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Sissejuhatus
Auditeerimine on mõeldud tee projekteerimis- ja ehitusprotsessis tehtud liiklusohutust
mõjutavate lahenduste sõltumatuks liiklusohutusalaseks hindamiseks, lähtudes tegelikust
liiklusohutuse alasest kogemusest, arvestades liiklusõnnetuste tekkimise asjaolusid ja teadmisi
ning analoogsete lahenduste tulemusi, samuti teiste riikide liiklusohutuse alaseid
uurimistulemusi ja praktikat, eesmärgiga viia liiklusõnnetuste arv ja nende raskusaste
miinimumini.
Põhiprojekti auditeerimise käigus käsitletakse eelneva etapi (eelprojekti) auditeerimise
teemasid juhtudel, kui:
•
•
•
•

auditeeritava lahenduse osas puudub eelprojekt;
auditeeritava lahenduse osas on koostatud eelprojekt, kuid seda ei ole auditeeritud;
eelprojekti lahenduse auditeerimisest on möödunud rohkem kui viis aastat;
põhiprojektiga on muudetud eelprojekti lahendust või nähakse ette eelprojekti
etapiviisiline realiseerimine.

Tee liikluseks avamisele eelnev auditeerimine tehakse pärast teetööde vastuvõtmist ja enne tee
liikluseks avamist. Kui tee avatakse liikluseks etapi kaupa, siis tehakse auditeerimine vastavalt
tee avamise etappidele.
Kuu aja möödumisel tee kasutusele võtmisest (ehitusaegse liikluskorralduse eemaldamist) teeb
audiitor kohapealse vaatluse, kuidas liiklejad tegelikult teed kasutavad, analüüsides ka eelmiste
projekteerimise etappide liiklusohutuse auditites välja toodud probleeme.
Inspekteerimiseks nimetatakse auditeerimise III etapiga sarnast tegevust olemasolevale
teelõigule, millele ei ole projekti koostatud. Inspekteerimine lähtub vaid olemasolevast
olukorrast tuues välja liiklusohutuslikud probleemid ja riskid.
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1 Üldine informatsioon
1.1 Objekt
Objekt:
1.2 Auditeerija
Töövõtja nimi:
Töö nr:
Audiitor:
Kaasatud eksperdid nende
pädevus ja ülesanded:
Auditeerimise etapp:
Töö teostamise aeg:
Välitööde teostamise aeg:

Tartu linnas Riia tänav Vaksali tänavast Turu tänavani ja Tähe
tn Riia tänavast kuni Väike-Tähe tänavani

Stratum OÜ
2022-T083
Reigo Ude, audiitor, kutsetunnistuse nr 155622, 17.04.2020.
Margus Nigol, audiitor – välitööd, probleemide tuvastamine.
Olemasoleva olukorra inspekteerimine
13.07.2022 – 04.08.2022
13.07.2022

1.3 Eelnevalt teostatud auditeerimised
Auditeerimise etapp:
Ei ole
Töövõtja:
Töö nr:
Audiitor:
Kaasatud eksperdid nende
pädevus ja ülesanded:

2 Kirjeldus
2.1 Olemasolev olukord
Riia tänava puhul on tegemist Tartu kesklinna läbiva magistraaliga, mis suundub Rahu sillale.
Riia tn on kujundatud suhteliselt autokesksena, mida läbib suur osa Tartu linna liiklust.
Riia mnt on üldiselt 2+2 sõidurajaga tänav, mille ääres on kõnniteed ning jalgratta- ja jalgteed.
Tähe tn on väiksema liiklussagedusega kui Riia tn, kuid seal on tihe laste liikumine kuna seal
asub kool. Vaadeldavas lõigus on tänava osaks jalgratta- ja jalgtee.
Vaadeldavatel tänavalõikudel on viimase 5 aasta jooksul politsei andmebaasis registreeritud 18
inimkannatanuga liiklusõnnetust. Neist 4 kokkupõrget jalakäijaga, 5 jalgratturi osalusel, 1
kergliikuri õnnetus, 6 mootorsõidukite kokkupõrget ristmikel ning 3 muud liiklusõnnetust.
Kokku sai neis õnnetustes vigastada 18 inimest. Jalgteel ning jalgratta- ja jalgteel on toimunud
neist õnnetustest 5.
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3 Riskide hindamise skaala
Riski tasemete määramisel on lähtutud käesolevas tabelis toodust. Iga tuvastatud probleemi
osas on hinnatud selle riski taset ning esitatud detailsem riski sisu kirjeldus.

