
Tellija 

Tartu linnavalitsus 
 

Dokumendi tüüp 

Aruanne 
 

Kuupäev 

02.2010 
 

Lepingu nr 

169  /21.3-13 

LUUNJA VALLA VÄIKELOHKVA 
MAAÜKSUSE 
DETAILPLANEERINGUALA 
LAIENDAMISE MÕJU 
LIIKLUSUURING 

ARUANNE 

 

 

 



Luunja valla Väikelohkva maaüksuse detailplaneeringuala laiendamise mõju liiklusuuring 

Aruanne 
 

 

  

Versioon a 
Printimise  

kuupäev 
2010/02/08 

Koostatud: Marek Rannala, Ain Kendra 
Kontrollitud: Merle Pabbo 
Kooskõlastatud:  
File: 2009-0136-Nolvaku_liiklusuuring-a.docx 
  

 

 

 

Projekti nr 2009_0136 

 
  

Ramboll Eesti AS 
Laki 34 
12915 Tallinn 
T +372 664 5808 
F +372 664 5818 
www.ramboll.ee 

2 / 2 

 



Luunja valla Väikelohkva maaüksuse detailplaneeringuala laiendamise mõju liiklusuuring 

Aruanne 
 

SISUKORD 

1. SISSEJUHATUS ..................................................................................................... 4 
2. METOODIKA .......................................................................................................... 5 
2.1. Liikluse modelleerimine .......................................................................................... 5 
2.2. Lähteandmed ........................................................................................................ 5 
2.2.1. Nõudlus ................................................................................................................ 5 
2.2.2. Teedevõrk ............................................................................................................ 6 
2.2.3. Analüüsitavad teelõigud ja rismtikud ........................................................................ 7 
2.3. Prognoosid ........................................................................................................... 7 
2.4. Stsenaariumid ....................................................................................................... 8 
3. TULEMUSED .......................................................................................................... 9 
3.1. Kriitiliste ristmike ja tänavalõikude kitsaskohad .......................................................... 9 
3.2. Tänavate ning ristmike laiendamise ja/või uute ehitamise vajadus .............................. 10 
4. KOKKUVÕTE ........................................................................................................ 17 
4.1. Tänavavõrgu rekonstrueerimise vajadus ................................................................. 17 
5. KASUTATUD KIRJANDUS .................................................................................... 18 
 
 

LISAD 
Lisa 1. Lähteülesanne 
Lisa 2. Liiklusuuringut tutvustava nõupidamise memo (5.02.2010) 

3 / 3 

 



Luunja valla Väikelohkva maaüksuse detailplaneeringuala laiendamise mõju liiklusuuring 

Aruanne 
 

1. SISSEJUHATUS 

Liiklusuuringu eesmärgiks on hinnata Luunja vallas, Väikelohkva maaüksuse detailplaneeringuala 
ja Tartu linnas Nõlvaku tn 1, Nõlvaku tn 2, Nõlvaku tänav 17 ja Nõlvaku tn 19 kruntidele 
koostatava detailplaneeringu realiseerimise järgset liiklusolukorda ning selle mõju lähiümbruse 
tänavavõrgu liiklusele. Hinnang toob välja rekonstrueerimise vajadused teedevõrgus, mille 
ristmike läbilaskevõime ammendub Väikelohkva kaubanduskeskuse rajamisega tekitatud 
lisaliikluse tulemusel. 

Aruande metoodika peatükis on selgitatud uuringu põhimõtteid liiklusuuringutega vähem kursis 
olevatele lugejatele ning toodud uuringu lähtepõhimõtete ja eelduste kirjeldus spetsialistidele. 

Tulemuste peatükis on toodud tänaste tänavalõikude ja ristmike kasutatavus tulevikus ja  
soovitused tänavalõikude ja ristmike rekonstrueerimise lahendusteks. Ristmike tänase ja 
prognoositava liiklusolukorra analüüs ning tuleviku lahenduste võimalused on toodud tabelina ja 
tekstina, modelleerimise tulemused joonistena. 
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2. METOODIKA 

2.1. Liikluse modelleerimine 

Käesolevas liiklusuuringus kasutati liiklussageduste leidmiseks teedevõrgus liikluse 
modelleerimist. Modelleerimine on vajalik nõudluse ja teedevõrgu muutuste mõju leidmiseks, 
kuna üksikute tänavalõikude ja ristmike kaupa, analüüsides ei ole võimalik hinnata liikluse 
käitumist teedevõrgus. Modelleerimise mõistmiseks on oluline aru saada järgmistest 
põhimõtetest: 

• liiklus tuleneb nõudlusest sõitude lähte-ja sihtkohtade vahel (Origin-Destination); 

• teedevõrgus jaotatakse liiklus laiali minimeerides summaarset sõitjate lähte- ja 
sihtkohtade vahelise teekonna läbimise aega; 

• nõudlus on teedevõrgust sõltumatu - sama liiklus jaotub eri teedevõrkudes teisiti ja 
erinev nõudlus annab identsetes teedevõrkudes erineva jagunemise; 

• modelleerimine on alati tegeliku elu lihtsustus, juhtide mitteratsionaalseid või 
emotsionaalseid eelistusi teekonna valiku suhtes ei ole võimalik modelleerida; 

• mudel näitab nõudlust antud tänavalõigu kasutamise järele, tegelik tänavate ja ristmike 
läbilaskvus ei pruugi selliseid liiklussagedusi võimaldada. 

