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SISSEJUHATUS 
 

Eesti teedevõrgu teede hulka kuuluvad E-teed ja TEN-T teed. E-tee on ÜRO Majandus- ja 

Sotsiaalnõukogu nimetatud maantee ehk Euroopa teedevõrgu maantee. TEN-T tee on Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1315/2013 nimetatud Eesti territooriumil asuv tee 

ehk üleeuroopalise teedevõrgu tee. 

Tee nr 3, rahvusvaheline maantee E264, mis on transiittee Riia–Peterburi vahel liikuvale 

transiittranspordile, kulgeb Tartu linnas mööda Riia tn, Narva mnt, Puiestee tn ja Aruküla teed. 

Mööda Riia tänavat ei ole raskeveokitel (sh transiitsõidukid täismassiga max 40 tonni) lubatud 

liikuda. Nimetatud sõidukitel on lubatud liikuda mööda Idaringteed või Riia tänaval alates 

ringristmikust kuni Pepleri tänavani ja alates Turu tänavast mööda Narva mnt, Puiestee tänavat, 

Aruküla teed.  

Kogu trassil, Riia tn–Narva mnt–Puiestee tn–Aruküla tee, on lubatud liikuda veoautodel, 

täismassiga kuni 32 tonni. 

 

Antud töö, „TEN-T tee, tee nr 3, Jõhvi-Tartu-Valga (E264) Tartu linna territooriumile 

jääva osa (Riia tänav alates ringristmikust–Narva mnt–Puiestee tänav–Aruküla tee–

linnapiir) tänavate liiklusohutuse inspekteerimine“, on koostatud Tartu Linnavalitsuse 

linnamajanduse osakonna tellimusel. 

 

 

 

1. Üldine informatsioon/töö ülesanne 
 

TEN-T tee, tee nr 3, Jõhvi–Tartu–Valga (E264) Tartu linna territooriumile jääva osa (Riia tänav 

alates ringristmikust–Narva mnt–Puiestee tänav–Aruküla tee–linnapiir ) lõik. 

 

Töö ülesanne on inspekteerida liiklusohutuse seisukohalt E264 teele jäävaid linna tänavaid: 

Riia tn, Narva mnt, Puiestee tn, Aruküla tee. 

 

Töö on teostatud Majandus- ja taristuministri määrus 13.02.2017. a RT I, 10.02.2017, 7 „Tee 

ohutuse kontrollimise tingimused ja nõuded tee ohutuse kontrollimisele“ nõuete järgi. 

www.riigiteataja.ee/akt/110022017007 

 

 

VÄLJAVÕTE MÄÄRUSEST:  

 

§ 1. Üldsätted 

(1) Tee ohutuse kontrollimise eesmärk on tuvastada ja liiklusohutuse parandamiseks 

kõrvaldada teedevõrgu ülevaatusel tuvastatud puudused esimesel mõistlikul võimalusel. 

(2) Tee ohutuse kontrollimisel keskendutakse puudustele, mida on võimalik kõrvaldada 

korrashoiuga. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/110022017007
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(3) Tee ohutuse kontrollimine jaguneb teedevõrgu ülevaatuseks ja tee ehitamise aegseks 

ülevaatuseks. 

(4) Tee ohutuse kontrollimine on kohustuslik Eestis asuvatel üleeuroopalisse teedevõrku 

kuuluvatel teedel. 

(5) Tee ohutuse kontrollimist korraldab riigiteel Maanteeamet ja kohalikul teel valla- või 

linnavalitsus (edaspidi pädev asutus). 

(6) Pädev asutus säilitab käesoleva määruse § 2 lõikes 4 ning § 3 lõikes 4 nimetatud aruandeid 

vähemalt viis aastat või arhiiviseaduses sätestatud korras arhiivi üleandmiseni. 

 

2. Tee nr 3, E264 paikvaatlus/inspekteerimine, töö teostamise aeg 
 

VÄLJAVÕTE MÄÄRUSEST:  

 

§ 2. Teedevõrgu ülevaatuse nõuded 

Kontrollitakse teedevõrgu ülevaatusel ohutu liiklemise tingimusi järgmiste asjaolude osas: 

1) lubatud suurima sõidukiiruse vastavus liikluskeskkonnale; 

2) nähtavuse vastavus nõuetele; 

3) tee valgustuse vastavus nõuetele; 

4) teepiirdesüsteemide vastavus nõuetele; 

5) liikluskorralduse selgus ja täiendavate liikluskorraldusvahendite paigaldamise vajadus; 

6) raudteeületuskoha ohutus; 

7) ülekäiguraja ja ülekäigukoha ohutus; 

8) kergliiklejate liiklemise ohutus; 

9) ühissõiduki peatuse ohutus; 

10) sõidutee haardeteguri piisavus hinnanguna; 

11) teele kehtestatud seisundinõuete piisavus; 

12) muu täiendav asjaolu, mida nõuab pädev asutus. 