4 Inspekteeritava objekti skeem
Probleemide asukohad kaardil.
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6

7

5 Tuvastatud probleemid, arvamused probleemide lahenduste osas
Probleem nr:
Probleemi kirjeldus:
Risk:
Riski selgitus:

Audiitori arvamus
probleemi lahenduse
osas:

Risk:
Riski selgitus:

1

Asukoht (PK/km):

Riia tn ja Kase põigu
ristmik
Teede lõikumine on ebamäärane ja teeandekohustus on jalgratturitele
üheselt ja arusaadavalt reguleerimata.
C2/9
Kase põigu poolt tuleval jalgratturil on paremakäereegli kohaselt
eesõigus, kuid Riia tn suund on loogilisem peatee suund. Märgistus ei
anna jalgratturile mingit otsest indikatsiooni teeandekohustuse kohta,
vaid pigem teeb otsuse tegemise keerulisemaks. Samuti ei ole
nähtavused antud ristmikul piisavad, et turvalisest kaugusest näha
vastassuunast lähenevat teist jalgratturit. Võivad toimuda jalgratturite
kokkupõrked küllaltki suurtel kiirustel.

Reguleerida üheselt jalgratturite omavaheline teeandekohustus.
Märgistada lõikumine ümber nii, et jalgratturile oleks selge, kes kellele
teed peab andma ning tagada liiklusmärkidega 221 teeandekohustus
selliselt, et olemasolevatest nähtavuskaugustest piisaks ohutuks
liiklemiseks.
B4/2
Jalgratturitel on selge, kes kellele teed andma peab ning kokkupõrke oht
on väiksem.
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Probleem nr:
Probleemi kirjeldus:
Risk:
Riski selgitus:

Audiitori arvamus
probleemi lahenduse
osas:

Risk:
Riski selgitus:

2

Asukoht (PK/km):

Riia tn ja Kase põigu
ristmik
Jalakäija peab jalgrattaraja ületamiseks ohutuses veenduma vaadates üle
õla selja taha.
C3/6
Jalakäija, kõndides piki Riia tn, peab ületama kahesuunalise
jalgrattaraja ning veenduma ohutuses vaadates üle õla, mis jalakäijale ei
ole mugav. Jalgrattaraja kulgemine on kujundatud jalgratturile soodsalt
ning tee andmine jalakäijale ülekäigurajal võib tunduda ebavajalikuna
kuna jalakäijal on piisavalt ruumi ka mujalt jalgrattarada ületada. Samas
jalakäija otseliikumise suund on suunatud kõrvale ning jalgrattaraja
ületuse asukoha valik on ebamäärasuse ja ruumi tõttu raskendatud.
Võivad toimuda jalakäija ja jalgratturi kokkupõrked raskete
tagajärgedega.

Kujundades jalgratturite omavaheline teeandekohustus konkreetsemalt
(vt probleem 1) aitab see korrastada ka jalakäijate liikumist. Jalakäijate
lõikumised jalgrattarajaga muuta jalakäijale loogilisemaks ning
informeerida jalgratturit (märgistuse või märkidega) ristumisest
jalakäijatega.
B4/2
Jalgrattaraja ületused on jalakäijatele loogilisemad ja ohutumad ning
kokkupõrke oht on väiksem.
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Probleem nr:
Probleemi kirjeldus:
Risk:
Riski selgitus:

Audiitori arvamus
probleemi lahenduse
osas:

Risk:
Riski selgitus:

3

Asukoht (PK/km):

Riia tn ja Kase põigu
ristmik ja ka mujal
Rohelise tule kutsenupud on jalgratturi jaoks liiga madalal.
B3/4
Kui jalgrattur soovib vajutada kutsenuppu, et saada rohelist tuld, siis
jalgratta peal istudes on need liiga madalal. Jalgrattur võib küünitades
tasakaalu kaotada ja kukkuda.

Paigaldada rohelise tule kutsenupud kõrgemale (1,1-1,2 m), jalgratturile
sobivale kõrgusele. Soovitavalt võiks jalgratturite rohelise tule
kutsenupp paikneda sellel pool jalgratta- ja jalgteed, kus pool jalgrattur
liikleb. Vastav nupp võib asuda eraldi jalakäijate rohelise tule
kutsenupust.
B4/2
Jalgratturil on mugav rohelise tule kutsenuppu vajutada ja tasakaalu
kadumise oht on väiksem ning sellega ka kukkumise oht.
10

Probleem nr:
Probleemi kirjeldus:
Risk:
Riski selgitus:

Audiitori arvamus
probleemi lahenduse
osas:
Risk:
Riski selgitus:

4

Asukoht (PK/km):

Riia tn ja Kastani tn
ristmik
Lm 435 Jalgratta- ja jalgtee märkide nähtavus on varjatud haljastusega
B3/4
Liiklusmärgid ei ole liiklejaile nähtavad kuna neid varjavad puuoksad,
lehed ja post. Liikleja, märkamata liiklusmärki, võib eksida temalt
oodatud käitumisreeglite vastu ning toimuda võib kokkupõrge teise
liiklejaga.

