
Eeldusel, et aastast 2014 toimub tihedam ja kiirem rongiühendus Kehra ja Tallinna vahel,
on valla ühistranspordi tulevikuperspektiiviks vallasiseste kogumisliinide suurendamine.
Strateegiline eesmärk: valla kõiki piirkondi katab vajadusi arvestav ühistranspordi
võrgustik
Meede 1:valla ühistranspordi võrgustiku arendamine
Tegevused:
1. Hetkeolukorra ja vajaduste kaardistamine.
2. Tegevuskava koostamine koostöös Harjumaa ÜTK ja raudtee ettevõtetega.
3. Olemasolevate vallasiseste bussiliinide optimeerimine.
4. Bussipeatuste rekonstrueerimine koostöös kohaliku kogukonnaja Maanteeametiga.
5. Kehra jaamahoone ootesaali ning parklate ja ühendusteede rekonstrueerimine.
HARKU VALD ARENGUKAVA 2037
2.4.4 Ühistransport
Ühistransporti korraldab valla piires Harjumaa Ühistranspordikeskus. Tallinna-suunaline
ühistransport liigub mööda Tallinn- Rannamõisa- Klooga ja Tallinn- Keila maanteed, mis
toimib hästi. Veo tihedus on optimaalne ja sõiduplaanidest kinnipidamine hea.
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Põhimureks on ühistranspordiühenduse puudulikkus valla keskuse Tabasalu ja Vääna ning
Kumna külade vahel. Samuti on vajab edasi arendamist 2011. aastal käivitatud ühtne
piletisüsteem Tallinna linnaga. Valla siseliinid on välja kasvanud endistest õpilasliinidest ja
põhimarsruudid pole eelnenud aastatel oluliselt muutunud. Siseliinide osas on
probleemiks väljumiste sõltuvus kooli algus- ja lõpuaegadest ning osade liinide liigne
pikkus ja täituvus. On tekkinud vajadus ülal-nimetud liinide tükeldamise järele, mis
võimaldaks lisada sõiduplaani uued elupiirkonnad, Kallaku teel, Ilmandu külas ja Vahi
külas.
Strateegiline eesmärk:
Ühistranspordiliiklusega on tagatud ühendused tõmbekeskustega valla sees ja
väljaspool.
Strateegilise eesmärgi saavutamiseks tehakse tihedat koostööd Harjumaa
Ühistranspordikeskusega ning osaletakse selle juhtimises. Bussiliinid on korraldatud nii, et
need tagavad elanikele ühendused tõmbekeskustega.
Olulisemad tegevused:
- Täiustatakse Tallinna ja kandikeskuste vahelist ühistranspordiühendust
- Osaletakse aktiivselt Tallinna ja Harjumaa ühtse piletisüsteemi juurutamisel ja
liinivõrgu planeerimisel.
- Planeeritakse ühistranspordi terminali asukoht ning „Pargi ja reisi“ süsteem.
- Avatakse vallasisesed ühistranspordiliinid, mis ühendavad Harkut ja Harkujärvet
vallakeskusega.
- Säilitatakse Tallinna poolt tulev potentsiaalne elektritranspordi koridor
JÕELÄHTME VALD ARENGUKAVA 2012-2025
4.2 (Maa)elu valdkond
Ühistranspordi liinivõrku korraldab MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus. Liinivõrk on
kohati ebaühtlane, mõned külad on ühistranspordiga katmata. Vallasiseselt sõidavad
endistest koolibussiliinidest 2011.a. kujundatud avaliku liiniveo liinid. Loo ja Kostivere
alevikes sõidavad ka kommertsliinide „marsruuttaksod“. Vallarahva ootused
ühistranspordile on suuremad kui valla eelarvevahendid seda võimaldavad, seetõttu on
oluline, et ühistranspordi korraldamisel säilitab vald ratsionaalsuse, lähtudes peamistest
vajadustest – õpilaste ligipääs haridusteenusele ja täiskasvanute võimalus minna tööle.
Kvaliteetse bussiühenduse oluliseks osaks on korras bussiootepaviljonide olemasolu.
Selles osas on veel katmata arenguvajadusi. Liinivõrgu parendamisele aitab kaasa
koostöö ühistranspordi kasutajatega, aktiivne osalemine valdkonna korraldamisel
maakonna tasandil.
KEILA LINN ARENGUKAVA 2013-2025
Linnaelanike küsitluse kokkuvõte.
Rongide ja marsruuttaksode olemasolu on äärmiselt vajalik ja kasulik, soovida jätab nende
sõidugraafik (liiga pikad ooteajad). Tallinn - Keila suunal võiks olla tihedamad väljumised ja
ka hilisõhtused reisid, seda vähemalt nädala lõpus – neljapäev kuni pühapäev (kas siis
bussi, rongi või marsruuttakso näol). Õhtuste aegade põhjenduseks toodi erinevate
meelelahutuskohtade külastamise soov (teater, kino jne) ja graafiku tihedamaks
muutmisel asjaolu, et suur osa Keila elanikest õpib ja töötab Tallinnas ning ühistranspordi
sõidugraafik mängib liiklemisel suurt rolli. Lisaks Tallinn-Keila suunalise ühistranspordi
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parandamisele tuleks arendada ka bussi- ja rongiliiklust Kloogaranna, Meremõisa,
Lohusalu, Keila-Joa ja Laulasmaa suunal.
Eesmärk 17:
Ühistransport on korraldatud linlaste vajadustele vastavalt.
Tegevuskava 2014-2017:
17.1.Tagatakse linna ühistransport, st bussiliiklus linnas
17.2.Tehakse koostööd Harjumaa Ühistranspordikeskusega, et parendada linna
bussiliinide logistikat, ühilduvust maakonnaliinide ja teiste transpordiliikide sõiduplaaniga.
17.3. Luuakse koostöös Harjumaa Ühistranspordikeskusega ühtne piletisüsteem
17.4. Korrastatakse ja muudetakse ohutumaks bussiootekohad, paigaldatakse
ootepaviljone peatänavate ääres
17.5. Ühistranspordi sõidugraafikute ja peatuskohtade parem tähistamine ja
avalikustamine
17.6. Tehakse koostööd ühistranspordifirmadega tagamaks linnaelanikele vajaduste
põhine ühistransport väljaspool linna haldusterritooriumi.
