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Ekspertarvamus Aravete keskkooli ümbruse 

liikluskorralduse kohta 

Aravete Keskkool asub aleviku keskuses looduskaitse all olevas pargis. Kooliga samas 
hoonetekompleksis paikneb ka Järva valla  Aravete  teeninduskeskus. 

Riigimaanteelt  kulgeb otsesihis koolini ca 130 meetri pikkune ja veidi üle 5 meetri laiune 
pargitee. Lisaks nimetatud kesksele pargiteele on koolile ligipääs võimalik mitme teise pargitee 
kaudu ja veel ka Staadioni tänava kaudu, mis tagab ligipääsu kooli tagaküljele ning staadionile 
(joonis 1).  Teiste pargiteede laius jääb vahemikku 1,9 – 3,1 meetrit. Oma põhiosas on ca 3 
meetri laiune ka Staadioni tänav, erandine on sellest laiemad kooli spordihoonega külgnev lõik 
ja ka Staadioni tänavat pargiteedega ühendav lõik, mis kulgeb  spordihoone ja ujula vahel.   
Siinkohal, silmas pidades võimalikke  liikluskorralduslike lahendusi on oluline, et ujula on 
eraomandis ja mainitud ühendustee laiusest ca pool jääb selle kinnistu piiridesse  (joonis 2). 

 

Joonis 1 Koolimaja paiknemine pargis ja ühendusteed 

 

Joonis 2 Ujula kinnistu piirid 
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Kaks kitsamat pargiteed on seaduslikul ja arusaadaval moel tähistatud kui kergliiklusteed 
(joonis 3). Paraku seadustatud liikluskorraldus ei takista aegajalt neid teid kasutamast ka 
sõiduautodel. Ülejäänud teede osas liikluskorralduslik selgus puudub ja tundub, et see ongi 
mitmete probleemide peamiseks allikaks. 

    

Joonis 3 Kergliiklustee tähistus 

Liiklejaid on püütud teavitada soovituslikust liiklusskeemist mittestandardsel moel, kasutades  
selleks liiklusmärkide kujutisi (joonis 4). Paraku selliseid soovitusi järgib ainult osa liiklejatest.  

 

 

Joonis 4 Liiklejate teavitamine soovitud liikluskorrast 

Keerukaks on kujunenud olukord ka seetõttu, et soovitatud kord on vastuolus ametlikult 
kehtestatud liikluskorraga (joonis 5)  ja ka ametlik kord on vastuoluline, sest ühelt poolt on 
riigimaanteelt teelõigu A (joonis 6)  sissesõidule paigaldatud liiklusmärk 573“Õueala“ ja  
samalt teelt väljasõidule märk 574  „Õueala lõpp“, aga teiste sissesõitude puhul on õueala algus 
jäänud tähistamata ja ka lõpetamata. 
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Joonis 5 Soovituslikku liiklusskeemi ei toeta ametlik liikluskorraldus 

 

Joonis 6 Tegelikud sõidusuunad pargiteedel 

Segaduste tulemusena on kujunenud olukord, kus formaalselt kehtib ametlik, kuid soovimatu 
liikluskord, sellisena nagu see on näidatud joonisel 6. Siit näeme, et kolmel pargitee lõigul 
liigeldakse mõlemas sõidusuunas ja see põhjustab õige mitmeid riske eelkõige kergliiklejatele, 
mis ilmnevad eelkõige hommikul kui õpilased saabuvad kooli, aga ka koolipäeva lõppedes, kui 
lastele sõiduautodega järgi tullakse.  