Paigaldada märgid sellisesse kohta, kus need on liiklejatele, kellele need
on mõeldud, nähtavad ning eemaldada nähtavust takistavad oksad.
B4/2
Liiklejad näevad märke ja käituvad vastavalt. Oht arusaamatusteks ja
kokkupõrgeteks on väiksem.
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Probleem nr:

Probleemi kirjeldus:
Riskitase:
Riski selgitus:

5

Asukoht (PK/km):

Linna siseneva suuna
Riia tn lõik Kastani tn
kuni Võru tn
Kahesuunalise jalgrattaliikluse jaoks on olemasolevad kõnnitee osad
kitsad.
C3/6
Ruumi vähesuse tõttu võivad vastassuunas sõitvad jalgratturid kokku
põrgata ning viga saada. Samal lõigul liiguvad ka jalakäijad, kelle kiirus
ja otseliikumise stabiilsus on erinev jalgratturite omast.
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Audiitori ettepanek
riski leevenduseks:

Risk:
Riski selgitus:

1) Suunata jalgratturid konkreetsemalt ja arusaadavamalt liikuma
jalgratta- ja jalgteed pidi.
2) Luua jalgratturitele eraldi liikumise ala kõnnitee koosseisu
laiendades jalakäijatele mõeldud ala ja võimalusel eraldada
jalakäijad jalgratturitest. Jalgratturitele mõeldud teeosa võib olla ka
sõidutee koosseisus.
1) C4/3
2) B4/2
1) Jalgratturid liiguvad neile loodud jalgratta- ja jalgteedel ning
kokkupõrkeoht on väiksem. Samas on kindlasti neid jalgrattureid,
kes kasutavad neile mugavamat marsruuti kõnniteedel ning ei järgi
ebaloomulikke juhiseid.
2) Jalgratturitel on piisavalt ruumi üksteisest ja jalakäijatest
möödumiseks. Kokkupõrke oht on väiksem.
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Probleem nr:

Probleemi kirjeldus:
Risk:
Riski selgitus:

Audiitori arvamus
probleemi lahenduse
osas:
Risk:
Riski selgitus:

6

Asukoht (PK/km):

Pauluse bussipeatus
(linnast väljuval
suunal)
Jalgrattur on suunatud sõitma ühissõidukipeatuse ootepaviljoni eest.
C2/9
Ootepaviljoni eest sõites satub jalgrattur konflikti ühissõidukile
suunduvate või ühissõidukilt tulevate jalakäijatega. Ühissõidukit
ootavad inimesed seisavad tihti ootepaviljoni ees, mis segab jalgratturit
ning on ohtlik ühissõiduki ootajale. Võivad toimuda kokkupõrked
jalgratturite ja jalakäijate vahel.

Suunata jalgratturid sõitma ühistranspordi ootepaviljoni tagant.

B3/4
Jalgrattur satub vähem konflikti ühistranspordi kasutajatega, eriti
oluline on see hetkel, mil peatusesse saabub ühissõiduk ning inimesed
suunduvad ühissõidukile või tulevad ühissõidukilt.
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Probleem nr:

Probleemi kirjeldus:
Risk:
Riski selgitus:

Audiitori arvamus
probleemi lahenduse
osas:
Risk:
Riski selgitus:

7

Asukoht (PK/km):

Riia tn ja Kastani tn;
Riia tn 33 hoone
juures
Lõikumistel tänavate või hoovidega on nähtavus hoonete tõttu piiratud.
C3/6
Isegi jalgratturi väiksel liikumiskiirusel on nurga tagant väljuva
liiklejaga oht kokku põrgata, sest reageerimisaeg ja reageerimiseks
vajalik tee pikkus on väga väike. Üldjuhul on otsesuunas (piki Riia tn)
liikuvate jalgratturite kiirus suurem kui piiratud nähtavus lubaks.
Kõrvaltänavalt tulev jalakäija ega ka sõidukijuht ei pruugi olla ohust
teadlik. Tagajärjeks võib olla raske kokkupõrge.