KEILA VALD ARENGUKAVA 2012-2016
Keila valda läbivad lääne-ida ja lõuna-ida suunaliselt raudteed. Sõitjatevedu korraldab
Elektriraudtee AS. Rongid sõidavad neljal liinil: Tallinn-Keila-Tallinn, Tallinn-PaldiskiTallinn, Tallinn-Kloogaranna-Tallinn ja Tallinn-Riisipere-Tallinn. Rongiliikluse tihedus
ei rahulda elanikke täiel määral. Reisirongide täiendav peatus võiks olla Tammermaal.
Kuigi valda läbivad MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskuse ja AS Mulgi Reisid bussiliinid,
võiks vastavalt vallaelanike soovile ühistranspordi ühendus Keila linnaga olla tihedam.
Tõsine valupunkt on vallasisene liiklus, kuna ühistranspordi korraldus ei võimalda
vallaelanikel paindlikku liikumist valla sees. Keila valda läbivad marsruuttaksod, mis tänu
oma heale liiklusgraafikule võidavad vallaelanike seas järjest suuremat populaarsust.
Ühistranspordi teenuseid arendab Keila vallavalitsus koostöös Harju Maavalitsusega ja
MTU Harjumaa Ühistranspordikeskusega. Kohalikud ühistranspordiliinid on seotud
kooliliinidega. Keila vallas on käigus 3 õpilasliini, mida teenindavad Keila vallabuss (28
kohaga) ja lepingulised transpordiettevõtted. Keila vallavalitsus pakub ka eakatele
vallaelanikele Lohusalus, Laulasmaal, Kloogarannas, Keila-Joal, Ohtus, Laokülas ja Põllkülas
võimalust kasutada Keilasse liiklemisel vallabussi. Karjakiila aleviku, Kalmistu ja
Tammermaa elamurajooni paremaks teenindamiseks on sõlmitud leping Keila linnaga
linnaliinibussi marsruudi pikendamiseks nimetatud piirkondadesse.
Eesmärk: Hästi korraldatud mitmeliigiline logistika, turvalised ning kvaliteetsed
tänavad- ja teed
6.1. Alameesmärk: Kättesaadav ja kvaliteetne ühistransport.
Tegevuskava 2012-2016
5.1. Uute bussiliinide korraldamine Lohusalu - Laulasmaa-Kloogaranna-Klooga
raudteeiaam
5.2. Olemasoleva bussiIiini sõidugraafiku tihendamine Keila-Joa-Meremóisa-KariakülaKeila
5.3. Marsruuttakso liini pikendamine suvisel perioodil (Kloogaranna ringtee)
5.4. Ühistranspordi võrgustiku arendamine, turvalise ja sujuva liikluse korraldamine
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koostöös naaber omavalitsustega.
5.5. Rongiliini Keila-Kloogaranna sõidugaafiku tihendamine.
KERNU VALD ARENGUKAVA 2014-2020
Ühistransporti eraldi ei ole käsitletud.
KIILI VALD ARENGUKAVA 2015-2018
Ühistransporti eraldi ei ole käsitletud.
KOSE VALD ARENGUKAVA 2014-2025
2.4.2 Ühistransport
Vallasisene ühistransporditeenus on lahendatud õpilasliinide baasil. Alates 2009. aastast
on valla siseliinide korraldamine antud üle MTÜ-le Harjumaa Ühistranspordikeskus. Alates
01.05.2014 on Kose vallas moodustatud 5 valla siseliini, mida teenindab riigihanke võitnud
ettevõte. Koolipäevadel on bussid liinil kuni 8 korda päevas, koolivaheaegadel kuni 3 korda
päevas, nädalavahetustel ja riiklikel pühadel liiklust siseliinidel ei toimu. Kogu
liinikilomeetrite arv on kasvanud 105 tuhandelt kilomeetrilt 2005. aastal 143 tuhande
kilomeetrini 2010. aastal ja 157 tuhande liinikilomeetrini 2014. aastal.
Alates 2012. aastast toimib ühtne piletisüsteem Harjumaal ja Tallinnas.
Lisaks avalikele liinidele sõidab Kose-Tallinn-Kose suunal kaks väikebussiliini tööpäevadel
18 ja puhkepäevadel 11 korda päevas. Valda teenindavad Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa teel
sõitvad kaugliini bussid (mitte-ekspress).
4.2.5 Ettevõtlusvaldkonna eesmärk ja saavutamise vahendid
Vallaelanike igapäevastele liikumisvõimalustele kaasaaitamine, ühistranspordi
optimaalne korraldamine.
6.2 Kose valla eelarvestrateegia
Kose valla investeeringute prioriteedid:
Ühistransporditerminal ja bussiootepaviljonid
KUUSALU VALD ARENGUKAVA 2013-2032
Ühistransport
Ühistranspordi peamine korraldaja vallas on Harjumaa Ühistranspordikeskus. Peamised
transporditeenuse pakkujad vallas on Pesor Liinid (Tallinn-Salmistu liin) ja OÜ Tektoon
(vallasisene liin, nö külarahvale). Lisaks pakuvad koolibussiteenust kokku 10 liinil 5
teenusepakkujat - OÜ Alukvik (1 liin), teenindaja Ain Ojala (1), Arla Sõidud (4), OÜ
Tektoon-A (3) ja Tranko Transport (1), samuti saavad kooliõpilased kasutada 7 valda
läbivat
maakonnaliini.
1.3.2 Eesmärgid ja mõõdikud arenguvaldkondade vaates
3. Taristu ja heakord
Mugavaks eluks vajalik taristu on kättesaadav. Valla territoorium on hõlpsasti läbitav,
olemasolev teedevõrk on turvaline ja hästi korrastatud. Transpordikorraldus tagab
elanikele
vajalike teenuste kättesaadavuse. Kuusalu vald on heakorrastatud.