Modelleerimiseks kasutati EMME/3 tarkvara, milles modelleeriti autoliiklust. Ristmike 
läbilaskevõime arvutusel taandati liiklussagedused tippveerandtunni põhisele tipptunnile ja 
sõiduautodele. 

Ristmike arvutusel kasutati Hollandi kompleksringristmike arvutamise metoodikat ning Tallinna 
Tehnikaülikooli teaduri Tiit Metsvahi poolt välja töötatud lihtristmike, foorristmike ja 
lihtringristmike arvutamise metoodikaid. 

Lohkva kaubanduskeskuse mõju uurimiseks on modelleeritud õhtust tipptundi, kuna hommikuses 
tipptunnis (kella 7-8 piirkonnas) puudub kaubanduskeskustel praktiliselt mõju. Nii vara 
saabuvate töötajate hulk on väike ja nende autokasutuse tase on madal. 

2.2. Lähteandmed 

2.2.1. Nõudlus 

Mudeli nõudlused leiti mobiilpositsioneerimise abil OÜ Positium LBS poolt 2009. aasta alguses ja 
neid andmeid korrigeeriti vastavalt OÜ Stratum poolt 2009. aasta oktoobris korraldatud 
liiklusloenduse tulemustele. Mobiilpositsioneerimine põhineb kõigi EMT AS klientide 
kõnetoimingute põhjal üle Eesti aastal 2008. Nõudlus leiti vastavalt tsoneeringule, mis on toodud 
Joonis 1. Väikelohkva kaubanduskeskusele loodi eraldi tsoon, mis võimaldas kaubandusega 
seotud liiklust muust selle piirkonna liiklusest eraldada. Kaubanduskeskuse poolt tekitatav 
nõudlus leiti Soome maakasutuse planeerimise juhendi (1) abil ja korrigeeriti Tallinna 
Tehnikaülikooli logistika eriala bakalaureusetöös uuritud Tallinna kaubanduskeskuste (Ülemiste 
keskus, Järve keskus, Laagri Maksimarket jt.) liikluse põhjal. 
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Joonis 1. Mobiilpositsioneerimise tsoneering 

Nõudluse algaastaks võeti eeldatav Väike-Lohkva kaubanduskeskuse rajamise aasta 2012 ja 
lõpuaastaks 2032. 20-aastase prognoosi (objekti käikuandmise aastast arvates) tegemise nõue 
tuleneb Linnatänavate standardist (2) ja selle eesmärk on vältida rajatava objekti läbilaskvuse 
ammendumist lühikese aja jooksul peale rajamist. 

Vahepealsete aastate (2017, 2022 ja 2027) nõudlus interpoleeriti lihtsustusena lineaarselt. 
Lihtsustus on põhjendatav vaheaastate detailsete prognooside arvu vähendamisega kaasneva 
töömahu olulise vähendamisega. Nõudluse lineaarsest interpoleerimisest tulenev viga jääb 
hinnanguliselt alla 5% (nõudlus on tegelikkuses kõrgem kui arvutustes), see on väiksem tuleviku 
määramatusest tulenevatest vigadest ja taandub eri stsenaariumite võrdlusel. 

1032 

2.2.2. Teedevõrk 

Mudelis kajastub kogu Eesti teedevõrk põhimaanteede tasemel, Tartu maakonna teedevõrk 
tugimaanteede tasemel, Tartu linn jaotustänavate tasemel ja Annelinna piirkonnas kohati ka 
juurdepääsude tasemel. Teedele ja tänavatele anti kiirusfunktsioonid, mis kirjeldavad antud lõigu 
läbimise aja sõltuvust liiklussagedusega teelõigul. Kiirusfunktsiooni valik sõltub kiiruspiirangust, 
tänava tehnilistest parameetritest, tänava funktsioonist ja asukohast linnas. Mudelis on iga 
teelõigu kohta kirjeldatud ka sõiduradade arv ja lubatud pöörded ristmikel. 

Kuna teedevõrk muutub suurte infrastruktuuriobjektide rajamisega oluliselt, siis selle tulemusena 
liikluses kajastuvate hüppeliste muutuste järgmiseks loodi vaheaastatele eraldi teedevõrgud.  

Teedevõrgus toimuvateks olulisteks muutusteks loeti kõigis stsenaariumites: 

• Ropka silla rajamist aastal 2025; 

• Põhjapoolse ümbersõidu rajamist aastal 2025; 

• Jaama tn pikenduse rajamist mõlemas suunas aastal 2025; 
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• Vahi tn pikenduse rajamist Rõõmu-Viira teeni aastal 2025. 

