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Projekti 
hõlmav ala



Eesmärgid

• Tänavaruumi kujundamine ohutumaks ja 
inimsõbralikumaks



Lähtematerjalid

• Tehniline Kirjeldus

• Projekteerimistingimused

• Võrguvaldajate tehnilised tingimused

• Kehtivad seadused, määrused, normid, juhendid, 
töökoosolekud jms



Uuringud 
• Geodeetiline uuring (koostati detsember 2021)

• Geoloogiline uuring (veebruar 2022)

• Dendroloogiline uuring (detsember 2021)



Projekti osad
• Teedeehituslik ja maastikuarhitektuuri osa

• Tänavavalgustuse osa

• Reovee- ja sademeveekanalisatsiooni osa



Sõidutee üldised andmed
• Lõigu pikkus orienteeruvalt 300m

• Sõidutee laius lõigu alguses (Punane tn – Vilisuu tn) 10,5m (sõidurada 
3,5m)

• Vilisuu – Laagna tee 7,0m (sõidurada 3,5m)

• Projektkiirus on 50 km/h. Arutelu tulemusel leiti, et ettepanek kehtestada 
kiirpiirus 30 km/h ei ole põhjendatud, sest reaalselt muutub tänav 
kitsamaks ja sellest lähtuvalt ka reaalne kiirus madalamaks 

• Katend on 3-kihiline asfaltbetoonkate



Jalgratta- ja jalgteed
• Huvikooli (Punane tn 69) kõrvale on projekteeritud 

segaliiklusele jalgratta- ja jalgtee laiusega 4,0m. 
• Eelmise variandiga võrreldes on eraldi jalgrattatee- ja 

jalgtee viidud teisele poole tänavat, st Punane tn 67 ning 
Anni tn 8 ja 14 kinnistute poole, kus 2,5m laiune jalgtee 
ja 3,0m laiune jalgrattatee on üksteisest eraldatud 1m 
laiuse haljasribaga.

• Teised jalgtee ühendused on 2,0-3,0m
• Lisatud on täiendavad 1,5m laiused jalgrajad



Muu info
• Kogu ala lahendus on kavandatud selliselt, et säilitada 

optimaalselt olemasolevat kõrghaljastust.
• Uus haljastus on ette nähtud rajada kogu tänava ulatuses. 

Haljastuslahendus näeb ette nii kõrg- kui madalhaljastust. 
• Tee äärde on ette nähtud puhkekohad (6 tk).
• Mõlemale bussipeatusele on ette nähtud uued ootekojad.
• Arvestatud on ettepanekuga lisada koerte väljaheidete jaoks 

prügikastid. 
• Arvestatud on ettepanekuga näha ette hoolduslõikus Anni tn 

8 kinnistu esisele pärnade alleele. 



Parkimine
• Ettepanekuga kavandada parklatesse el.autode laadimised on 

osaliselt arvestatud ning kavandatud on laadimise valmidus.
• Praegu on tänaval parkimine reguleerimata, parkimiskohad ei ole 

tähistatud. See annab ekslikult võimaluse arvata, et 
parkimiskohti on palju. 

• Tänava rekonstrueerimisel tuleb parkimiskohad markeerida ja 
seetõttu on võimalik ette näha Varraku tn-le 4 parklat (kokku 111 
kohta):

Punane tn 69 ees 10 kohta (ajalise piiranguga);
Punane tn 67 ees 42 kohta; 
Anni tn 8 ees 9 kohta;
Anni tn 14 ees 50 kohta. 



Varraku tn 
ja Puane tn
ristmik



Varraku tn ja Puane tn ristmik 
• Arutati ettepanekut rajada antud kohta ringristmik. Otsustati, et kuna 

ristmiku põhisuund on Punane tn, siis tipptunnil on Varraku tn-lt ringile 
pääsemine raskendatud. Seega ringristmikku praeguse projektiga ei 
kavandata.

• Ettepanekut kavandada Punane tn-le kiirendusrada ei ole turvalisuse 
kaalutlusel arvestatud. Varraku tn-lt saab pöördeid sooritada kahelt 
rajalt. Täiendav rada teeb ristmiku haljastuse arvelt suuremaks ja 
suurendab ristmikul kiiruseid. See omakorda muudab ristmiku vähem 
turvaliseks.

• Arutati ettepanekut rajada antud kohta fooriristmik. Foorid täidaksid 
oma eesmärki ainult tipptunni ajal. Tipptunni välisel ajal vähendavad 
foorid ristmiku läbilaskvust, sest punase tulega tuleb peatuda ka siis kui 
selleks tegelikult vajadust pole. Fooriristmiku rajamine antud kohta ei ole 
õigustatud.

• Varraku tn projektiga ei kavandata liikluskorralduslikke muudatusi 
Punasel tänaval.



Punane tn 69
kinnistu
kõrval asuv 
ala



Punane tn 69 kinnistu äärne ala
• Pikiparkimine huvikooli kõrval on maksimaalse võimaliku 

pikkusega. Seega ettepanekut pikendada pikiparkimist 
huvikooli kõrval ei ole arvestatud.

• Eelmise variandiga võrreldes on eraldi jalgrattatee ja jalgtee 
viidud teisele poole tänavat. Punane tn 69 poole tuleb 4m 
laiune segaliiklusega jalgratta- ja jalgtee.

