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Lastekodu tänav Liivalaia tänavast kuni Masina tänavani ja Masina tänava (Lastekodu-Tartu mnt) lõik.  

Palume lähtuda Tallinna tänavatüüpide üldpõhimõtetest (st Tallinna tänavate uue liigituse viisiga), mis 

arvestab lisaks tavapärasele tänava autoliikluse intensiivsusele samaväärselt tänavaruumi muid 

funktsioone, iseloomu ja olulisust jalakäijatele ja ratturitele. Lastekodu ja Masina tänavad liigituvad 

„kohalikuks teeks“. Seoses Keskturu ja Bussijaama detailplaneeringute elluviimisega ning asjaoluga, 

et Tartu maanteel puuduvad rattateed ja normaalse laiusega kõnniteed on Lastekodu tänaval oluline 

eelistada jalakäijaid ja rattureid autoliiklusele.  

Kohalik tee: Kohalikud teed on valdav enamik Tallinna tänavaid ning need on mõeldud peaasjalikult 

kohalikule elanikule või töötajale liiklemiseks. Kohalikud teed on väga olulised asumite elukeskkonna 

osad, kus tänaval võib olla mitmeid elukeskkonda rikastavaid funktsioone, millele tuleb 

rekonstrueerimisel tähelepanu pöörata. Tänavad peavad tagama eelkõige kõigi liiklejate ohutuse ja 

olema kutsuvad jalakäijatele ja ratturitele igapäevaliikumisteks sh ühistranspordi peatustesse ja 

sihtkohtadesse pääsemiseks. Hea kohalik tee tugevdab kogukonda ja tekitab oma kodukoha suhtes 

uhkustunnet. Kohaliku tee juurde kuulub võimalikult palju haljastust, seejuures on teedeehituse puhul 

prioriteetne olemasolevate puude säilitamine. 

1. Projekteerimisel lähtuda tingimustele lisatud põhimõttelisest lahendusskeemist (Lisa1).  

2. Lastekodu tänava üldised lahenduspõhimõtted on järgmised: 

a. Säilitada olemasolevad puud ja lisada puuderead täna puuduvatesse tänavalõikudesse. 

b. Säilitada tänava servades pikiparkimine, lisada haljastust ja rattaparklaid. Rattaparklate 

rajamisel analüüsida külgnevate hoonete rattaparkimiskohtade vajadust nt tagada 

parkimisvõimalus asutusetele ja korterelamutele, millele ei ole rattahoiu kohti. Elamutele 

projekteerida varikatusega rattaparklad, raamist kinnitatavate rattahoidikutega. 

Projekteerida ruum ka elektritõukside parkimiseks, nt rattaparklate juurde. 

c. Tänava piirkiiruseks projekteerida 30 km/h. 

d. Tänava põhjaküljele projekteerida lai võimalusel 4m laiune sillutatud kõnnitee / jalakäijate 

promenaad koos pinkidega (u 150m vahekaugusega). 

e. Rattaliikluseks projekteerida lahendus, kus ühesuunalistel lõikudel (NB! välja arvatud 

keskturu juures) on üks liikumissuund koos autoliiklusega ning teine suund (autoliiklusega 

vastupidises suunas) on eraldatud rattarajal. Kahesuunalistel tänavalõikudel ja keskturu 

juures on ühesuunalised eraldatud rattarajad mõlemal pool tänavat. 

3. Liivamäe tänava ja F.R.Kreutzwaldi tänavate vaheline lõik projekteerida üks sõidurada, mis on 

kahesuunalise liiklusega ning projekteerida ooteala vastutuleva sõidukile tee andmiseks. 

4. Katendid. Kõnniteed ja jalakäijate alad sillutada, sh põhjapoolne kõnnitee sillutada graniitkivi 

plaatidega. Keskturu ja bussijaama esisel alal jm teha koostööd lahenduste ühtlustamiseks ja kokku 



viimiseks. Katendite lahendused peavad kokku sobima ja kaasaegsel kombel jätkama varem 

projekteeritud või ehitatud katendite lahendust. Projekteerida kõnniteele ja rattateele 0 cm kõrgused 

äärekivid või äärekivideta lahendus. Kinnistutele sissesõidud projekteerida üle kõnnitee katendi. 

Parkimiskohad, rattaparklad ja pinkide alused sillutada murukiviga (Framm või analoogne 

sademevett läbilaskva katendiga). Katendite lahendus esitada eraldi joonisena ehitusloa projektis. 

Rattaradadele sademevee renne mitte projekteerida.  

5. Projektis esitada kogu tänavat käsitlev ühtne väliruumi põhimõtteline lahendus (hoonest hooneni). 

Näha ette terviklik tänavahaljastus. Kasutada kogu projekteeritava ala lõikes mitmekesise ja 

mitmerindelise haljastuse lahendust. Näha tänavaruumis ette võimalusi liigsademevee 

immutamiseks.  

6. Ristuvate tänavatega projekteerida minimaalsed pöörderaadiused (3m) va bussijaamaga liiklusega 

seotud ristmikud, kus tagada bussidele sobivad raadiused. Muuta ristuvate tänavatega ristmikud 

võimalikult kompaktseks ning sõidutee ruum võimalikult kitsaks laiendades kõnnitee ja haljasala 

pinda. 

7. Projekteerida kõnniteed (st puhas liikumisruum) minimaalselt põhja poolsel kõnniteel / promenaadil 

4m erandina 3 meetri laiune. Sellesse ruumi mitte paigutada tänavavalgustuse ja liiklusmärgi poste. 

Teisele poole võib vajadusel projekteerida minimaalse laiusega kõnnitee. 

8. Tänavaruum peab sisaldama parkimis- ja peatuskohti nii sõiduautodele kui sõidujagamisteenusele. 

Keskturu ette projekteerida ainult lühiajalised peatumiskohad.  

9. Ratturite liikumisruum peab mõlemas liikumissuunas olema läbivalt ühtede põhimõtete alusel 

lahendatud ja peab moodustama tajutava tervikliku ja turvalise teekonna. Tänav toimib rattaliikluse 

transiitteena. Arvestada kastirataste gabariitidega, kus võimalik eraldada rattatee sõiduteest 

ehituslikult ning tagada möödasõidu võimalused. 

10. Tänavavalgustus peab eelkõige valgustama jalakäijate ja ratturite liikumisruumi. Valgustite 

asukohad esitada ehitusloaprojektis, sh kasutatava postvalgusti tüüp ja vundeerimise lahendus. 

11. Mitte projekteerida torupiirdeid, vajadusel kasutada väikevorme ja linnamööblit, pollareid. 

12. Kõnniteed ja jalakäijate ülekäigud kavandada võimalikult jätkuvana, sirgelt.  

13. Projekteerida pinke, lastele ja noortele tänavaruumi sobivaid elemente, tegevusruume jms. Sh 

kasutada ära olemasolevaid tugimüüre, haljastus konteinereid ja reljeefi pinkide jms rajamiseks. 

14. Torupilli tänaval projekteerida kahesuunaline rattatee kuni Tartu maanteeni (laiendada projektiala).  

 

Jaak-Adam Looveer 
Ruumiloome Kompetentsikeskus 
Tallinna Strateegiakeskus 


