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1. Erinevate liikumisviiside võrdlev analüüs  
 
 

Tartu linna peamised eesmärgid liikuvuse korraldamisel on määratud transpordi 
arengukavas, kus on määratletud eesmärk, millisena soovitakse näha Tartu transpordi 
olukorda 2020. aastal. Tartu linna visioon Tartu transpordi tulevikust on: 

Tartu on sõbraliku, ohutu, säästliku ja ladusa liiklusega linn kõikidele liiklejatele! 

Visiooni kohaselt on Tartu linn 2020. aastal atraktiivne ja meeldiva elukeskkonnaga, kus 
transpordisüsteem ühendab inimesi vajalike kohtadega ning teiste inimestega. Kõikidele 
elanikele sõltumata nende majanduslikest või liikumist piiravatest põhjustest, on tagatud 
eluks vajalike teenuste kättesaadavus ning juurdepääs neile. Elanikel on võimalik valida 
sobilik liikumisviis kaotamata seejuures võimalust jõuda kõikjale võimalikult mugavalt, 
optimaalse ajakulu ja majanduslike kulutustega, keskkonda ning inimelu hoides. Tartu linna 
transpordi arengut suunatakse keskkonnasäästliku maakasutuse- ja 
transpordiplaneerimisega, mis ei tekita täiendavat liikumisvajadust.  

Tartu linn on seadnud eesmärgiks autole alternatiivsete liikumisviiside (jalgsikäimine, 
jalgrattasõit ning ühistranspordi kasutus) osakaalu kasvu 72%-lt (2010) kuni 73%-ni (2020). 
Kuigi see kasv ei ole protsentuaalselt suur, tähendab see sisuliselt siiski autokasutuse 
osakaalu langust 28-lt 27%-ni. 

Tartul on suur potentsiaal eelkõige jalgrattaliikluse osakaalu tõusuks, mis on põhjendatud 
linna suuruse, vajalike objektide hea kättesaadavuse, suure üliõpilaste osakaalu ning 
linnavõimude jalgrattaliiklust soosiva poliitikaga. Jalgrattaliiklus on sisuliselt see liikumisviis, 
mis võimaldab mõistliku ajaga jõuda pea kõikide oluliste objektideni linnas ja omab seega 
väga suurt potentsiaali eelkõige autoliikluse alternatiivina. Jalgrattaliikluse soosimise 
tagamiseks on planeeringute kontekstis oluline ette näha mugavad, kiired (otsesed) ja 
ohutud jalgrattamarsruudid, samuti jalgratta turvalised hoiukohad parklates.  Samas on 
jalgrattakasutuse puhul oluline eristada jalgrattakasutust kui tervisesporti ja jalgrattaliiklust 
kui liikumisviisi. Viimase puhul on peamised liikumiste korrespondentsid ja marsruudid 
sarnased muude liikumisviiside omaga, kuid jalgrattaliikluse kasutus on siiski piiratud 
korrespondentsidega, kus lähte- ja sihtkoha vahekaugus jääb vahemikku kuni 1-5 km, 
(maksimaalselt 10 km, kuid pikemate marsruutide puhul kahaneb oluliselt kasutus). 
Jalgrattaliikluse käsitlus planeeringutes peab esmajärjekorras tagama ohutuse ning võrdse 
kohtlemise regulaarse liikumisviisina, eriti võrreldes teiste liikumisviisidega, eelkõige 
autoliiklusega.  

Teiseks oluliseks säästlikuks liikumisviisiks on jalgsiliiklus. Kuigi jalgsiliiklusel ei ole 
potentsiaali asendada kõiki autosõite, on jalgsiliiklus siiski oluline lühemate liikumiste puhul, 
samuti moodustab jalgsiliiklus alati olulise osa ühistranspordikasutusest ja teatud määral ka 
autokasutusest. Jalgsiliikumise puhul on oluline eelkõige ohutute ja kasutaja jaoks mõistlike 
marsruutide kasutatavus, eelkõige sõidutee ületused. Kuna jalgsiliiklus on aeglasem, kui 
muud liikumisviisid, siis on ka jalakäijate suunamine jalakäija jaoks mitteloogilistele 
marsruutidele keeruline ja võib sageli tekitada täiendavaid ohte, kui ette nähtud marsruudi 
asemel kasutama selleks mitte ette nähtud teeületusi. Seetõttu tuleb hoolega kaaluda 
planeerimislahendustes jalakäijate liikumise marsruute ja võimalikult vältida selliseid, mis ei 
ole jalgsikäiku soosivad või võivad kujuneda ohte tekitavateks. Normaalseks ja kasutust 
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soosivaks jalgsikäigu pikkuseks on tavaliselt 1-2 km, pikemate marsruutide puhul langeb 
kasutus oluliselt. 

Kolmandaks autokasutusele konkureerivaks liikumisviisiks on ühistranspordi kasutus. 
Ühistranspordi võimalus pakkuda autole konkurentsi ilmneb eelkõige pikematel sõitudel, kus 
jalgrattakasutusel ja jalgsikäigul on kasutuspotentsiaal väiksem. Et ühistranspordisüsteem 
suudaks pakkuda reaalset konkurentsi autokasutusele tuleks ta muuta eelkõige kiireks, 
rakendades selleks ühistranspordi prioriteedivõimalusi lõikudel, kus muu liiklusvoo tõttu 
muutub ühistranspordiliikumine aeglaseks, tagada peatuste optimaalne tihedus ja 
paiknemine tänavavõrgul, et tagada kättesaadavaus võimalikult paljudele kasutajatele, 
tagada soodsad ümberistumisvõimalused ühelt liinilt teisele ning arendada koostööd 
naaberomavalitsustega, et tagada eelkõige linna lähialade elanike soodne ja autole 
konkurentsi pakkuv teenus linna sõidul. need eesmärgid peab täitma ühistransporditeenuse 
regulaarne ülevaatus ja liinivõrgu ning teenuse kohandamine nõudlusega, selleks et i) 
ühistransport ei kaotaks olemasolevaid sõitjaid; ii) ühistransport suudaks olla atraktiivne ka 
neile, kes kasutavad täna autot. 

Ühistranspordi konkurentsivõime tagamiseks koostab Tartu linn ühistranspordi 
teenindustaseme normid ja järgib neid vedaja leidmisel.  

Ühistranspordi liinivõrk kulgeb eelkõige põhitänavatel ja jaotustänavatel, erandina ka 
juurdepääsudel, kus see on otstarbekas. 

Ülalnimetatud eesmärgil on üldplaneeringu kontekstis vajalik realiseerida järgmised 
tegevused: 

1. Tänavavõrgu lahendused ja tänavate klassifikatsioon viia paremasse vastavusse tänava 
toimimise funktsiooniga. See tähendab eelkõige kesklinnas autoliikluse koormuse kasvu 
piiramist rajades kesklinnast möödasõiduteed, sealhulgas sillad jõe ületuseks ning 
eritasandilised raudteeületused. See võimaldab omakorda kesklinnas samm-sammult 
kujundada senine põhitänavavõrgustik ümber selliseks, mis ei soosiks kesklinna läbivat 
transiitliiklust ja mis võimaldaks tänavaruumi ümber kujundada autole alternatiivseid 
liikumisviisi soosivaks. Eelkõige on siinkohal silmas peetud jalgrattateid ja -radu ning 
ühistranspordiradu või -prioriteedisüsteemi, mis võimaldaks kiirendada 
ühistranspordiliiklust, muutes selle kasutamise autoga võrreldes konkurentsivõimelisemaks. 

2. Regulaarselt viia läbi uuringuid, mille eesmärgiks oleks liikumisviiside kasutuse jagunemise 
(modaaljaotuse määramine). See võimaldaks teostada üldise liikuvuse arengu seiret ja 
vajadusel reageerida, kui areng ei vasta püstitatud eesmärkidele. 

3. Regulaarselt monitoorida liikluskoormusi linna tänavavõrgul, eesmärgiga analüüsida 
tänavavõrgu toimimist ja (eelkõige) autoliikluse koormuse arenguid, hinnates nii 
tänavavõrgu kui terviku, aga ka kriitiliste sõlmristmike toimimist. Regulaarselt viia läbi 
uuringuid, mis puudutavad parkimiskoormuse muutumist kesklinnas ing suuremates 
parklates. 

4. On oluline, et linn looks süsteemi, mis nõuab kõikide olulist liiklusmõju põhjustavate 
planeeringute puhul spetsiaalse liiklusmõju uuringu läbiviimist ja liikuvuskava koostamist. 

Kehtivas planeerimisseaduses on sätestatud ka mõiste - oluline ruumiline mõju, mis on 
defineeritud kui mõju, millest tingitult muutuvad eelkõige transpordivood, saasteainete hulk, 
külastajate hulk, visuaalne mõju, lõhn, müra, tooraine või tööjõu vajadus ehitise 
kavandatavas asukohas senisega võrreldes oluliselt ning mille mõju ulatub suurele 
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territooriumile. Samas nimetab olulise ruumilise mõjuga ehitiste nimekiri (Vabariigi Valitsuse 
määrus, vastu võetud 01.10.2015 nr. 102) käesoleva planeeringu kontekstis olulise ruumilise 
mõjuga ehitiseks vaid kaubanduskeskused brutopinnaga üle 20000m². Kui lähtuda Tartu 
parkimisnormatiivi korrigeerimise ettepanekust 
(http://info.raad.tartu.ee/uurimused.nsf/236552664d75f727c2256c4b00207453/8ae53d5de
24cd2a4c225799200469161/$FILE/V%C3%B5rdlustabelid%5B1%5D.pdf), siis tähendaks see 
minimaalselt 154 autodele mõeldud parkimiskohaga kaubanduskeskust. Kehtiva 
linnatänavate standardi EVS 843:2016 järgi aga 130 parkimiskohta. Koostatavates 
planeerimissuunistes (mille oodatav valmimisaeg on 2016.aastal) on kavandatud ka olulise 
ruumilise mõjuga objektide definitsiooni ja nende mõju käsitluse täpsustamine. 

Seega tuleb (kuni planeerimissuuniste avaldamiseni) olulise liiklusmõjuga objektidena 
käsitleda minimaalselt neid, kus parkimiskohtade arv ületab 130-150. Soovitavalt oleks 
vajalik olulise liiklusmõju hinnangud teostada planeeritavatele objektidele, kus on 
planeeritud enam kui 130 autode parkimiskohta (ligipääsuga magistraaltänavatelt) ning 75-
100 parkimiskohta (ligipääsuga juurdepääsutänavatelt) sõltumata objekti kasutusotstarbest. 
Kui teostatud mõjuhinnang näitab probleeme, siis tuleb neile planeeringutele koostada 
täiendavalt säästlik liikuvuskava (inglise k. sustainable urban mobility plan), milles näidatakse 
ära võimalused liiklusmõju leevendamiseks. 

 
 

  

http://info.raad.tartu.ee/uurimused.nsf/236552664d75f727c2256c4b00207453/8ae53d5de
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2. Tänavavõrgu struktuur ja arendamise põhimõtted 
 
Tänavavõrgu arendamise peamine eesmärk on elanike liikumisvajaduse ja sellest tuleneva 
transpordikasutuse toimimiseks vajalikud tingimuste tagamine. Oluline on siinjuures 
liiklussujuvuse parandamine ning transpordist tulenevate negatiivsete mõjude 
leevendamine. Tänavavõrgu arendamine peab toimima ühtse tervikuna transpordi ja 
linnaruumi planeerimisega, seda ei tohi vaadata eraldiseisvalt üleüldistest 
transpordiplaneerimise eesmärkidest ning linna arengu prioriteetidest. Teede ja tänavate 
rajamine on üks transpordiplaneerimise meede koos on mõjudega. Valdavalt suurendab 
tänavaruumi laiendamine ja uute tänavate rajamine autokasutust. Transpordisüsteem peab 
tagama lähtuvalt liikumisvajadusest ohutu, keskkonnasõbraliku, sujuva ja optimaalseima 
lahenduse. 

Tänavavõrku arendades tuleb silmas pidada vajadust vähendada autokasutust ning 
soodustada autole alternatiivsete liikumisviiside kasutatavust. Tänavavõrgu arendamisel on 
rõhk asetatud liiklusohutuslike meetmete rakendamisele vähendamaks eelkõige raskete, 
inimkannatanutega liiklusõnnetuste toimumist. Rakendatavad liiklusohutuslikud meetmed 
kavandatakse lähtuvalt tänavate funktsioonidest. Planeeringute ja projektide koostamisel 
tuleb arvestada tänavate kategooriaid. Tänavavõrgu planeerimine peab tuginema lisaks 
tänava funktsioonile ka eeldatavate liiklusvoogude prognoosile, mis sõltub kavandatud 
maakasutusest tulenevast liiklusnõudlusest. 

Tänavavõrgu kavandamisel lähtutakse standardist Linnatänavad (kehtiv variant 
EVS 843:2016). Standardi kohaselt peab tänavavõrk tagama: 

- Soodsad liikumisvõimalused kõigile liiklejatele nende voogude kulgemise 
põhisuundadel 

- Kõigi liiklejate ohutuse ja mugavuse; 
- Liiklusvoogude ratsionaalse jagunemise tänavavõrgul; 
- Võimaluse otstarbekalt paigaldad tehnovõrke; 
- Elanikkonda rahuldavad keskkonna ja miljöötingimused; 
- Eriotstarbeliste sõidukite juurdepääs valdustele. 

Tänavavõrgu planeerimise eesmärgiks on asula ja selle tagamaa teedevõrgu kujundamine 
ühtselt toimivaks tervikuks. Linna tänavavõrk tuleks planeerida nii, et enamus pikki sõite 
oleks suunatud suure läbilaskvuse ja sujuvalt kulgeva liiklusega magistraalidele ning lühemad 
sõidud juurdepääsudele. Tänavavõrgu toimivust tuleb silmas pidada iga üksiku tänava 
projekteerimise kõigis etappides alates projekteerimise tingimuste väljastamisest ja 
lõpetades tee korrashoiu ning avamisjärgse liiklusohutuse auditeerimisega. 

Kehtiv standard on selgelt välja toonud vajaduse tänavavõrgu planeerimise kaudu 
vähendada ülemäärast autoliikluse koormust ja seeläbi soodustada muid liikumisviise.  

Tänavad jagunevad, tulenevalt selle põhifunktsioonist (läbilaskvuse ja ligipääsu tagamine) 
magistraalideks ja juurdepääsudeks. Kuna tänavavõrku pole võimalik kavandada ainult kas 
üht või teist funktsiooni täitvatest tänavatest, siis hierarhilise tänavavõrgu koosseis kujuneb 
eripalgelisemaks. Lähtuvalt standardist on tänavavõrgu elementide jaotamisel 
magistraalideks ja juurdepääsudeks peamiseks aluseks tänavate põhifunktsiooni määramine. 
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Magistraalide funktsiooniks on tagada kiire, sujuv ja ohutu ühendus linna eri piirkondade 
ning tõmbekeskuste vahel. Magistraaltänavate võrk peab ühenduse peamiste elu- ja 
töökohtade ning piirkonna- ja linnakeskuse vahel, samuti ühenduse linna siseneva 
maanteevõrguga. Põhimagistraalide funktsiooniks on teenindada peamiselt linnasisest eri 
linnaosade vahelist liiklust ja tagada kiire, sujuv ning ohutu ühendus linna eri piirkondade ja 
tõmbekeskuste vahel. Jaotusmagistraalide funktsiooniks on koguda piirkonna sees tekkivat 
liiklust ning ühendada juurdepääsutänavad põhitänavatega.  

Linnakeskuses ja väiksemates linnades võivad põhimagistraalid puududa. Liikluse seisukohalt 
kõige olulisemateks tänavateks on seal jaotusmagistraalid. Tuleb arvestada, et 
linnakeskusest möödasõidutee olemasolul muutub tänava funktsioonide vahekord tänu 
millele muutub põhitänav keskuse alale jääval lõigul üldjuhul jaotustänavaks. Seega saab 
linna magistraaltänavavõrku käsitleda nagu iseseisvat põhiühenduste võrgustikku, mille 
peamiseks funktsiooniks on läbilaskvuse tagamine peamiste elu- ja töökohtade ning 
piirkonna- ja linnakeskuse vahel. Linna keskuses ei pea olema üldse sellise funktsiooniga 
peatänavaid. Vastasel juhul aga peaks vastavalt standardi nõuetele seal kavandama nii 
planeerimislikke, ehituslikke kui ka liikluskorralduslikke võtteid, et vähendada oluliselt 
kinnistutele ligipääsu funktsiooni. 

 

2.1.Tänavate liigitus 
 

Tartu üldplaneeringu tänavavõrgu käsitlemisel ongi lähtutud sellest põhimõttest, et linna 
keskosas puuduvad perspektiivis põhimagistraalid ja standardi soovituse kohaselt on linna 
keskosas kõige suurema autoliikluse koormusega tänavateks jaotusmagistraalid. 
Põhimagistraalide võrgustik aga peab tagama kiired ühendused linna asumite vahel ning 
samas andma ka võimaluse linna keskosas eeskätt läbivat autoliiklust piirata, andes selleks 
ümbersõiduvõimaluse. 

