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Sissejuhatus
Käesolev töö „Riia–Vaksali ristmiku eksperthinnang ja liikluskorraldusprojekt“ on koostatud
Liikluslahendus OÜ poolt Tartu Linnavalitsuse linnamajanduse osakonna tellimusel.
Eksperthinnangus analüüsitakse jalakäijate ja jalgratturite Vaksali tänava ületamise
võimalusi, otstarbekust ja optimaalset asukohta liiklusohutuse seisukohalt lähtudes.
Töös esitatakse:
liiklusvaatlused ja loenduse tulemused;
liiklusohutuse inspekteerimise aruanne;
teeületusvõimaluste liigi valik;
liikluskorralduse eskiislahendused;
variantide liiklusohutusliku riski hinnang;
liikluskorraldusprojekt.
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1. Liiklusloenduste tulemused
Loendused teostati 17. septembril 2012.a. hommikusel ja õhtusel tipptunnil (38. nädal,
esmaspäev). Liiklusloenduste andmed on esitatud diagrammidel 1.1, 1.2 ja lisas 1. Riia tn
liiklussagedused on võetud Stratum OÜ poolt koostatud aruandest „Liikluskoormuse uuring
Tartu linnas 2011. aasta kevadperioodil“ (loenduspunkt 18, raudteeviadukti lõige).

Diagramm 1.1
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Diagramm 1.2

Ristmiku koormus tervikuna hommikusel ja õhtusel tipptunnil oluliselt ei erine.
Vaksali tänavat ületas hommikusel tipptunnil 148 kergliiklejat (iga 4-5 sõiduki kohta 1
kergliikleja) ja õhtusel tipptunnil 182 (igas minutis keskmiselt 3 kergliiklejat). Väga paljudel
jalakäijatel oli Vaksali tn ületusega vahetult Riia tn ristmiku juures raskusi ja paljud tegid seda
vabatahtlikult kuni 15 meetrit kaugemal.
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Tabel 1.1

Tabel 1.2
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2. Liiklusohutuse inspekteerimine
Liiklusohutuse inspekteerimisel võeti aluseks Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 19. novembri
2008.a

direktiivis

2008/96/EÜ,

MKM

31.01.2012

määruses

nr
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„Liiklusohutuse

auditeerimise tingimused ja nõuded auditi tegemisele“ ja Stratum OÜ poolt koostatud
uurimistöö aruandes “Liiklusohutuse inspekteerimise teostamise juhend” Tallinn 2008 toodud
soovitused.
Inspekteerimise käigus avastatud puuduste kirjeldus, liiklusohu (riski) hinnang ja
ettepanekud avastatud puuduste kõrvaldamiseks.
Väljaselgitatud

puuduste

kirjeldamiseks

on

käesolevasse

töösse

lisatud

fotod

kommentaaridega. Lisaks on fotode juures toodud ka inspekteeritaval lõigul avastatud
liikusohutusprobleemid ja ohud, riski tasemed ja ettepanekud nende likvideerimiseks.
Potentsiaalse ohutaseme defineerimiseks on kasutatud nn “tärnide” klassifikatsiooni:
Kui märkus on tähistatud:
viie tärniga

[*****] siis on märkus „eriti oluline“,

nelja tärniga

[****] „väga oluline“,

kolme tärniga

[***] „oluline“,

kahe tärniga

[**] „pigem väheoluline“

ühe tärniga

[*] „väheoluline“.

Liiklusohutuslike riskide, (liiklusõnnetuse tekkimise tõenäosuse ja liiklusõnnetuse toimumisel
tagajärgede võimaliku raskuse) hindamiseks on kasutatud järgmist skaalat:
X

-risk on tagasihoidlik

XX

- risk on väike

XXX

- keskmine risk

XXXX

- risk on suur

XXXXX - risk on väga suur
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Teelõigu inspekteerimisel hinnati järgmisi asjaolusid:
a) rakendatud kiirusrežiim
b) tee ja liiklussõlmede ristlõiked (sõidutee laius, pöörderajad, jalgrattateed, kõnniteed,
ohutussaared vms)
c) nähtavustingimused
d) ristmike (maha –, pealesõitude) lahendus
e) ühissõidukite peatused
f) kergliiklejate ohutus
g) valgustus
h) liikluskorraldusvahendid (liiklusmärgid, teekattemärgistus jms)
i) muud võimalikud ohud liiklejatele

Üldised märkused.
Inspekteeritaval lõigul oli sõidutee kate ja teekattemärgistus väga heas seisukorras. Kergliiklejate
ületusrada ega ülekäigukohta liikluskorraldusvahenditega tähistatud ei ole ja kergliiklejate Vaksali
tn ületus toimub vastavalt liiklusseaduse sätetele.
Ristmiku piirkonnas on suurim lubatud kiirus tavapärane asulakiirus – 50 km/h.
Inimvigastustega liiklusõnnetuste kohta andmed puuduvad (allikas Stratum OÜ).
Käesolev aruanne on koostatud 2012. aasta septembris-oktoobris ja siin toodud seisukohad
kirjeldavad inspekteeritavat objekti selle aja seisuga.
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*****

9

enne

XXXX

pärast

X

ohud

Vasakpöördel Riia tänavalt Vaksali tänavale on mootorsõiduki juhi
põhitähelepanu suunatud vastassuunalisele liiklusele (sobiva tühiku leidmisele)
ja seetõttu võib jalakäijale teeandmise kohustus jääda täitmata. Ka jalgratturil
on raske teha otsust ohutuks teeületuseks. Probleem on tõsine just tipptundidel,
kus võimalike konfliktide arv kergliiklejatega on suur (vt liiklusloenduste
tulemused.)