 

Töö teostamise aeg 

13. veebruar–16. märts 2020 

Kontroll objektil, välitöö: 

16.02–10.03 2020 valge aeg; 20–24. veebruar 2020 pimeda aeg 
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3. Toimunud liiklusõnnetused inspekteeritaval teelõigul 
 

 

Perioodil 01.01.2019–27.12.2019 toimus inspekteeritaval lõigul Riia tn–Narva mnt–

Puiestee tn–Aruküla tee 361 liiklusõnnetust, kindlustusjuhtumit kogukahjuga 658 108 

eurot. 

Märkus: Arvestatud on juhtumid tee telgjoonest kuni 15 meetrini, sees on kõikide 

situatsioonidega juhtumid, sh ka tänava servas toimunud parkimisjuhtumid. 

Liikluskindlustuse kindlustusjuhtumite andmed pärinevad Eesti liikluskindlustuse registrist 

seisuga 17.02.2020, andmed ei sisalda vabatahtliku sõidukikindlustuse (kaskokindlustuse) 

juhtumeid. Liikluskindlustuse registri andmed täienevad pidevalt, seega ei pruugi erineva 

ajahetke väljavõtted kattuda. 

 

Allikas: "Eesti Liikluskindlustuse Fond (LKF) 2020". 

 

4. Audiitorid/inspekteerijad 

Ekspert/inspekteerija: Tõnu Lukmann ETT0016, Liikluse ohutustehnika ja õnnetuste 

analüüsimine. Riski hindamine, aruande koostamine. 

Ekspert: Raul Tihane, diplomeeritud insener, nr 113872. 

 

5. Riskide hindamise skaala 
Liiklusohutuse riskide, liiklusõnnetuste tekkimise tõenäosuse ja liiklusõnnetuse toimumisel 

võimaliku tagajärje raskusastme hindamise skaala. 

* - risk on tagasihoidlik 

** - risk on väike 

*** - risk on keskmine 

**** - risk on suur 

***** - risk on väga suur 
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5.1 Inspekteeritud/auditeeritud objekti asukoha skeem 

5.1a Riia tänav (Riia ring–Vabaduse pst–Turu tn ristmik ) 

 

5.1b Narva mnt (Vabaduse pst/Turu tn–Puiestee tn ristmik)  

  

Narva mnt–

Puiestee tn 

ristmik 

Riia tn-

Vabaduse pst–

Turu tn ristmik 

Riia tn–

Ringtee tn 

ristmik 

 

Riia tn–

Vabaduse pst–

Turu tn ristmik 
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5.1c Puiestee tn; Aruküla tee (Puiestee tn–Narva mnt ristmik–Aruküla tee)  

 

  

Puiestee tn–

Narva mnt 

ristmik 

 

Aruküla 

tee–Tartu 

linna piir  
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5.2 Inspekteeritava teelõigul olevate probleemide asukoht 

Riia tänav. 

 

Narva mnt. 

  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 9. 

10. 

11. 

12. 

14. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

15. 

13. 
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Puiestee tn, Aruküla tee. 

 

  

16. 
17. 

19. 

18

. 

20. 

21. 

22. 
23. 

31. 

32.

.. 
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5.3 Probleemide kirjeldused ja ettepanekud 

 

 

Probleem nr: 1. Riski hinnang: **** 

Asukoht: Riia tn ringristmik, suund linna, reguleerimata ülekäigurada. 

Riski selgitus: Ülekäigurajal puudub kohtvalgustus.  

Probleemi kirjeldus: Pimeda ajal on teed ületav jalakäija halvasti nähtav ja võib 

jalakäija/jalgrattur jääda sõidukijuhile märkamata. Aastal 2009 

dets. hukkus nimetatud kohas jalakäija. Nähtavus oli halb. 

 

Audiitori arvamus 

probleemi lahenduse 

osas 

1. Paigaldada kohtvalgus mõlemale sõidusuunale, teeosale 

(valgusti kõrgus teepinnast max 4-6 m). 

2. Markeerida sissetulevale sõidusuunale enne reguleerimata 

ülekäigurada märgis nr 943a „Teeandekoht“ 
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Probleem nr: 2. Riski hinnang: *** 

Asukoht: Riia tn–Tuvi tn ristmik. 

Riski selgitus: Väljasõt Tuvi tänavalt Riia tänavale on teeandekohustuse 

peatuskoht halvasti tajutav, arusaadav. Antud ristmikul on 

suur liiklusintensiivsus. Liiklusõnnetuse oht. 

Probleemi kirjeldus: Väljasõit Tuvi tänavalt Riia tänavale on halvasti tajutav 

peatuskoht, et anda teed kahel sõidurajal liikuvatele 

sõidukitele. 

Kõrvaltänavalt peateele puudub teeandekoha märgis nr 943. 

Peatänava äärejoon, esimese sõiduraja asukoht määratlemata.  

 

Audiitori arvamus 

probleemi lahenduse osas 

1. Markeerida Tuvi tänava väljasõidule märgis nr 943 

„Teeandekoht“. 2. Markeerida Tuvi tänava väljasõidule 

telgjoon, mis aitab juhtidel määratleda oma peatuskoht 

vasakpöördeks. 3. Markeerida Riia tn kui peatänava äärejoon, 

märgis nr 923a ristmikule. 
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Probleem nr: 3. Riski hinnang: *** 

Asukoht: Riia tn- Riia tn 128/132, Decora/Politsei väljasõit.   