Muutuste toimumise aastad on tinglikud, sest keegi ei tea täna nende objektide tegelikke 
valmimisaastaid või valmimise tõenäosust. Samas on oluline need muutused fikseerida vältimaks 
kaalutavate stsenaariumite hulga kasvu ja säilitada ülevaade põhilisest, mida uuringuga võrrelda 
tahetakse. 

2.2.3. Analüüsitavad teelõigud ja rismtikud 

Uuringus analüüsitav ala on mõnevõrra laiem kui selgub Väikelohkva kaubanduskeskuse mõju 
käsitlevatest joonistest (Joonis 4 ja Joonis 6). Analüüsitavate ristmike nimekiri on toodud Tabel 
2 ja Joonis 2. 

 

Joonis 2. Analüüsitavad ristmikud (aluseks Regio kaart 2009) 

1 

2 

3 

7 

Väikelohkva 
kaubanduskeskus 4 

5 
6 

11 
8 

10 

9 

2.3. Prognoosid 

Prognoosid põhinevad maakasutuse muutusel tulevikus ja need leiti põhjamaades levinud F-
mudeli abil. Mudeli põhiliseks eelduseks on liikumisvajaduse vähene muutumine 
aastakümnetega, mis võimaldab maakasutuse muutusega prognoosida ka nõudluse muutust. 
Maakasutuse all mõeldakse nii elukohti, töökohti kui ka kaubandusettevõtteid ja sellealane 
tuleviku informatsioon hangiti Tartu linna ja Tartu valla planeeringutest ning ametnikelt. 
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Jaekaubandus on kõige suurema ligitõmbega maakasutuse liik, seetõttu käsitleti prognoosides 
selle mõju eraldi. 

Kuna käesolevas uuringus prognoositi autoliiklust, siis oli oluline määrata ka autokasutuse tase 
tulevikus. Eeldades, et Tartu-sugusel kompaktsel linnal on head eeldused ühistranspordi ja eriti 
kergliikluse arendamiseks, võeti autostumise kasvuks 20 aasta jooksul 11%. 

Detailplaneeringu lähialasse jääb ka planeeritav Raadi arendusala, kuhu algselt on planeeritud 
kuni 14 000 elukohta. Sellist mastaapi ei saa pidada Tartu linna jaoks reaalseks ega teostatavaks 
(vt (3)), mistõttu teostati (AS K&H) võrdluseks Tartu kesklinna asustustiheduse projektsioon 
Raadi arendusalale. Selle tulemusena arvestati 2032. aasta prognoosis ca 6000 elukohaga Raadi 
arendusalal. Kuigi Raadi arendusala mõju kogu Emajõe idakalda liiklusele on oluliselt suurem kui 
Väikelohkva kaubanduskeskusele, tuleb teda kindlasti arvestada kui juba eelnevalt planeeritud 
tulevikku. Lisaks tuleb Väikelohkva keskuse konkreetne mõju välja stsenaariumite võrdluses. 

Planeeringuala lähipiirkonnas modelleeriti lisaks ka võimaliku tulevase Raadi halli mõju liiklusele 
vastavalt Soome maakasutuse planeerimise juhendile (1). 

2.4. Stsenaariumid 

Uuringu põhieesmärgiks oleva Väikelohkva kaubanduskeskuse mõju väljatoomiseks oli vaja 
eeskätt võrrelda liikluse olukorda koos kaubanduskeskuse liiklusega ja ilma. Selleks koostati 
stsenaariumid, mille ainukeseks erinevuseks on Väikelohkva keskuse liikluse olemasolu või 
puudumine kogu vaadeldavas ajavahemikus. 

Vastavalt lähteülesandele käsitleti stsenaariumina ka olukorda, kus on rajatud Väikelohkva 
kaubanduskeskus aga ei ole rajatud idapoolset ringteed. See võrdlus on oluline, näitamaks 
ringtee kui suurima lähiaja liiklust mõjutava objekti tähtsust nii kogu piirkonna liiklusele kui ka 
kaubanduskeskusele juurdepääsu tagamiseks. 

Analüüsitud stsenaariumite erinevused on toodud Tabel 1: 

Tabel 1. Modelleeritud stsenaariumid 

  
Idapoolne ringtee 

Väikelohkva 
kaubanduskeskus 

Stsenaarium  A 2012 - - 

2032 + - 

Stsenaarium  B 2012 - + 

2032 - + 

Stsenaarium  C 2012 - + 

2032 + + 
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3. TULEMUSED 

3.1. Kriitiliste ristmike ja tänavalõikude kitsaskohad 

Tänavalõikudest võib ainukesena välja tuua Jaama tänava lõigu Sõpruse puiesteest kuni 
Rõõmu teeni, kus tänasel päeval on saadud info kohaselt probleeme eeskätt hommikusel 
tipptunnil. Õhtusel tipptunnil ei ole 1+1 tänava ristlõige piiriks ühegi stsenaariumi puhul, küll aga 
viib teenindustaseme alla kahe sõiduraja ühinemine teelõigu mõlemas otsas ning antud lõigul 
olevate juurdepääsude liiklus, kus vasakpöörde võimaluse ootamine blokeerib sama suuna 
liikluse ja parempöörde sooritamine tekitab samuti ebaühtlust liiklusvoos. 