Risk

Jalakäijale (jalgratturile) otsasõidu oht.

ettepanekud

1.

Kommentaar/avastatud puudus

Viia ületuskoht Riia tänavast kaugemale
ja rakendada seal täiendavaid ehituslikke
ja liikluskorralduslikke ohutusmeetmeid.

****

***

ohud

Jalakäijale (jalgratturile) otsasõidu oht.

Viia ületuskoht Riia tänavast kaugemale
ja rakendada seal täiendavaid ehituslikke
ja liikluskorralduslikke ohutusmeetmeid.

Kommentaar/avastatud puudus

Parempöördel Riia tänavalt Vaksali tänavale varjab nähtavust nõlv.
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XX
X

Risk
enne
pärast

XXX
X

ohud

3.

enne
pärast

ettepanekud

Vaksali tänavalt Riia tänavale väljasõitu ootavate sõidukite järjekord takistab
kergliiklejate teeületust ja piirab nähtavust ületuskohal.

Risk

Jalakäijale (jalgratturile) otsasõidu oht.

ettepanekud

2.

Kommentaar/avastatud puudus

Viia ületuskoht Riia tänavast kaugemale
ja rakendada seal täiendavaid ehituslikke
ja liikluskorralduslikke ohutusmeetmeid.

***
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enne

XXX

pärast

X

ohud

Ülekäigukoha valgustus on ainult ühel pool Vaksali tänavat ja puuoksad
varjavad valgustust kohas, kus suur osa jalakäijaid ja jalgrattureid ristmikust
kaugemal ületab tänavat.

Risk

Jalakäijale (jalgratturile) otsasõidu oht.

ettepanekud

4.

Kommentaar/avastatud puudus

Lisada ülekäigukohale erivalgustid.

3. Teeületusvõimaluste liigi valik
Ettepanekute väljatöötamisel liiklusohutuse suurendamiseks ja eskiislahenduste koostamisel
on kasutatud Stratum OÜ poolt 2009.a koostatud aruannet „Erinevate teeületusvõimaluste
rakendamise võimalikkuse uuring“ (vaata väljavõtted lisas 2).
Vastavalt juhendile võib teeületuskoha rajamise otstarbekuse määramisel lähtuda nn
potentsiaalsete konfliktide väärtusest. Potentsiaalsete konfliktide arv määratakse
jalakäijate teeületuse sageduse ja liiklussageduse korrutisena. Teeületuskoha rajamist ei pea
kaaluma tipptunni potentsiaalsete konfliktide arvväärtuse 800 või vähem puhul. Alates sellest
väärtusest peab kaaluma teeületusvõimaluse rajamist.
Vaksali tänaval oli vaadeldaval teelõigul eelpoolnimetatud parameetri väärtus hommikusel
tipptunnil ligikaudu 99 tuhat ja õhtusel tipptunnil 113 tuhat.

Kasutades aruandes toodud diagramme ja aluseks võttes konkreetseid tegureid:
sõidukiirus – hinnanguliselt v85 = 30 km/h
liiklussagedus – 650 autot/tunnis
teed ületavate jalakäijate hulk – hinnanguliselt 150 JK/h

oleks diagrammide järgi sobivaimateks teeületusviisideks ületuskoht või tõstetud ülekäik
(künnised).
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Aluseks võttes EVS 843 „Linnatänavad“ eelnõu tabeli 8.10. oleks tänavaületuseks sobiv viis
tähistatud ja ohutusssaartega ületusrada.
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4. Liikluskorralduse eskiislahendused
Aluseks võttes liiklusloenduste tulemused, inspekteerimise ettepanekud ja soovitusi
teeületusviiside valikuks on koostatud kolm eskiislahendust.

4.1.

Lahendusvariant 1 (ohutussaarega ülekäigukoht).

Ületusrada viiakse ca 15 meetrit Riia tänavast kaugemale ja tee keskele nähakse ette
ohutussaar. Võrreldes olemasoleva olukorraga on sellel variandil järgmised eelised:
võimaldab Vaksali tänaval neljal sõiduautol oodata teeandmist Riia tn liikujatele
jalakäijaid takistamata;
kergliiklejatel on võimalus ületada teed suundade kaupa;
kergliiklejate ja mootorsõidukijuhtide omavahelised nähtavustingimused paranevad.

4.2.

Lahendusvariant 2 (ohutussaarega ülekäigurada).