Tänavavõrgustiku planeerimisel on oluline ka see, et põhimagistraalide võrgustik 
moodustaks tervikliku ja katkematu süsteemi, sest vastasel juhul võivad põhimagistraalide 
vahele jäävad soodsad ühendused siiski kujuneda funktsioonilt põhimagistraaliks, kuid nende 
tehniline lahendus ei pruugi vastata funktsioonile, millega kaasnevad olulised negatiivsed 
tulemused - eeskätt on siin oht ohutuse languseks ja keskkonnamõjutuste suurenemiseks. 

Tartu põhimagistraalide võrgustiku planeeringus on pakutud lahenduseks, et selle kesklinna-
poolse piiri moodustavad: 

− planeeritud sadamaraudtee koridor koos Vaksali tänava ja selle võimaliku 
pikendusega; 

− Turu tänav, Sõpruse sild ja Sõpruse puiestee kuni ühenduseni põhjapoolse ringteega. 

Juhul kui planeeringus kaalutav Tähtvere sild peaks realiseeruma (mis omakorda eeldab 
Tiksoja silla mitterajamist), siis kuuluvad põhimagistraalide võrgustikku ka Tähtvere silla 
ühendused Vaksali tänavani ja põhjapoolse möödasõiduni. 

Sellest tänavafrondist keskuse-poolsed tänavad on käesoleva üldplaneeringu järgi 
jaotusmagistraalid (Riia tänav Vaksali tänavast Võidu sillani, Võru tänav sadamaraudtee 
trassist Riia tänavani, Turu tänav sadamaraudtee trassist Riia tänavani, Vabaduse puiestee, 
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Kreutzwaldi tänav, Lai tänav, Narva maantee, Vabadussild, Pikk tänav, Puiestee tänav, 
Kõrveküla maantee) või juurdepääsud (ülejäänud tänavad). 

Lisaks kuuluvad põhimagistraalide võrgustikku ka Riia tänav (Vaksali tänavast linna piirini), 
Võru tänav (sadamaraudtee trassist linna piirini), Ringtee tänav, kogu ida- ja põhjapoolne 
ümbersõidutee, Betooni tänav (kuni ristumiseni vaksali tänavaga), Kalda tee ja Lammi tänav.  

Üldplaneeringus kavandatud objektide realiseerumisel soovitame senist magistraaltänavate 
liigitust muuta alljärgnevalt: 

Jrk Tänav Lõik Praegu Ettepanek Põhjendus/selgitus 

1 Betooni Ilmatsalu-
Ravila 

jaotustänav põhitänav tekitab ühenduse põhitänavate vahel 

2 Betooni Ravila-Vaksali jaotustänav juurdepääs ülesõit läheb kinni, sel juhul muutub 
funktsioon 

3 Ravila Betooni-uus 
ülesõit 

juurdepääs põhitänav tekitab ühenduse põhitänavate vahel 

4 uus tänav uus ülesõit-
Tähtvere sild 

jaotustänav põhitänav PT juhul kui tuleb uus sild, kui ei, siis jääb 
jaotustänav 

5 Tähtvere sild   - põhitänav PT juhul kui tuleb uus sild,  

6 Puiestee Tähtvere sild-
linna piir 

jaotustänav põhitänav PT juhul kui tuleb uus sild, kui ei, siis jääb 
jaotustänav 

7 Raudtee linnapiir-Riia jaotustänav juurdepääs/jaotustänav Meie ettepanek juurdepääsuks, lähtuvalt 
peamisest funktsioonist. PM soov jätta 
jaotustänav 

8 Roopa ringtee-
Aardla 

jaotustänav juurdepääs funktsionaalsus ega lahendus ei vasta 
jaotustänavtänava nõuetele 

9 Riia Vaksali-Võidu 
sild 

põhitänav jaotustänav linna keskuses paiknev tänav ei pea olema 
põhitänav 

10 Pepleri   jaotustänav juurdepääs omab peamiselt ligipääsu funktsiooni 

11 Kastani   jaotustänav juurdepääs omab peamiselt ligipääsu funktsiooni 

12 Kuperjanovi   jaotustänav juurdepääs omab peamiselt ligipääsu funktsiooni 

13 Näituse   jaotustänav juurdepääs omab peamiselt ligipääsu funktsiooni 

14 Veski   jaotustänav juurdepääs omab peamiselt ligipääsu funktsiooni 

15 Baeri   jaotustänav juurdepääs omab peamiselt ligipääsu funktsiooni 

16 Herne   jaotustänav juurdepääs omab peamiselt ligipääsu funktsiooni 

17 Oa   jaotustänav juurdepääs omab peamiselt ligipääsu funktsiooni 

18 Ujula   jaotustänav juurdepääs omab peamiselt ligipääsu funktsiooni 

19 Põllu/Kummeli   jaotustänav juurdepääs omab peamiselt ligipääsu funktsiooni 

20 Raatuse   jaotustänav juurdepääs/jaotustänav Meie ettepanek juurdepääsuks, lähtuvalt 
peamisest funktsioonist. PM soov jätta 
jaotustänav 

21 Vahi Jõgeva mnt-
Narva mnt 

jaotustänav juurdepääs/jaotustänav Meie ettepanek juurdepääsuks, lähtuvalt 
peamisest funktsioonist. PM soov jätta 
jaotustänav 
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22 Muuseumi tee Narva mnt-
Ringtee 

põhitänav juurdepääs/jaotustänav Meie ettepanek juurdepääsuks, lähtuvalt 
peamisest funktsioonist. PM soov jätta 
jaotustänav 

23 Narva mnt kesklinn-linna 
piir 

põhitänav juurdepääs/jaotustänav linna keskus 

24 Põik   jaotustänav juurdepääs omab peamiselt ligipääsu funsktsiooni 

25 Põhja pst   põhitänav juurdepääs/põhitänav Meie ettepanek juurdepääsuks, lähtuvalt 
peamisest funktsioonist. PM soov jätta 
jaotustänav 

26 Jaama Sõpruse-
Ringtee 

jaotustänav põhitänav seoses idaringtee rajamisega muutus 
funktsioon 

27 Kalda tee Sõpruse-
Ropka sild 

jaotustänav põhitänav juhul kui valmib uus sild 

28 Kaunase pst   jaotustänav juurdepääs/jaotustänav Meie ettepanek juurdepääsuks, lähtuvalt 
peamisest funktsioonist. PM soov jätta 
jaotustänav 

29 Mõisavahe   jaotustänav juurdepääs/jaotustänav Meie ettepanek juurdepääsuks, lähtuvalt 
peamisest funktsioonist. PM soov jätta 
jaotustänav 

30 Ihaste tee Kalda tee-
Ropka sild 

juurdepääs jaotustänav PM soov muuta jaotustänavtänavaks 

31 Ihaste tee Ropka sild-
Ihaste 

jaotustänav juurdepääs/jaotustänav Meie ettepanek juurdepääsuks, lähtuvalt 
peamisest funktsioonist. PM soov jätta 
jaotustänav 

32 Lammi Kalda tee-
Ringtee 

jaotustänav põhitänav Ropka silla valmimisel 

33 Räpina mnt   põhitänav põhitänav PM soov-OK, kas aga jääb linna? 

34 Kabina tee   juurdepääs põhitänav PM soov 

35 Väike-Tähe   jaotustänav jaotustänav nõus 

36 Filosoofi   jaotustänav juurdepääs omab peamiselt ligipääsu funktsiooni 

37 Kastani   jaotustänav juurdepääs omab peamiselt ligipääsu funktsiooni 

38 Tähe   jaotustänav juurdepääs omab peamiselt ligipääsu funktsiooni 

39 Kalevi Riia-Sõbra jaotustänav juurdepääs omab peamiselt ligipääsu funktsiooni 

40 Raua Sõbra-Õnne jaotustänav juurdepääs omab peamiselt ligipääsu funktsiooni 

41 Õnne Sõbra-sild jaotustänav juurdepääs omab peamiselt ligipääsu funktsiooni 

42 Vaba   jaotustänav juurdepääs omab peamiselt ligipääsu funktsiooni 

43 Sõbra   jaotustänav juurdepääs omab peamiselt ligipääsu funktsiooni 

44 Kabeli   jaotustänav juurdepääs omab peamiselt ligipääsu funktsiooni 

45 Tehase   jaotustänav juurdepääs omab peamiselt ligipääsu funktsiooni 

46 Rebase   jaotustänav juurdepääs omab peamiselt ligipääsu funktsiooni 

47 Siili   jaotustänav juurdepääs omab peamiselt ligipääsu funktsiooni 
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48 Laseri   juurdepääs juurdepääs/jaotustänav Meie ettepanek juurdepääsuks, lähtuvalt 
peamisest funktsioonist. PM soov jätta 
jaotustänav 

49 Ravila pikendus   juurdepääs juurdepääs/jaotustänav Meie ettepanek juurdepääsuks, lähtuvalt 
peamisest funktsioonist. PM soov jätta 
jaotustänav 

50 Tartu põhjapoolne 
ümbersõit 

  - põhitänav   

51 Ujula t pikendus   - juurdepääs/jaotustänav Meie ettepanek juurdepääsuks, lähtuvalt 
peamisest funktsioonist. PM soov jätta 
jaotustänav 

 

 
Joonis 1. Tänavate liigitus üldplaneeringu realiseerumisel 
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2.2.Tänavate liigituse muutmise etapilisus 
 

Tänavate funktsioonid muutuvad sõltuvalt tänavavõrgu arengust. Olemasolevas olukorras 
moodustavad tänavate rollist ning sellest tulenevast liikluskoormusest põhitänavate võrgu 
muu võimaluse puudumisel kesklinna suunduvad ning seda läbivad tänavad.  

 
Joonis 2. Tänavate liigitus olemasoleva tänavavõrgu korral 

 

Tänavavõrgu arendamise esmane prioriteet on sadamaraudtee koridori tänava ning seejärel 
Ropka silla rajamine, mis võimaldab suunata osa kesklinna läbivast liiklusest uuele trassile. 



12 
 

See võimaldab muuta osa Võru tänavast (Sadama raudtee koridori tänavast kuni Riia 
tänavani) ning Turu tänava (lõikes Sõpruse sild jaotustänavaks Riia mnt) jaotustänavateks. 
Samas on vaja muuta Vaksali tänav põhitänavaks. Põhjapoolse kesklinnast 
möödasõiduvõimaluse puudumisel ei ole siiski Riia tänavat võimalik muuta jaotustänavaks, 
kuna sellesuunaline liikumine on siiski olulise tähtsusega.  

 
Joonis 3. Tänavate liigitus Sadamaraudtee koridori tänava rajamisel ning Ropka silla valmimisel 

 

Tänavate funktsioonide suuremamahulise muutmise eelduseks on lisaks Sadamaraudtee 
koridori tänava rajamisele ka põhjapoolse ümbersõiduvõimaluste loomine. Vajalik on kas 
põhjapoolse möödasõidu rajamine või Tähtvere silla rajamine. Ühe objekti rajamine neist 
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võimaldab luua kesklinnast möödasõiduvõimaluse ning seeläbi muuta kesklinna tänavad 
eelkõige piirkonna liiklusega seonduvalt jaotustänavateks.  

 
Joonis 4. Tänavate liigitus põhjapoolse ümbersõiduvõimaluse loomisel 

Kesklinnast ümbersõiduvõimaluse loomisel ning praeguste kesklinna põhitänavate 
funktsiooni muutmisel on vajalik ümber kujundada nende tänavate liikluskorraldus ja 
tänavaruumi jaotus. Kesklinna piirkonnas võiks alandada sõidukiirust. Jaotustänavate 
soovituslik sõidukiirus on 40km/h ning juurdepääsudel kuni 30km/h. See vähendaks 
kesklinna piirkonna atraktiivsust transiitliiklusele. Samuti tuleks luua eelised 
ühistranspordile. Riia tänavale, Narva mnt-le, Turu tänavale ja Vabaduse pst-le võiks rajada 
ühistranspordirajad ning autodele jätta neil tänavatel läbivalt üks sõidurada suuna kohta. 
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2.3. Põhi ja jaotustänavate planeerimise põhimõtted 
 

Põhi- ja jaotustänavate planeerimisel ning liikluskorralduse kavandamisel peavad olema 
reeglina täidetud järgnevad põhimõtted: 

- lähtuvalt põhitänavate funktsioonist tuleb neil tagada kiire ja sujuv ühendus; 
- sõiduraja laius on soovitatavalt 3,25 m, erandjuhul 3,5 m. Lisaks tuleb sõidutee äärde 

ette näha poole meetri laiune ohutusriba, mida võib kasutada rentsliribana; 
- põhitänavatel tuleb ristmikud kavandada, kas i) eritasandilisena ii) kanaliseeritult 

foorjuhitavana või iii) ringristmikuna; 
- jalakäijate ülekäiguradadel tuleb reeglina paigaldada tee keskele ohutussaared, 

vajadusel need  reguleerida foorjuhitavana. 
- olulisematel ristmikel peavad olema lisarajad vasakpööretel, teatud juhtudel võivad 

vasakpöörded või üks neist (peamiselt kõrvalteelt peateele) olla keelatud; 
- bussipeatused peavad paiknema nn taskutes; 
- põhitänavatel on reeglina parkimine keelatud; 
- Vajalik on alati kaaluda põhitänavatele suubuvate kinnistute väljasõitude vajalikkust 

(kas on olemas ka alternatiivvõimalus juurdepääsuks kõrvaltänava kaudu). 
Põhitänavatele suubuvate kinnistute väljasõitude puhul tuleb kaaluda alternatiivseid 
võimalusi juurdepääsu lahendamiseks kõrvaltänava kaudu. Alternatiivse lahenduse 
olemasolul tuleb juurdepääsud ümber planeerida. 

- Suure liikluskoormuse tõttu on põhitänavatel sageli suhteliselt kõrge müra- ja 
õhusaaste tase. Seetõttu tuleb põhitänavad planeerida hoonetest piisavalt kaugele 
või kasutada müratõrje meetmeid. Põhitänavat ei planeerita reeglina läbi 
elamupiirkonna. 

- Jaotustänavatel võib erandkorras liikluse rahustamise võtteid kasutada juhul, kui 
tänava ääres asuvad ühiskondlikud suure kasutusega ehitised (näiteks raamatukogu, 
haigla, polikliinik, spordiehitised jt) või lasteasutused (koolid, lasteaiad jt).  

- Põhitänavatel liikluse rahustamist üldiselt ei kasutata. Samuti ei ole soovitatav 
ühiskondlike ehitiste ja lasteasutuste juurdepääsude kavandamine põhitänavate 
äärde. 

- Olemasolevas linnastruktuuris on tänavakoridoride laiused määratud olemasolevate 
krundipiiridega. Planeeritavate põhitänavate koridori laius on minimaalselt 40 
meetrit, jaotustänavate koridori laius on minimaalselt 25 meetrit. Tänavakoridoride 
laius on aluseks edaspidisel krundipiiride määramisel 

 

Põhi- ja jaotustänavate võrgu edasise optimaalse funktsioneerimise tagamiseks on vajalik 
nende korrashoiu ning arendamise kava koostamine. 

Ülegabariidiliste vedude jaoks on tagatud juurdepääs erinevatesse Tartu linnaosadesse. Uute 
sildade ja viaduktide rajamisel tuleb nende planeerimisel ning projekteerimisel tagada 
ülegabariidiliste vedude möödapääs sillast/viaduktist rampide kaudu. 
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Juurdepääsude planeerimisel ja liikluskorralduse kavandamisel peavad olema täidetud 
järgnevad põhimõtted: 

- juurdepääsude projektkiiruseks arvestada 20-40, erandina 50 km/h; 
- kõrvaltänavate ja kvartalisisestel tänavate kavandamisel tuleb kasutada liikluse 

rahustamise võtteid1; 
- veotänavatel liikluse rahustamise võtteid reeglina ei kasutata; 
- veotänavatel tuleb kergliiklus eraldada autoliiklusest; 
- tuleb vältida pikki sirgeid tänavalõike; 
- liikluskorralduses kasutada liiklusmärki „Õueala“ ainult aladel, kus ehituslike või 

muude võtetega  on vähendatud sõidukite kiirust ning mille sisse- ja väljasõiduteed 
on tähistatud õueala liikluskorda kehtestavate liiklusmärkidega. Olemasolevate 
valdavalt korrusmajade kinnistutel kehtestatud „õueala“ liikluskord viia vastavusse 
Liiklusseadusega või asendada alamärgiga (20 km/h) ja paremakäereegliga. 

- tänavate koridori laius määratakse detailplaneeringutega lähtuvalt kehtivast 
standardist (EVS 843:2016 Linnatänavad). Tänavakoridoride laius on aluseks 
edaspidisel krundipiiride määramisel. 