Raatuse-Puiestee lihtristmik (3) on oma läbilaskevõime ammendanud juba täna, leevendust 
olukorrale ei too ka idapoolse ringtee rajamine. 

Jaama-Puiestee lihtristmik (4) on samuti juba tänaseks oma läbilaskevõime ammendanud ja 
püsib teenidustasemetes E-F kõigis stsenaariumites. 

Jaama-Sõpruse foorristmiku (5) puhul on stsenaariumis A tänase lahenduse kasutamine 
fooritsükleid täpsemalt analüüsimata võimalik aastani 2027, sealt edasi ei ole fooril põhinev 
lahendus võimalik. Stsenaariumis B ületab Väikelohkva kaubanduskeskuse rajamise poolt 
tekitatav liiklus foorristmiku läbilaskvuse kuni idapoolse ringtee rajamiseni, sealt edasi on 
foorilahenduse kasutamine võimalik samuti aastani 2027. Stsenaariumi C korral on Väikelohkva 
kaubanduskeskuse ja idapoolse ringtee koosmõju tulemusena foorilahenduse läbilaskvus piisav 
alates idapoolse ringtee rajamisest kuni aastani 2027. Aastaks 2032 on ristmiku läbilaskevõime 
ammendunud kõigi uuritud stsenaariumite puhul ning tõenäoline lahendus ristmiku probleemidele 
peitub nii ühistranspordi eelisarendamises kui tänavavõrgu täiendavas arendamises (uued 
läbipääsud ja ristmikud). 

Kaunase-Jaama lihtristmik (6) jääb juba otseselt Väikelohkva kaubanduskeskuse mõjualasse. 
Stsenaariumi A korral (ilms uue kaubanduskeskuseta) langeb teenindustase tänaselt C tasemelt 
läbilaskvuse piirini aastaks 2017 ja läbilaskvus ammendub alates 2022. aastast. Stsenaariumite B 
ja C korral on juba alates Väikelohkva kaubanduskeskuse rajamisest ristmiku läbilaskevõime 
ületatud. 

Nõlvaku-Jaama lihtristmik (7) töötab läbilaskvuse piiril kuni idapoolse ringtee rajamiseni 
ainult stsenaariumis A, teistes stsenaariumides ületatakse läbilaskvus koos kaubanduskeskuse 
rajamisega. 

Mõisavahe-Soojuse lihtristmiku (8) teenindustase on kõigi stsenaariumite korral A...B kuni 
aastani 2027. Stsenaariumi A korral ei too ka aasta 2032 selles osas muutusi, kaubanduskeskuse 
rajamine ilma idapoolse ringteeta stsenaariumis B viib läbilaskvuse ammendumiseni aastaks 
2032 ning ringtee ja kaubanduskeskuse koosmõju stsenaariumis C läbilaskvuse piirini aastaks 
2032. 

Lammi-Kalda-Mõisavahe lihtristmiku (9) teenindustase on stsenaariumi A korral F aastal 
2012, kuid paraneb idapoolse ringtee rajamisega läbilaskvuse piirini E aastaks 2017 ja tasemeni 
C järgnevate infrastruktuuriobjektide rajamisega. Väikelohkva kaubanduskeskuse rajamine 
põhjustab teenidustaseme F kõigil prognoosiaastatel nii idapoolse ringteega kui ilma 
(stsenaariumid B ja C). 

Kaunase-Kalda foorristmiku (10) lahendus sobib kasutamiseks kõigi stsenaariumitega kõigi 
stsenaariumite kõigil prognoosiaastatel. 

Eedeni kaubanduskeskuse turboringristmiku (11) lahendus on juba täna läbilaskvuse piiril 
ja liiklus ületab läbilaskvuse kõigi stsenaariumite kõigil prognoosiaastatel. 
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3.2. Tänavate ning ristmike laiendamise ja/või uute ehitamise vajadus 

Jaama tänav lõigus Sõpruse puiesteest kuni Rõõmu teeni tuleb laiendada 2+2 sõidurajaga 
magistraaliks, sellega leevendatakse ka juurdepääsude kasutamist. Samal ajal tuleb sujuva 
liikluse tagamiseks ja liiklusohtlike olukordade vältimiseks takistada füüsiliselt (tee hooldamist 
mittetakistav kõrgendus, mis on ka vajadusel ettevaatlikult ületatav) vasakpöörete sooritamist 4 
sõidurajaga tee puhul. Sellisel juhul oleks soodus kasutada tänavalõigu mõlemas otsas 
ringristmikke, mis tagaksid juurdepääsude kasutamise ainult parempööretega. Teemaa koridori 
laius on lõigul 24 m, mis võimaldab küll sõidutee lahendamist, aga ei ole piisav jalakäijate ja 
jalgratturite teedevõrgu rajamiseks mõlemale poole sõiduteed. Jaama tänava laiendamise 
vajadus ei ole otseselt tingitud Väikelohkva kaubanduskeskuse rajamisest, laiendamise tingib 
liiklussagedus Jaama-Sõpruse ristmikule läheneval sõidurajal, mis ületab 450a/h. Laindamise 
alternatiivina tuleks sulgeda antud teelõigul olevad juurdepääsud ja need lahendada teiste 
tänavate kaudu. 