Ohutussaarega reguleerimata tähistatud ülekäigurada asetseb samas kohas

nagu

lahendusvariandis 1. Riia tn poolt mahub Vaksali tänavale jalakäijatele (tipptunnil keskmiselt
2-3 kergliiklejat minutis) teeandmiseks seisma 4 sõiduautot. Vaatlused näitasid, et üksikutel
juhtudel oli vasakpöörajaid korraga tipptunnil ka rohkem, mistõttu on oluline tähistada
ülekäigurada ka eelnevalt (LM 171“Ees on reguleerimata ülekäigurada“ ja vastav
teekattemärgis).
Sellel variandil on samad eelised, mis variandil 1, kuigi kaasneb oht, et Riia tänavalt pöördeid
sooritavad juhid ei oska arvestada jalakäijatele tee andmiseks ees peatunud sõidukitega,
kuid see on hinnanguliselt väiksema raskusastmega (sõidukitevaheline konflikt) kui tänane
jalakäijale teeandmiskohustusest tingitud oht (sõiduki ja kergliikleja vaheline konflikt).
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Ülekäigurajal võiks täiendava ohutusmeetmena kasutada jalakäijasensoritega varustatud
LED hoiatuslampe, mis vilguvad ainult jalakäijate liikumisel ülekäiguraja piirkonnas. Süsteemi
võivad toita päikesepatareid, aga võimalik on kasutada ka tänavavalgustusvõrku. Täpsem
informatsioon näite kohta on saadavad veebilehel
http://www.swareflex.com/index.php/ts-home/ts-products/active-guidance/swarosignflash

Lahendusvariandis on näidatud võimalik perspektiivse kergliiklustee asukoht (olemasolev
kõnnitee asetseb Vaksali tn 3 krundil).

4.3.

Lahendusvariant 3 (ülekäigukoht).

Lahendusvariandiga rajatakse ülekäigukoht samasse kohta nagu variandis 1, kuid
ohutussaart tee keskele ei rajata ning ülekäigukohas muudetakse sõidutee 1 m võrra
kitsamaks. Selle variandi korral puudub jalakäijal võimalus teed ületada suundade kaupa.
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5. Variantlahenduste liiklusohutusliku riski hindamine
Kasutades

Stratum

OÜ

poolt

2009.a.

koostatud

juhendit

“ERINEVATE

TEEÜLETUSVÕIMALUSTE RAKENDAMINE” on hinnatud eskiislahenduste ohutusastet.
Vastavalt metoodikale jaotatakse ületuskohad 4 riskigruppi.

Eeltoodud juhendit kasutades oleks ohutussaarega lahendusvariandil 2 tulem 0,8 ja
ohutussaareta variandil 3,2 - mõlemad väikese riskiga ülekäigurajad.
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6. Liikluskorraldusprojekt
Valitud

lahendusvariandile

2

(ohutussaarega

ülekäigurada)

on

koostatud

liikluskorraldusprojekt.
Liikluskorraldusvahendite töömahud ja orienteeruvad tee-ehitustööde mahud on toodud
alljärgnevates tabelites.
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Kokkuvõte
Linna liikluskeskkonna kujundamisel peab silmas pidama, et seal ei hukkuks ühtegi inimest
vaatamata ka liiklejate poolt tehtud vigadele.
Arvestades teiste riikide kogemusi ja läbiviidud uuringuid oleks soovitatav lahendusvariant 1
(ohutussaarega

ülekäigukoht),

mis

olemasoleva

olukorraga

võrreldes

võimaldab

kergliiklejatel ületada teed suundade kaupa, paranevad kergliiklejate ja mootorsõidukijuhtide
omavahelised nähtavustingimused.
Vastavalt EVS 843 „Linnatänavad“ on sobilik ka tähistatud ja ohutussaarega ülekäiguraja
variant (variant 2). Sellel variandi puuduseks on oht, et Riia tänavalt pöördeid sooritavad
juhid ei oska arvestada jalakäijatele tee andmiseks ees peatunud sõidukitega, kuid see on
hinnanguliselt väiksema raskusastmega (sõidukitevaheline konflikt) kui tänane jalakäijale tee
mitteandmisest andmisest tingitud oht (sõiduki ja kergliikleja vaheline konflikt). Seetõttu on
mõistlik antud variandi korral rakendada eelpool pakutud täiendavaid ohutusmeetmeid.
Kõige väiksema ohutuse tagab ohutussaareta lahendusvariant 3.
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Lähtematerjalide loetelu
„Erinevate teeületusvõimaluste rakendamise võimalikkuse uuring“ Stratum OÜ, Tallinn
2009.
Juhend “Erinevate teeületusvõimaluste rakendamine” Stratum OÜ, Tallinn 2009.
"Liiklusohutuse inspekteerimise teostamise juhend." Stratum OÜ, Tallinn 2008.
„Liikluskoormuse uuring Tartu linnas 2011. aasta kevadperioodil“, Stratum OÜ, Tallinn
2011.
Andmed liiklusõnnetuste kohta - Stratum OÜ.
Välitööde käigus on tehtud fotod ja videosalvestus mõlemas sõidusuunas.
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Lisa 1 Liiklusloenduste koondtabelid
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