Riski selgitus: Teega külgnevalt alalt väljasõidul peateele puudub 

teeandekoha märgis nr 943. Liiklusõnnetuse oht. 

Probleemi kirjeldus: Väljasõit intensiivses kasutuses olevalt teega külgnevalt 

alalt Riia tänavale on teeandekohustuse peatuskoht halvasti 

arusaadav, tajutav, et anda teed kahel sõidurajal liikuvatele 

sõidukitele. 

Kõrvaltänavalt peateele puudub teeandekoha märgis nr 943. 

Peatänava äärejoon, esimese sõiduraja asukoht on 

määratlemata. 

 

Audiitori arvamus 

probleemi lahenduse 

osas 

1. Markeerida väljasõidule märgis nr 943 „Teeandekoht“. 

2.Taastada markeering, mis jaotab projektipõhiselt sissesõidu 

teega külgnevale alale. 

3. Markeerida Riia tn, kui peatänava äärejoon, märgis nr 923a 

ristumisele. 

4. Kaaluda võimalust Riia tn sõiduradade korrigeerimist, uut 

tähistust, mis tähistab vasakpöörderaja tähistamist linnast väljuval 

suunal.  
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Probleem nr: 4. Riski hinnang: *** 

Asukoht: Riia tn, Riia tn 128/132 Decora/Politsei sissesõit alale  

Riski selgitus: Teise sõiduraja laiuse markeering ei suuna sõidukeid eraldussaarest 

mööda. Liiklusõnnetuse oht. Vasakpöörde raja puudumine takistab 

läbilaskvust. 

Probleemi 

kirjeldus: 

Otsesõidurada, mis on markeeritud osaliselt ja ei määratle eraldussaarest 

möödumist, võib põhjustada sõidukite otsasõitu eraldussaarele. 

Sõidukijuhid, kes pööravad vasakule jäävad tihti seisma keset laia 

sõidurada ja takistavad otseliikujaid. 

 

Audiitori 

arvamus 

probleemi 

lahenduse osas 

1. Markeerida märgisjoon nr 923a rõhutamaks liikumissuunda 

(möödasõit eraldussaarest).  

2. Markeerida vasakpöörderada koos tähistusega (vajalik kõigi 

sõiduradade ümbermarkeerimine). Ümbermarkeerimisel korrigeerida 

liiklusmärgi nr 53 kujundust. 
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Probleem nr: 5. Riski hinnang: *** 

Asukoht: Riia tn pärast Decora väljasõitu kesklinna suunas, Riia 128. 

Riski selgitus: Liiklusmärk nr 525a „Ühissõidukirada“ lubab liikuda antud 

rajal ühissõidukitel ja sõidukitel, mis teevad parempööret 

Raja tänavale. Teel puudub markeering, märgis nr 973 

„Ühissõidukirada“. 

Probleemi kirjeldus: Puuduolev markeering võib tekitada olukorra, kus juhid, 

kellele jääb bussiraja algusmärk tähelepanuta, jätkavad 

otseliikumist kuni bussi peatuseni ja on sunnitud tegema 

järsu ümberreastumise kõrvalrajale. Liiklusõnnetuse oht. 

 

Audiitori arvamus probleemi 

lahenduse osas 

Markeerida sõidurajale teemärgis nr 973 

„Ühissõidukirada“. “BUS“ sõiduraja tekkimise algusse, et 

juhid saaksid aegsasti teavet ja valida otsesõiduks õige 

sõiduraja. 
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Probleem nr: 6. Riski hinnang: **** 

Asukoht: Riia–Raja tn fooriga reguleeritud ristmik. 

Riski selgitus: Bussirajal liikuv autobuss varjab paremal oleva foori. 

Probleemi kirjeldus: Paremal sõidurajal (ühissõidukirajal) liikuv autobuss varjab 

töötava foori teistel sõiduradadel liikuvatele sõidukijuhtidele, 

mille tulemusel sõidukijuhid ei määratle ristmikul olevat 

liikluskorraldust ja sõidavad välja ristmikule ja võib tekkida 

avariiohtlik olukord. 

 

 

Audiitori arvamus 

probleemi lahenduse 

osas 

Asendada olemasolev foorikandur-post konsoolse foorikanduriga, 

koos lisafooripea lisamisega. 
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Probleem nr: 7. Riski hinnang: **** 

Asukoht: Riia tn–Soinaste tn ristmik. 

Riski selgitus: Ristmik on samaliigiliste teede ristmik, mis on reguleeritud 

liiklusmärkidega ja fooridega. Teekattele on markeeritud otse suunas 

sõidurada, mis näitab nagu oleks tegu peateega. Ülekäigurajal puuduvad 

liiklusmärgid nr 544/543. 