 

Tänava kaitsevööndi laius on tema piirist kuni 10m, vööndi laiused nähakse ette 
detailplaneeringutes. Kui detailplaneeringus ei ole eraldi määratud ühtib tänava 
kaitsevööndi ulatus teemaa ulatusega.  

Ohtlikud veoste veotee võib läbida asuala, puhketsooni, looduskaitseala või kulgeda 
kultuuri-, õppe-, eelkooli- ja raviasutuste, suurte tööstusettevõtete ning kultuurimälestiste 
läheduses ainult siis, kui vedu ei ole teisiti võimalik. Raskeveokite läbisõit elurajoonidest on 
ohtlik halvendades märgatavalt elukeskkonda ja lisades potentsiaalselt liiklusohtu. Ohtlike 
veoste vedu ei tohi olla lubatud tipptunnil. 

Oluliste liikluslahenduste puhul rakendatakse liiklusohutuse auditeerimise protseduuri. 

  

                                            
1 Juhendmaterjalina võib kasutada Maanteameti tellimusel AS Teede Tehnokeskus poolt valminud metoodilist 
ülevaadet “Liikluse rahustamise tehniliste vahendite analüüs ja soovituste täpsustamine nende kasutamiseks”. 
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Tänavate liigitus ei ole otseselt aluseks tee seisundinõuetele. Majandus- ja taristuministri 
määrus 14.07.2015 nr 92 Tee seisundinõuded reguleerib avalikult kasutatava tee välja 
arvatud jäätee, seisundinõuded. Nimetatud määrus määrab tänavate seisunditaseme, 
sealhulgas talvise seisunditaseme lähtuvalt tänava liigist alljärgnevalt:  

Tänava liik  Talvine  
seisunditase  

Tänava  
seisunditase 

Magistraalid      
- Kiirtee  4 4 
- Põhitänav  4 3 
- Jaotustänav 3 2 

Juurdepääsuteed      
- Kõrvaltänav  2 2 

- 
Veotänav, väljak, 
parkimisplats  2 1 

- 
Kvartalisisene tänav, 
jalgtänav, jalgtee  2 1 

- Jalgrattatee  3 3 
- Kõnnitee  3 3 
- Ohtlikud tänavalõigud 3   

 

Samas võimaldab nimetatud määrus ka kõrvalekaldeid seisunditaseme miinimumväärtusest. 
Määruse järgi peab tee seisund vastama vähemalt käesoleva määrusega kehtestatud 
tasemele. Tee omanik võib liikluskoormuse muutusest, piirkonna vajadusest või kohaliku 
omavalitsuse huvist lähtudes rakendada tee seisundile täiendavaid nõudeid, kehtestatust 
kõrgemat seisunditaset või kõrgemaid seisundinõudeid, sealhulgas lühendada käesoleva 
määruse §-s 27 käsitletud hooldustsükli aegasid. 

Seega on omavalitsusele kui teeomanikule antud õigus rakendada ka määruses toodud 
seisunditasemega kehtestatust kõrgemaid seisundinõudeid või seisunditaset. 

Tänavate liigituse määramisel on käesolevas töös siiski lähtutud eelkõige tänava 
funktsioonist vastavalt standardile Linnatänavad. Seega ei too tänavate liigituse muutmine 
automaatselt kaasa tee seisunditaseme halvenemist, kui omavalitsusel on huvi 
seisunditasemeid hoida ka määrusest esitatust kõrgemal tasemel. 

 
2.4. Ristmikud 
 

Ristmik on tänavavõrgu osa, kus lõikuvad vähemalt kaks tänavat. Ristmike lahendusest 
sõltub suurel määral kogu liiklussüsteemi tõhusus, kuna liiklusprobleemid tekivad eelkõige 
just ristmikel. Liikluskoormuse kasvades ammendub ristmike läbilaskevõime, mistõttu 
kasvavad ooteajad ja süvenevad liiklusprobleemid. Ka suur osa liiklusõnnetustest toimub just 
ristmikel. Seega on ristmike liikluslahendused olulise tähtsusega liiklussujuvuse ja -ohutuse 
tagamisel. 
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Ristmike funktsioon on tagada liikluse sujuv ja ohutu lõikumine, liitumine ja hargnemine, 
mitte ainult autoliiklust, vaid ka teisi liikumisviise arvestades. Seejuures tuleb silmas pidada 
transpordiplaneerimise üldist arengueesmärki - ühistranspordi ja kergliikluse 
eelisarendamist.  
 
Ristmike kavandamisel tuleb täita järgmised nõuded: 

- projekteerimisel tuleb määrata ristmiku toimimisnäitajad ja neist lähtuvalt kavandada 
ristmiku detaillahendus, hinnata lahenduse liiklusohutuse taset ning sobivust 
tänavavõrku.  

- tänavavõrk tuleb kujundada sellisena, et tänavate lõikumisel tekiksid selge 
lahendusega sama- või eritasandristmikud.   

- fooriristmikel (uutel ja rekonstrueeritavatel) tuleb eelistada anduritel põhinevat 
adaptiivset foorijuhtimise süsteeme; 

- magistraalidel paiknevatel foorjuhitavatel naaberristmikel tuleb leida võimalusi 
fooride töö koordineerimiseks; 

- magistraalidel paiknevatel foorjuhitavatel ristmikel tuleb kaaluda bussidele 
eelisõiguste andmise võimalusi ja vajadusel need võimalused realiseerida. 
 
 

2.5. Parkimine 
 
Parkimise korraldamine on transpordiplaneerimise meede, mille abil tagatakse 
autokasutajate juurdepääs soovitud sihtkohale. Samas mõjutatakse parkimiskorraldusega ka 
inimeste liikumisharjumusi. Parkimise korraldus ja nõuded parkimisvõimaluste tagamiseks 
peavad lähtuma kogu piirkonna funktsioonidest ja arengueesmärkidest terviklikuna.  

Kesklinnas on oluline parkimiskoormust reguleerida, rakendades selleks nii ajalist kui ka 
tasulist parkimiskorraldust. Tasulise parkimiskorralduse rakendamisel tuleb selle 
kehtestamisel arvesse võtta parkimiskoormust piirkonnas konkreetsetel perioodidel, 
eesmärgiga saavutada parkimiskohtade käive, mis võimaldab vähendada parkimiskohtade 
summaarset vajadust kesklinnas. Kesklinnas nähakse parkimiskohad ette peamiselt 
sõiduautodele ja jalgratastele. Raskete sõidukite (veoautod, bussid) parkimine lahendatakse 
iga konkreetse planeeringu koosseisus, kus see osutub vajalikuks. 

Nõuded parkimiskohtade arvule tulenevad lähtuvalt planeeritava üksuse paiknemisest 
linnaruumis. Tartu linnas on kolm parkimisvööndit: 

- Linnakeskuse vöönd; 
- Vahevöönd; 
- Äärelinna vöönd. 
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Joonis 5. Parkimisvööndid 

 
Parkimise korraldamise üldised põhimõtted on järgmised: 

- planeeringutes ja projektides määratavad parkimisala lahendused ja mahud tuleb 
kavandada ja realiseerida kooskõlas kehtestatud normatiiv- ja arengudokumentidega. 

- parkimiskohad tuleb reeglina kavandada väljapoole tänavate maa ala. Hoone või ala 
parkimisvajadus tuleb reeglina tagada kinnistul. Erandid on võimalikud 
varemhoonestatud alade olemasoleva parkimiskoormuse lahendamiseks või muudel 
põhjendatud juhtudel terviklahenduse alusel; 

- piirkondades, kus autoliiklus ja parkimisnõudlus tekitavad probleeme, on otstarbekas 
rakendada tasulist parkimiskorraldust. Parkimise regulatsioonimeetmeid, sealhulgas 
tasulise parkimise sisseviimist tuleb kindlasti kaaluda, kui piirkonna parkimiskohtade 
summaarne täituvus ületab regulaarselt 75 - 80%.  Tasulise parkimisala piiride 
määramisel tuleb silmas pidada järgmist: 

• tasulise parkimisala piirid peavad olema liiklejaile selged, loogilised, lihtsalt ja 
arusaadavalt tähistatud; 
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• tasulise parkimisala piiride vahetus läheduses, väljaspool tasulist parkimisala, 
on tavaliselt tekkinud suurem parkimiskoormus. Seda tuleb silmas pidada 
tasulise parkimisala piiride määramisel, et see ei tekitaks täiendavaid 
probleeme. 

Parkimishoone rajamist tuleks kaaluda piirkondadesse, kus on suur parkimisnõudlus ja/või 
linnaruumi parameetrid piiravad muude lahenduste rakendamist. Üldjuhul tuleks 
parkimismajad kavandada juhul kui piirkonnas ja tänavatel parkivad sõidukid vähendavad 
elukeskkonna kvaliteeti ning tänavavõrgu läbilaskvust. Oluline on parkimishoone 
kavandamisel arvestada, et parkimiskohtade koguarv piirkonnas ei ületaks normis 
määratletud mahte. See tähendab, et mingisse piirkonda parkimismaja rajamisel võib 
tekkida vajadus piirkonna tänavaäärsete parkimiskohtade vähendamiseks. Kavandatav 
parkimishoone peaks paiknema olulise tõmbekeskuse vahetus läheduses.  

Arvestades Tartu linna tõmbepunktide paiknemist ning sellest tulenevat parkimisnõudlust on 
otstarbekas parkimismajad rajada suurema parkimisnõudlusega piirkondadesse. Kesklinna 
piirkonna parkimishooned on kavandatud Tartu kesklinna üldplaneeringus. Lisaks 
nimetatuile võib kaaluda parkimishoonete rajamist juhul, kui need ei lähe vastuollu 
käesoleva üldplaneeringu põhimõtetega. 

Suurte avaparklate kavandamisel tuleb lähtuda piirkonna parkimisnõudlusest ja 
kavandatavate hoonete mahust. Senised parkimisuuringud on näidanud parkimiskohtade 
paiknemises probleeme eelkõige elamupiirkondades ja kesklinnas. Parkimiskohtade nappus 
kimbutab elamupiirkondades eelkõige elamute vahetus läheduses. Samuti võib esineda 
kohati probleeme kesklinna piirkonnas. Samas tuleb silmas pidada seda, et parkimispoliitika, 
sealhulgas parkimise (kohtade, parkimisaja ning tasuline) regulatsioon on oluliseks hoovaks 
liikumisviiside kasutuse jaoks ja seetõttu tuleb tundlikes piirkondades hoolega kaaluda 
vajadust parkimiskohtade arvu märgatavaks suurendamiseks. 

Suure avaparklate rajamise vajadus tekkib autoga kesklinna juurdepääsu piiramisel kesklinna 
parkimiskohtade arvu vähendamise, tänavate läbilaskevõime piiramise ning tasule 
parkimisala suurendamise ja tasu tõstmisega. See on eelduseks pargi-ja-kõnni ning pargi-ja-
sõida süsteemi arendamisel. Sellisel juhul on vajalik rajada täiendavad parklad Tartu 
kesklinna suunduvate magistraalide äärde. Potentsiaalsed uued avaparklad on otstarbekas 
rajada järgnevatele kruntidele: 

- F. R. Kreutzwaldi tn 1b 
- Riia tänav 28/ Riia tänav 26 
- Võru tn 176 
- Turu tänav 25 
- Uus tn 63d 
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Joonis 6. Kavandatavad uued avaparklad ja parkimismajad 
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3. Ühistransport 
 

Ühistranspordi peamiseks eesmärgiks on luua alternatiiv autokasutusele, mis omakorda 
võimaldab ellu viia autokasutuse piiranguid eelkõige kesklinnas. Tartu linn on erinevates 
arengudokumentides määratlenud ühistranspordi prioriteetse liikumisviisina. Tartu tihe 
tänavavõrk ning ühistranspordi liinivõrk on heaks eelduseks katva ja konkurentsivõimelise 
ühistranspordisüsteemi loomiseks ning toimimiseks. Linna suurus ja peamiste 
tõmbeobjektide paiknemine peab võimaldama neile autovaba ligipääsu, kusjuures pikemate 
korrespondentside korral ongi autole oluliseks konkurendiks just ühistransport.  

Ühistranspordi konkurentsivõimelise toimimise eelduseks on teenuse piisav kättesaadavus. 
Teenuse kättesaadavuse ja kasutatavuse seisukohalt on oluline ühistranspordi liinivõrgu ning 
sõidugraafikute vastavus elanike vajadustele ja ootustele. Ühistranspordi kasutatavus eeldab 
võimalust jõuda soovitud sihtkohta.  Uuringud näitavad, et üldjoontes on Tartu linna 
elanikud busside marsruutidega rahul.  

 
Joonis 7. Tartu liinivõrk 
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Elanike valdavad liikumissuunad on linnaosade sisesed ning suunaga kesklinna. 
Linnaosasisesed liikumised on enamasti lühikesed, mistõttu liigutakse valdavalt jalgsi. 
Ühistransport omab olulist tähtsust eelkõige linnaosade vahelisel liiklemisel ning peamiste 
sihtkohtade vahelise ühenduse tagamisel. Arvestades kesklinna piirkonnas paiknevate 
töökohtade ja teenindusasutuste osakaalu, on prioriteetne ühendus kesklinnaga. Ühendus 
kesklinnaga võimaldab ühtlasi tagada ka head ümberistumisvõimalused liinide vahel. 

Tartu linnas võib päris heaks pidada peatuste paiknemist elukohtade suhtes. Enamik 
elanikest elab bussipeatustele lähemal kui 300 meetrit, üksnes 0,2% Tartu linna elanikest 
elab peatusest kaugemal kui 500 meetrit. Elukoha kaugus peatusest on: 

- kuni 100m: 22,5% Tartu linna elanikest; 
- kuni 200m: 64,3% Tartu linna elanikest; 
- kuni 300m: 91,2% Tartu linna elanikest; 
- kuni 400m: 98,6% Tartu linna elanikest; 
- kuni 500m: 99,8% Tartu linna elanikest. 

 

 

Joonis 8. Bussipeatuste puhvertsoonid 
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Ühistranspordivõrgustiku ja -teenuse planeerimise aluseks on eelkõige linna asumite 
vahelised ühendused, mida täiendavad ühendused linnalähialadega, ühendused regiooni 
keskustega ning kaugühendused. Väljumiste sagedus varieerub sõltuvalt päevasest 
perioodist ja asukohast Tartus. Hommikusel tipptunnil elab bussipeatustest, kus on ühes 
tunnis rohkem kui 4 väljumist, 300 meetri puhvertsoonis 85% Tartu linna elanikest. Seega on 
enamikel Tartu linna elanikel kodulähedases peatuses busside intervall tihedam kui 15 
minutit. Ühistransporditeenus on ühtlaselt kättesaadav kogu linnas. Mõistetavalt on 
kättesaadavus linna ääreosades hõredamalt asustatud piirkondades. 
 

 
Joonis 9. Ühistranspordi kättesaadavus hommikusel perioodil 

 

Ühistranspordi kättesaadavus varieerub päeva lõikes peamiselt linna ääreosades ja 
hõredamalt asustatud piirkondades. 

Bussi kasutatavuse seisukohalt on oluline ilmastikukindlad ootetingimused. Ootepaviljonid 
muudavad bussi kasutamise mugavamaks ning reisijate silmis atraktiivsemaks. 
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Ühistranspordi eelistamise käigus tuleb ühistranspordile luua eelised ka autoliikluse ees. 
Seda eelkõige ristmikel ning kesklinna piirkonnas. Ühistranspordi eelistamine ja tänavaruumi 
ümberjaotamine aitab vähendada kesklinna läbivat liikluskoormust. Tänavaruumi 
ümberjaotamine on võimalik eelkõige sellisel juhul, kui on tagatud kesklinnast 
ümbersõiduvõimalused. Siinkohal on vajalik rõhutada Ropka silla ja sadamaraudtee koridori 
tänava väljaehitamist, mis võimaldab peamisele kesklinna läbiva liikumise suunale luua 
alternatiivse möödasõiduvõimaluse kesklinnast. Tänavatele, kus see vastavalt eelnevale 
uuringule tuginedes osutub otstarbekaks ja efektiivseks, rajatakse ühissõidukite 
ühenduskiiruste tõstmiseks ühistranspordirajad. Perspektiivsed ühistranspordiradade 
asukohad kesklinnapiirkonnas oleksid: Riia tn, Narva mnt, Turu tn, Vabaduse pst (Riia tn - 
Uueturu tn)  ja Võru tn. Ühistranspordirajad aitavad parandada busside ühenduskiiruseid, 
mis tõstab selle liikumisviisi atraktiivsust. Eelkõige väheneb ühistranspordiradadega 
bussireisijate ajakulu.  Ühistranspordiradadel liiklevatele bussidele antakse magistraaltänaval 
paiknevatel foorjuhitavatel ristmikel eelisõigus. Ühistranspordiradade planeerimisel lähtuda 
standardis Linnatänavad toodud soovitustest.  
 