Peamised rakendatavad meetmed ja tegevused:
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Õpilasliinide muutmine avalikeks liinideks
Õpilasliinide korraldamise üleandmine maakondlikule ühistranspordi korraldajale

LOKSA LINN ARENGUKAVA 2017
6.1 Teed, tänavad, transport
Loksa bussiühendus naaberasulatega Kuusalu vallas ja Tallinnaga on hea, arvestades nii
sõiduvahendi kvaliteeti kui sõidugraafikut. Lisaks on alates 2010. aastast käigus buss
marsruudil Loksa- Sankt-Peterburg. Samas puudub Loksa linnal otsene bussiühendus
Lääne- ja Ida-Virumaaga. Täiendavalt ühistranspordile on käigus Kuusalu valla õpilasliinid
ja ettevõtete bussiliinid. Loksa linn on MTÜ Harjumaa Ühistranspordi Keskus liige. Loksal
puudub linnasisene transport kuna selleks pole vajadust.
Eesmärk: Lähialade, maakonna ja Eesti teedevõrguga ühendatud ning sujuvat liiklemist
võimaldavate tänavate, kergliiklus- ja kõnniteede võrgustiku loomine. Linna ja selle
lähialade igapäevast töö ja tarbimisega seotud liikumist võimaldav kohalik
ühistranspordiühendus.
Tegevuskava ja investeeringud aastani 2017. Haridus, kultuur, sport ja noorsootöö
6. Linna bussijaama hoone ja ruumide rekonstrueerimine
MAARDU LINN ARENGUKAVA 2014-2025
13.3 Ühistransport
Maardu linna bussi- ja marsruuttaksoliine teenindab 2003 aastast AS Temptrans. Kokku on
autobussiliine seitse, nendest viis tagavad ühenduse Tallinnaga. Peale nende on Maardu
linna ja Tallinna vahel käigus kolm marsruuttakso liini. AS Temptrans’i bussidel on
Kallaverest Tallinnasse tööpäeviti 63 väljumist, lisaks 52 marsruuttakso väljumist. Kokku
veetakse ühistranspordiga peaaegu 4000 sõitjat kummalgi suunal ööpäevas. Muuga
aedlinna ühendab Tallinnaga veel ka Tallinna Linnatranspordi AS-i poolt teenindatav
bussiliin nr 34A ning Vana-Narva tööstuspiirkonda Seli piirkonnaga Tallinnas – bussiliin nr
30 „Seli–Iru–Kärmu“.
Juulis 2014 kuulutati välja riigihange täiendavale avalikule bussiliinile vedaja leidmiseks
senistele bussiliinidele alternatiivsel marsruudil: Kallavere – Keemikute – Kroodi –
Fosforiidi – Kombinaadi – Tallinn-Narva mnt kiirsõidurajad (peatusteta lõik) – Rahu tee –
Laagna tee – Gonsiori tn – Laikmaa tn. Leping sõlmitakse riigihanke võitnud vedajaga 15
kuuks, pärast mida kuulutakse uus hange, et alates 2016 aastast alustaks uutel liinidel
Maardu ja Tallinna vahel sõitjate vedu hanke võitnud bussifirma. Liinivõrgu
optimeerimisse kaasatakse sellel ja järgnevatel aastel riigi rahalisi vahendeid. Maardulastel
avaneb võimalus kasutada Harjumaa ja Tallinna ühtset piletimüügisüsteemi ja kasutada nn
rohelist ühiskaarti nii Harjumaal kui Tallinnas.
Linna olemasolev tänavatevõrk on ühistranspordi töö korraldamiseks suhteliselt hästi välja
arendatud. Pärast pooleli oleva “Kroodi eritasandilise ristmiku I etapi“ ehk Kärmu
raudteeviadukti valmimist (Maanteeameti väitel aastal 2015) kujuneb aga kõige
atraktiivsemaks bussimarsruudiks Kallavere elupiirkonda põhiliste töökohtadega ühendav
marsruut: Keemikute – Kroodi – Fosforiidi – Kombinaadi – valminud Kärmu raudteeviadukt
– Vana-Narva mnt ja selle ühendus Tallinnaga mööda Viimsi valla maadel paiknevat Narva
maanteed. Sellel marsruudil on pudelikaelaks isereguleeriv Pärnamäe tee – Narva mnt
ristmik, kuhu Maardust saabuvad bussid tulevad kõrvaltee suunalt. Tiheda autoliikluse
19

tõttu peatee suunal on Maardu liigendbussidel raske leida ristmiku ohutuks ületamiseks
vajalikku vahet peatee liiklusvoos, mis peale ohtlikkuse on oluliseks takistuseks busside
püsimisel pingelises sõidugraafikus. Võimalikuks lahenduseks oleks piiriülene
koostööprojekt Tallinnaga ja Viimsi ning Jõelähtme vallaga „Bussiliikluse
prioriteedisüsteem ja omavalitsusi ühendav kergliiklustee Narva maanteel“, milles mahus
tuleks juurutada eelnimetatud ristmikul bussiliiklust soosiv adaptiivne foorjuhtimine ja
rajada puuduv kergliiklustee Maardust Tallinnani koos Iru küla ja Laiaküla teenindava
bussipeatuse „Metsa tee“ ehitusega Narva maanteel.
Perspektiivis on võimalik arendatava Tallinna trammivõrgustiku pikendamine Maardu
linna territooriumile. Trammikoridor külgneks Muuga elupiirkonnaga ning ulatuks ka
Kallaverre. Põhimõtteline lahendus trammikoridori paiknemise ja peatuste asukohtade
kohta on toodud Maardu Üldplaneeringus, mis vajab täpsustamist, eriti Tallinnas ja
Jõelähtme vallas.
Maardu linna arenguperspektiiv aastani 2035
Ühistransport: Olulised uuendused on ette nähtud liikluskorralduses. Maardusse
ehitatakse kiirtrammiliin, mis ühendab Kallavere linnaosa Muuga ja Tallinnaga. See
üldplaneeringukohane trammiliin on kavandatud Lasnamäe trammiliini pikendusena.
Trammiliiklus on käesoleval ajal kõige keskkonnasäästlikum transpordiliik, mida
tunnustatakse ja mille populaarsus kasvab kogu maailmas. Liini kulgedes Altmetsa tee
koridoris Kallaverre suureneb aedlinnakus ja linnas tervikuna ühistranspordi kasutus,
millega väheneb autoliiklus ülekoormatud tänavail. Trammiliini kasutus loob muidki
hüvesid: Muuga lapsed pääsevad probleemideta Maardu kesklinnas asuvasse kooli või
huviringi ja tagasi, nende vanemad - tõmbekeskustesse poodi või tööle. Muugal kodu
omades oleks eluks vajalikud teenused tulnud justkui kodule lähemale.