Raatuse-Puiestee ristmikku (3) on liiklustehniliselt võimalik lahendada nii ringristmiku, 
turboringristmiku kui foorristmikuna. Rekonstrueerimise vajadus ei tulene Väikelohkva 
kaubanduskeskuse rajamisest. 20 m laiuse teekoridori, ebasoodsa reljeefi ja teeäärse hoonestuse 
tõttu ei ole ringristmiku rajamine teostatav, seetõttu tuleb kaaluda foorristmiku rajamist. 

Jaama-Puiestee (4) on liiklustehniliselt lahendatav samuti nagu Raatuse-Puiestee ristmik, kuid 
viie ristmiku haru, väljavenitatud ristmikuala ning külgedelt piiravate kinnistute ja hoonete tõttu 
vajab see ristmik alternatiivide kaalumist. Geomeetriliselt ei ole lihtsalt lahendatavad ei 
ringristmikud ega foorristmik, teemaa laiendamise tingivad nii ristmiku sõidutee lahendused kui 
ka kõnniteede lahendamine. 

Jaama-Sõpruse ristmik (5) on liikluse seisukohalt lahendatav turboringristmikuga, mis on 
piisav lahendus idapoolse ringtee rajamisel. Väikelohkva kaubanduskeskuse rajamine ilma 
idapoolse ringteeta viib ristmiku läbilaskvuse ammendumiseni aastaks 2032. Samas ei ole 
kaubanduskeskuse rajamine ainuke põhjus läbilaskvuse ammendumisel, suuremaks mõjuks on 
Raadi arendusala. Idapoolse ringtee rajamise tulemusel ollakse 2032. aastaks läbilaskvuse piiril 
ilma seda oluliselt ületamata (kasutustase 1,07). Füüsiliselt vajab turboringristmiku rajamine 
teemaa laiendamist, probleemne on kõnniteede ja jalgrattateede jaoks ruumi leidmine. 
Ringristmik toetab ka Jaama tänava tänasel päeval 1+1 lõigu rekonstrueerimist 2+2 sõidurajaga 
magistraaliks koos vasakpöörete keelamisega antud teelõigu juurdepääsudel. Jaama-Sõpruse 
ristmikul on Väikelohkva kaubanduskeskuse mõju mõõdetav ja see võib osaliselt tingida ristmiku 
rekonstrueerimisvajaduse. 

Kaunase-Jaama ristmiku (6) läbilaskvuse ammendumine tuleneb otseselt Väikelohkva 
kaubanduskeskuse rajamisest. Liikluse poolest on sobivad nii turboringristmik kui ka foorristmik. 
Kuna piirkonnas on idapoolse ringtee projektlahendustes pakutud välja ringristmikud ning 
ringristmik sobib põhimõtteliselt ka Jaama-Sõpruse ristmikule ning toetab Jaama tänava 
laiendamist, siis tuleks võimalusel kaaluda selle ristmikutüübi eelistamist kogu piirkonna ühtse 
lahenduse tagamiseks. Ringristmik sobib ka paremini juhul, kui osutub võimalikuks Kaunase tn 
pikendamine Vahi tänava pikenduseni. Teemaa vajab ringristmiku rajamise puhul laiendamist ja 
seetõttu on vaja enne ristmiku lahenduse otsustamist vaja alternatiive täpsemalt kaaluda. 
Ristmiku Kaunase tänava ühe haru rajamist 300 m võrra ida poole saa soovitada, kuna sellisel 
juhul jääb uus ristmik vaid 100 m kaugusele Nõlvaku-Jaama ristmikust. 

Nõlvaku-Jaama (7) on kõige otsesemalt Väikelohkva kaubandusekeskuse poolt mõjutatav 
ristmik. Ristmiku läbilaskevõime on juba täna ammendunud, mistõttu kaubanduskeskuse alale 
puudub õhtusel tipptunnil juurdepääs juba täna. Ainukese lahendusena sobib läbilaskvuse poolest 
turboringristmik. Tavaline ringristmik ammendub stsenaariumi A kohaselt hiljemalt aastaks 2022, 
stsenaariumite B ja C puhul alates kaubanduskeskuse rajamisest. Foorristmik on ebapiisava 
läbilaskevõimega kaubanduskeskuse ja idaringtee rajamisel aastal 2032. Ristmiku olukorda 
leevendaks ka Rõõmu-Viira tee alguse muutmine tupikteeks, mis on võimalik peale idapoolse 
ringtee ja Vahi tn pikenduse rajamist. Sel juhul suunatakse Viira suunaline liiklus kas Vahi tn 
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pikendusele või idapoolsele ringteele. Ringristmiku rajamine Nõlvaku-Jaama ristmikule tingib 
teemaa laiendamise. 