Viia jalgratturite liiklus nn pimedatest nurkadest võimalikult kaugele.
Olulise liiklusega tänavatele paigaldada peeglid. Samuti tuleks
kõrvaltänavalt või hoovist tulijat hoiatada ristuval teel liiklejate osas.
B4/2
Nähtavust takistavast hoone nurgast kaugemal asuval jalgratturil on
tagatud parem nähtavus ja sellega suurem ohutus. Kõrvaltänavalt
tuleval liiklejal on info, et ees on jalgratta- ja jalgtee. Kokkupõrkeoht on
väiksem.
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Probleem nr:
Probleemi kirjeldus:
Risk:
Riski selgitus:

Audiitori arvamus
probleemi lahenduse
osas:
Risk:
Riski selgitus:

8

Asukoht (PK/km):

Riia tn ja Tähe tn
ristmik
Jalgratturite teeandmise kohustus on ebaselge ja ebaloogiline.
C2/9
Jalgrattarada on suunatud märgistusega Tähe tn ja Riia tn kesklinna
poolsesse suunda. Samas ei ole reguleeritud teeandmise kohustus piki
Riia tn kulgevate ja Tähe tn suunal liikuvate jalgratturite vahel. Ühtepidi
võiks eeldada, et kehtib paremakäereegel, aga teisalt on maha
märgistatud trajektoor, mis võib tunduda kui peatee. Segaduses
jalgratturid võivad omavahel kokku põrgata.

Reguleerida üheselt jalgratturite omavaheline teeandekohustus.
Märgistada lõikumine ümber nii, et jalgratturile oleks selge, kes kellele
teed peab andma ning tagada liiklusmärkidega teeandekohustus.
B4/2
Jalgratturitel on selge, kes kellele teed peab andma ning kokkupõrke oht
on väiksem.
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Probleem nr:
Probleemi kirjeldus:
Risk:
Riski selgitus:

9

Asukoht (PK/km):

Riia tn ja Tähe tn
ristmik
Tähistamata on jalakäijate jalgrattaraja ületamise ala või see ala, kus
jalakäijate liikumise trajektoor lõikub jalgratturite omaga.
C3/6
Piki Riia tn liikuvad jalakäijad liiguvad üle jalgrattaraja ning see
ületuskoht on tähistamata. Kuigi liikluskorraldus antud kohas muutub ja
jalgratturid suunduvad jalakäijatega ühisesse ruumi, siis märgistus
räägib teist keelt ning jalgrattur võib eeldada, et jalgrattarada jätkub.
Sellest tulenevalt võib toimuda kokkupõrge jalakäija ja jalgratturi vahel.
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Audiitori arvamus
probleemi lahenduse
osas:

Risk:
Riski selgitus:

Kujundades jalgratturite omavaheline teeandekohustus konkreetsemalt
(vt probleem 8) aitab see korrastada ka jalakäijate liikumist. Jalakäijate
liikumistrajektooride lõikumised jalgrattatrajektooriga tuleks tähistada
märgistusega nii, et jalgratturid tajuksid ühist ala selgemalt ning
jalakäijad teaksid, kus on neile mõeldud ala ja kus ühine ala
jalgratturitega.
B4/2
Liikluskorralduse muutus on selgemalt tajutav mõlemale liiklejagrupile
ning nad oskavad käituda ohutumalt. Kokkupõrkeoht on väiksem.
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Probleem nr:
Probleemi kirjeldus:
Risk:
Riski selgitus:

Audiitori arvamus
probleemi lahenduse
osas:
Risk:
Riski selgitus:

10

Asukoht (PK/km):

Tähe tn ja Lille tn
ristmik
Ristmikuala on lai ning mootorsõiduk läheneb jalgratturile selja tagant.
D3/8
Mootorsõidukil on väga suur ala, mille kaudu on võimalik Tähe tn-lt
pöörata Lille tn-le. Selle ala sisse jääb ka jalgrattarada pikas ulatuses
ning pöörav auto liigub piki jalgrattarada. Lai ristmikuala teeb
pööramise trajektoori mootorsõidukijuhile ja veel enam jalgratturile
ebamäärasemaks. Ebamäärases olukorras võib liikleja käituda teistele
liiklejatele ootamatult ning ohtlikult. Toimuda võivad raskete
tagajärgedega kokkupõrked.