 
Joonis 10. Ühistranspordirajad 

 

Ühistranspordilahenduse aluseks peavad olema regulaarsed uuringud, mille eesmärgiks on: 

- hinnata peamisi trende ühistranspordi kasutusel; 
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- määrata vajalik konkurentsivõimeline ühistranspordi teenindustase (marsruutide ja 
peatuste paiknemine, ühistranspordi toimimise ajad ja sagedus, veo kvaliteeti 
iseloomustavad näitajad jms) ning hinnata regulaarselt vastavust eesmärgiks seatud 
teenindustasemele. 

Linna ühistranspordivõrgustiku selgroo moodustavad planeerimisperioodi jooksul endiselt 
bussiliinid, kuid pikemas perspektiivis võib kaaluda ka trammiühenduse efektiivsust, millele 
vastuse peab andma tasuvusanalüüs. Võimaliku trammiühenduse aluseks on ühest küljest 
piisavad veomahud (nõudlus), teisest küljest võimalus vähendada autokasutust kiire ja 
kvaliteetse trammiühenduse abil. Võimalik trammi marsruut peab arvestama elanike peamisi 
liikumissuundi. Arvestades Tartu linna asustust ja huvipunktide paiknemist on suurim 
liikumismaht Annelinna linnaosa ja kesklinna piirkonna vahel. Oluline tõmbekeskus on ka 
Lõunakeskus. Seetõttu peab trammiliini rajamisel lähtuma eelkõige sellesuunalisest 
liikumisvajadusest. Muude liikumissuundade nõudlus ei pruugi olla piisav trammiühenduse 
loomiseks. Trammiliini kavandamisel tuleb liin paigutada linnaruumi selliselt, et tema tagama 
kataks maksimaalselt võimaliku nõudluse.  

Tartu kesksete ühistranspordisõlmedena, eelkõige regionaalsete ja kaugühenduste jaoks, 
säilitavad oma tähtsuse olemasolev bussijaam kesklinnas ja raudteejaam. Samas on võimalik 
ja otstarbekas kaaluda väiksemaid ümberistumissõlmi linna äärealadel, suuremate 
magistraaltänavate ääres, mille peamisteks eesmärkideks on soodsate ümberistumiste 
võimaldamine ühelt ühistranspordiliigilt teisele või ka nn pargi-ja-sõida lahenduste jaoks. 
Viimane eeldab aga parkimislahenduse loomist ümberistumissõlme vahetus läheduses. 
Selliseid ümberistumissõlmi võib kaaluda peamiste maantee ja põhimagistraalide trassidel.  

Oluline on välja töötada ka Tartu linna ja lähialade ühtne ühistranspordilahendus, mis eeldab 
koostööd Tartu linna ja lähivaldade vahel. 
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4. Kergliiklus 
4.1. Jalgsi liikumine 
 

Jalgsi liikumine moodustab suure osa Tartu linna liikumistest. Asustuse struktuuri ning linna 
mõõtmete tõttu on Tartu linnas suur osa liikumistest piisavalt lühikesed, et puudub vajadus 
motoriseeritud transpordi järele. Paljud elanike liikumiste sihtpunktid asuvad elukoha 
läheduses jalgsikäigu teekonna kaugusel. Lisaks igapäevaselt vaid jalgsi käivatele inimestele 
mõjutavad jalgsikäigu tingimused ühistranspordikasutajaid ja ka autokasutajaid. Näiteks 
mõjutab kõnniteede olemasolu ja olukord otseselt juurdepääsu bussipeatustesse ja seega 
ühistranspordi kättesaadavust. Eriti tuntavat mõju avaldab kõnniteede olukord 
erivajadustega inimeste liikumisvõimalustele. Seega mõjutab kõnniteede olemasolu ja 
olukord pea kõiki Tartu linna elanikke ja külalisi. 

Jalakäijate liikumine toimub valdavalt kõnniteedel. Kuid jalakäijate liikumise ohutumaks ja 
mugavamaks muutmiseks on rajatud ka jalgteed ja –rajad, mis on ette nähtud jalakäijate, 
erandina ka jalgratturite liikluseks. Teenindus- ja varustussõidukite juurdepääs võib mööda 
jalgteed olla lubatud vaid teatud ajaperioodil. Jalakäijate ja jalgratturite liikumisrajad võivad 
olla eraldatud. Kõnniteede ja jalgteede arendamise eesmärk on suurendada kergliikluse 
osakaalu liikumistes parandades jalgsikäigu mugavust ning ohutust.  

Jalgsikäigu arendamine peab lähtuma järgnevatest põhimõtetest: 

- tagada eraldatud kõnniteede või jalgteede näol juurdepääs bussipeatustele ning 
olulistele tõmbekeskustele. 

- põhi ja jaotustänavatel tuleb eraldada jalakäijad autoliiklusest; 
- kõrval- ja kvartalisisestel tänavatel võib kasutada jagatud tänavaruumi põhimõtet, 

kus jalakäijad liiguvad autoga ühisel teeosal; 
- kõnniteede rajamisel ja renoveerimisel tuleb võtta arvesse erivajadustega ning 

puuetega inimeste vajadusi. Erivajadusega inimeste liikumist aitavad parandada 
madaldatud äärekivi, reljeefsed tänavapinnad ja mitmed teised meetmed.  

- Jalakäijate liiklusohutuse parandamiseks kujundatakse tänavaruumi ja 
teeületusvõimalusi lähtuvalt tänavate funktsionaalsusest. Siinjuures on oluline 
elamupiirkondades liikluse rahustamine. Arvestades ülekäiguradadel toimuvate 
õnnetuste suurt osakaalu, vajab parandamist ülekäiguradade ohutus. Ohutuse 
parandamiseks rajatakse ülekäiguradadele ohutussaari ning kohtvalgustus. Kohati on 
otstarbekas kasutada ülekäiguradade asemel pigem ületuskohti.  Tiheda liiklusega 
põhi- ja jaotustänavatel tuleb teeületus tagada fooriga reguleeritud ülekäiguga, 
jalakäijate tunneli või sillaga. 

 

4.2. Jalgrattakasutus 
 

Jalgrattaliiklus omab linnaruumis olulist tähtsust. Kuigi hetkel on jalgrattaliikluse näol 
tegemist võrreldes teiste liikumisviisidega siiski väikese osakaaluga, loovad Tartu linna 
mõõtmed ja erinevate huvipunktide paiknemine sellest suure arengupotentsiaaliga 
liikumisviisi, mis peaks looma arvestava alternatiivi autokasutusele. Enamik linna liikumistest 
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on piisavalt lühikesed sooritamaks neid jalgsi või jalgratastel liigeldes. Jalgrattaliikluse 
arendamise eesmärgiks on jalgrattateede ja -radade võrgustiku rajamise ja inimeste hoiakute 
kujundamise kaudu suurendada igapäevast jalgrattakasutust.  Jalgrattaliikluse eraldamise 
vajadus tuleneb enamasti eesmärgist muuta jalgrattasõit atraktiivseks ja ohutuks 
alternatiiviks igapäevasele autoliiklusele. Eraldamise kaudu parandatakse liiklusohutust, 
jalgrattasõidu mugavust ning sujuvust. Olulisel kohal on just turvalisuse parandamine.  
Siinjuures on oluline just turvatunde loomine. Jalgrattakasutust pärsib sageli reaalsest ohust 
enam inimeste valmisolek jalgrattakasutuse järele, mis sageli tuleneb just tajutavast 
ohutundest. 

Standardi EVS 843:2016 Linnatänavad kohaselt tuleb jalgrattaliiklus eraldada põhivõrgu 
korral autoliiklusest juhul kui tegelik mootorsõidukite kiirus v85 on 50 km/h. Aeglasemate 
mootorsõidukite kiiruste korral sõltub jalgrattaraja või –tee rajamise vajadus 
liikluskoormusest (vt EVS 843:2016 Linnatänavad joonis 8.1). Siinjuures on hea vaadata, 
kuidas mujal lähenetakse jalgrattateede kavandamisele. Näiteks Soomes kasutatav 
Jalakäijate- ja jalgrattateede projekteerimise juhend käsitleb eraldamise vajadust 
üksikasjalikumalt. Soomes kasutatava juhendi järgi peab põhivõrgul olema jalgrattaliiklus 
autoliiklusest alati eraldatud sõltumata liikluskoormusest, kui maksimaalne lubatud 
sõidukiirus ületab 30 km/h. Väiksema liikluskiiruse juures on põhivõrgul lubatud kasutada 
jagatud tänavaruumi. Maksimaalselt lubatud sõidukiiruse korral, mis ületab 50 km/h, peab 
olema rajatud jalgrattatee. 

Standardi kohaselt tuleb avalikus ruumis liikuvatele kergliiklejatele kavandada võimalikult 
mugavad, kiired ja ohutud teekonnad loomulikel liikumissuundadel, arvestades muu hulgas 
jalakäijate teekondadega ühistranspordi peatustest ja parklatest tegelikesse sihtkohtadesse. 
Jalgratta- ja autoliikluse põhisuundade kavandamisel rõhutab standard vajadust silmas 
pidada, et ühendustegurid jääksid mõistlikkuse piiridesse. Ühendustegur on näitaja, mis 
leitakse piki tänavaid mõõdetud teekonnapikkuse ja nn linnulennulise kauguse suhtena. 
Sisuliselt on hea ja rahuldav projekteerimise lähtetase, kui jalgrattatee põhivõrgu pikkus ei 
ületa 25% (ühendustegur kuni 1,25) nn linnulennulist kaugust. Suurema väärtuse puhul tuleb 
planeerida tänavate tihendamist, sirgestada tänavalõike, rajada puuduvaid tänavaid, sildu 
või viadukte. 

Üldjuhul peab standardi kohaselt olema kergliiklusteed magistraaltänava mõlemal küljel või 
kui see ei ole liiklusohutuse kaalutlustest lähtuvalt otstarbekas, peavad põhiühendused 
olema kaetud iseseisvate kergliiklusteedega.  

Auto ja jalgrattaliikluse eraldamise kõrval on oluline eraldada ka jalgrattaliiklus jalakäijatest. 
Peamine põhjus seisneb taaskord ohutuses. Standardi EVS 843:2016 Linnatänavad kohaselt 
on jalakäijate ja jalgratturite eraldamine vajalik, kui ohutut, mugavat ja liiklussujuvust 
tagavat jalgratta- ja jalgteed ei ole võimalik kavandada. Teise kriteeriumina jalgrattaliikluse ja 
jalakäijate eraldamise vajaduseks on standardis välja toodud jalakäijate ja jalgratturite 
liiklussagedus. Olukorras, kus jalg- ja jalgrattatee kasutajate arv ületab 200 inimest tunnis, 
tuleb eri jalgratturid eraldada jalakäijatest.  



28 
 

Soome Jalakäijate- ja jalgrattateede projekteerimise juhend soovitab kaaluda jalgratturite 
eraldamise vajadust jalakäijatest, kui jalakäijate hulk ühes tunnis ületab 100 inimest. 
Jalgratturid eraldatakse antud juhendi kohaselt jalakäijatest alati järgmistel juhtudel: 

- Suuremate linnade keskuste jalakäijate ala nähtavuse ja jalgrattavõrgustiku 
rakendusliku liigituse erinevuse tõttu; 

- Kasutajate hulga alusel juhul, kui ristlõikel on tipptunnil 
• Rohkem kui 200 jalgratturit ja üle 200 jalakäija 
• Rohkem kui 300 jalgratturit ja üle 50 jalakäija 
• Rohkem kui 50 jalgratturit ja üle 300 jalakäija. 

Põhimarsruutidel eraldatakse jalgratturid jalakäijatest tavaliselt järgmistel juhtudel: 
- Kattuvatel põhimarsruutidel ehk nn. kvaliteetkõnniteedel kiiruse, nähtavuse ja 

jalgrattavõrgustiku rakendusliku liigituse erinevuse tõttu; 
- Kiire jalgrattasõidu põhimarsruutidel kiiruse, nähtavuse ja jalgrattavõrgustiku 

rakendusliku liigituse erinevuse tõttu. 

Jalakäijate ja jalgratturite eraldamine tõstab eelkõige jalakäijate poolt kogetavat 
liikluskeskkonna turvalisust. Samuti parandab see jalgrattaliikluse sujuvust. Soomes 
kasutatav Jalakäijate- ja jalgrattateede projekteerimise juhend on välja toonud jalakäijate ja 
jalgratturite eraldamise positiivsed küljed: 

- jalakäijate ja jalgratturite vaheliste konfliktsituatsioonide vähenemine 
- füüsilise ja tunnetatud ohutuse taseme kasv 
- ristumiskohtade sujuva ja takistusteta korraldamise võimalus 
- liikumise sujuvuse parendamine 
- ühesuunalise jalgrattatee kasutusse lülitamise võimalus 
- jalgrattaliiklustrassi läbilaskevõime suurenemine 
- liiklustrasside ja keskkonna teenindustaseme tõus (jalgrattasõit muutub sujuvamaks, 

ohutumaks ja kutsuvamaks)keskkond muutub ohutumaks jakiiremaks ning jalakäijate 
- muude, jala käimisega seonduvate toimingute nagu näiteks vaba aja veetmise, 

sotsiaalse läbikäimise ja lemmikloomade jalutamise muutumine lihtsamaks. 

Igal lahendusel on ka negatiivsed küljed, mida tuleb teadvustada ja arvestada ning leida 
meetmed mõju leevendamiseks. Negatiivsed küljed on: 

- eraldamine võib tõsta jalgratturite kiiruseid ja lisada seeläbi jalakäijatele 
põhjustatavaid ohuolukordi kohtades, kus jalakäijad kohtuvad jalgratturitega, seda 
näiteks väljakutel ja platsidel; 

- ruumivajaduse lisandumine juhul, kui jalgratturitele eraldatakse tänava või tee 
ristlõikest eraldi ruum; 

- reeglina suuremaks osutuvad kulud; 
- korrashoid konstruktsiooniliselt eraldatud liiklustrassidel võib osutuda keeruliseks 

ning võib eeldada eritehnika kasutamist; 
- jalakäijate ja jalgratturite omavahelise suhtarvu muutumisel muutub halvemaks ka 

ruumi ärakasutamise paindlikkus; 



29 
 

- üksnes ehitusmaterjali või teekattemärgistusega teostatud eraldamine jääb talvisel 
ajal lume ja jää alla ning on halvasti märgatav; 

- eraldust ei tarvitseta alati järgida, kui teostus ei ole selgelt arusaadav, järjepidev või 
vastav kohalikul tasandil juurdunud põhimõtetele- 

 

Jalgrattateede planeerimise aluseks on põhimõte luua terviklik teede võrgustik, mis 
võimaldaks sujuvat, kiiret ja ohutut jalgrattasõitu. Esmaseks prioriteediks on põhivõrgustiku 
väljaarendamine, mis ühendab linna äärealasid kesklinnaga. Ehk võrgustik, mis katab 
põhimarsruute. Vajaduse selle järele tingib erinevate tõmbekeskuste, eelkõige kesklinna 
olulisus. Kesklinna on koondunud suur osa töökohtadest, teenindusasutustest ja vaba aja 
sisustamiseks mõeldud asutustest ning linnaruumist. Jalgrattateede võrgustik võimaldab 
luua jalgrattakasutuseks vajalikud tingimused, et liigelda olulisimate keskuste ja 
huvipunktide vahel auto asemel jalgratastel. 

Põhivõrgu kõrval on olulise tähtsusega erinevate linnaosade vaheline ning linnaosade sisene 
võrk. Nende eesmärgiks on ühendada elupiirkonnad piirkondlike tõmbekeskustega, milleks 
on enamasti kaubandus- ja teenindusasutused ning koolid- ja lasteaiad. Arvestades õpilaste 
liikumiste suurt osakaalu kõikidest päevastest liikumistest on oluline tagada õppeasutuste 
juurde ohutu ja mugav pääs jalgratastel. 

Standardi EVS 843:2016 Linnatänavad kohaselt võib jalgrattarada olla erandkorras 1,0 
meetrit lai, soovitavalt 1,5 meetrit lai. Jalgratta- ja jalgtee puhul erandlikku laiust ei ole. Tee 
planeerimisel tuleb lähtuda vähemalt rahuldavast tasemest. Jalgrattatee puhul on erandlikku 
taset võimalik kasutada üksnes väiksema liiklussageduse korral kui 500 jalgratturit tipptunnil. 