Oludes, kus suur osa õpilastest elavad koolist kaugel, on arusaadav, et neid tuuakse kooli 
vanemate poolt sõiduautoga ja ka kooli lõppedes tullakse neile järgi. Samuti võib mõista soovi 
kehvade ilmastikuolude korral tuua lapsi vahetult koolimaja treppi. Paraku just siin peituvad 
kõige olulisemad riskid, sest kooli saabumine on kontsentreeritud kaunis lühikesele ajale ja 
lühiajaliselt on nii sõidukite kui ka jalakäijate liiklussagedus küllalt suur. Kujunenud olukorras 
püüavad erinevatel põhjustel osa lapsevanemaid kooli juurest lahkuda täpselt tuldud teed 
mööda, see aga eeldab üldjuhul autoga manööverdamist (tagurdamist). Paraku neis tingimustes 
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eriti pimeda ajal ei pruugi väiksemad lapsed olla nähtavad ja ka lapsed ise ei pruugi anda õige 
hinnangu sellele, mis suunas peatunud auto liikumist jätkab ja millal. Riskid peituvad ka selles, 
et  teelõigud B ja C on kahesuunalise liikluse tarbeks liialt kitsad ja ka lõik A jääb kitsaks 
mahutamaks üheaegselt ristlõikesse kaks eri suunas liikuvat sõiduautot ja lisaks ka jalakäija või 
jalgratturi. Paraku hommikul kooli saabumise perioodil selliste riskiolukordade tekkimine on 
kaunis tõenäoline.  

Täiendav risk liiklusõnnetuste tekkeks on veel pargiteelt A väljasõidul riigimaanteele. Paeteele  
väljasõidu ette on paigaldatud liiklusmärk 222 „Peatu ja anna teed“, mis on antud oludes küll 
asjakohane, kuid see ei taga, et piki peateed teede lõikumiskohale vasakult lähenev sõiduk oleks 
teeandmiskohuslasele nähtav (joonis 7).   

 

Joonis 7 Teeandmiskohalt nähtavus vasakule peateele 

Joonisel 7 esitatud fotolt võib küll jääda petlik mulje, et midagi nagu oleks siiski näha, aga see 
on nii oludes kui puud ja põõsad on raagus. 

Vähendamaks liiklusriske on antud arvamuse raames pakutud välja meetmed olukorra 
leevendamiseks, kuid siinkohal on peetud vajalikuks, et oleks selge visioon sellest,  milliseks 
võiks üldine liiklusskeem kujuneda kaugemas tulevikus. Ettepanekud on realiseeritavad 
etappide kaupa loogilisi arenguvõimalusi silmas pidades. 

Ettepanekut pargiteed autoliiklusele sulgeda ei poolda, kuna selle tulemusena hakatakse Piibe 
maanteel ikkagi peatumise keeldu eirama ja tee ääres peatuma. Sellise käitumise tulemusena 
tekitatakse täiendavaid liiklusohtlikke olukordi. Kõige ohtlikumaks kujuneb aga see, kui lapse 
sõidukist väljalaskmiseks peatutakse sõidutee vastasküljel ja laps peab kooli poole tulemiseks 
ületama sõidutee, kus on üheaegselt nii peatuvaid kui ka neist möödasõitvaid sõidukeid.   

Joonisel 8 on kujutatud üldine kooliümbruse liiklusskeem ja joonisel 9 täpsem liiklusskeem 
pargiteedel. 

Perspektiivse liiklusskeemi puhul on eeldatud, et Staadioni tänav on terves ulatuses Pargi ja 
Lasteaia tänava vahel välja ehitatud ning kooli ning valla  teeninduskeskust teenindav liiklus 
toimub selle tee kaudu. Soovituslik tuleks see kunagi välja ehitada ca 6 meetri laiusena, kuid 
esimesel etapil või siis ka lõpplahendusena on sellel mõeldav ka ühesuunalise liikluse 
rakendamine. Seni kuni tänav pole veel välja ehitatud tuleks hinnata selle kandevõimet ja 
vajadusel veidi tugevdada. Kuna praeguse laiusega tänaval toimub kahesuunaline  liiklus ja 
ilmselt jääb see nii veel mitmeteks aastateks, siis on hädavajalik välja ehitada üks või kaks 
möödasõidutaskut, mis paikneksid üksteisest tee erinevatel külgedel nähtavuskaugusel. 
Koolimaja tagaküljele tuleks välja ehitada parkimisplats, mida kasutaksid nii kooli kui ka 
teeninduskeskuse töötajad. Tagamaks parklast pääs koolimajja tuleks luua tingimused tagauste 
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kasutamiseks. Ujula krundi omanikuga tuleks sõlmida servituudileping kahe hoone vahelise 
ühendustee ühiseks kasutamiseks. Pargiteedel tuleks rakendada ühesuunaline liiklusskeem, mis 
ideelahendusena on kaunis sarnane sellega, mida mitteametlikult on soovitatud juba praegu. 