Tegevuskava:
- Tagatud on Tallinna ja Harjumaa ühistranspordi ühtse piletimüügisüsteemi kasutus.
- Bussiliinide lõpp-peatuskompleksi(busside turvaline parkimine, olmeruum, jne)
rajamine Kellamäe tn 20 juurde.
- Avalike parkimisplatside arendamine Kallavere elupiirkonda.
- Avalike bussiliinide hangete ettevalmistamine ja elluviimine koostöös Harju
Ühistranspordikeskusega.
- Bussiliinide võrgu aktualiseerimine koos peatuste ja vajaliku elektroonse info-ja
teavitussüsteemiga.
- Lasnamäe trammiliini pikendamiseks Kallaverre trassi täpsustamine
NISSI VALD ARENGUKAVA 2012-2030
Ühistransport
Eesmärk: Toimiv transpordikorraldus.
Olulisemad tegevused:
- Riisipere raudteejaama valla keskustega ühendava siseliini graafiku tihendamine (4
korda tööpäevas)
- Koostöö naabervaldadega (õpilaste) transpordi osas
- Transpordiühenduse säilimine Lehetu, Ellamaa ja Munalaskme küladega.
- Raudtee pikendamine Turbani (riik)
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Bussiootepaviljonide rajamine koolibussi ringil
Vallasisese ühistranspordi, sh õpilasliinide ümberkorraldamine koostöös Harjumaa
Ühistranspordikeskusega
Parkla rajamine Riisipere raudteejaama juurde

PADISE VALD ARENGUKAVA 2013-2025
1.9.7 Ühistransport
Bussiliiklus nii vallakeskuse kui valla äärealade ja Keila - Tallinna vahel on viimastel aastatel
vähenenud ning ei rahulda elanike reisivajadusi. Harjumaal ühistransporti korraldav
Harjumaa Ühistranspordikeskus on algatanud projekti „Ühistransporditeenuse
parandamine Lääne-Harjumaal ja Läänemaal“, mille käigus tehakse uuringuid ja püütakse
leida lahendusi olukorra normaliseerimiseks. Padise vallas on kohalikust eelarvest
tasustatavaid õpilasliine 117 km päevas ja külade ning keskuste vahelisi elanikke
teenindavaid liine 182 km nädalas. Viimaseid teenindab 15-kohaline väikebuss.
3.6.5 Ühistransport
Arengueesmärk: Ühistranspordiliiklusega on elanikele tagatud ühendused kõrgema
tasandi tõmbekeskustega. Toimib kasutajasõbralik ühistranspordiühendus lähilinnade ja
Vasalemma raudteejaamaga.
Strateegia: Eesmärgi saavutamiseks tehakse tihedat koostööd Harjumaa
Ühistranspordikeskusega. Alustatakse läbirääkimisi Vasalemma vallaga Vasalemma
raudteejaama muutmiseks kasutajasõbralikuks transpordikeskuseks, kus on mitmekülgsed
parkimisvõimalused autodele ja jalgratastele ning inimestel võimalus kasutada
elektriraudtee teenuseid Tallinna suunal liikumiseks.
Olulisemad tegevused:
- Läbirääkimised omavalitsustega ja võimalike teenusepakkujatega
- Ühistransporditeenuse käivitamine suunal Padise-Vasalemma
RAASIKU VALD ARENGUKAVA 2013-2024
Ühistransporti eraldi ei ole käsitletud.
RAE VALD ARENGUKAVA 2025
1.2.4. Ühistransport
Rae valla paljude elanike töökohad ja teenuste tarbimine toimub Tallinnas. Kasvanud on
igapäevane pendelränne valla ja pealinna vahel. Suurenev liikumisvajadus on teravdanud
ühistranspordi ja liiklusohutuse probleeme. Erinevate piirkondade omavaheliste
transpordiühenduste puudumine, teedevõrgu, sh kergliiklusteede mahajäämus,
ühistranspordi teenuste kvaliteedi mittevastavus vajadusele ja sidusa
ühistranspordisüsteemi toimimise kitsaskohad pealinna suunal vajavad lahendusi.
Valla lõunapoolsete ning Tartu maanteest kaugemale jäävate asulate ligipääsetavus
ühistranspordiga ei vasta sealsete elanike ootustele. Kui Tallinna külje all olevat Mõigu
asulat läbib 12 avaliku transpordiliini, siis kaugemasse Aruvalla külasse jõuab ainult 2 liini
ning kumbki vaid 1 kord päevas. Ühenduste parendamiseks kasutatakse ka õpilasveo liine.
Rööbastel ühistranspordist teenindab valla elanikke 8 korda päevas sõitev Tallinn-Aegviidu
elektrirong. Rae Vallavalitsus teeb koostööd Tallinna linna ja Harju ÜTK-ga eesmärgiga
pikendada linnaliini busside marsruute Rae valda ning luua ühistranspordiühendusi valla
suuremate ja väiksemate keskuste ning asulate vahel. Koostöö peaks aga olema
järjekindlam ja tulemuslikum, sest sellest võidaksid kõik omavalitsused ja nende elanikud.
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Harju maakonna Arengustrateegia 2025 sätestab ühena strateegilistest eesmärkidest, et
Harju maakonnas toimib sujuv, ühtne ja optimeeritud ühistranspordisüsteem. Üks peamisi
teese on, et Harju maakonna elanik saab tarbida avalikke teenuseid, veeta vaba aega ja
käia tööl oma elukoha läheduses. Koostatavas valla üldplaneeringus tehakse ettepanek
algatada ühistranspordi teemaplaneering või arengukava koostamine. Harjumaal on
koostamisel kergliiklusteede teemaplaneering, mis hõlmab ka Rae valda.