 

Liik ja kergliikluse 
sagedus (jr+jk/tipptunnil) 

Liikluskoosseis 
 ristlõikes 

Vähim laius (m) 
Hea Rahuldav Erandlik 

Jalgratta- ja jalgtee < 100 jk + 2 jr, 2 jk + jr 3,0 2,5  
Jalgratta- ja jalgtee 100 kuni 200 jk + 2 jr, 2 jk + jr 3,5 3,0 

 
Jalgratta- ja jalgtee > 200 2 jk + 2 jr 4,0 3,5  
Jalgrattatee (liiklussagedus < 500 jr/h) 2 jr 2,5 2,0 1,5 
Jalgrattatee (liiklussagedus 500 kuni 1000 jr/h) 2 jr 3,0 2,5  
Jalgrattarada jr 1,5 1,2 1,0 

 

Soomes kasutatava Jalakäijate- ja jalgrattateede projekteerimise juhendis lähtutakse 
jalgrattateede puhul samuti jalgratturite hulgast. Piirmäärad on 1000, 1500 ja 2000 
jalgratturit ööpäevas. Samas ei ole teede laiused määratud mitte projekteerimistaseme 
kohaselt vaid lähtuvalt jalgrattatee paiknemise järgi. Soome projekteerimise juhendi 
kohaselt on kahesuunalise jalgrattatee vähim laius kuni 1000 jalgratturi puhul kohalikul 
marsruudil 2,25 meetrit, piirkondlikul marsruudil 2,5 meetrit ning põhimarsruudil 2,5 
meetrit.  
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Jalgratturit 
ööpäevas 

Jalgratturite  
hulk 
ristlõikel 

Katendi laius (m) 

Põhimarsruut 
Piirkondlik 
marsruut 

Kohalik 
marsruut 

kuni 1000 1+1 2,5 2,5 2,25 
1000-1500     2,5 2,5 
1500-2500 1+2 3,0 3,0 2,5 
> 2500 1+2(2+2) ≥  3,0 ≥  3,0 ≥ 3,0 

 

Jalg- ja jalgrattatee vähim laius väikese jalakäijate ja jalgratturite hulga korral kohalikul 
marsruudil on 3,0 meetrit, piirkondlikul marsruudil 3,5 meetrit ja põhimarsruudil 4,0 meetrit. 
Suurema jalakäijate ja jalgratturite hulga kui 2000 korral on jalg- ja jalgrattateede laiused 
sõltuvalt piirkonnas 4,0 meetrit kuni 4,5 meetrit. Üle 4000 jalakäija ja jalgratturi korral on 
määratletud tee vähim laius, mis on 4,5 meetrit. 

Jalakäijate ja 
jalgratturite hulk 
ööpäevas 

Katendi laius (m) 

Põhimarsruut 
Piirkondlik 
marsruut 

Kohalik 
marsruut 

kuni 1000 4,0 3,5 3,0 

1000-2000 4,0 3,5 3,5 

2000-4000 4,5 4,0 4,0 

> 4000 ≥  4,5 ≥  4,5 ≥  4,5 

 

Jalgrattaraja ning tänava soovituslikud laiused muutuvad sõltuvalt tänava kiiruspiirangust. 
Tänava, mille ääres paikneb jalgrattarada, sõiduraja laius peab olema 3,0-3,25 meetrit juhul 
kui kiiruspiirang on 30-40 km/h ja 3,25-3,5 meetrit juhul, kui kiiruspiirang on 50 km/h või kui 
teel on suur raskeliikluse osakaal. Jalgrattaraja laiused on Soomes kasutatavas juhendis 
määratletud minimaalse näitajana ja eesmärgina. Minimaalne jalgrattaraja laius 
põhimarsruutidel on 1,75 meetrit, eesmärk 2,0 meetrit (Eestis 0,75 meetrit ja hea taseme 
korral 1,5 meetrit), kui kiiruspiirang on 30 km/h. Juhul kui tänaval on kiiruspiirang 50 km/h, 
siis on jalgrattaraja minimaalne laius 2,0 meetrit, soovitatavalt 2,25 meetrit. 

Kiiruspiirang 
(km/h) 

Jalgratturite 
 hulk 
ööpäevas 

Katendi laius (m) 

Põhi ja piirkondlik 
marsruut 

Kohalik 
marsruut 

Minimaalne Eesmärk Minimaalne Eesmärk 

30 
< 1000 

1,75 2,00 
1,25 1,75 

> 1000 1,50 1,75 

40 < 1000 1,75 2,00 1,25 1,75 
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> 1000 1,75 2,25 1,75 2,00 

50 
< 1000 1,75 2,00 1,50 2,00 

> 1000 2,00 2,25 2,00 2,25 

 

Jalgrattaga liiklemise tingimused ning elanike valmisolekut jalgrattakasutuse järele mõjutab 
olulisel määral tee olukord ning parameetrit. Just jalgrattaradade puhul erinevad nõuded 
Eestis ja Soomes olulisel määral. Eestis on mitmes piirkonnas rajatud jalgrattaradu lähtuvalt 
Eestis kehtestatud normidest. Elanike hinnangul ei ole rakendatud lahendused olnud 
piisavalt sobilikud, et muuta nende hoiakuid ja parandanud valmisolekut jalgratta 
kasutamiseks igapäevaste reiside sooritamiseks. Eelkõige on probleemiks ohutunne, mis 
kaasneb kitsal jalgrattarajal sõitmisega. Sellest tulenevalt on jalgrattaradade puhul lähtutud 
eelkõige Soomes kasutatud juhendist. Jalg- ja jalgrattateede puhul võib standardis EVS 843-
2016 Linnatänavad välja toodud parameetrid pidada piisavaks. 

Üldjuhul soovitatakse kavandada jalgrattarajad 2 meetri laiusena. Lõigetes, kus see ei ole 
tänavaruumi parameetrite tõttu võimalik, võib kasutada ka väiksemat laiust. Siiski peaks 
olema erandlik olukord, kus jalgrattaraja laius jääb väiksemaks kui 1,5 meetrit. 

Tartu linna jalgrattaliikluse arendamise põhimõtted ning jalgrattateede võrgustik on 
kavandatud arengudokumendis Tartu linna jalgrattaliikluse arenguskeemis. Kavandatud 
võrgustikku on kesklinna osas täiendatud ka Tartu kesklinna üldplaneeringus.  

Tartu linna katab tihe jalgrattateede võrgustik, mis loob head eeldused igapäevaseks 
jalgrattakasutuseks. Arengudokumentide kohaselt on kavas luua võrgustik, mis võimaldab 
sujuvalt kasutades jalgrattateid jõuda kiirelt soovitud sihtkohtadesse. Kavandatud 
jalgrattateedele lisaks peame vajalikuks leida võimalusi täiendavate jalgrattateede 
rajamiseks magistraalide ääres Vahi, Jakobi, F.R.Kreutzwaldi, Puiestee ja Aardla tänavatel 
ning Ropka teel.  

Soovitatud muudatuste näol on tegemist magistraalidega, kuhu seni ei ole jalgrattaliiklust 
kavandatud. Samas on suur nõudlus liikumiste järele. Jalgrattakasutajat mõjutab teistest 
liikumisviiside kasutajatest enim marsruudi pikkus, mistõttu alternatiivsed kuid oluliselt 
pikemad teekonnad vähendavad jalgrattakasutuse atraktiivsust. Paratamatult jõuame 
jalgrattaliikluse arendamisel mõningates piirkondades olukorrani, kus olemasolev hoonestus 
ei võimalda kõikide liikumisviiside kasutajatele luua head, normikohased ja ohutud 
liikumistingimused, mistõttu on vajalik määrata, kellele luua eelised. Praegusel hetkel on 
eelistatud enamasti motoriseeritud transporti – eelkõige autokasutajaid. Arvestades Tartu 
linna transpordi arendamise prioriteetidega, on sellistes kohtades vajalik luua aga senisest 
suuremad eelised jalgrattakasutajatele. See toob paratamatult kaasa autoliikluse piiramise. 
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Joonis 11. Jalg- ja jalgrattateed 

 

Jalgrattateede arendamise põhimõtted: 
- jalgrattaliikluse osakaalu tõstmiseks tuleb rajada jalgrattateed esmalt elanike 

peamistele liikumissuundadele. Oluline on ühendada elamupiirkonnad 
tõmbekeskustega tagades jalgratastega juurdepääsu töökohtadele, teenustele kui ka 
puhkekohtadele; 

- jalgrattateede rajamisel tuleb lähtuda kehtivas standardis Linnatänavad määratletud 
parameetrite ning nõuete heast tasemest; 

- tänavatel, kus liiklussagedus ületab 1500 autot ööpäevas, tuleb jalgrattaliiklus 
eraldada autoliiklusest; 
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- jalgrattaliiklus võib elamualade kulgeda autoliiklusega ühisel teeosal. Võimalusel 
tuleks jalgrattaliiklus siiski tavaliiklusest eraldada; 

- jalgrattateede võrgustik peab tagama kiire ja ohutu liiklemise elamualade ning linna 
tõmbekeskuste vahel; 

- Tartu linna piiriäärseid jalg- ja jalgrattateid tuleb kavandada ja rajada koostöös 
naaberomavalitsustega; 

- linna tõmbekeskustesse ja huvipunktidesse tuleb rajada jalgrattaparklad ning 
jalgrataste hoiukohad (kesklinnas soovitavalt valvega jalgrattaparklad); 

- koolide juurde peab pääsema ohutult jalgsi ja jalgratastega. Samuti tuleb rajada 
kõikide haridusasutuste juurde katusega ning piirdeseintega jalgrattahoiukohad, mis 
võimaldavad jalgrattaid turvaliselt hoida. 

- uute hoonete planeerimisel ja projekteerimisel tuleb ette näha jalgrataste parkimis- 
ja hoiukohad. 

- jalgrattaparklate ja hoiukohtade arvu ning tingimuste määramisel tuleb lähtuda 
kehtivas standardis Linnatänavad määratletud nõuetest. 

- kavandatavate autosildade rajamisel tuleb ette näha jalgrattarajad mõlemale silla 
poolele eraldades jalgrattatee autoliiklusest ja jalakäijatest. Samuti tuleb lahendada 
jalgrattateede ühendus sillaga viisil, mis tagab võimalikult kiire ja turvalise liikumise 
silla ning jalgrattateede vahel. 

- kõigi käesoleva üldplaneeringuga määratud jalgrattateede koridori laius on 6 meetrit. 
Juhul kui jalgrattateede koridor kulgeb olemasolevate krundipiiride vahel või 
olemasoleva tänava koridoris, on teekoridor määratud krundipiiridega. 

- jalgratta- ja jalgsiliiklust aitab soodustada ka üksnes kergliiklusele mõeldud sildade 
rajamine. Uute sildade rajamisega lüheneb liikumisteekond ning seeläbi kergliikluse 
atraktiivsus.  

 

5. Raudtee 
 

Raudtee maa-ala sihtotstarve on Tartu linna territooriumil on transpordimaa ning selle 
muutmist ei kavandata. Maa-ala omaniku AS Eesti Raudtee seisukoha kohaselt säilitatakse 
lähiaastatel Tartu raudteejaamas olemasolevad teed ning seetõttu ei nähta võimalust 
raudteemaa territooriumi vähendamiseks. AS Eesti Raudtee kavandab tõsta reisirongide 
liikumiskiiruseid, mistõttu peetakse oluliseks olemasolevate ning kavandatavate ristumiste 
kahetasandiliseks muutmise. Liiklusohutuse ja –sujuvuse seisukohalt on oluline muuta 
olemasolevad Aardla ja Betooni tänavate ülesõidud eritasandilisteks. Lisaks on kavas rajada 
kesklinna Maarjamõisa linnaosaga ühendav kergliiklejate eritasandiline raudteeületus. 

Sadamaraudtee koridoris on kavandatud uue tänava rajamine. Antud trassil asuva 
raudteeharu kaudu teenindab AS Eesti Raudtee hetkel ettevõtteid TREF AS ja AS Kuusakoski. 
Raudtee omanikul on raudteeseadusest tulenevalt kohustus tagada mitteavaliku raudtee 
ühendus avaliku raudteega. Sadamaraudtee haru likvideerimine ning tänava rajamine sinna 
ei ole võimalik enne, kui seni selle raudteeharuga teenindatavad ettevõtted on enda 
transpordiühenduse ümber korraldanud ega vaja enam ühendust avaliku raudteega.  
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Raudteega seonduva müra leevendamise vajadus on seotud Sotsiaalministri 04.03.2002 
määrusega nr 42 Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega 
hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid. Kui raudteeliiklusest põhjustatud müratase 
hoone välisküljel ületab olemasolevate hoonete puhul normikohast piirtaset, tuleb ette näha 
mürakaitse meetmed mürataseme alandamiseks vähemalt nimetatud piirtasemeni. Uutel 
planeeritavatel aladel ja ehitistes peab müratase jääma taotlustaseme piiridesse 

Piirtaseme arvsuurused olemasolevatel aladel: 

Liiklusmüra ekvivalenttase  
LpA,eq,T, dB 

   päeval  öösel 
I kategooria  55 50 
II kategooria  60 55 
   651 601 
III kategooria  65 55 
   701 601 
IV kategooria  75 65 
1 lubatud müratundlike hoonete sõidutee (raudtee) poolsel küljel. 

Taotlustaseme arvsuurused uutel planeeritavatel aladel: 

Liiklusmüra ekvivalenttase  
LpA,eq,T, dB 

   päeval  öösel 
I kategooria  50 40 
II kategooria  55 45 
III kategooria  60 50 
IV kategooria  65 55 
 
Hoonestatud või hoonestamata alad jaotatakse üldplaneeringu alusel: 
I kategooria – looduslikud puhkealad ja rahvuspargid, puhke- ja tervishoiuasutuste 
puhkealad; 
II kategooria – laste- ja õppeasutused, tervishoiu- ja hoolekandeasutused, elamualad, 
puhkealad ja pargid linnades ning asulates; 
III kategooria – segaala (elamud ja ühiskasutusega hooned, kaubandus-, teenindus- ja 
tootmisettevõtted); 
IV kategooria – tööstusala. 
Müra normtasemete kehtestamisel lähtutakse: 

1) päevasest (7.00–23.00) ja öisest (23.00–7.00) ajavahemikust; 
2) müraallikast: auto-, raudtee- ja lennuliiklus, veesõidukite liiklus, tööstus-, teenindus- 

ja kaubandusettevõtted, spordiväljakud ja meelelahutuspaigad, ehitustööd, elamute 
ja üldkasutusega hoonete tehnoseadmed, naabrite müra (olmemüra); 

3) müra iseloomust: püsiva või muutuva tasemega müra; 
4) välismüra normimisel: hoonestatud või hoonestamata ala kategooriast. 
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6. Autoliikluse modelleerimine 
6.1. Liiklusvoogude modelleerimise metoodika 
 

Autoliiklus kujutab endast kõige probleemsemat ning ka kõige nenam taristuvajadust 
mõjutavat liikumisviisi. Seetõttu on kasutatud käesolevas töös tänavavõrgu variantide 
analüüsimisel just autoliikluse mudelit, ning ka edaspidi on käesolevas peatükis kasutatud  
liikluse mõistena just autoliiklust. 
Autoliikluse modelleerimisel kasutati Citilabs Cube/Voyager tarkvara, mida kasutatakse 
laialdaselt üle maailma nii suuremate, kui ka väiksemate linnade või piirkondade 
transpordiküsimuste lahendamiseks. Eestis on sama tarkvara kasutades koostatud ka näiteks 
Tallinna, Pärnu ja Narva liiklusmudelid. Transpordimudel kujutab endast mehhanismi, mille 
ülesandeks on hinnata liiklusvoogude reageerimist transpordivõrgu seisundile ja muutustele. 
Liiklusvoogude jagunemise aluseks on aga liikumiste korrespondentsid. 
Liikumiskorrespondentside mahud ja jagunemise tänavavõrgul määravad analüüsitava 
piirkonna elanikkonna paiknemine ning peamiste liikumiste sihtkohtade (näiteks töökohtade, 
haridusasutuste, kaubandusettevõtete jms) paiknemise, eelkõige maakasutuse ning teisest 
küljest liikumisvõrkude karakteristikud. Mudeli aluseks on liikumisvajaduste kirjeldus ehk 
elanike peamisi liikumisseoseid (sh eelkõige elu- ja töökohtade vahelisi korrespondentse) 
kirjeldav maatriks. Selline maatriks koostatakse analüüsitava piirkonna transporditsoonideks 
jaotamise alusel. Korrespondentsmaatriksiga seoses teostati järgmised tööd: 

- linna transporditsoonideks jaotamise korrigeerimine; 
- elu- ja töökohtade vaheliste seoste korrigeerimine; 
- korrespondentsmaatriksi korrigeerimine; 
- mudeli rakendamine; 
- esialgsete tulemuste hindamine ja võrdlemine tegeliku olukorraga; 
- mudeli korrigeerimine ja kalibreerimine. 

Teiseks oluliseks tegevuseks on transpordivõrgustiku kirjeldamine mudelis. Mudelis 
kirjeldatud tänavavõrk on kirjeldatud ja mudelisse sisestatud vastavana tegelikule või 
prognoositavale olukorrale (tänavalõikude ehk nn. linkide pikkused, kiirused ja 
läbilaskevõime neil, ristmike kirjeldus, jms.). Peale mudeli tänavavõrgu ja 
korrespondentsimaatriksi uuendamist kalibreeriti liiklusmudelit vastavalt 2015.aasta 
liiklusloenduse tulemustele. Kalibreerimise tulemusena saavutati olukord, kus 
põhivõrgustiku modelleeritud liiklussagedused erinevad loendustulemustest mitte enam kui 
10% võrra. Väiksemate tänavate modelleeritud liiklussagedus võib mõnedes lõigetes olla ka 
ebatäpsem, kuid neil on ka liiklussagedused väikesed. Samas ei oma kõrvaltänavate liikluse 
olukord ülelinnalises mastaabis samavõrra suurt tähtsust. 