 

Joonis 8 Kooliümbruse liiklusskeem kaugemas tulevikus 

Pargitee A ristlõige tuleks teemärgistega jagada kaheks nii, et ühesuunaliseks autoliikluseks 
jääks kogu laiusest 2,75 meetrit ja ülejäänud laius jääks jalakäijatele ning jalgratturitele.  

Sissesõidule tuleks paigaldada tõkkepuu, mis on suletud näiteks alates hommikul kella 10 kuni 
valdava osa õpilaste lahkumiseni koolist. Eelkõige tuleb vältida seda, et autode liiklust antud 
teelõigul ei esineks pika vahetunni vältel ja koolipäeva lõppedes ajal, mil õpilastele tullakse 
kooli järgi.  

Viimane on oluline selles mõttes, et erinevalt hommikust, mil pärast õpilase väljumist sõidukist 
saab sõiduk pargiteelt kohe lahkuda, siis kooli lõppedes peaks olema võimalus sõidukil 
mõnevõrra ka seista ilma. et sellega teiste sõidukite liiklemist häirida. Õpilaste ootamiseks ja 
vajadusel ka hommikul auto parkimiseks on sobiv bussipeatuse juures olev parkla (joonisel 

10), kus tuleb kehtestada ja märgistada kindel liiklusskeem 
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Joonis 9 Liiklusskeem pargialal 

. 

 

Joonis 10 Parkla, kus saab oodata lapsi koolipäeva lõppedes neile sõiduautoga järgi 

tulles 
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Jooniselt 9 on näha, et väljasõit pargiteelt C parklase peaks toimuma nii, et ei tekiks konflikti 
kergliiklusteel liiklejate ja sõidukite vahel, selleks on soovitus kergliiklustee lõpp ümber 
trasseerida suunates see alale, kus varasemalt paiknes bussipeatuse ooteplats. Kuna ooteplats 
paikneb kergliiklusteele küllalt lähedal, aga asub sellest siiski kõrgemal, siis kergliiklusteel 
järsu pikikalde vältimiseks (joonis 11) tuleks teha veidi mullatöid. Edasi suunata 
kergliiklusteena märgistatud ala põrkepiirde taha kuni bussipeatuseni ja soovituslikult edasi ka 
olemasoleva kergliiklusteeni (joonisel 12). Tänase konfliktkoha vältimiseks kahe pargitee 
lõikumisel estakaadi lähistel tuleks kavandada füüsiline tõke näiteks konteinerhaljastuse näol.  

 

Joonis 11 Kergliiklustee ja vana ooteplatvormi omavaheline kõrguslik paigutus  

Parkla laius vahetult bussipeatuse platvormi taga on 13 meetrit (joonisel 10). Seda jääb veidi 
napiks, et sinna reserveerida vähemalt 1 meeter kergliiklustee tarbeks kaheks läbisõidualaks ja 
tavapärasteks parkimistaskuteks nii, et parkinud sõiduk saaks parkimiskohalt jätkata liikumist 
pärisuunas. Probleem on siiski lahendatav ka ilma parkimisplatsi laiendamata. Võti seisab 
selles, et parkimiskohad tuleb kavandada tavapärasest laiematena.  Sobivaks ilmselt osutub 
parkimiskoha laius 3,2 kuni 3,3 meetrit.  

 
Joonis 12 Parkla põhimõtteline liiklusskeem 

Silmas pidades meetmete realiseerimise järjekorda, siis esmatähtis oleks tõkkepuu 
paigaldamine ja pargiteedele ühesuunalise liiklusskeemi rakendamine koos teelõigul A 
kergliiklusala märgistamisega. 

Ekspertiisi autor tänab valla teede spetsialisti Helle Salumit, kes oli suureks abiks kohalike 
olude selgitamisel ja kelle kaasabil sündisid ka arvamises kasutatud fotod. 
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