Mõisavahe-Soojuse-Nõlvaku (8) on teine kõige otsesema Väikelohkva kaubanduskeskuse 
mõju all olev ja ühtlasi kõige suurema liikluse protsentuaalse kasvuga ristmik. Lahenduseks on 
piisav ja ühtlasi sobivaim lihtne ringristmik, mis on toodud ka idapoolse ringtee 
projektlahendustes. Idapoolse ringtee projektlahendus tingib ka ristmiku nihutamisest tuleneva 
teemaa laiendamise. Kuna olev ristmiku läbilaskevõime on piisav nõudluse rahuldamiseks 
kaubanduskeskuse rajamise ja idapoolse ringtee rajamise vahelisel perioodil, siis oleks 
ratsionaalne piirduda selleks ajaks ainult liikluskorralduse korrigeerimisega. Kõige olulisemaks 
muudatuseks oleks muuta reguleerimata samaliigiliste teede ristmik eesõigusega ristmikuks ja  
Mõisavahe-Nõlvaku suund peateeks. Selle tulemusena välditakse olukorda, kus rajatud ajutine 
lahendus tuleb lammutada mõne aasta pärast idapoolse ringtee rajamisel, kuna tehnilises 
projektis võib tulla olulisi muudatusi (ka vertikaalgeomeetrias) võrreldes hetkel koostatava 
eelprojektiga. Lõpliku lahenduse saab ellu viia peale idapoolse ringtee tehnilise projekti 
valmimist, samas on soovitav fikseerida kaubanduskeskuse arendaja kui ristmiku 
rekonstrueerimisvajaduse põhjustaja kaasfinantseeringu kohustus enne kaubanduskeskuse 
rajamist. 

Lammi-Kalda-Mõisavahe ristmik (9) on samuti oluliselt mõjutatud Väikelohkva 
kaubanduskeskuse rajamisest ja vajab seetõttu rekonstrueerimist. Liiklustehniliselt sobivad nii 
ringristmik, turboringristmik kui ka foorristmik, piirkonna teiste ristmike eeskujul oleks kõige 
sobivamaks lihtringristmik. 

Eedeni ristmik (11) on samuti Väikelohkva kaubanduskeskuse poolt oluliselt mõjutatud kuid 
seal puudub võimalus samatasandilise lahendusega olukorda parandada, kuna läbilaskvõime piiril 
ollakse juba täna. Pigem on oluline, et piirkonna teedevõrgu arendamisega hajutataks liiklust 
teistele marsruutidele. 

Uued tänavad ja teed. Lisaks olemasolevatele ristmike laiendamisele või rekonstrueerimisele 
on oluline rajada ka kõik liikluse mudelis kirjeldatud tänavalõigud: 

• Idapoolne ringtee – leevendab kõige otsesemalt Väikelohkva kaubanduskeskuse poolt 
tekitatud liikluse mõju teedevõrgule. Kaaluda tuleks ringtee ja kaubanduskeskuse 
koosrajamist liikluse probleemide vältimiseks või nende leevendamiseks; 

• Ropka sild – leevendab oluliselt koormust Eedeni ristmikul ja ühtlustab koormust 
Annelinna teedevõrgus; 

• Vahi tn pikendus – ainuke leevendav meede Jaama ja Puiestee tänavate olukorra 
leevendamiseks liikluse kasvuga. Ühtlasi võimaldab muuta Rõõmu-Viira tee alguse 
tupikuks nii, et Nõlvaku-Jaama ristmikule jääks alles ainult tee alguse lõigu äärse 
maakasutuse poolt tekitatud liiklus. 

Lisaks eelmainitutele tuleks kaaluda ka Kaunase tn pikendamise võimalust tulevase Vahi tn 
pikenduseni. See võimaldaks kohaliku liikluse hajutamist ja kasutaks enam Kaunase tn kui hea 
läbilaskvusega 2+2 ristlõikega tänava potentsiaali. 

Nõlvaku tänava uues funktsioonis tuleks kaaluda Nõlvaku tn elamute juurdepääsude ja 
Väikelohkva kaubanduskeskuse juurdepääsu lahendamist kolme miniringristmiku abil sarnaselt 
Tallinnas Tondi tänava lahendusega. See tagaks rahustava mõju läbivale liiklusele ja kõigi 
pöörete ohutu sooritamise võimalused. Enne kaubanduskeskuse ehitust tuleb näha ette 
leevendavad meetmed ehitusaegse liikluse mõju vähendamiseks Nõlvaku tänava elanikkonnale. 
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Tabel 2. Tänaste ristmike liikluslahenduste tuleviku toimivuse hinnang 1 