Konkretiseerida ristmikuala seda kitsendades. Seda saab teha
ehituslikult ristmiku korrastamisega või pildil olevate postidega
sarnaste ohutute postide paigaldamisega jalgrattaraja ja sõidutee vahele.
B4/2
Ristmikuala on konkreetsem ning juhtide poolt valitud
liikumistrajektoorid samuti. Ebamäärasust on vähem ning liiklejad
käituvad teisele liiklejatele ootuspärasemalt. Kokkupõrkeoht on
väiksem.
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Probleem nr:
Probleemi kirjeldus:
Risk:
Riski selgitus:

11

Asukoht (PK/km):

Tähe tn-l Lille tn
vastas
Taktiilsed pinnad ja kõnnitee kaldosa suunavad liikleja sõiduteele.
D3/8
Vaegliikujad lähtudes taktiilsetest nn mummuplaatidest võivad sattuda
sõiduteele. Kaldosal, näiteks ratastooliga liigeldes, suunab see ratastooli
sõiduteele. Samuti on jalgratturil libedaga raskem oma sõidutrajektoori
hoida. Tulemuseks võib olla raske liiklusõnnetus.
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Audiitori arvamus
probleemi lahenduse
osas:
Risk:
Riski selgitus:

Paigaldada taktiilsed kivid teeületuse suunaga risti ning rajada kaldosa
selliselt, et need suunaks liikleja üle mahasõidu asuvale kõnniteele.
B4/2
Tee keskkond ei suuna liiklejat sõiduteele ning liiklejal on mugav ja
ohutu jätkata liiklemist soovitud suunal. Sõiduteele sattumise oht on
väiksem ja kokkupõrkeoht samuti.
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Probleem nr:
Probleemi kirjeldus:
Risk:
Riski selgitus:

Audiitori arvamus
probleemi lahenduse
osas:
Risk:
Riski selgitus:

12

Asukoht (PK/km):

Tähe tn-l Lille tn
vastas
Vesi koguneb kohta, kuhu liikleja suunatakse ja mis asub liikumise
otsesuunal.
C3/6
Jalakäija ja jalgrattur peavad läbima porise ja märja ala soovides jätkata
oma teekonda piki Tähe tänavat. Liiklejad võivad otsida mugavamat,
puhtamat ja kuivemat ala poriloigu kõrvalt. See aga võib viia selleni, et
nad satuvad sõiduteele või peavad ületama kõrget äärekivi. Libeda ajal
on porisest lombist läbi sõit samuti ohtlik. Võib toimuda kokkupõrge
teise liiklejaga või kukkumine.

Ehitada tee kalded selliselt, et vesi ja pori ei koguneks jalakäijate ja
jalgratturite liikumisalale.
B4/2
Liiklejail on mugav kõnniteelt liikuda üle sõidutee. Kukkumise ja mõne
teise liiklejaga kokkupõrkeoht on väiksem.

22

Probleem nr:

Probleemi kirjeldus:
Risk:
Riski selgitus:

Audiitori arvamus
probleemi lahenduse
osas:
Risk:
Riski selgitus:

13

Asukoht (PK/km):

Riia tn-l Tähe tn ja
Kalevi tn vaheline
lõik
Jalgratta- ja jalgteel puudub jalakäijate ja jalgratturite ala eraldav
märgistus.
C3/6
Lõigu alguses ja lõpus on vastav eraldust näitav liiklusmärk ja märgistus
olemas, aga vahepealsel alal see puudub. Kuna puude kõrval on teelõik
suhteliselt kitsas ja jalgratturite kiirus on kohati (languse tõttu) küllaltki
suur oht on sattuda teiste liiklejate alale. Tulemuseks võib olla raskete
tagajärgedega kokkupõrge.

Tähistada jalakäijate ja jalgratturite ala eraldus vastava märgistusega.

C4/3
Oht sattuda teiste liiklejate alale on väiksem ning kokkupõrkeoht
madalam.
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Probleem nr:
Probleemi kirjeldus:
Risk:
Riski selgitus:

14

Asukoht (PK/km):

Riia tn ja Kalevi tn
ristmik
Jalgratta- ja jalgtee liiklusmärk ja märgistus ei lähe omavahel kokku.
C3/6
Liiklusmärk ja tee märgistus ei ole omavahel asukoha mõttes vastavuses
kuna märk lõpetab eraldatud liiklusruumi jalakäijate ja jalgratturite
jaoks, aga eraldav märgistus jätkub ka peale liiklusmärki. See võib
liikleja segadusse viia ning ta võib arvata, et tegelikult jätkub sama
liikluskorraldus. Samas ei kehtestata uut liikluskorda. Liikleja jaoks on
see ala ebamäärane ning võib põhjustada ootamatut käitumist, mille
tõttu võib toimuda kokkupõrge teise liiklejaga. Kuna liiklusruum ka
kitseneb ning muudab suunda on oht kokkupõrkeks veelgi suurem.
Lisaks on vastassuunast (vt pilt 2) kehtestatud just sama
liikluskorraldus, mille 1.-l pildil olev märk lõpetab. St, et erinevatest
suundadest lähenedes kehtib samal teelõigul erinev liikluskorraldus.