Üldeesmärk 4: Tallinna linnastuga sidus vald, sisemiselt tasakaalustatud
asustusstruktuur ning teede- ja transpordivõrgustik
Rae vald on tugev partner Tallinna linnastu omavalitsuste seas, kellega koostöös on ühiselt
loodud toimiv integreeritud ühistranspordisüsteem, avalikud teenused ja teede- ning
transpordivõrgustik kogu Harjumaal. Ühiste linnastuspetsiifiliste probleemide
lahendamisel kasutatakse erinevaid finantseerimisallikaid, sh olulises ulatuses Euroopa
Liidu struktuuriabi. Vähenenud on pendelränne Tallinna ja Rae valla vahel. Suurenenud on
sidusus valla eri osade vahel ja paranenud ühistranspordiühendus nii valla sees kui kogu
pealinnaregioonis. Rae vald on kaetud turvalise kergliiklusteede võrgustikuga, mis
ühendab valda pealinna ja teiste naaberomavalitsustega.
Ülesanded 2011-2015:
- Naaberomavalitsustega koostöö arendamine teedevõrgu ja
ühistranspordi optimaalsemaks arendamiseks
- Koostöö
Harjumaa
Ühistranspordi
Keskusega
Tallinna
linnastus
ühistransporditeenuste vajadusepõhiseks ja majanduslikult ökonoomseks
pakkumiseks
Seire mõõdik: ühistranspordiühenduste arv vallakeskusega: vähemalt 3 korda edasi-tagasi
päeva jooksul igast külast.
SAUE LINN ARENGUKAVA
5.1. Tehniline infrastruktuur, ühistransport, kommunaalmajandus
Ühistranspordi teenused vastavad üldjoontes Saue linna elanike vajadustele. Linna
teenindab kaks kommertsliini, mille ajagraafikuid on muudetud ja täiustatud.
Ühistranspordis on sisse seatud elektrooniline sooduspiletite süsteem.
Suhteliselt mugavaks ja kiireks ühistranspordivahendiks on elektriraudtee, mille erinevad
liinid läbivad Saue linna. Uute rongide kasutuselevõtmisega aastal 2013 paraneb ühendus
pealinnaga veelgi. Selleks, et ühistranspordi kasutamist mugavamaks muuta, on linna
kavas rajada pargi ja sõida parklate võrgustik.
Strateegiline eesmärk: Sauel on elanike ja ettevõtjate vajadustele vastav tehniline
infrastruktuur ja kommunaalteenused, linna transpordiprobleemid on lahendatud
kompleksselt ja tagavad logistiliselt sujuva ühenduse nii pealinna kui lähiregiooni
keskustega
Alameesmärgid
- Ühistranspordi liinid ja ajagraafikud on kooskõlas kasutajate vajadustega
- Ühistranspordi kasutajatele on tagatud mugavad ootetingimused
SAUE VALD ARENGUKAVA 2014-2022
11 Ühistransport
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Hästitoimiv ühistranspordisüsteem on selline, mis tagab kiire ja mugava liikluse vallakeskusesse ja teistesse olulistesse sihtkohtadesse ning sellega avalike ja erateenuste
kättesaadavuse. Saue Vallavalitsus on Harjumaal ühistransporti korraldava MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskuse asutajaliige. Saue Vallavalitsuse poolt 2014.aastal tellitud
uuringu kohaselt kasutab 71% vastanutest põhilise transpordi viisina autot, 18% bussi ja
7% rongi. Buss on olulisem eelkõige vanemale vanuserühmale, rongiga seevastu eelistavad
teistest enam sõita nooremad inimesed. Saue valla põhjapiirkonnas on asustustihedus
kõrge - Laagri alevikus, Koidu ja Alliku küla põhjaosas elab kokku ca 6000 inimest ning seda
piirkonda teenindavad peamiselt Tallinna linna bussiliinid (18, 20A, 27), AS Eesti
Liiniraudtee (Elron) rongid, samuti 2011. aastal koostöös Harku valla ja Harjumaa
Ühistranspordikeskusega käivitatud bus-siliin nr 112. 2013. aasta lõpust alates on hakanud
liini 112 sõitjate arv kasvama, kuid on endiselt üpris tagasihoidlik.
AS Eesti Liinirongid (Elron) teenindab veel Vanamõisa ja Valingu küla elanikke. Pärnu
maantee ja Tallinn-Paldiski maantee äärseid külasid teenindab bussitransport.
Ääsmäe piirkonda teenindab eelkõige Pärnu ja Haapsalu suunalt tulev läbiv bussiliiklus,
mis toimib kommertsalustel ilma dotatsioonita. Valla lõunapiirkonnas, Maidla ja
Pärinurme külades puudub ühistransport. Tulenevalt asutusmustrist jääb hajaasustuses
peamiseks transpordiliigiks eraauto. Vajaduspõhist transporti osutatakse eakatele ja
puuetega inimestele sotsiaalosakonna väikebussiga.
Ühistranspordi arenguvajadused:
1) maakonnaliinide sõidusageduse kujundamine lähtuvalt vallaelanike vajadustest;
2) maakonna liinivõrgu ümberkujundamine lähtuvalt asustuse muutustest;
3) Tallinna linnaliinide sõidusageduse ja sõiduplaani kujundamisel on Saue vald ja
Harjumaa Ühistranspordikeskus paratamatult teenuse tellija rollis, vajalik on vallaelanike vajadustega senisest suurem arvestamine;
4) Erinevate ühistranspordiliikide senisest parem sidustamine (raudtee, bussiliiklus);
5) Valla erinevate osade omavaheline ühendus vajab parandamist, samuti kaugemate
külade ühendus valla keskuse ja teiste tõmbekeskustega (sh varahommikusel ja
hilisõhtusel ajal);
6) Perspektiivsete tiheasumite kujundamisel tuleb arvestada ühistranspordivajaduste
lahendamisega.
7) Raudteejaamade juures puuduvad rattaparklad (sh rataste varjualuseid),
bussipeatused ja pargi-reisi parklad;
8) Urda raudteepeatus peaks kuuluma samasse hinnatsooni Laagri peatusega , kuna
peatused asuvad samas tiheasutusalas;
9) Suurendada raudtee osatähtust inimeste liikumisel, võimaldada valla elanikele
senisest soodsam sõit raudteel.