  
Ristmiku Stsenaarium A - idapoolne ringtee Stsenaarium B - Väikelohkva keskus Stsenaarium C - mõlemad 

  tüüp 2012 2017 2022 2027 2032 2012 2017 2022 2027 2032 2012 2017 2022 2027 2032 

1 Vahi-Narva-Muuseumi Foor Hea Hea Hea Hea Hea Hea Hea Hea Hea Hea Hea Hea Hea Hea Hea 

2 Narva-Puiestee Foor Hea Hea Hea Hea Hea Hea Hea Hea Hea Võimalik Hea Hea Hea Hea Võimalik 

3 Raatuse-Puiestee Lihtristmik F E F F F F F F F F F E E E F 

4 Jaama-Puiestee Lihtristmik F E F F F F F F F F F E E E F 

5 Jaama-Sõpruse Foor Võimalik Hea Võimalik Ebapiisav Ebapiisav Ebapiisav Võimalik Võimalik Võimalik Ebapiisav Ebapiisav Hea Hea Hea Ebapiisav 

6 Kaunase-Jaama Lihtristmik C E F F F F F F F F F F F F F 

7 Nõlvaku-Jaama Lihtristmik E F F F F F F F F F F F F F F 

8 Mõisavahe-Soojuse Lihtristmik A A A A A B A A A F B A A A E 

9 Lammi-Kalda-Mõisavahe Lihtristmik F E C C C F F F F F F F F F F 

10 Kaunase-Kalda Foor Hea Hea Hea Hea Hea Hea Hea Hea Hea Hea Hea Hea Hea Hea Hea 

11 Eeden Ringristmik 1,34 0,95 1,2 4,1 3,6 2,15 EI EI EI EI 2,15 1,23 1,23 1,23 2,11 

Tabel 3. Hinnang tuleviku ristmike võimalikele lahendussuundadele 1 

    Ristmiku Stsenaarium A - idapoolne ringtee Stsenaarium B - Väikelohkva keskus Stsenaarium C - mõlemad 

    tüüp 2012 2017 2022 2027 2032 2012 2017 2022 2027 2032 2012 2017 2022 2027 2032 

3  Raatuse‐Puiestee  Ringristmik  0,54  0,28  0,35  0,49  0,46  0,55  0,38  0,38  0,38  0,62  0,55  0,29  0,29  0,29  0,47 
Turboringristmik  0,2  0,16  0,16  0,2  0,18  0,22  0,17  0,17  0,17  0,27  0,22  0,15  0,15  0,15  0,18 
Foor  Hea  Hea  Hea  Hea  Hea  Hea  Hea  Hea  Hea  Hea  Hea  Hea  Hea  Hea  Hea 

4  Jaama‐Puiestee  Ringristmik  0,61  0,29  0,44  0,61  0,61  0,65  0,43  0,43  0,43  0,73  0,65  0,31  0,31  0,31  0,64 
Turboringristmik  0,27  0,13  0,21  0,29  0,29  0,29  0,19  0,19  0,19  0,33  0,29  0,15  0,15  0,15  0,3 
Foor  Hea  Hea  Hea  Hea  Hea  Hea  Hea  Hea  Hea  Hea  Hea  Hea  Hea  Hea  Hea 

5  Jaama‐Sõpruse  Ringristmik  1,09  0,71  1,17  2,74  3,11  1,67  1,71  1,71  1,71  19,1  1,67  0,92  0,92  0,92  5,59 
Turboringristmik  0,59  0,24  0,39  0,89  0,83  0,63  0,56  0,56  0,56  1,23  0,63  0,39  0,39  0,39  1,07 

6  Kaunase‐Jaama  Ringristmik  0,5  0,64  0,76  0,89  1,05  0,92  1,12  1,12  1,12  1,51  0,92  1,03  1,03  1,03  1,39 
Turboringristmik  0,23  0,31  0,36  0,42  0,48  0,43  0,48  0,48  0,48  0,75  0,43  0,48  0,48  0,48  0,62 
Foor  Hea  Hea  Hea  Hea  Hea  Hea  Hea  Hea  Hea  Võimalik  Hea  Hea  Hea  Hea  Hea 

7  Nõlvaku‐Jaama  Ringristmik  0,49  0,76  0,85  0,95  1,12  0,9  1,06  1,06  1,06  1,31  0,9  1,32  1,32  1,32  EI 
Turboringristmik  0,15  0,38  0,4  0,44  0,5  0,59  0,64  0,64  0,64  0,52  0,59  0,63  0,63  0,63  0,72 
Foor  Hea  Hea  Hea  Hea  Hea  Hea  Hea  Hea  Hea  Võimalik  Hea  Võimalik  Võimalik  Võimalik  Ebapiisav 

8  Mõisavahe‐Soojuse  Ringristmik  0,08  0,05  0,08  0,13  0,15  0,18  0,16  0,16  0,16  0,45  0,18  0,13  0,13  0,13  0,36 
Turboringristmik  0,03  0,02  0,07  0,12  0,14  0,08  0,06  0,06  0,06  0,25  0,08  0,05  0,05  0,05  0,17 
Foor  Hea  Hea  Hea  Hea  Hea  Hea  Hea  Hea  Hea  Hea  Hea  Hea  Hea  Hea  Hea 