1.

2.
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Audiitori arvamus
probleemi lahenduse
osas:
Risk:
Riski selgitus:

Kujundada ühtne liikluskord ning hoiatada liiklejaid kitsamast
liiklusruumist.
C4/3
Liiklejale on liikluskord selgem ning ta on hoiatatud kitsamast
liiklusruumist. Kokkupõrkeoht on madalam.
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Probleem nr:

15

Probleemi kirjeldus:
Risk:
Riski selgitus:

Torupiire paikneb ohtlikus kohas.
D2/12
Torupiire takistab sõiduteele sattumist languse lõpus, kus jalgratturitel
võib olla sõidukiirus küllaltki suur. Torupiire on tähistamata ning
taustast raskesti eristatav. Lisaks asub torupiire veel kitseneva
liiklusruumi kõrval, mis nõuab liiklejalt rohkem tähelepanu. Sellised
erinevad aspektid suurendavad ohtu jalgratturil otsa sõita torupiirdele.
Kokkupõrke korral võivad olla väga rasked tagajärjed.

Audiitori arvamus
probleemi lahenduse
osas:

Eemaldada ohtlik torupiire ning rakendada ohutumaid lahendusi
sõiduteele sattumise takistamiseks.
Lisaks laiendada kitsenevat osa nii, et jalgratturite ja jalakäijate ala
oleksid piisavalt laiad ning neil oleks mugav suunduda tänavat ületama.
B4/2
Jalgratturil on piisavalt ruumi ohutult tänavat ületama suunduda ning
piire ei ole otseselt ohtlik liiklejale. Kokkupõrge piirdega on väiksema
tõenäosusega ja tagajärjed kergemad.

Risk:
Riski selgitus:

Asukoht (PK/km):

Riia tn ja Kalevi tn
ristmik
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Probleem nr:
Probleemi kirjeldus:
Risk:
Riski selgitus:

Audiitori arvamus
probleemi lahenduse
osas:

Risk:
Riski selgitus:

16

Asukoht (PK/km):

Riia tn ja Kalevi tn
ristmik
Jalgrattur on suunatud teed ületama väikese ohutussaare kaudu ning
teeületus on kahes etapis fooriga ja ilma foorita.
D3/8
Jalgratturil (sinine nool) ja jalakäijatel (oranž nool) on ebamugav
ületada tänavat sik-sak trajektoori pidi. Seega kasutatakse sirgemat
trajektoori (punktiiriga joon). Kuna teeületus on lahendatud kahes osas
(reguleeritud ja reguleerimata teeületus), siis liikleja peab otsustama,
kas kasutada saart lubava fooritule ootamiseks või saab ta kasutada
otsemat trajektoori. See aga tähendab, et osad liiklejad kasutavad saart
ja teised mitte ning ristmikul tekib liiklejate liikumissuundade
lõikumine.
Riia tn-lt paremale pöörav sõidukijuht peab andma teed jalgratturile, kes
asub temast paremal ja ületab teed, samas peab ta teed andma ka
sõidukile, mis läheneb vasakult Ülikooli tn poolt. Seega võib jalgrattur
jääda märkamata või juht arvestab ülekäiguraja märgiga, kus tal on
jalgratturi ees eesõigus.
Selline erinevate ohuaspektide kooslus võib viia mõne liikleja vale
otsuseni ning sellest tulenevalt liiklusõnnetuseni. Tagajärjed võivad olla
väga rasked.

Ehitada ümber ning kujundada ristmik ja selle liikluskorraldus selliselt,
et jalgrattur ja jalakäija saaksid mugavalt ühes etapis tänavat ületada
ning loogilist rada pidi. Sõidukijuhile anda informatsioon teed
ületavatest jalgratturitest lm-ga 557. Viia teemärgistus vastavaks
jalgrattaga tee ületuseks.
C4/3
Jalgratturil ja jalakäijal on loogiline ja lihtne ületada tänavat ning
sõidukijuht on informeeritud teed ületavatest jalgratturitest.
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Probleem nr:
Probleemi kirjeldus:
Risk:
Riski selgitus:

17
Asukoht (PK/km):
Peatus Kesklinn I
Ühistranspordi peatuse lähistel on määramata jalgratturiala.
C2/9
Peatuse lähistel võib jalgrattur sõita nii peatuse ootepaviljoni eest kui ka
tagant. Peatuse ootepaviljoni eest sõites satub jalgrattur konflikti
ühissõidukile suunduvate või ühissõidukilt tulevate jalakäijatega.
Ühissõidukit ootavad inimesed seisavad tihti ootepaviljoni ees, mis
segab jalgratturit ning on ohtlik ühissõiduki ootajale. Võivad toimuda
kokkupõrked jalgratturite ja jalakäijate vahel.