Mudeli tüüpiliseks resultaadiks on liiklejate (reisijate, sõidukite jne.) arv modelleeritava 
transpordivõrgu igal elemendil, kuid see sõltub paljuski kasutatava mudeli omadustest ja 
uuringu eesmärgist. Käesoleva modelleerimise eesmärk on eelkõige hinnata olemasoleva 
tänavavõrgu vastavust tänasele transpordikasutusele, analüüsida praeguse tänavavõrgu 
vastavust muutuvale liikumisvajadusele, aga ka kavandatud taristuobjektide mõju 
liikluskoormusele.  

Autoliikluse modelleerimisel ning tänavavõrgu arendamise vajaduse ja mõjude hindamisel 
on lähteandmetena kasutatud olemasolevat liikumisnõudlust ning prognoositud 
liikumisnõudluse muutust määratletud perioodi jooksul. Võrdluse aluseks on olemasolev 
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olukord. Kuna liiklusmõjud (liiklusest põhjustatud probleemid) on suurimad tipptunnil, 
kajastab liiklusmudel just tipptunni liikluse olukorda. Liikluse prognoosimudeli koostamisel 
lähtutakse ühelt poolt liikumisvajaduse prognoositavast muutusest aja jooksul, seda eelkõige 
asustuse muutuse kontekstis. Olulisimaks sisendiks on käesoleva prognoosi puhul OÜ 
Geomedia ja Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudi poolt 2015. aastal koostatud 
Tartu linna rahvastikuprognoosi aastateks 2015-2035. Asustuse muutuse määramisel on 
kasutatud rahvastikuprognoosi rändestsenaariumit. Prognoosi perspektiivaasta on 2030, 
mistõttu kasutati rahvastiku paiknemise muutuse analüüsil samuti rahvastikuprognoosi 
2030. aasta kohta. Lisaks elanike arvu ja paiknemise muutusele on arvestatud ka teiste 
liikumisvajadust mõjutavate muutustega, eelkõige oluliste tõmbekeskuste muutuse ning 
suure liikumismõjuga objektide tekkimise või ümberpaiknemisega linnaruumis. 
Liikumisvajaduse muutuse kõrval arvestatakse olulise mõjurina ka erinevate liikumisviiside 
kasutuse võimalikku muutust.  

Modelleerimise käigus koostati ja võrreldi järgnevaid stsenaariume (variante): 
- 2015 – olemasolev olukord; 

ning prognoosivariandid aastaks 2030: 
- 2030 variant V0 - olemasolev teedevõrk; 
- 2030 variant V1 - Põhjaringi sild; 
- 2030 variant V2 - Muuseumi tee pikendus; 
- 2030 variant V3 - Sadamaraudtee koridor; 
- 2030 variant V4 - Ropka sild; 
- 2030 variant V5 - Lammi tn pikendus.  
- 2030 variant V6 - Tuglase sild. 

Modelleerimistulemused 2015. aasta kohta kajastavad olemasolevat olukorda praeguse 
tänavavõrgu ning liikumisvajaduse korral. Järgnev analüüsi 2030 variant V0 kohta kirjeldab 
olukorda, kus on muutunud liikumisnõudlust mõjutavad asjaolud (ning transpordikasutus), 
kuid tänavavõrk kattub tänase olukorraga. Modelleerimistulemused iseloomustavad seda , 
kuivõrd olemasolev taristu vastab muutuvale liikumisvajadusele.  

2030 variant V1 kajastab liikumisolukorda aastal 2030. Tänavavõrgu muudatusena on lisatud 
Tartu linna põhjapoolse möödasõidu käigus kavandatav sild koos juurdepääsuteedega sillale 
ja ümbritsevatele tänavatele. Sealjuures on likvideeritud olemasolev raudteeülesõit ning 
asendatud see uue ühendusteega. Kavandatavalt teelt on ühendus Tallinna poolse 
sisenemisteega Tartusse, mis suundub F.R.Kreutzwaldi tänavale. 

2030 variant V2 kajastab liikumisolukorda aastal 2030. Tänavavõrgu muudatusena on lisatud 
variandis V1 kasutatud muudatustele lisaks Ringtee ja Muuseumi tee pikendus Ringteeni. 
Samuti on lisatud piirkonna tänavate ühendused Ringteeni. 

2030 variant V3 kajastab liikumisolukorda aastal 2030. Tänavavõrgu muudatusena on lisatud 
variandis V1 ja V2 kasutatud muudatustele lisaks Sadamaraudtee koridori tänava rajamine. 

2030 variant V4 kajastab liikumisolukorda aastal 2030. Tänavavõrgu muudatusena on lisatud 
eelnevates variantides kasutatud muudatustele lisaks Ropka sild. 

2030 variant V5 kajastab liikumisolukorda aastal 2030. Tänavavõrgu muudatusena on lisatud 
eelnevates variantides kasutatud muudatustele lisaks Lammi tn pikendus Ropka sillani ja 
Jaamamõisa piirkonda täiendavad tänavad. 
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2030 variant V6 kajastab liikumisolukorda aastal 2030. Tänavavõrgu muudatusena on lisatud 
eelnevates variantides kasutatud muudatustele lisaks Tuglase sild koos Ujula tänava 
pikendusega, Vaksali ja Ravila tänavate pikendused, Ihaste teed Lammi teega ühendav tee 
ning Lõunakeskuse juurdepääsutee. 

 

 
Joonis 12. Tänavavõrgu muudatused modelleerimisel 
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7. Modelleerimistulemused 
 

Liikluse prognoos näitab autokasutuse jätkuvat kasvu, seda eelkõige olukorras ja põhjusel, 
kus autokasutusele ei seata olulisi piiranguid. Praegune autostumise ning autokasutuse tase 
jääb arenenud riikide vastavatest näitajatest jätkuvalt väiksemaks. Senine areng 
iseloomustab suundumust kõrge autostumisega riikide (inglise k. highly motorized countries) 
tasemeni ja praegu ei ole võimalik näha olulisi muutusi lähiaastatel, mis seda trendi 
otsustavalt muudaks.  

Lähtuvalt senisest arengutrendist on seega tõenäoline, et eelkõige lähiaastatel kasvab 
jätkuvalt ka lähiaastatel autostumise tase, kuid eelkõige prognoositava perioodi teisel poolel 
võib prognoosida ka selle kasvutempo olulist aeglustumist või peatumist. Loomulikult on see 
protsess mõjutatud mitmetest planeeringuvälistest teguritest, näiteks võimalikud 
maksupoliitika muutused, aga ka alternatiivsete liikumisviiside soosimine, mis võivad 
pikemas perspektiivis autostumise kasvu oluliselt piirata. Samas võivad aga esineda ka 
autostumist soodustavad faktorid, näiteks liikluskorralduse parandamise ja tänavavõrgu 
arendamisega saavutatav liiklussujuvuse paranemine, mis muudab autokasutust 
mugavamaks.  

Aastaks 2030 kasvab prognoosi kohaselt lähtuvalt modelleerimise tulemustest autode 
summaarne läbisõit õhtusel tipptunnil ilma täiendavate taristuobjektide rajamiseta (variant 
V0) ligikaudu 20%. Suurim läbisõidu kasv toimub kesklinna piirkonnas, Ihaste ja Tõrvandi 
suunal. Keskmisest väiksem läbisõidu kasv toimub Turu ja Võru tänaval. 

Täiendavad taristuobjektide rajamise tulemusel suureneb ka üldine summaarne läbisõit. 
Enamik neist paikneb linna äärealadel, et vähendada kesklinna ja sellega piirnevate 
piirkondade (eelkõige) transiitliiklust. Uute taristuobjektidega luuakse kiiremad kesklinnast 
möödasõiduvõimalused, mistõttu tekib suunata autoliiklust enam eemale tundlikest ja 
probleemsetest piirkondadest, eelkõige kesklinnast ning jõuda kesklinna väliseid marsruute 
kasutades kiiremini soovitud sihtkohta kesklinna transiitselt läbimata. Kuid kuna 
möödasõidutee pikkus on pikem, siis kujuneb ka summaarne läbisõit pikemaks. 

 

Objekti / ala kood Summaarne läbisõit   
  [km] 

Perspektiivaasta 2015 2030  

Variant 
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2 (Tammelinn, Ränilinn) 5247 5950 5853 6050 5775 5950 5950 5878 
3 (Maarjamõisa, Veeriku) 8103 9621 9498 9809 9921 10243 10243 10803 
4 (Variku) 608 712 710 735 736 763 763 794 
5 (Ropka) 5626 6617 6537 6750 6679 6785 6785 6928 
6 (Supilinn, Tähtvere) 4025 4653 4152 4238 4630 4609 4609 4202 



39 
 

7 (Tallinna mnt äärne) 1348 1492 3069 3419 3472 3455 3455 5448 
8 (Kesklinn I-Vanalinn) 3546 4593 3994 4107 3959 4062 4062 3598 
9 (Kesklinn II-Karlova poolne) 6367 8083 7500 7859 8912 9065 9065 8638 
10 (Kruusamäe) 10856 13472 13907 14899 14766 14958 14958 14661 
11 (Raadi, Ülejõe) 5130 6368 5815 10982 10879 10947 10947 11154 
12 (Annelinn, Jaamamõisa) 10423 12087 11881 15114 15113 15115 15115 14660 
13 (Ihaste) 5410 6995 6790 7331 7381 8292 8292 8276 
14 (Tõrvandi, Lemmatsi) 1488 2174 2149 1881 1897 1956 1956 2707 
24 Ringtee tn (Ringtee - Ihaste sild) 5079 6167 5778 6580 6575 6309 6309 6071 
25 Võru tn (Riia - Teguri) 1669 2155 2111 2116 1504 1516 1516 1728 
26 Turu tn (Riia - Teguri) 3455 3768 3726 3691 3885 3680 3680 3534 
27 Riia tn (Turu - Kastani) 2516 2746 2577 2664 2527 2534 2534 2407 
28 olemasolevad sillad (2015) 3484 4142 5087 5914 5948 6007 6007 5926 
29 Turu tn (Teguri - Ringtee tn) 2777 3534 3355 3521 3542 3444 3444 3215 
30 Võru tn (Teguri - Ringtee, sh. 
Ülenurme rdüs) 2912 3547 3504 3494 3510 3615 3615 4029 
31 Ringtee (kogu mudeli pikkuses) 15472 18447 21404 22563 22316 22450 22450 21122 
32 Riia tänav (Teguri - Elva mnt) 5717 6460 6434 6537 6414 6558 6558 6530 

KOKKU, KESKMINE LÄBISÕIT 111257 133783 135829 150253 150340 152310 152310 152308 

Võrreldes olemasolevaga 100,0% 120,2% 122,1% 135,1% 135,1% 136,9% 136,9% 136,9% 
 

Siiski ei ole summaarne läbisõit ainus prognoositulemusi kirjeldav indikaator. Täiendav liiklus 
toob kaasa liiklemisele kuluva aja suurenemise. Ajakulu kasv on ühelt poolt seotud liiklejate 
hulga suurenemisega, samas süvenevad täiendava liikluskoormuse lisandumise tõttu ka 
liiklusprobleemid. Olemasoleva tänavavõrgu korral liikluskoormuse kasvu tõttu suureneb 
summaarne ajakulu liikluses 2030. aastaks ligikaudu 32,4%. Ajakulu suurem kasv võrreldes 
läbisõiduga iseloomustab liiklusprobleemide süvenemist. Praegune tänavavõrk ei suuda 
toime tulla kasvava liikluskoormusega. Suurim ajakulu kasv võrreldes tänase olukorraga 
toimub kesklinna piirkonnas. Kui liikluskoormus kasva prognoosi kohaselt järgneva viieteist 
aasta jooksul ligikaudu 30%, siis summaarne ajakulu võrreldes tänasega enam kui poole 
võrra.  

Objekti / ala kood Summaarne ajakulu 
  

  [tundi] 

Perspektiivaasta 2015  2030 

Variant 
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2 (Tammelinn, Ränilinn) 176 216 209 221 202 211 212 208 

3 (Maarjamõisa, Veeriku) 303 394 379 398 406 429 428 430 

4 (Variku) 23 28 28 29 29 30 30 31 
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5 (Ropka) 195 252 243 258 257 272 273 279 

6 (Supilinn, Tähtvere) 124 149 127 130 147 148 145 129 

7 (Tallinna mnt äärne) 24 30 53 59 60 61 61 116 

8 (Kesklinn I-Vanalinn) 153 238 177 187 174 180 177 151 

9 (Kesklinn II-Karlova poolne) 261 362 319 339 357 364 361 340 

10 (Kruusamäe) 307 426 355 355 350 356 362 352 

11 (Raadi, Ülejõe) 161 235 192 270 267 268 257 270 

12 (Annelinn, Jaamamõisa) 317 385 380 410 409 404 404 386 

13 (Ihaste) 132 177 169 179 181 194 195 197 

14 (Tõrvandi, Lemmatsi) 41 58 57 49 49 51 60 61 

24 Ringtee tn (Ringtee - Ihaste sild) 114 144 134 158 158 149 146 142 

25 Võru tn (Riia - Teguri) 57 79 77 77 50 51 58 58 

26 Turu tn (Riia - Teguri) 123 149 144 142 145 139 134 132 

27 Riia tn (Turu - Kastani) 120 163 131 141 126 126 130 115 

28 olemasolevad sillad (2015) 117 146 143 167 167 167 168 165 

29 Turu tn (Teguri - Ringtee tn) 78 99 94 99 105 106 105 101 

30 Võru tn (Teguri - Ringtee, sh. Ülenurme rdüs) 82 103 102 103 113 118 128 132 

31 Ringtee (kogu mudeli pikkuses) 270 388 435 441 432 442 420 373 

32 Riia tänav (Teguri - Elva mnt) 199 249 235 246 246 257 257 255 

KOKKU, KESKMINE AJAKULU 3378 4473 4182 4458 4428 4523 4511 4425 

Võrreldes olemasolevaga 100,0% 132,4% 123,8% 132,0% 131,1% 133,9% 133,5% 131,0% 

 

Liiklussujuvuse paranemist iseloomustab keskmise ühenduskiiruse kasv. Uute 
taristuobjektide rajamisega kasvab küll summaarne ajakulu võrreldes tänase olukorraga, 
kuid see jääb väiksemaks liikluskoormuse kasvust. Seega iga üksiku liikleja sõiduaeg väheneb 
võrreldes tänasega ja liiklusprobleemid seetõttu vähenevad. Liiklussujuvuse paranemine 
toob kaasa keskmise sõidukiiruse tõusu. Suurim keskmise sõidukiiruse paranemine toimub 
muidugi piirkondades, kuhu uued taristuobjektid rajatakse. Kuid sellest olulisem on see fakt, 
et vaatamata läbisõidu kasvule ei süvene liiklusprobleemid võtmeristmikel ja tänavalõigetes, 
kus täna on liiklusprobleemid raskeimad. Täiendavad taristuobjektid võimaldavad 
vähendada kesklinna läbivat autoliiklust ning suunata senised kesklinna läbijad 
probleemsetest piirkondadest mööda.  
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Objekti / ala kood Ühenduskiirus (koos ristmike ooteaegadega) 
  

  [km/h] 

Perspektiivaasta 2015 2030  

Variant 
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2 (Tammelinn, Ränilinn) 29,8 27,6 28,0 27,4 28,6 28,2 28,1 28,2 

3 (Maarjamõisa, Veeriku) 26,8 24,4 25,1 24,6 24,4 23,9 23,9 25,1 

4 (Variku) 26,3 25,4 25,5 25,1 25,7 25,7 25,7 25,4 

5 (Ropka) 28,9 26,2 26,9 26,2 26,0 25,0 24,9 24,8 

6 (Supilinn, Tähtvere) 32,4 31,1 32,8 32,5 31,5 31,2 31,7 32,5 

7 (Tallinna mnt äärne) 56,1 50,3 57,4 57,6 57,6 56,8 56,9 47,1 

8 (Kesklinn I-Vanalinn) 23,1 19,3 22,6 21,9 22,7 22,5 22,9 23,8 

9 (Kesklinn II-Karlova poolne) 24,4 22,3 23,5 23,2 24,9 24,9 25,1 25,4 

10 (Kruusamäe) 35,3 31,6 39,2 41,9 42,2 42,0 41,4 41,7 

11 (Raadi, Ülejõe) 31,9 27,1 30,3 40,7 40,8 40,9 42,7 41,3 

12 (Annelinn, Jaamamõisa) 32,8 31,4 31,2 36,9 37,0 37,4 37,4 38,0 

13 (Ihaste) 41,0 39,6 40,3 41,1 40,9 42,7 42,6 42,0 

14 (Tõrvandi, Lemmatsi) 36,4 37,3 37,8 38,5 38,7 38,7 32,5 44,2 

24 Ringtee tn (Ringtee - Ihaste sild) 44,5 42,7 43,1 41,7 41,7 42,2 43,2 42,8 

25 Võru tn (Riia - Teguri) 29,5 27,1 27,4 27,4 30,0 30,0 26,3 30,0 

26 Turu tn (Riia - Teguri) 28,0 25,3 25,9 26,0 26,7 26,5 27,4 26,7 

27 Riia tn (Turu - Kastani) 20,9 16,8 19,6 18,9 20,0 20,2 19,6 20,9 

28 olemasolevad sillad (2015) 29,7 28,3 35,7 35,4 35,6 35,9 35,7 36,0 

29 Turu tn (Teguri - Ringtee tn) 35,8 35,7 35,7 35,7 33,8 32,5 32,6 31,7 

30 Võru tn (Teguri - Ringtee, sh. Ülenurme rdüs) 35,7 34,3 34,5 34,0 31,2 30,6 28,3 30,4 

31 Ringtee (kogu mudeli pikkuses) 57,3 47,5 49,2 51,1 51,7 50,8 53,4 56,6 

32 Riia tänav (Teguri - Elva mnt) 28,8 26,0 27,4 26,6 26,1 25,5 25,5 25,6 

KOKKU, KESKMINE ÜHENDUSKIIRUS 32,9 29,9 32,5 33,7 33,9 33,7 33,8 34,4 

Võrreldes olemasolevaga 100,0% 90,8% 98,6% 102,3% 103,1% 102,2% 102,5% 104,5% 

 