• Parkla ilmestamiseks ja eraldamiseks tänavast on see tänavast 
eraldatud kõrghaljastusega.

• Ettepanekut, et Tondiraba huvikooli esise „kiss&fly“ parkla 
juurde näha ette märk, mis lubab lühiajalise parkimise, on 
arvestatud. (15 min päevasel ajal, 21.00-7.00 piiranguta)



Punane tn
67 esine 
ala



Punane tn 67 esine parkla 
• Ettepanek näha parklad ette asfaltbetooniga ning ilma madalhaljastuseta ei 

ole arvestatud. Bet.kivi kate on kavandatud selleks, et vähendada soojussaari 
linna keskkonnas. Samal põhjusel on parklad liigendatud haljassaartega.

• Eelmise variandiga võrreldes on 3 m laiune jalgrattatee ja 2,5 m laiune jalgtee 
toodud Punane tn 67 kinnistu esise parkla ja bussipeatuse vahele. 
Jalgrattatee on jalgteest eraldatud 1m laiuse haljasribaga.

• Parkimiskohti selles parklas kokku 42 tk (varasemalt oli 46).

• Ettepanekut nihutada bussipeatused üksteise vastu ei võetud arvesse. 
Vastavalt Linnatänavate standardile tehakse turvalisuse kaalutlusel 
bussipeatused võimalusel alati üksteise suhtes nihkes, et võimaldada 
jalakäijatele teeületus bussi tagant.



Varraku tn ja 
Vilisuu tn 
ristmik



Varraku tn ja Vilisuu tn ristmik 

• Vasakpöörderaja pikendamisega Vilisuu tn-le ei ole arvestatud. 
Vasakpöörde raja pikendamine teeks ristmiku ala suuremaks, sest 
ülekäigurada on vaja sel juhul viia Punase tn poole. See omakorda 
teeb ristmiku ületamisel jalakäijate teekonna pikemaks ja 
ebamugavamaks. 

• Olemasoleva foori säilitamise ettepanekuga ei ole arvestatud. 
Tänava ületus on hetkel üle 4 sõiduraja ja bussitasku. Ristmikul 
asub ol.ol ülekäigul jalakäijate foor. Kogu tänava kontseptsioon 
antud ristmikul on muutunud. Ülekäigurajad asuvad mõlemal pool 
ristmikku. Uue lahendusega on teed vaja ületada üle 2 sõiduraja 
ning need on omakorda üksteisest eraldatud ohutussaarega. 
Ülekäigurajal on eesõigus jalakäijal ning lühem teeületus ei vaja 
fooriga reguleerimist.



Anni 8 esine 
pikiparkimine



Anni 8 esine

• Eelmise variandiga võrreldes on jalgrattatee ja jalgtee toodud 
Anni 8 kinnistu poole. Jalgratta- ja jalgtee asuvad 
pikiparkimise ja roheala vahel. Jalgtee on 2,5m laiune ja 
jalgrattatee 3,0m laiune. Jalgratta- ja jalgtee on üksteisest 
eraldatud 1m laiuse haljasribaga.

• Parkimiskohti 9tk.
• Inimeste mugavamaks liikumiseks on kinnistu esisele 

haljasalale lisatud kergkattega jalgrajad.



Anni 14 esine
parkla



Anni 14 esine
• Rajatav parkla on avalikuks kasutamiseks, seega ettepanekut anda parkla 

Anni 14 ühistule ei ole arvestatud.

• Parkla ilmestamiseks on see ümbritsetud haljastusega. Hoone poolne parka 
on ümbritsetud püramiid tammedega. Madalhaljastuse mahtu on 
vähendatud. Seega märkust mitte projekteerida põõsaid Anni tn 14 esisele 
parklale on osaliselt arvestatud.

• Ettepanekut muuta Anni 14 parkla läbimist Varraku tn-le mugavamaks ei ole 
arvestatud. Parkla otse läbimine on tehtud teadlikult ebamugavaks põhjusel, 
et see oleks parkla kasutajatele ohutum ja välistaks transiitliiklust läbi parkla.

• Parkimiskohti 50tk (varem 57)

• Haljasalale on lisatud kergkattega jalgrajad.

• Mahasõidu asukoht Varraku tn-le on nihkunud Laagna tee poole.

• Prügiautode juurdepääs on kontrollitud ja see on tagatud.



Varraku tn
ja Laagna 

tee 
ristmik



Varraku tn ja Laagna tee ristmiku lahendus
• Ettepanek lisada Varraku tn-le parempöörde rada ei ole 

arvestatud. Parempöörde rada läbilaskevõimet oluliselt ei 
suurenda. Lisarada teeb ristmiku ala suuremaks, mis 
omakorda suurendab ristmikul kiiruseid. Kiiruse 
suurenemine muudab ristmiku vähem turvaliseks.

• Arutati ettepanekut rajada antud kohta fooriristmik. 
Foorid täidaksid oma eesmärki ainult tipptunni ajal. 
Tipptunni välisel ajal vähendavad foorid ristmiku 
läbilaskvust, sest punase tulega tuleb peatuda ka siis kui 
selleks tegelikult vajadust pole.

• Projekteeritud lahendus on kompaktne ning ohutum. 
Mõnevõrra ebamugavamad pöörded ja aeglane liiklus 
vähendavad transiitliikluse osakaalu, mis vähendab ka 
ummikute teket.