E 11.1: Ühistranspordivõrk tagab inimestele vajalikud liikumisvõimalused
Tegevused:
- Koostöö tegemine teiste kohaliku omavalitsuse üksuste, ASiga Eesti Liinirongid,
Harjumaa ÜTK-ga ja riigiga Harjumaa ühistranspordi arendamisel, liinivõrgu
kujundamisel ning erinevate ühistranspordi-liikide ja kergliikluse sidustamisel.
Harjumaa ühistranspordi arengukava koostamises osalemine.
- Koostöö tegemine Tallinna linna, Harjumaa ÜTK ja AS-ga Eesti Liini-rongid
omavalitsuste piire ületava Tallinna liinivõrgu küsimustes.
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Erinevate ühistranspordiliikide koostoimimise (raudtee, bussi) arvestamine
planeeringute protsessis, teede, kergliiklusteede ja parklate ehitusel, PARGI ja REISI
põhimõttel parklate ja jalgrattaparklate projekteerimine ja ehitus (sh Urda, Padula,
Valingu jaamad; Paldiski mnt piirkond)
Läbirääkimiste pidamine ASiga Eesti Raudtee, ASiga Eesti Liinirongid ja Saue linnaga
Välja raudteepeatuse ehitamiseks
Bussiootepaviljonide ja nende inventari hooldus, bussipeatuste valgustamine,
Valingu raudteepeatuse juurdepääsu lahendamine
Läbirääkimiste pidamine AS-ga Eesti Liinirongid Urda ja Laagri peatuste hinnatsooni
ühtlustamiseks ja vallaelanikele valla piires tasuta rongitranspordi võimaldamiseks.
Läbirääkimiste pidamine MTÜ-ga Harjumaa Ühistranspordikeskus võimaldamaks
eakatele soodsamat sõitu bussiliinidel (nt väljaspool tipuaegade väljumisi).

SAKU VALD ARENGUKAVA 2012-2025
2.4.5. Ühistransport, sh raudtee
Tallinna-suunaline ühistransport liigub mööda Tallinn-Pärnu-Ikla ja Tallinn-Rapla-Türi
maanteed ning Männiku teed. Tallinna-suunaliste bussiliinide alguspunkt asub Sakus, mis
raskendab teiste piirkondade elanike liiklemist Tallinna. Samuti on probleemiks ühtse
liinivõrgu ja piletisüsteemi puudumine Tallinna linnaga.
Valla siseliinid on välja kasvanud endistest õpilasliinidest ja põhimarsruudid pole eelnenud
aastatel oluliselt muutunud. Siseliinide osas on probleemiks väljumiste sõltuvus kooli
algus- ja lõpuaegadest.
Pikemas perspektiivis on otstarbekas vallasisene ühistransport kavandada raudteele
ettevedavana ning valdav osa valla piire ületavast ühistranspordivajadusest katta
rongiliiklusega. Valda läbib põhja-lõunasuunas Tallinn-Rapla-Pärnu (Viljandi) raudtee ja
valla territooriumil asuvad Männiku ja Kiisa raudteejaamad ning Saku, Kasemetsa ja
Roobuka raudteepeatused. Etteveoskeem on kavandatud Kiisa, Kasemetsa, Saku ja Urda
(Saue vald) ning Männiku busside lõpp-peatuse raudteejaamade või-peatuste baasil, kuhu
on vaja rajada ümberistumisterminalid koos vajalike ehitiste ja rajatistega (ootepaviljonid,
parklad, jalgrattaparklad jm).
Eesmärk 4. Valla halduses olev ühistranspordi infrastruktuur võimaldab pakkuda sõitjate
vajadusi arvestatavat ühistransporditeenust ning vallasisene ühistransport toimib sõitjate
vajadusest lähtuvalt.
Mõõdikud: Ühistranspordiliinide arv. Sõitjate arv vallasiseses ühistranspordis, busside
täituvus.
Tegevused:
4.1. Ühistranspordi infrastruktuuri väljaarendamine (terminalid, bussi- ja rongipeatused,
ootepaviljonid, infotahvlid).
4.2. Ühistranspordi kasutamise soodustamine. Raudteejaamade juurde autoparklate,
jalgrattahoidlate ja -parklate rajamine.
4.3. Vallasisese ühistranspordivajaduse väljaselgitamine ja sellest lähtuvalt uute liinide
käivitamine.
TALLINNA LINN STRATEEGIA „TALLINN 2030“
6. Linnaruumi, tehniliste infrastruktuuride ja kommunaalmajanduse strateegia
Eesmärk: kodu, töö- ja puhkeelu säästvalt ühendav ning väärtustav tallinlane - hubase,
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inspireeriva ja keskkonnasõbraliku linnaruumiga Tallinn.
6.2 Strateegilised valikud ja prioriteedid
Teede ja transpordiühenduste rajamine ei pea lohisema kinnisvaraarendusel sabas, vaid
uute transpordiühenduste (sh ühistranspordi ühenduste) loomisega tuleb anda
arengutõuge neile potentsiaalsetele arenduspiirkondadele, mis on linna (ja linnastu)
ruumilise arengu seisukohalt soovitavamad. Transpordi infrastruktuuri arendatakse
säästlikult ja tasakaalustatuse printsiipi järgides. Lähiperspektiivi prioriteediks on
keskkonnasäästliku ühistranspordi eelisarendamine. Ühistranspordi arendamisel tuleb see
muuta kvaliteetsemaks, usaldusväärsemaks ja ökonoomsemaks, et pakkuda alternatiivi
auto kasutamisele ning otstarbekuse korral eelistada keskkonnahoidlikke lahendusi.
Olemasolevat ühistranspordisüsteemi reorganiseeritakse vajadustest lähtuvalt.
Tulenevalt liikumisvajaduste uuringu ja liinivõrgu optimeerimise tulemustest kujundatakse
nõudlusele vastav liinivõrk ja valitakse otstarbekaim veoliik. See tähendab, et vastavalt
sõidunõudlusele ja transpordiliigi veovõimele tuleb rajada vastav infrastruktuur, sh
ümberistumiskeskused. Vajaduse ja otstarbekuse korral eelistatakse elektritransporti.