Probleemi 

kirjeldus: 

Antud liikluslahendus võib osutuda ekslikuks transiitsõidukite juhtidele, 

kes kasutavad kaardirakendust, kus on tee näidatud jämeda joonega 

peateeks, tee 3, E264. Juhtumil kui foorjuhtimine ei tööta (puudub 

elektritoide, eriolukord) võib antud liikluslahendus soodustada 

liiklusõnnetusi. Varasemal ajal, kui foorjuhtimine ei töötanud ööpäeva- 

ringselt, on toimunud antud ristmikul liiklusõnnetusi.  

 

  

Audiitori 

arvamus 

probleemi 

lahenduse osas 

1. Vahetada ristmikul olevad liiklusmärgid Riia tänava suunal märkide 

vastu, mis määratleb Riia tänava peateeks. Soinaste/Ravila tänava suunalt 

märkide vastu, mis määratleb Soinaste/Ravila suunalt tänava kõrvalteeks.  

2. Paigaldada ülekäiguradadele liiklusmärgid nr 544/543. 
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Probleem nr: 8. Riski hinnang: *** 

Asukoht: Riia tn–Kastani tn ristmik (enne ristumist Kastani tänavaga) sissetulev 

suund. 

Riski selgitus: Puuduvad liiklusmärgid nr 544/543, ülekäiguraja markeering, foor on 

olemas. Liiklusõnnetuse oht. Foorjuhtimine ei tööta ööpäevaringselt. 

Probleemi 

kirjeldus: 

Puuduolevad liiklusmärgid loovad olukorra, kus jalakäijad juhinduvad 

sõidutee ületamisel ülekäigukoha markeeringust ja astuvad ette 

sõidukitele, kelle juhtidele võib jalakäijad ülekäigurajal osutuda 

ootamatuks.   

 

Audiitori 

arvamus 

probleemi 

lahenduse osas 

 

Paigaldada liiklusmärgid nr 544/543. 
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Probleem nr: 9. Riski hinnang: *** 

Asukoht: Riia tn–Filosoofi tn ristmik  

Riski selgitus: Teise sõiduraja laiuse markeering ei suuna sõidukeid eraldussaarest 

mööda. Liiklusõnnetuse oht. Vasakpöörderaja puudumine takistab 

läbilaskvust. 

Probleemi 

kirjeldus: 

Otsesõidurada, mis on markeeritud osaliselt ja ei määratle eraldussaarest 

möödumist võib põhjustada sõidukite otsasõitu eraldussaarele. 

Sõidukijuhid, kes pööravad vasakule, jäävad seisma keset laia sõidurada 

ja takistavad otseliikujaid. 

 

Audiitori 

arvamus 

probleemi 

lahenduse osas 

1. Markeerida märgisjoon nr 923a rõhutamaks liikumissuunda, sõiduraja 

laiust, möödasõitu eraldussaarest.  

2. Kaaluda võimalust vasakpöörderaja laiendamiseks. 
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Probleem nr: 10. Riski hinnang: *** 

Asukoht: Riia tn Raudtee viadukt. 

Riski selgitus: Põrkeleevendi otsa tähistus kulunud. 

Probleemi 

kirjeldus: 

Halvasti nähtav põrkeleevendi ots võib juhti eksitada ja põhjustada 

otsasõidu leevendile. 

 

Hästi nähtav põrkeleevendi  

otsatähis. Valmistaja originaal. 

Audiitori arvamus 

probleemi 

lahenduse osas 

 

Tähistada põrkeleevendi ots originaaliga samaväärse märgisega. 
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Probleem nr: 11. Riski hinnang: **** 

Asukoht: Riia tn–Turu tn–Vabaduse pst tänavate ristmik 

Riski selgitus: Ristmikuks on samaliigiliste teede ristmik, mis on reguleeritud 

liiklusmärkidaga ja fooridega. Juhtumil kui foorid ei tööta, jääb 

transiitsõidukite juhtidele, kes eeldavad, et kaardirakendusel olev 

tähistatud tee 3, E264 on peatee, liikluskorraldus arusaamatuks.   

Probleemi 

kirjeldus: 

Antud liikluslahendus võib osutuda ekslikuks transiitsõidukite 

juhtidele, kes kasutavad kaardirakendust, kus on tee näidatud jämeda 

joonega peateeks, tee 3, E264. Juhtumil kui foorjuhtimine ei tööta 

(puudub elektritoide, eriolukord) võib antud liikluslahendus 

soodustada liiklusõnnetusi. Varasemal ajal, kui foorjuhtimine ei 

töötanud ööpäevaringselt, toimus antud ristmikul liiklusõnnetusi. 

 

Audiitori arvamus 

probleemi 

lahenduse osas 

Muuta ristmiku liikluskorraldus. Vahetada ristmikul olevad 

liiklusmärgid Riia tänava suunal märkide vastu, mis määratleb Riia 

tänava peateeks. Turu/Vabaduse pst tänava suunalt märkide vastu, 

mis määratleb Turu tn/Vabaduse pst suunalt tänava kõrvalteeks ja 

kohustab andma peateel sõitvale juhile sõidueesõiguse. 
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Probleem nr: 12. Riski hinnang: **** 

Asukoht: Narva mnt–Raatuse tn ristmik 

Riski selgitus: Puuduvad liiklusmärgid nr 543/544 „Ülekäigurada“ 

Probleemi 

kirjeldus: 

Antud ristmikul on tähistatud jalakäijatele tee ületamiseks 

ülekäigurada ainult markeeringuna. Juhtumil kui foorid ei tööta nt 

elektririkke tõttu, võivad jalakäijad sattuda liiklusõnnetusse, kuna 

autojuhtidel puudub eelteave reguleerimata ülekäiguraja 

liiklusmärkide näol.  