Olukorras, kus uusi ühendusi ei rajata väheneb keskmine ühenduskiirus aastaks 2030 
võrreldes 2015. aastaga ligikaudu 3 km/h. Rajades kõik kavandatud taristuobjektid suureneb 
keskmine ühenduskiirus nii võrreldes tänase olukorraga kui ka prognoositava olukorraga 
2030. aastal, kui ühtegi kavandatud taristuobjekti rajatud ei ole. 
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7.1. Olemasolev olukord 
 

Liikluskoormus on koondunud valdavalt magistraaltänavatele ning eelkõige sildadele ja 
kesklinna piirkonda. Jõgi ja raudtee jaotavad Tartu sisuliselt kolmeks ning piiravad linna eri 
piirkondade vahelisi liikumisvõimalusi. Suured elamupiirkonnad on koondunud jõest ida 
poole, kus elab ligikaudu pool Tartu linna rahvastikust. Suurima elanikkonnana mõjutab enim 
liikumisi ning liikluskoormust Annelinna linnaosa. Samas paiknevad töökohad valdavalt jõest 
läänes nii kesklinna piirkonnas kui sellega piirnevates asulates. Enamik Tartu linna 
töökohtadest paikneb just jõe ja raudtee vahelisel alal. Tartu linna olulisimad 
teenindusasutused on koondunud samas Lõunakeskusesse. Seega peavad näiteks Annelinna 
elanikud sinna suundumiseks ületama nii silla kui raudtee. 

 
Joonis 13. Liikluskoormus tänavavõrgul 2015. aastal 
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Sel põhjusel toimivad sillad ja raudteeületuskohad liikluse koondumiskohtadena. Suurim 
liikluskoormus ongi Sõpruse ja Võidu sillal. Sõpruse sillal liigub õhtusel tipptunnil mõlemas 
suunas kokku ligikaudu 2 600 sõidukit ning Võidu sillal ligikaudu 2 800 sõidukit. Riia tänava 
raudteega ristumisel on liikluskoormus ligikaudu 2 700 sõidukit. Sildade ning peamiste 
huvipunktide paiknemine mõjutab kogu tänavavõrgu liikluskoormust. Suurimad 
liikluskoormused on Riia tänaval, Narva maanteel, Turu tänaval ning Annelinna linnaosa 
tänavatel. Olulise tähtsusega on ka ringtee. 

Liikluse koondumine mõjutab otseselt ristmike liikluskoormust. Tartu linna kõige 
intensiivsema liiklusega on Riia tn – Vabaduse pst – Narva mnt – Turu ristmik, mida õhtusel 
tipptunnil läbib ligikaudu 4 300 sõidukit. Suurimad koormused on ka Pikk tn – Sõpruse pst – 
Kalda tee ning Riia tn – Ringtee ristmikul, mida tipptunnis läbivad vastavalt ligikaudu 3 700 
sõidukit ja 3 600 sõidukit. 

 
Joonis 14. Ristmike liikluskoormus 2015. aastal 
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Ristmike läbilaskevõime ning liikluskoormus mõjutavad otseselt liiklussujuvust nii konkreetse 
ristmiku piirkonnas kui linnas tervikuna. Ristmiku läbilaskevõime ammendumisel suurenevad 
ooteajad tervikuna ja iga üksiku sõiduki jaoks, mis seda ristmikku läbib. Kuna suurim 
liikluskoormus on Riia tn – Vabaduse pst – Narva mnt – Turu ristmikul, kaotavad liiklejad 
enim aega just selle ristmiku läbimisel. Antud ristmiku summaarne ooteaeg ühel õhtusel 
tipptunnil on ligikaudu 3000 minutit. See on aeg, mis kulub kõigil liiklejatel kokku selle 
ristmiku läbimiseks. Riia tn – Vabaduse pst – Narva mnt – Turu ristmiku summaarne ooteaeg 
moodustab 5,7% kõikide ristmike summaarsest ooteajast kokku. Suurimad ooteajad on Riia 
tänaval. Üksikuid suurima ooteajaga ristmikke on ka Narva maanteel, Võru tänaval ning 
Annelinna linnaosas. 

 
Joonis 15. Ristmike summaarne ooteaeg 2015. aastal (minutit) 
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Summaarne ootega kirjeldab kõigi liiklejate kogu ooteaga tervikuna. Iga üksiku liikleja jaoks 
on siiski oluline, kui palju kulub tal aega ristmiku läbimiseks. Ooteaeg iga liikleja kohta 
iseloomustab ristmiku läbilaskevõime ammendumise ulatust. Alljärgnev toob välja ristmiku 
keskmise ooteaja sõiduki kohta. See tähendab, et mõnel suunal on ooteaeg pikem ja teisel 
lühem. Valdavalt esinevad ooteajad domineerival liikumissuunal. Õhtusel tipptunnil, kui 
liigutakse töölt kaubandusasutustesse ja sealt edasi koju, on domineeriv liikumissuund 
kesklinnast välja elamupiirkondadesse. Sel suunal esineb enim liiklusprobleeme ja ooteajad 
on pikemad. 

 
Joonis 16. Ooteaeg ühe sõiduki kohta 2015. aastal 
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Suurim ooteaeg üksiku sõiduki kohta on Narva mnt – Puiestee tn ristmikul, kus igal sõidukil 
kulub ristmiku läbimiseks keskmiselt 53 sekundit. Suurimad ooteajad on ka 
Narva mnt - Staadioni tn ristmikul (43 sekundit), Kroonuaia – Vabaduse pst – Emajõe tn 
ristmikul (50 sekundit), Riia tn – Vabaduse pst – Narva mnt – Turu ristmikul (42 sekundit), 
Riia tn – Kastani tn ristmikul (42 sekundit). Tavapärasest pikemad ooteajad ning 
läbilaskevõime ammendumine esinebki eelkõige Riia tänaval. 

Liiklusprobleemide ulatust ning ristmiku läbilaskvuse vastavust liikluskoormusele 
iseloomustab ristmiku läbilaskvustase. Mida suurem on läbilaskvustaseme väärtus, seda 
enam on läbilaskvus konkreetsel ristmikul ammendunud. Tase on esitatud ristmiku 
probleemseima haru kohta. Suurimad läbilaskvustasemed ja seega liiklusprobleemid on Riia 
tänaval, Narva mnt-l ning Annelinna piirkonnas. Läbilaskvustase on ammendumas ristmikel, 
kus ka ooteajad on suurimad. Liikluskoormuse lisandumisel ammendub probleemsetel 
ristmikul läbilaskevõime ning ooteajad kasvavad tõenäoliselt suures ulatuses. 

 
Joonis 17. Ristmiku läbilaskvustase 2015.aastal 
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Liiklusprobleemide mõjude leevendamiseks on vajalik kavandada erinevaid nii linnaruumi kui 
ka transpordiplaneerimuslikke ning elanike hoiakuid muutvaid meetmeid. Oluline on 
hoiduda lahendustest, mis suurendaksid elanike liikumisvajadusi. Igapäevaste liikumiste 
vahemaade suurenemine ning liikumiste arvu kasv toob kaasa pigem autokasutuse kasvu. 
Vajalik on hoiduda autokasutust suurendavatest tegevustest. Linnaruumi ja 
transpordikasutust silmas pidades on oluline autole alternatiivsete liikumisviiside 
eelisarendamine, mis parandaks erinevate liikumisviiside kättesaadavust ning 
kasutusmugavust muutes need atraktiivseks alternatiiviks autodele.  

Tänavavõrgu arendamisel on vajalik keskenduda probleemsete kohtade lahendamisele. 
Linnaruumi ja tänavakoridori parameetrid piiravad probleemsetes kohtades tänavaruumi 
laiendamist. Seda eelkõige kesklinna piirkonnas. Liikluskorralduslikult on samuti saavutatud 
ristmike ning tänavate maksimaalne läbilaskevõime. Tänavavõrgu arendamisel tuleb 
eelistada lahendusi, mis välistavad transiitliikluse kesklinnast läbimist suunates liikluse 
probleemsetest piirkondadest mööda.  
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7.2. Liikluskoormuse muutus tänavavõrgul 
2030 variant V0 - olemasolev teedevõrk 
 

Antud variant kirjeldab olukorda, mis toimub liiklusolukorraga muutuva asustuse ning selle 
tulemusel liikumisvajaduse muutuse tulemusena, kui tänavavõrgul muudatusi ei toimu ja 
inimeste liikumisviiside valikul kardinaalseid muudatusi ei toimu. Liiklusmodelleerimise 
tulemusena ilmnes, et järgneva 15 aasta jooksul (kuni aastani 2030) kasvab liikluskoormus 
pea kõigil tänavatel. Kohati kasvab liikluskoormus olulisematel tänavatel pea poole võrra.  

 
Joonis 18. Liikluskoormuse muutus 2015 kuni 2030 (variant V0) 
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Tekkivad liiklusprobleemid sunnivad autoga liiklejaid otsima möödasõiduvõimalusi, mistõttu 
tekib surve sõita ka mööda kõrvaltänavaid. Sel põhjusel suureneb mõningatel 
kõrvaltänavatel liikluskoormus oluliselt. Põhimagistraalide liikluskoormuse olulist kasvu 
piirab ristmike läbilaskevõime ammendumine, mistõttu ei ole võimalik suures mahus 
täiendava liikluse lisandumine. 

 
Joonis 19. Liikluskoormus tänavavõrgul 2030. aastal (variant V0) 

 

Suurim liikluskoormus saab olema jätkuvalt sildadel. Sõpruse sillale lisandub võrreldes 
praegusega enam kui 600 sõidukit tunnis, mistõttu liikleb 2030. aastal variant 0 kohaselt sillal 
ligikaudu 3 240 sõidukit tunnis. Sellega kujuneb Sõpruse sild suurima liiklusintensiivsusega 
tänavalõiguks Tartus. Võrreldes senisega kasvab ka Võidu silla liikluskoormus. Seda kasvu 
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pärsib eelkõige kesklinna piirkonna ristmike ja tänavavõrgu läbilaskevõime ammendumine. 
Võidu silla liikluskoormus kasvab ligikaudu 350 sõiduki võrra tunnis ning prognoosi kohaselt 
liikleb 2030. aastal sillal ligikaudu 3 190 sõidukit tunnis. Suurim liikluskoormus on Riia 
tänaval, Narva mnt-l, Ringteel, Võru tänaval, Turu tänaval ja Annelinna linnaosa teedel. 
Üksikutes lõikudes 1 500 sõiduki piiri ka teistel tänavatel.  

Liikluskoormuse kasv tänavavõrgul toob omakorda kaasa ristmike liikluskoormuse kasvu. 
Suurima liikluskoormusega on Riia tn – Vabaduse pst – Narva mnt – Turu ristmikul, mida ühel 
tipptunnil läbib 4 820 sõidukit tunnis. See on 12,8% (ligikaudu 550 sõidukit) rohkem, kui 
praegusel hetkel. Võrreldes 2015. aastaga on suur kasv toimunud ka Pikk tn – Sõpruse pst – 
Kalda tee ristmikul, mida 2030. aastal läbib õhtusel tipptunnil ligikaudu 4 500 sõidukit. 
Prognoositav liikluskoormuse kasv on seega 20,6% (ligikaudu 770 sõidukit).  

 
Joonis 20. Ristmike liikluskoormus 2030. aastal (variant V0) 
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Liikluskoormuse kasv toob kaasa kiire ooteaegade suurenemise. Suurim summaarne ooteaeg 
on Riia tn – Vabaduse pst – Turu ristmikul. Kõigi ristmikku läbivate sõidukite summaarne 
ooteaeg tipptunnis on 5 100 minutit. Kui järgneva 15 aasta jooksul kasvab prognoosi 
kohaselt liikluskoormus antud ristmikul 12,8%, siis ooteajad kasvavad selle perioodi jooksul 
ligikaudu 70,5%. Niivõrd kiire ooteaegade kasv näitab ristmiku läbilaskvuse ammendumist, 
mis omakorda avaldab mõju kogu kesklinna liiklusele. Suurimad ummikud on prognoositavad 
just Riia tänaval ning Narva mnt-l. 

 
Joonis 21. Ristmike summaarne ooteaeg 2030. aastal (minutit, variant V0) 
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Ooteaegade kasv toob kaasa iga üksiku liikleja ooteaja kasvu. Suurim ooteaeg ühe sõiduki 
kohta on modelleerimise tulemusena Vabaduse pst – Kroonuaia tn – Emajõe tn ristmikul, kus 
üks auto peab ootama ristmiku läbimist keskmiselt 1 minutit 28 sekundit. Võrreldes tänasega 
peab 2030. aastal ootama iga auto sellel ristmikul 38 sekundit enam aega. Keskmisest enam 
kulub aega ka Narva mnt – Staadioni tn ristmikul (ooteaeg 1 minut 16 sekundit), Narva mnt – 
Puiestee tn ristmikul (ooteaeg 1 minut 4 sekundit). Riia tn – Vabaduse pst – Narva mnt – 
Turu ristmikul peab iga mootorsõiduk peab ristmiku ületamiseks ootama keskmiselt 1 minut 
4 sekundit. Seega kulub sel ristmikul võrreldes tänasega 2030. aastal igal autol ristmiku 
ületamiseks 22 sekundit rohkem. 

 

 
Joonis 22. Ooteaeg ühe sõiduki kohta 2030. aastal (sekundit, variant V0) 
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Ristmike liikluskoormuse kasv toob kaasa ristmike läbilaskvuse ammendumise. Kokku 
seitsmel Tartu linna ristmikul ületab ristmiku läbilaskvustaseme näitaja Z (liiklussageduse ja 
läbilaskvuse suhe) väärtuse 1, mis tähendab ristmiku läbilaskvuse ammendumist. Neil 
ristmikel täiendava liikluse oluline lisandumine ei ole võimalik. Lisaks neile on suur hulk 
peamiselt magistraaltänavate ristmikke, mille läbilaskvustase on pea ammendunud. 
Mõningal määral on võimalik liikluse lisandumine, kuid täiendava liikluse lisandumisel 
kasvavad ooteajad kiirelt.  

 
Joonis 23. Ristmiku läbilaskvustase 2015.aastal 

 

Prognoosi kohaselt lisandub seniste ja prognoositavate arengute jätkumisel tänavavõrgule 
täiendavalt autoliiklust, mis omakorda toob kaasa liiklusprobleemide süvenemise. 
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Probleemid tekivad eelkõige kesklinna piirkonnas ning elamualasid kesklinnaga ühendavatel 
teedel. Liiklusprobleemide leevendamiseks on vajalik olulisel määral muuta elanike 
liikumisharjumusi või kavandada täiendavaid taristuobjekte, mis looksid võimalused liikluse 
hajutamiseks ja probleemsetest piirkondadest mööda suunamiseks. Alljärgnevad 
stsenaariumid kirjeldavad erinevate taristuobjektide rajamise mõju liiklusele. 

 
2030 variant V1 - Põhjaringi sild 
 

Tartu põhjapoolse ümbersõidu käigus rajatav sild omab positiivset mõju eelkõige kesklinna 
piirkonnale, kus väheneb transiitliikluse osakaal ja sellest tulenevalt autode liikluskoormus. 
Positiivne mõju on eelkõige Narva mnt-le ning Riia tänavale ja kogu Tartu põhjapoolsele 
osale. Olulisimatel tänavatel väheneb võrreldes silla mitterajamisega (variant V0) kesklinnas 
liikluskoormus kohati kuni 10%. Narva mnt-l ja väiksematel tänavatel veelgi enam.  