Audiitori arvamus
1) Suunata jalgrattur sõitma ootepaviljoni tagant liiklusmärkide ja
probleemi lahenduse
jalgrattaraja märgistusega.
osas:
2) Suunata jalgrattur sõitma ootepaviljoni eest liiklusmärkide ja
jalgrattaraja märgistusega. Kohustada jalgratturit teed andma
jalakäijale ühissõiduki peatusesse saabudes.
Risk:
1) B3/4
2) B3/4
Riski selgitus:
1) Jalgrattur ei satu konflikti ühistransporti ootava või sellele suunduva
jalakäijaga. Jalgratturil on konkreetsem liikumise ala, kus teda
oskavad oodata ka jalakäijad ning kokkupõrkeoht on väiksem.
2) Jalgratturil on mugav liikuda eemal oleva teeületuseni ning
ühissõiduki peatusesse saabumisel on ta teadlik kohustusest teed
anda jalakäijatele. Jalgratturil on konkreetsem liikumise ala, kus teda
oskavad oodata ka jalakäijad ning võimalus kokkupõrkeks on
väiksem.
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Probleem nr:
Probleemi kirjeldus:
Risk:
Riski selgitus:

18
Asukoht (PK/km):
Peatus Kesklinn I
Tänavamööbel ja liiklusmärgipostid on jalgratta sõidutrajektooril ees.
C3/6
Kui jalgrattur kasutab peatuse ootepaviljoni tagust ala liiklemiseks on
mitmed takistused teel, mille otsa võib ta sõita ning kukkuda. Samas
liiguvad seal ka jalakäijad ning jalgratta liiklusala on määratlemata. Info
jalgratturite kohta puudub ka jalakäijal, kes ootab ühistransporti.
Suunaviidad jalgratturitele on just paigutatud ootepaviljoni taha, mida
ootepaviljoni eest sõites ei pruugi näha. Jalgrattur võib takistuste vahel
manööverdades otsa sõita jalakäijale.

Audiitori arvamus
probleemi lahenduse
osas:
Risk:
Riski selgitus:

Määratleda märgi ja märgistusega jalgratturile konkreetsem ala, kus ta
saab takistustest vabamalt liikuda. Nihutada trajektoorist eemale
ohtlikud takistused ning tähistada need.
C4/3
Jalgratturil on konkreetsem ala, kus ta saab takistustest vabamalt liikuda
ning jalakäija on informeeritud alast, kus jalgratturid võivad tihedamalt
liikuda. Kokkupõrkeoht takistuse või teise liiklejaga on väiksem.
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Probleem nr:
Probleemi kirjeldus:
Risk:
Riski selgitus:

19

Asukoht (PK/km):

Riia tn ja Aleksandri
tn ristumine
Jalgratturile puuduvad selged juhised edasiseks marsruudi valikuks
märgi 321 „Jalgratta sõidu keeld” juures.
C3/6
Jalgrattur, kes soovib liikuda edasi piki Riia tn ja näiteks ületada Rahu
silda peab valima mingisuguse teise marsruudi. Marsruudi valikuks ei
ole aga juhiseid antud vaid on paigaldatud keelumärk. Jalgrattur võib
siiski kasutada kõnniteed või suunduda sõiduteele, kus ei ole talle ette
nähtud ruumi ja kohta, kust ta saab sõiduteele suunduda. Jalgratturi
ootamatu käitumine võib põhjustada liiklusohtu nii talle endale kui
jalakäijatele.
Lisaks on märk ühes suunas ning võib mujalt lähenevatele jalgratturitele
jääda märkamatuks.
Lisaks peab keelumärk juriidilises mõttes asuma teest paremal. Antud
juhul on osa kõnnitee laiusest keelumärgi mõju alt väljas.
Jalgrattur võib keeldu aimamata või märki nägemata sõita jalakäijatele
mõeldud alale, kus jalgratturile ei ole liiklemisvõimalusi loodud.