Elektriraudtee tuleb lõimida ühtsesse ühistranspordisüsteemi, parandada selle
paindlikkust ja liiklussagedust. Linn reserveerib koridorid rööbastranspordi perspektiivseks
arenguks. Linna ja selle tagamaa ühistranspordisüsteemid peavad olema lõimitud ja
toimima ühtsetel põhimõtetel ning ühtse piletisüsteemi alusel. Lõiming saavutatakse
mitmeliigilise transpordimudeli rakendamisel linnastus, kus linna ühistranspordi liinivõrku
täiendab nii rong kui ka maakonnabussiliinide liinivõrk. Maakonna bussiliinivõrgu
kujundamine peaks tuginema järgmistele põhimõtetele: liinivõrk peab koosnema põhi-,
toitvatest ja siseliinidest; liini olemasolu, liik ja suunad peavad lähtuma nõudlusest.
Põhiliinid peavad kulgema tõmbekeskuste vahel lühimat magistraalteed mööda, need
peavad olema kiired ja nende sagedus peab vastama nõudlusele (ka raudtee on
põhiliiniks). Toitev liin teenindab põhiliini ja töötab sellega koordineeritult ning siseliinid
katavad eraldiseisvad väiksemad piirkonnad. Süsteemi intermodaalsus võiks seisneda
selles, et nii ühistranspordiliinide lõpp-peatustesse kui ka mõnda raudteejaama tuleks
kujundada mitmefunktsioonilised terminalid, kuhu saabuksid maakonnabussid (kas
maakonnabussid suunduvad ka kesklinna või ainult osa neist, sõltub nõudlusest) ja kus
paikneksid nt Pargi ja reisi parklad. Reisijateveoteenuse osutamine liiniveol on ka pikas
perspektiivis linna kontrolli all linnale kuuluvate ühistranspordiettevõtete kaudu.
6.3 Strateegilised meetmed
Magistraaltänavate võrgu arendamine.
Magistraal- ja põhitänavate rekonstrueerimine ning eritasandiristmike ja viaduktide
rajamine.
Tallinnasse suubuvate riigimaanteede ühendamine magistraaltänavavõrguga.
Ühissõidukiradade väljaehitamine tänavatel.
Ühistranspordi liinivõrgu arendamine. Lähtuvalt liikumisvajaduste analüüsist
kujundatakse uus liinivõrk ning rajatakse vajalik infrastruktuur, sh ehitatakse välja
peatused ning ümberistumiskeskused.
Kergliiklusteede võrgu väljaarendamine.
Trammiteede pikendamine. Projekti Tallinna tramm realiseerimine. Lähima kümne aasta
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perspektiivis on kavas trammiteid pikendada Lasnamäele Laagna tee ulatuses, mis
ühendaks Lasnamäe kesklinnaga. Linnal tuleb säilitada koridorid rööbastranspordi
perspektiivseks arenguks.
Tallinna raudteesõlme arengu osas on olulisim projekt Tallinna ümbersõidu rajamine
Saue-Männiku ühendustee kujul, mis võimaldaks Paldiski sadama ühendust Venemaale
suunduvate raudteedega ilma Tallinna kesklinna läbimata. Reisijateveoliikluse arengu
seisukohalt on tähtsaim raudtee elektrifitseerimine Rapla suunal.
Ülemiste mitmeliigilise transpordisõlme arendamine.
Ühistranspordiliikluse juhtimis- ja kontrollsüsteemi loomine
Ühtse regionaalse ühistranspordi- ja piletisüsteemi arendamine Tallinna linnastus ja
Harjumaal. See piletisüsteem ühendaks kõik ühistranspordiliigid, sh elektriraudtee.
Investeeringud kaasaegsetesse ühissõidukitesse.
TALLINNA LINN
TALLINNA ARENGUKAVA 2014-2020
2. Kesksed strateegilised arengusuunad, nendega seotud ülesanded ja lahendused
2.2 Majandusareng
Vajadused ja nende saavutamise võimalused
Autostumise kasvu aeglustamiseks tuleb luua sõiduautode kasutamisega võrreldavad
alternatiivsed liikumisviisid. Eriti oluline on parandada linnaruumi kättesaadavust
ühistranspordi (sh rööbastranspordi) ja kergliikluse osatähtsuse suurendamise ja
kättesaadavamaks tegemise teel. Trammiliikluse arendamine ja kiire ühendus Lasnamäe
ning Tallinna lennujaamaga aitavad luua parema liikluskeskkonna, mida tuleb käsitleda
linnaruumi korraldamise ja eri transpordiliikide koos kasutamise kontekstis. Tuleb leida
võimalusi ühistranspordi keskkonnasõbralikuks arendamiseks, aga samuti suurendada
ühissõidukite kiirust, rajada ühissõidukiradasid, laiendada „Pargi ja reisi” süsteemi ning
arendada Tallinna ja Harjumaa ühtset piletisüsteemi. Linnatranspordi arendamisel on
oluline osalemine Euroopa liidu 7. raamprogrammi projektis CIVITAS MIMOSA.
Tallinna tänavavõrgu arendamise tähtis meetmekompleks on ida-läänesuunaliste
magistraalteede rajamine läbides Ülemiste liiklussõlme. Põhjaväila rajamine sõltub riigi ja
Tallinna sadama osalusest selles protsessis ning välisraha saamisest. Magistraalteede
rajamisel tuleb vältida nende ehitamist puhke- ja metsaaladele. Elulise tähtsusega on
Ülemiste liiklussõlme väljaehitamine koos Tartu maantee rekonstrueerimisega. Oluline on
Peterburi tee ja Tehnika tänava rekonstrueerimine ning Pärnu maantee ja Suur-Sõjamäe
tänava rekonstrueerimise jätkamine, Gonsiori tänava rekonstrueerimine, arvestades
ühistranspordi prioriteedisüsteemi. Infrastruktuuri arengu seisukohalt on vajalik koostöös
riigiga Väo ristmiku, Tallinna väikese ringtee ja Haabersti ristmiku väljaehitamine koos
Rannamõisa tee ja Paldiski maantee laiendamisega. Vajalik on Tallinna-Helsingi
rahvusvahelise merealuse tunneli rajamise teostatavuse uurimine ja Tallinna liikuvuskava
uuendamine.