 

 

Audiitori arvamus 

probleemi 

lahenduse osas 

 

Paigaldada liiklusmärgid nr 543/544 mõlemale ülekäigurajale antud 

ristmikel. 
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Probleem nr: 13. Riski hinnang: **** 

Asukoht: Narva mnt–Raatuse tn ristmik 

Riski selgitus: Raatuse tn-lt tulijatel puudub selge teeandekohustuse tähistus Narva mnt 

liiklejatele. 

Probleemi 

kirjeldus: 

Raatuse tänavalt kesklinna suunas pööravatel juhtidel võib Narva mnt 

liikuvatele sõidukitele teeandmise kohustus jääda märkamatuks.  

 

 

Audiitori 

arvamus 

probleemi 

lahenduse osas 

 

1. Lisada liiklusmärgile nr 53 „Sõidurajad ja -suunad“ kleebis 

liiklusmärk nr 221 „Anna teed“ mõlemale noolele. 

2. Markeerida teekattele märgis nr 943a „Teeandekoht“.  
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Probleem nr: 14. Riski hinnang: **** 

Asukoht: Narva mnt–Staadioni tn ristmik. 

Riski selgitus: Sõidutee ääres kõnniteel on jalakäijate torupiire, mis on ehituslikult 

ohtlik sõidukijuhtidele. 

Probleemi 

kirjeldus: 

Juhtumil kui sõiduk kaldub Narva mäelt laskudes otsa torupiirdele, võib 

torupiire läbida sõiduki, reisija. Analoogne õnnetus on antud kohas 

juhtunud kahel korral, kui sõiduk sõitis otsa piirdele, mis läbis sõiduki 

kere. 

 

Audiitori 

arvamus 

probleemi 

lahenduse osas 

 

Ehitada torupiirde ohutumaks (raamühendus, trossühendus torus) või 

eemaldada. 
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Probleem nr: 15. Riski hinnang: **** 

Asukoht: Narva mnt–Puiestee tn ristmik. 

Riski selgitus: Puuduvad liiklusmärgid nr 544/543, ülekäiguraja markeering, foor 

olemas. Liiklusõnnetuse oht. Foorjuhtimine ei tööta ööpäevaringselt. 

Probleemi 

kirjeldus: 

Puuduolevad liiklusmärgid loovad olukorra, kus jalakäijad juhinduvad 

sõidutee ületamisel ülekäigukoha markeeringust ja astuvad ette 

sõidukitele, kelle juhtidele võib jalakäijad ülekäigurajal osutuda 

ootamatuks. 

 

Audiitori 

arvamus 

probleemi 

lahenduse osas 

 

Paigaldada liiklusmärgid nr 544/543  
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Probleem nr: 16. Riski hinnang: **** 

Asukoht: Puiestee tn–Narva mnt ristmik 

Riski selgitus: Sõidutee ääres kõnniteel on jalakäijate torupiire, mis on ehituslikult 

ohtlik sõidukijuhtidele. 

Probleemi 

kirjeldus: 

Antud torupiire on kokku pandud viisil, mis sõiduki väljasõidul 

piirdesse laguneb osadeks ja võib sattuda sõidukisse ja vigastada 

reisijaid. 

 

Audiitori arvamus 

probleemi 

lahenduse osas 

Ehitada torupiirde ohutumaks (raamühendus, trossühendus torus), 

markeerida torupiirde algus helkmaterjaliga. 
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Probleem nr: 17. Riski hinnang: *** 

Asukoht: Puiestee tn Peeri bussipeatus 

Riski selgitus: Puudub bussipeatuse markeering nr 923d „Võrdsete kriipsude ja vahedega 

katkendjoon“ 

Probleemi 

kirjeldus: 

Puuduolev markeering võib bussijuhti segada peatusesse sisenemisel ja 

juht ei sõida piisavalt äärekivi lähedale ja reisijatel on bussi sisenemine ja 

väljumine raskendatud.  

 

Audiitori 

arvamus 

probleemi 

lahenduse osas 

 

1.Markeerida bussipeatus märgisega nr 923d (olemasolev sõidurada + 

bussitasku = 5,7 m). 
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Probleem nr: 18. Riski hinnang: *** 

Asukoht: Riia tn–Narva mnt–Puiestee tn 

Riski selgitus: Kogu trassil on teekatte markeering kulunud. 

Probleemi 

kirjeldus: 

Puuduolev markeering võib sõidukijuhte eksitada ja põhjustada 

liiklusõnnetusi. 