9  Lammi‐Kalda‐Mõisavahe  Ringristmik  1,35  0,46  0,31  0,23  0,31  0,46  0,59  0,59  0,59  0,74  0,46  0,5  0,5  0,5  0,46 

Turboringristmik  0,6  0,18  0,1  0,09  0,11  0,4  0,34  0,34  0,34  0,33  0,4  0,19  0,19  0,19  0,22 

Foor  Hea  Hea  Hea  Hea  Hea  Hea  Hea  Hea  Hea  Hea  Hea  Hea  Hea  Hea  Hea 

Märkus: Tabelis on foorristmikel toodud kasutuse võimalikkus, lihtristmikel teenindustase ja ringristmikel kasutustase. Projekteerida tohib põhi- ja jaotustänavale teenindustaset kuni D, juurdepääsudele kuni C ning 
kasutustaset  kuni 0,8. Teenindustase  E ja kasutustase 1,0 tähistavad ristmiku läbilaskvuse piirväärtust, mille ületamisel läbilaskvus väheneb. Võimalik tähendab foorristmike puhul võimalust fooritsüklite täpsustamise ja 
lisaradade abil läbilaskvust parandada. 

  

                                               
1  Märkus: Tabelis on foorristmikel toodud kasutuse võimalikkus, lihtristmikel teenindustase ja ringristmikel kasutustase. Projekteerida tohib põhi- ja jaotustänavale teenindustaset kuni D, juurdepääsudele kuni C ning 
kasutustaset  kuni 0,8. Teenindustase  E ja kasutustase 1,0 tähistavad ristmiku läbilaskvuse piirväärtust, mille ületamisel läbilaskvus väheneb. Võimalik tähendab foorristmike puhul võimalust fooritsüklite täpsustamise ja 
lisaradade abil läbilaskvust parandada. 
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Joonis 3. Stsenaarium A ilma Väikelohkva kaubanduskeskuseta aastal 2012 
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Joonis 4. Väikelohkva kaubanduskeskuse poolt tekitatav liikluse lisa aastal 2012, stsenaarium A vs C 
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Joonis 5. Stsenaarium ilma Väikelohkva kaubanduskeskuseta aastal 2012, stsenaarium A 
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Joonis 6. Väikelohkva kaubanduskeskuse poolt tekitatav liikluse lisa aastal 2032, stsenaarium A vs C 
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4. KOKKUVÕTE 

4.1. Tänavavõrgu rekonstrueerimise vajadus 

Väikelohkva maaüksuse detailplaneeringuala mõju piirkonna teedevõrgu liiklusele on 
modelleerimise tulemusena üheselt tuvastatav. Kõige enam on mõjutatud otseselt piirnevad ja 
neist järgmised ristmikud, mis vajavad rekonstrueerimist enne Väikelohkva kaubanduskeskuse 
avamist. Keskuse rajamise tõttu on vaja rekonstrueerida Nõlvaku-Jaama, Kaunase-Jaama ja 
Lammi-Kalda-Mõisavahe ristmikud. Teiste piirkonna ristmike puhul ei ole kaubanduskeskuse 
rajamine määrav. 

Kuna peatükis 3.2 välja toodud ristmikel on enamikul ühiseks nimetajaks turboringristmiku 
läbilaskvuse sobivus liikluse prognoosidega, siis tuleks kaaluda Annelinna piirkonna magistraalidel 
seda tüüpi ristmike kasutamist. Ringristmiku näol on tegemist ohutu lahendusega, turboringi 
läbilaskvus on suur ja Eedeni keskuse ristmiku näol on Tartus olemas positiivne kogemus. 

Idapoolse ringtee rajamine on oluline nii piirkonna liiklusele laiemalt kui ka kaubanduskeskusele 
endale, kindlasti tuleb kaaluda nende kahe objekti rajamise ajalist ühildamist. Koos Raadi 
arenguala, Raadi halli ja lähipiirkondade arendusalade mõjudega on teedevõrgu seisukohalt väga 
oluline ka Vahi tn pikenduse rajamine idapoolse ringteeni. 

Ropka sild on idapoolse ringtee tähtsusega samas suurusjärgus, kuna hajutab Eedeni ristmiku,  
Sõpruse pst, Kalda tänava ja Jaama tn koormust. 

Ristmike ja tänavate rekonstrueerimisel tuleb erilist tähelepanu pöörata liiklemisvõimaluste 
tagamisele jalakäijaile ja jalgrattureile. Liiklemisvõimalus tähendab ühtse ja loogilise teedevõrgu 
olemasolu. Teiste transpordiliikide kasutamisvõimaluste arendamise vajalikkuse tingib käesoleva 
uuringu prognoosis eeldatud ja kasutatud madal autostumise taseme kasv, mis saab toimuda 
ainult teiste transpordiliikide eelisarendamise korral. See tähendab, et suurema autostumise 
kasvu korral on liiklussagedused oluliselt suuremad käesolevas töös prognoositutest. 
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