 

 
Joonis 24. Liikluskoormuse muutus 2030 variant V1 võrreldes variandiga 2030 V0 
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Ringtee silla valmimisel on otstarbekas loobuda Tähtvere silla rajamisest, kuna sellisel juhul 
on tagatud vajalikud ühendused ning uue ühenduse rajamine ei anna täiendavat efektiivsust. 
Seni, kuni põhjapoolne möödasõit ei ole rajatud on vajalik reserveerida Tähtvere silla 
rajamiseks vajalik koridor.  

Liikluskoormuse kasvu aeglustumine magistraaltänavatel ja kesklinna piirkonnas toob kaasa 
ooteaegade vähenemise võrreldes variandiga 2030V1 nii kõigile liiklejatele kokku kui iga 
üksiku liikleja jaoks. Probleemseimal ristmikul Vabaduse pst – Kroonuaia tn – Emajõe tn 
kulub variant V1 realiseerumisel väheneb ooteaeg iga liikleja jaoks keskmiselt enam kui 
poole võrra. Tartu linna põhjapoolse ümbersõidu rajamisel kulub igal mootorsõidukil 
keskmiselt 1 minuti ja 28 sekundi asemel 41 sekundit ristmiku läbimiseks. 

 
Joonis 25. Ooteaeg ühe sõiduki kohta ja ooteaja muutus variantide 2030V1 ja 2030V0 vahel 
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Ooteajad vähenevad ka teistel probleemsetel ristmikel. Riia tn – Vabaduse pst –Turu ristmiku 
läbimiseks peab iga autoga liikleja ootama keskmiselt 47 sekundit ja Narva mnt – Puiestee tn 
ristmiku läbimisel kulub ooteajaks 43 sekundit. 

 

2030 variant V2 - Muuseumi tee pikendus 
 

Muuseumi tee pikendusel ja idapoolse ringtee valmimisel on otsene mõju Narva maantee 
ning tervikuna jõest ida poole jäävate tänavate liikluskoormuse vähenemisele. Seeläbi 
kasutatakse enam Muuseumi teed ning ringteed. Väiksem on mõju kesklinna piirkonnale.  

 

 
Joonis 26. Liikluskoormuse muutus variant 2030V2 võrreldes variandiga 2030V1 
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Tartu idapoolse ringtee rajamine loob lisaks põhjapoolsele ümbersõidule võimalused kiireks 
ühenduseks linna eri piirkondadega kesklinna läbimata. Sel põhjusel on antud variandi 
realiseerumise mõju kesklinna liiklusele juba väiksem. Kesklinna piirkonnas vähesel määral 
toimuv liikluskoormuse kasv toob kaasa mõningase ooteaja kasvu, kuid tervikuna muutuvad 
ooteajad vähe. Enamikel ristmikel üksnes mõne sekundi võrra, mis liikluses tervikuna jääb 
enamasti märkamata.  

 

 
Joonis 27. Ooteaeg ühe sõiduki kohta ja ooteaja muutus variantide 2030V2 ja 2030V1 vahel 
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2030 variant V3 - Sadamaraudtee koridor 
 

Sadama raudtee koridori tänava rajamine omab otsest seost kesklinna liikluskoormusega. 
Uue kesklinnast möödasõiduvõimaluse rajamine võimaldab vähendada kesklinna 
liikluskoormust ning hajutada autoliiklust kesklinna piirkonnas. Samas suureneb Turu ja 
Vaksali tänavate liikluskoormus. Seda eelkõige põhjusel, et peamised tänava kasutajad 
suunduvad Annelinna linnaossa. Vähesel määral esineb liikluskoormuse kasv ka teistel 
väiksematel tänavatel. Siiski on kasv ning sellest tulenev mõju liiklusolukorrale vähene. 

 

 
Joonis 28. Liikluskoormuse muutus 2030 variant V3 võrreldes variandiga 2030 V2 
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Kesklinna piirkonna ja magistraaltänavate liikluskoormuse vähenemine toob kaasa ka 
ooteaegade vähenemise ristmikel võrreldes variandiga 2030V3. Riia tn – Vabaduse pst – 
Narva mnt – Turu ristmiku ületamiseks kulub keskmiselt ühel liiklejal ristmikul ootamisele 49 
sekundit. Samuti on ooteajad vähenenud teistel oluliste ristmikel. Ooteaegade vähenemine 
muudab liikluse sujuvamaks ning väljendab liiklusprobleemide vähenemist. 

 

 
Joonis 29. Ooteaeg ühe sõiduki kohta ja ooteaja muutus variantide 2030V3 ja 2030V2 vahel 
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2030 variant V4 - Ropka sild 
 

Sadamaraudtee koridori pikendusena rajatav Ropka sild suurendab võrreldes variandiga 
2030V3 Sadamaraudtee koridori rajatava tänava liikluskoormust. Kuna ilma sillata variandi 
korral liikusid Annelinna suunal sõitjad mööda Turu tänavat Sõpruse sillale ja sealt edasi 
Annelinna, mistõttu kasvas Turu tänava liikluskoormus, siis Ropka silla rajamisel väheneb 
surve Turu tänavale ning väheneb sellel tänaval liikluskoormus. Lisaks väheneb võrreldes 
eelneva variandiga Sõpruse silla liikluskoormus. Mõneti vähendab Ropka silla ja 
Sadamaraudtee koridori rajatav tänav Ringtee kasutatavust. Kesklinna piirkonnas 
liikluskoormus olulisel määral ei muutu. 

 
Joonis 30. Liikluskoormuse muutus 2030 variant V4 võrreldes variandiga 2030 V3 
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Ropka silla rajamine vähendab võrreldes variandiga 2030V3 ristmike liikluskoormust ei 
seeläbi ooteaegasid eelkõige piirkondades, kust uus sild liikluse mööda suunab. Mõningane 
ooteaegade kasv tekib Ringteel ja Riia mnt-l, kus suureneb osaliselt liikluskoormus. Suurim 
ooteaegade kasv tekib just Sadamaraudtee koridori rajataval tänaval seoses tänava 
liikluskoormuse suurenemisega. 

 

 
Joonis 31. Ooteaeg ühe sõiduki kohta ja ooteaja muutus variantide 2030V4 ja 2030V3 vahel 
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2030 variant V5 – Lammi tn pikendus 
 

Jaamamõisa tänavate rajamisel on pigem kohalik tähtsus ning rajatavad tänavad jaotavad 
ümber ümbruskaudsete tänavate liikluskoormuse. Tartu liiklusolukorda silmas pidades on 
olulisema tähtsusega Lammi tänava pikenduse rajamine Ropka sillale. Kavandatav tänav 
muudab mööda Sadamaraudtee koridori rajatavat tänavat ning üle Ropka silla liikuva 
Annelinna linnaosa suunalise teekonna oluliselt tühemaks. Lühenev teekond toob kaasa 
tänava atraktiivsuse suurenemise sellesuunalisel liiklusel. Magistraaltänavate liikluskoormus 
olulisel määra ei vähene. Vähenemist mõjutab tänavate liiklusolukorra paranemine, mistõttu 
osa seni kõrvaltänavaid kasutav liiklus suundub nüüd magistraalidele ning liikluskoormus 
väheneb eelkõige väiksemate tänavatel. 

 
Joonis 32. Liikluskoormuse muutus 2030 variant V5 võrreldes variandiga 2030 V4 
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Magistraaltänavate liikluskoormuse püsimise tõttu samal tasemel võrreldes variandiga 
2030V4 ei muutu ka kahe variandi ooteajad. Peamine ajakaotus liikluses toimub just 
magistraaltänavatel kesklinna piirkonnas. Nii summaarsed ooteajad kui ka ooteajad sõiduki 
kohta püsivad samal tasemel võrreldes variandiga 2030V4.  
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2030 variant V6 - Tuglase sild 
 

Variant 2030 V6 objektidest on suurima mõjuga Tuglase silla ja Vaksali tänava pikendusel. 
Tuglase tänava silla rajamisega väheneb võrreldes versiooniga 2030 V5 Tartu põhjapoolse 
ringtee silla liikluskoormus 35%. Silla rajamine vähendab põhjapoolse ringtee liikluskoormust 
tervikuna. Vaksali tänava pikendus omakorda vähendab kesklinna tänavate liikluskoormust. 
Eelkõige nende tänavate, mis jäävad Riia tänavast põhja poole. 

 
Joonis 33. Liikluskoormuse muutus 2030 variant V6 võrreldes variandiga 2030 V5 
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Samas suurenevad Vaksali tänava ja Ravila tänava liikluskoormus. Tartu linna jõest 
idapoolses osas on mõju laiem. Suur liikluskoormuse kasv võrreldes versiooniga 2030 V5 
toimub Puiestee ja Peetri tänavatel ning neid ümbritsevatel tänavatel.  

Võrreldes tänase olukorraga aastal 2015 aitavad kavandatavad tänavad vähendada eelkõige 
liikluskoormust põhi- ja jaotustänavatel kesklinnas, Narva mnt-l, Annelinna piirkonnas ning 
F.r.Kreutzwaldi tänaval. Sellele aitavad kaasa paranenud möödasõiduvõimalused kesklinna 
piirkonnast. Riia tänava liikluskoormus püsib tänasega võrreldes pea samal tasemel.  

 
Joonis 34. Liikluskoormuse muutus 2030 variant V6 võrreldes 2015. aastaga 
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Muudatuste tulemusena jaguneb liiklus magistraaltänavatel ühtlaselt. Praegusel hetkel 
suurima koormusega lõigetes liikluskoormus väheneb ja jaguneb laiali kesklinnast 
möödasõiduteedele Sadamaraudtee koridori tänavale ning Ringteele. Suurim koormus on 
jätkuvalt Sõpruse ning Võidu sillal ja Riia tänaval raudteega ristumisel. Nendega võrdväärne 
koormus tekib ka Ringteel.  

 
Joonis 35. Liikluskoormus tänavavõrgul 2030. aastal variant V6 korral 

 

Liikluskoormuse muutus tänavavõrgul mõjutab ka ristmike liikluskoormuse taset. Kuna Riia 
tänava liikluskoormus kesklinna piirkonnas püsib pea samal tasemel võrreldes tänase 
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olukorraga 2015. aastal, püsib ka Riia tn – Vabaduse pst – Narva mnt – Turu ristmiku 
liikluskoormus ilma täiendavate liikluskorralduslike meetmete rakendamiseta samal tasemel. 
Variandi 2030 V6 rakendumisel kasvab antud ristmikul liikluskoormus võrreldes tänasega 
ligikaudu 2,5%. Riia tn – Vabaduse pst – Narva mnt – Turu ristmiku kõrval muutub üheks 
suurima koormusega ristmikuks Ringtee – Riia tn ristmik.  

 
Joonis 36. Ristmike liikluskoormus 2030. aastal variant V6 korral 

 

Võrreldes versiooniga 2030 V5 püsib summaarne läbisõit pea samal tasemel. Samas 
summaarne ajakulu väheneb ja ühenduskiirus paraneb. Suurim ajakaotus Tartu linnas 
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toimub sarnaselt tänase olukorraga ja muude variantidega Riia tn – Vabaduse pst – Narva 
mnt – Turu ristmikul. Võrreldes 2015. aastaga kasvab summaarne ooteaeg sellel ristmikul 
8,1%. Samas võrreldes variandiga 2030 V0, kui mitte ühtegi kavandatud taristuobjekti ei ole 
valminud, väheneb kõikide uute tänavavõrguobjektide rajamisel Riia tn – Vabaduse pst – 
Narva mnt – Turu ristmiku summaarne ooteaeg 36,6%. 

 

 
Joonis 37. Ristmike summaarne ooteaeg 2030. aastal variant V6 korral 
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Tähtvere silla ja Tartu linna põhjapoolse ringtee silla võrdlus 
 

Perspektiivsete Tähtvere ja Tartu linna põhjapoolse ringtee silla rajamise mõju nii 
konkreetsele objektile kui Tartu linna liiklusele tervikuna on erinev sõltuvalt sildade 
paiknemisest huvipunktide ning ülejäänud transpordisüsteemi lahenduse ja prioriteetide  
suhtes. Alljärgnev analüüs käsitleb üksnes sildade rajamise mõju liikuvusele ja liiklusele 
arvestamata keskkondlikke ning sotsiaalmajanduslikke mõjusid. Eelduseks on linnaruumi 
areng vastavalt prognoosidele ja tänavaruumi areng lähtuvalt 2030.a. variandist V6.  

Autoliikluse koormuse jagunemisele ning sellest tulenevalt liiklusmõjule avaldab peamist 
mõju silla paiknemine linnaruumis. Tiksoja sild asub võrreldes Tähtvere sillaga Tartu linna 
põhilistest ankurpunktidest mõnevõrra kaugemal, mistõttu on Tiksoja silla mõju Tartu linna 
liiklusolukorrale, eriti aga teistele Tartu linna sildadele ning perspektiivne liikluskoormus 
Tiksoja sillal endal võrreldes Tähtvere sillaga väiksem. Tiksoja silla rajamisel kasutaks seda 
prognoosi kohaselt 2030. aastal õhtusel tipptunnil 1 386 sõidukit. Rajades Tiksoja silla 
asemel üksnes Tähtvere silla, kasutaks seda 2030. aastal prognoosi kohaselt õhtusel 
tipptunnil 1 830 sõidukit. Tiksoja silla rajamisel kasutaks teisi Tartu linna sildu 2030. aasta 
õhtusel tipptunnil kokku 9 790 sõidukit, samas kui Tähtvere silla rajamisel oleks see 9 304 
sõidukit. Tartu linna autoliikluse olukorrale avalduva mõju seisukohalt on seega otstarbekam 
Tähtvere silla rajamine. 

 

Tabel 1. Summaarne liiklussagedus, a/h (õhtune tipptund) 

2030 V5 2030 V6 2030 V7 
Tiksoja sild 1386 895   
Tähtvere sild   1249 1830 
Teised sillad kokku 9790 9055 9304 

Kroonuaia sild 777 639 681 
Vabadussild 768 719 732 
Võidu sild 3048 2785 2850 
Sõpruse sild 2711 2447 2486 
Ropka sild 1154 1100 1117 
Ringtee sild 1332 1365 1438 

Kõik sillad kokku 11 176 11 199 11 134 
 

Mõlema silla olemasolu üheskoos avaldaks tervikuna ülejäänud Tartu linna liiklusele 
positiivset mõju, ületades ühe silla rajamise mõju. Tähtvere silla ja Tartu linna põhjapoolse 
ringtee silla rajamisel väheneb ülejäänud Tartu linna sildade liikluskoormus. Sellisel juhul 
kasutab teisi Tartu linna sildu kokku õhtusel tipptunnil 9 055 sõidukit (prognoosiaasta 2030). 
Samas kujuneb mõlema silla liikluskoormus väiksemaks, kui ainult ühe silla rajamisel. Tiksoja 
silda kasutab ilma Tähtvere sillata 1386 sõidukit. Rajades kõrvale Tähtvere silla, kasutab 
Tiksoja silda 895 sõidukit. Seega väheneb Tiksoja silla liikluskoormus Tähtvere silla rajamisel 
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ligikaudu 38%. Samuti väheneb Tähtvere silla liikluskoormus Tiksoja silla rajamisel ligikaudu 
31%.  

Autoliikluse olukorda Tartu linnas silmas pidades oleks tegelikult otstarbekas mõlema 
käesolevas peatükis käsitletud silla rajamine. Samas tuleb otsustusprotsessis käsitleda ka 
muid mõjutegureid, mistõttu on vajalik tasuvusarvutuste teostamine täpsustamaks sildade 
tasuvusperioodi ning määrata sotsiaalmajanduslikud ja keskkonnamõjud.  

Lähtuvalt prognoositavast mõjust autoliiklusele oleks Tartu linna jaoks otstarbekas eelistada 
Tähtvere silda. Arvestades siinjuures aga Maanteeameti plaanidega rajada Tartu 
põhjapoolne ringtee (Vahi-Tiksoja), mille kohta on koostatud eelprojekt ning ehitamiseni 
jõutakse Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi praeguse visiooni järgi pärast 2020. 
aastat, tuleb täpsustada Tähtvere silla otstarbekust eelkõige teisi mõjutegureid silmas 
pidades. Samas on pikemat perspektiivi silmas pidades oluline säilitada planeeringutes 
Tähtvere silla ja sellele juurdepääsu tagavate tänavate koridorid. 
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8. Tänavavõrgu parameetrid 
 

Enamik tänavavõrgust moodustavad tänavad, millel on üks sõidurada suunal. Kaks sõidurada 
suunal on valdavalt põhitänavatel ja jaotustänavatel. Alljärgnevalt on välja toodud Tartu 
linna ristmike tüübid ning tänavate parameetrid. 

 
Joonis 38. Tänavate parameetrid ja ristmike tüübid 
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Tänavate parameetrid väljendavad liikuvuse nõudlusest ja liikluskoormusest tulenevat 
vajadust tänavate ruumivajaduse järele. Sellest tulenevalt puudub vajadus olemasolevate 
tänavate laiendamiseks ning kavandatud tänavate rajamiseks laiemana joonisel näidatust.  