 

 

Audiitori 

arvamus 

probleemi 

lahenduse osas 

 

Taastada kulunud markeering kogu inspekteeritaval lõigul. 

  



28 
 

Probleem nr: 19. Riski hinnang: **** 

Asukoht: Puiestee tn 22 ees, sama olukord Puiestee tn 14;12;2F;2A (3tk) 

Riski 

selgitus: 

Puu haru on liialt madalal ja lähedal sõidukite liikumisteele (puul näha 

kokkupõrke märk sõidukiga).  

Probleemi 

kirjeldus: 

Veoautodel, raskeveokitel, bussidel puudub Puiestee tänaval 

standardikohane vaba ruum ja liiklusruum. Paljud puude oksad, ka üksikud 

puud, on liiklusruumi sees, mille tulemusel on sõidukite otsasõidud 

puudele. Juhtumitel, kui on toimunud liiklusõnnetus, kus sõiduk on kokku 

põrganud liiklusruumi sees oleva puuga, jääb liikluskahjude hüvitamine tee 

valdajale.  

Väljavõte standardist EVS 843:2016:                                                     5.5 

Liiklejate ja tänavarajatiste piirmõõtmed                                     joonis 

5.3 Sõidukite ruumivajadus ristlõikes 50km/h 

  

 

Audiitori 

arvamus 

probleemi 

lahenduse 

osas 

 

Viia standardikohane vaba ruum, liikumisruum vastavusse Eesti standardi 

EVS 843:2016 nõuetega kogu Puiestee tänava lõigul ja seda mõlemal pool 

sõiduteed. 

  

4m  
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Probleem nr: 20. Riski hinnang: **** 

Asukoht: Puiestee tn 2;2F 

Riski selgitus: Puu on liialt madalal ja lähedal sõidukite liikumisteele. 

Probleemi 

kirjeldus: 

Veoautodel, raskeveokitel, bussidel puudub Puiestee tänaval 

standardikohane vaba ruum ja liiklusruum. Paljud puude oksad, ka 

üksikud puud, on liiklusruumi sees, mis on põhjustanud sõidukite 

kokkupõrkeid puudega. Juhtumitel, kui on toimunud liiklusõnnetus, kus 

sõiduk on kokku põrganud liiklusruumi sees oleva puuga, jääb 

liikluskahjude hüvitamine tee valdajale.  

 

4m 
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Audiitori 

arvamus 

probleemi 

lahenduse osas 

Viia lubatud standardikohane vaba ruum, liiklusruum vastavusse Eesti 

standardi EVS 843:2016 nõuetele kogu Puiestee tänava lõigul ja seda 

mõlemal pool sõiduteed. 

 

  

4m 
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Probleem nr: 21. Riski hinnang: **** 

Asukoht: Reguleerimata ülekäigurada Aruküla teel.  

Riski selgitus: Reguleerimata ülekäigurajal puudub kohtvalgustus.  

Probleemi 

kirjeldus: 

Olemasolev üldvalgustus ei valgusta pimeda ajal piisavalt 

reguleerimata ülekäigurada ja teed ületav jalakäija võib jääda 

sõidukijuhile nähtamatuks, mille tagajärjel võib toimuda otsasõit 

jalakäijale.  

 

Audiitori arvamus 

probleemi 

lahenduse osas 

Paigaldada reguleerimata ülekäiguraja valgustamiseks erivalgustus 

kõrgusega max 4-6 m teepinnast. Paigaldada valgustus mõlemale 

poole teed. 
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Probleem nr: 22. Riski hinnang: *** 

Asukoht: Reguleerimata ülekäigurada Aruküla teel enne Kvissentali mahasõitu 

Riski 

selgitus: 

Sõidutee ääres olev teepeenar on ebatasane ja auklik, teepeenral liikuvad 

jalakäijad peavad jälgima teepeenrale sõitvaid busse.  

Probleemi 

kirjeldus: 

Sõidutee ääres olevat teepeenart kasutavad jalakäijad liikumiseks ja sama 

teepeenart mööda sõidavad maakonnaliinide bussid bussipeatusesse, mis on 

vahetult enne sissesõitu kütusetanklasse. Bussipeatuse asukoht on äärmiselt 

ebasobivas kohas, vahetult enne sissesõitu, kus peatuses seisev buss piirab 

tanklast väljasõitva sõidukijuhi vaatevälja. Teepeenral liikuvad jalakäijad 

võivad sattuda peatusse saabuva bussi ette ja saada vigastada. 

 

Audiitori 

arvamus 

probleemi 

lahenduse 

osas 

 

1. Korrastada teepeenar. 

2. Paigutada maakonnaliini bussipeatus „Kvissentali tee“ antud kohast 

edasi, pärast kütusetankla sissesõitu ja Kvissentali tee ristmikku. 

 

  



33 
 

Probleem nr: 23. Riski hinnang: **** 

Asukoht: Mahasõit Aruküla teelt Kvissentali teele 

Riski selgitus: Vasakpöörde võimalust ootav sõiduk suunab tagant lähenevad 

otseliikuvad sõidukid teepeenrale, mis on auklik ja ebatasane.  