Tallinna ja tagamaa koostöös tõusevad esile vajadus investeerida Tallinna sisse- ja
väljasõiduteedesse, arendada säästvat mitmeliigilist transporti ja järgida kooskõlastatud
eluasemepoliitikat, optimeerida haridusvõrk, edendada vaba aja veetmise ja puhkamise
võimalusi rohealadel, teha koostööd sise- ja välisturismi vallas jms.
Tallinna ümbritseva tööstuspiirkonna haldamiseks on vaja rajada Tallinna ümbritsev
magistraalteede võrgustik, millesse oleks peale autotranspordi hõlmatud ka rongiliiklus.
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Tallinna raudtee ümbersõidutee rajamine võimaldab vähendada pealinna liikluskoormust
ja välja viia ka keskkonnaohtlikud veosed.
Välisrahastuse arvel kavandatavad investeeringuprojektid
Tehnilise infrastruktuuri objektide osas:
• Trammiliin nr 4 infrastruktuuri rekonstrueerimine;
• Kalamaja möödasõidu rajamine (Kalaranna tänav);
• Põhjaväila ehitus (sõltuvalt riigi ja Tallinna sadama osalusest ning välisraha saamisest);
• Haabersti ristmiku valmisehitamine;
• Peterburi tee rekonstrueerimine;
• Gonsiori tänava rekonstrueerimine;
• Aegna sadama rekonstrueerimine;
trammiliikluse arendamine Ülemiste ja Lasnamäe suunal;
• projekt Tallinna tramm (I etapp Lasnamäe – Tallinna kesklinn ja Kopli trammitee
rekonstrueerimine tagasipöördega Laikmaa tänaval);
• ühistranspordi liinivõrgu optimeerimine;
Narva mnt (Russalka ristmik – J. Smuuli tee) rekonstrueerimine;
• J. Smuuli tee (Narva mnt kuni Peterburi tee) rekonstrueerimine;
• Kopli suuna trammiteede rekonstrueerimine;
• Pääsküla raudteeülesõidu rekonstrueerimine;
• Nõmme raudteeülesõidu rekonstrueerimine.
Ühistranspordi valdkonnas:
• uute energiatõhusate trammide ja trollibusside soetamine;
• Ülemiste ümberistumisterminali rajamine.
Arengukava Tegevuskava
5. peaeesmärk: kodu, tööd ja puhkust säästvalt ühendav ning väärtustav tallinlane –
hubase, inspireeriva ja keskkonnasäästliku linnaruumiga Tallinn
Alleesmärk 5.1 Liikumisteed on integreeritud ühtseks linnastupõhiseks tervislikuks,
mugavaks, ohutuks, ressursi- ja energiasäästlikuks liikumiskeskkonnaks, mis tagab
tallinlastele hea ligipääsu kodule, töökohale, teenindus- ja kaubandusasutustele ning
puhketsoonidele
Meede 1: ühistranspordi arendamine ning elanike elu- ja äritegevuse vajadustega
vastavusse viimine
• Ühistranspordi korraldamine
• Ühistransporti käsitlevate uuringute ja projektide tellimine
• Linnaosadevahelise rööbastranspordivõrgu laiendamine
• Ühistranspordi liiklusjuhtimiskeskuse (dispetšerteenistuse) loomine
• Ühistranspordi reaalaja infosüsteemi arendamine
• Koolibussiteenuse arendamine
• Ühissõidukipargi uuendamine, arvestades puudega inimeste, eakate ja lastega sõitjate
vajadusi
• Ühistranspordiliinide ja sõidugraafikute optimeerimine
• Ühistranspordi infrastruktuuri väljaarendamine
• Tasuta ühistranspordi korraldamine arvestades sellega kaasnevat veomahtude kasvu
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VASALEMMA VALD ARENGUKAVA 2012-2021
Ühistransporti eraldi ei ole käsitletud.
VIIMSI VALD ARENGUKAVA 2014-2020
B. Tasakaalus asustussüsteem ja hästi toimiv taristu.
3. Eesmärk: Elanike vajadusi rahuldav tehniline taristu
Ülesanded: Sõidu-, kergliiklus- ja kõnniteede ning tänavate pindamine, renoveerimine
ja ehitamine, liikumise turvalisemaks muutmine: ühistranspordi taskud,
ülekäiguradade märgistus, liikluskorraldus, bussiootepaviljonide
paigaldamine. Viimsi keskse bussipeatuse sõitjasõbralikuma lahenduse
läbitöötamine, vajadusel uue bussiootepaviljoni ehitamine.
5. Eesmärk: Kvaliteetne ja turvaline, valla kõiki piirkondi ühendav ja
naaberomavalitsustesse kiiret liikumist pakkuv mitmeliigiline transpordisüsteem
Ülesanded: Ühistranspordi liikumisskeemi pidev seire ja elanike liikumisvajadusest
tulenev liikumise korralduse optimeerimine valla sees ja naaberomavalitsustega
ühenduste pidamiseks, sh süsteemi „Pargi ja reisi”
arendamine.
- Öise ühistranspordi (ööbussi) ellukutsumise vajaduse selgitamine.
- Õpilastranspordi kasutamise võimaluste parandamine koostöös Tallinna
Linnavalitsusega, õpilasveo liikumisgraafikute nõudlusele enam vastavaks,
turvalisemaks ja kättesaadavamaks muutmine.
- Mandri ja püsiasustusega saarte vahelise aastaringse liiklusvõimaluse
kindlustamine. Naissaare kandmine püsiasustusega väikesaarte nimistusse ja
investeeringute tegemine sadamaehitistesse.
- Autoliiklusele alternatiivsete liikumisvõimaluste pakkumine, sh rööptranspordi
(uurida trammiliikluse tasuvust ja rahastamisvõimalusi Tallinna-Viimsi lõigul),
kergliikluse ja veesõiduvahendite integreeritud liikumissüsteemi arendamine.
C. Avalike teenuste parem kvaliteet ja kättesaadavus
6. Eesmärk: Lastesõbralik ja kvaliteetne õpikeskkond
Ülesanne: Tasuta ühistransport kooliõpilastele.
Tegevustoetused 2014-2017:
- Elanikele tasuta ühistransport Viimsi-Tallinn-Viimsi
- Viimsi-Tallinn-Viimsi koolibussiliini arendamine
- Bussiliini 114 toetamine
- Bussiliini 115 avamine
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