Probleemi 

kirjeldus: 

Sõidukid, mis mööduvad vasakpööret ootavast sõidukist paremalt, 

mööda auklikku teepeenart, võivad kaotada juhitavuse ja paiskuda 

vasakule vastassuunda või paremale põllule. 

 

Audiitori 

arvamus 

probleemi 

lahenduse osas 

1. Korrastada teepeenar, ehitada sõidutee laiend paremalt möödasõiduks 

(EVS 843:2016, joonis 7.19). 

2. Markeerida kütusetankla väljasõidule märgis nr 943 „Teeandekoht“, 

mis osutab sõiduki peatumiskohale, kui peatumine on vajalik tee 

andmiseks sõidueesõigusega teel või peateel sõitvale juhile. 

 

  

Kaaluda võimalust 

maakonnaliinidele 

mõeldud bussipeatuse 

asukohaks. 
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Pimeda aeg: 

Probleem nr: 24. Riski hinnang: **** 

Asukoht: Riia tn–Puusepa tn reguleeritud (öine aeg reguleerimata) ülekäigurada. 

Riski selgitus: Mõlemal ülekäigurajal puudub kohtvalgustus 

Probleemi 

kirjeldus: 

Linna siseneval suunal, pärast Kesk kaare ristmikku, on reguleeritud 

ülekäigurada, millel puudub kohtvalgustus. Teed ületav jalakäija võib 

jääda sõidukijuhile nähtamatuks. Oht liiklusõnnetuse tekkeks.  

 

 

Audiitori 

arvamus 

probleemi 

lahenduse osas 

 

1. Paigaldada ülekäiguraja valgustamiseks kohtvalgustus mõlemale 

ülekäigurajale. 

2. Paigaldada liiklusmärkide nr 543/544 ümber kollane taustaümbris. 

  

Väga hea 

ülekäiguraja 

valgustus Riia tn- 

Väike Kaar ristmik.  
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Probleem nr: 25. Riski hinnang: **** 

Asukoht: Riia tn–Kastani tn reguleeritud (öine aeg reguleerimata) ülekäigurada. 

Riski selgitus: Mõlemal pool Kastani tn ristumist puudub ülekäigurajal kohtvalgustus. 

Probleemi 

kirjeldus: 

Linna siseneval suunal, pärast Kastani tn ristmikku on reguleeritud 

ülekäigurada, millel puudub kohtvalgustus. Teed ületav jalakäija võib 

jääda sõidukijuhile nähtamatuks. Oht liiklusõnnetuse tekkeks. 

 

 

Audiitori 

arvamus 

probleemi 

lahenduse osas 

 

Paigaldada ülekäiguraja valgustamiseks kohtvalgustus mõlemale poole. 

 

  

Väga hea ülekäiguraja 

valgustus Riia tn- 

Lembitu tn ristmik.  
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Probleem nr: 26. Riski hinnang: **** 

Asukoht: Riia tn–Väike-Tähe ristmik. Reguleeritud (öine aeg reguleerimata) 

ülekäigurada. 

Riski selgitus: Ülekäigurajal puudub kohtvalgustus 

Probleemi 

kirjeldus: 

Riia tn–Väike-Tähe ristmik on reguleeritud ülekäigurada, millel puudub 

kohtvalgustus. Teed ületav jalakäija võib jääda sõidukijuhile 

nähtamatuks. Oht liiklusõnnetuse tekkeks. 

 

Audiitori 

arvamus 

probleemi 

lahenduse osas 

 

Paigaldada ülekäiguraja valgustamiseks kohtvalgustus. 
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Probleem nr: 27. Riski hinnang: **** 

Asukoht: Riia tn, Riiamäe reguleeritud (öine aeg reguleerimata) ülekäigurada. 

Riski selgitus: Ülekäigurajal puudub kohtvalgustus 

Probleemi 

kirjeldus: 

Riiamäe reguleeritud ülekäigurada, millel puudub kohtvalgustus. Teed 

ületav jalakäija võib jääda sõidukijuhile nähtamatuks. Oht liiklusõnnetuse 

tekkeks. Antud kohas toimus pimeda ajal nov 2015. a liiklusõnnetus, kus 

hukkus jalakäija. 

 

Audiitori 

arvamus 

probleemi 

lahenduse osas 

 

Paigaldada ülekäiguraja valgustamiseks kohtvalgustus. 

  



38 
 

Probleem nr: 28. Riski hinnang: **** 

Asukoht: Narva mnt–Kivi tn reguleeritud (öine aeg reguleerimata) ülekäigurada. 

Riski selgitus: Ülekäigurajal puudub kohtvalgustus. 

Probleemi 

kirjeldus: 

Reguleeritud ülekäigurada, millel puudub kohtvalgustus. Teed ületav 

jalakäija võib jääda sõidukijuhile nähtamatuks. Oht liiklusõnnetuse 

tekkeks. 

 

Audiitori 

arvamus 

probleemi 

lahenduse osas 

 

Paigaldada ülekäiguraja valgustamiseks kohtvalgustus. 
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Probleem nr: 29. Riski hinnang: **** 

Asukoht: Narva mnt–Roosi tn reguleeritud (öine aeg reguleerimata) ülekäigurada. 

Riski selgitus: Ülekäigurajal puudub kohtvalgustus. 

Probleemi 

kirjeldus: 

Reguleeritud ülekäigurada, millel puudub kohtvalgustus. Teed ületav 

jalakäija võib jääda sõidukijuhile nähtamatuks. Oht liiklusõnnetuse 

tekkeks. 

 

Audiitori 

arvamus 

probleemi 

lahenduse osas 

 

Paigaldada ülekäiguraja valgustamiseks kohtvalgustus. 
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Probleem nr: 30. Riski hinnang: **** 

Asukoht: Narva mnt–Jaama tn/Staadioni tn reguleeritud (öine aeg reguleerimata) 

ülekäigurada. 

Riski selgitus: Ülekäigurajal puudub kohtvalgustus. 

Probleemi 

kirjeldus: 

Reguleeritud ülekäigurada, millel puudub kohtvalgustus. Teed ületav 

jalakäija võib jääda sõidukijuhile nähtamatuks. Oht liiklusõnnetuse 

tekkeks. 

 

Audiitori 

arvamus 

probleemi 

lahenduse osas 

 

Paigaldada ülekäiguraja valgustamiseks kohtvalgustus. 
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Probleem nr: 31. Riski hinnang: **** 

Asukoht: Puiestee tn, Puiestee 3 reguleerimata ülekäigurada 

Riski selgitus: Ülekäigurajal puudub kohtvalgustus. 

Probleemi 

kirjeldus: 

Reguleerimata ülekäigurada, millel puudub kohtvalgustus. Teed ületav 

jalakäija võib jääda sõidukijuhile nähtamatuks. Oht liiklusõnnetuse 

tekkeks. 

 

Audiitori 

arvamus 

probleemi 

lahenduse osas 

 

Paigaldada ülekäiguraja valgustamiseks kohtvalgustus. 

  



42 
 

Probleem nr: 32. Riski hinnang: **** 

Asukoht: Aruküla tee, Aruküla tee 3a reguleerimata ülekäigurada. 

Riski selgitus: Ülekäigurajal puudub kohtvalgustus. 

Probleemi 

kirjeldus: 

Reguleerimata ülekäigurada, millel puudub kohtvalgustus. Teed ületav 

jalakäija võib jääda sõidukijuhile nähtamatuks. Oht liiklusõnnetuse 

tekkeks. 

 

Audiitori 

arvamus 

probleemi 

lahenduse osas 

 

Paigaldada ülekäiguraja valgustamiseks kohtvalgustus. 
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KOKKUVÕTE 
 

Märkused: 

- Teekatte olukord on visuaalsel rahuldav, katend vajab remonti Puiestee tänava lõigul, osaliselt 

Ringtee-Raja tn lõigul. 

- Väljavõte standardist EVS 843:2016:                                                                                 

10.6 Tänavavalgustus 

(10) Kergliiklejate liiklusohutuse suurendamiseks võib kasutada spetsiaalset ülekäiguraja 

valgustust, mis juhib sõidukijuhi tähelepanu ülekäiguraja olemasolule ning teeb hästi nähtavaks 

kergliiklejad kogu ülekäigupiirkonnas (nii teed ületavad, kui ülekäiguraja juures ootavad). 

Spetsiaalvalgusti tüüp, paigutus ja valgustisuund tuleb valida selliselt, et need tekitaksid 

positiivse kontrasti ega suurendaks sõidukijuhtidele toimivat räigust. 

 

- reguleeritud/reguleerimata ülekäiguradade märkidel nr 544/543 on osadel neoonümbris. 

Kaaluda võimalust paigaldada kõikidele ülekäiguraja märkidele ühesugune neoonümbris kogu 

trassil. 

- Riigi põhimaantee nr 3, rahvusvaheline maantee E264, Riia–Peterburi transiittee, mis läbib 

Tartu linna mööda Riia–Narva mnt–Puiestee–Aruküla tee tänavaid, peavad vastama 

kehtestatud standarditele ja olema ohutud. 

- Tee ohutuse kontrollimise eesmärk on tuvastada ja liiklusohutuse parandamiseks kõrvaldada 

teedevõrgu ülevaatusel tuvastatud puudused esimesel mõistlikul võimalusel. 

- Pädev asutus säilitab käesoleva määruse § 2 lõikes 4 ning § 3 lõikes 4 nimetatud aruandeid 

vähemalt viis aastat või arhiiviseaduses sätestatud korras arhiivi üleandmiseni. 

 

 

 

 Kinnitused 

 

Käesolevaga kinnitame, et liiklusohutusalane inspekteerimine on koostatud sõltumatult ja 

objektiivselt. 

Töö teostamise aeg: 13.02.2020–16.03.2020 

Tartus, märts 2020. a 

 

Allkirjad: Tõnu Lukmann  /allkirjastatud digitaalselt/ 

  Raul Tihane   /allkirjastatud digitaalselt/ 