Audiitori arvamus
1) Rakendada jalgratta sõidu keeld selliselt, et kõik jalgratturid näeksid
probleemi lahenduse
ja saaks arvestada vastava keeluga. Suunata jalgrattur viitadega enne
osas:
keelumärki vajalikule marsruudile. Suunad saab tähistada ka
markeeringuga tee kattel.
2) Rakendada jalgratta sõidu keeld selliselt, et kõik jalgratturid näeksid
ja saaks arvestada vastava keeluga. Rajada jalgratturile ohutu koht
sõiduteele suundumiseks nii, et jalgratturil oleks mugav ja turvaline
sõiduteele suunduda ning mootorsõidukijuhid on informeeritud
jalgratturi võimalikust liitumisest mootorsõidukitega sõiduteel.
Risk:
1) B4/2
2) C4/3
Riski selgitus:
1) Jalgrattur on informeeritud vajalikust marsruudi muudatusest ning
teab, et minnes juhatatud marsruuti pidi jõuab ta oma sihtpunktini.
Jalgratturi poolt kõnnitee väärkasutuse võimalus on väiksem ning
kokkupõrkeoht on samuti väiksem.
30

2) Jalgrattur saab jätkata oma valitud marsruudil ja talle loodud
asukohas. Mootorsõidukijuhid on informeeritud jalgratturite
võimalikust ilmumisest sõiduteele ja oskavad nendega arvestada.
Kokkupõrkeoht on väiksem.
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Probleem nr:
Probleemi kirjeldus:
Risk:
Riski selgitus:

Audiitori arvamus
probleemi lahenduse
osas:
Risk:
Riski selgitus:

20

Asukoht (PK/km):

Riia tn ja Turu tn
ristmik
Jalgratta sõidu keeld on rakendatud laial alal ühe liiklusmärgiga.
C3/6
Üldjuhul paigaldatakse keelumärgid teest paremale, st nende mõju
peaks kehtima liiklusmärgi asukohast vasakul pool. Antud liiklusmärgi
asukoha korral võib tekkida arusaamatus, kus on tahetud keeldu
rakendada.
Jalgrattur ei pruugi näha kaugel eemal asuvat liiklusmärki ning siiski
sõita kõnniteel, kus ei ole tal mugavaid võimalusi sõitmiseks loodud.
Jalakäijad ei pruugi arvestada jalgrataste liikumisega seal, kus neil
tegelikult on keelatud liigelda. Sellest tulenevalt võivad toimuda
kokkupõrked ning sellega kaasneda vigastused.

Rakendada jalgratta sõidu keeld selliselt, et kõik jalgratturid näeksid ja
saaks arvestada vastava keeluga. Näiteks jalgratturitele mõeldud ala
piiritlemisega markeeringuga.
B4/2
Jalgrattur on informeeritud edasisest sõidu keelust ning käitub vastavalt
oodatule. Kokkupõrkeoht teiste liiklejatega on väiksem.
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Probleem nr:
Probleemi kirjeldus:
Risk:
Riski selgitus:

21

Asukoht (PK/km):

Turu tn ja Soola tn
ristmik
Fooriristmikel on märgistus mittevastav jalgratturite poolt tee
ületamiseks.
C3/6
Ülekäiguraja märgist 945a kasutatakse reguleeritaval ülekäigurajal, kus
foori ei kasutata ööpäev läbi. Märgis aga ei anna mootorsõidukijuhile
informatsiooni selle kohta, et sellel ülekäigurajal võivad liikuda ka
jalgratturid. Ristmikule jõuavad mitmed jalgratta- ja jalgteed ning
ristmikul ületatakse tänavat jalgratturite poolt. Oluline on, et jalgratturil
oleks mugav ristmikku ületada, kui ta on sellele ristmikule suunatud.
Kui mootorsõidukijuhil puudub info jalgratturite kohta, võivad need
tema jaoks ilmuda teele ootamatult ja toimuda võib kokkupõrge.
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Audiitori arvamus
probleemi lahenduse
osas:
Risk:
Riski selgitus:

Fooriga reguleeritud ülekäiguradadel kasutada märgist 947 „Fooriga
ülekäigurada”, mis tähistab reguleeritavat jalgratta- ja jalgteega
lõikumise kohta.
C4/3
Mootorsõidukijuhil on info võimalike jalgratturite kohta ületuskohal
ning ta oskab neid oodata. Kokkupõrkeoht on väiksem.
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Probleem nr:
Probleemi kirjeldus:
Risk:
Riski selgitus:

Audiitori arvamus
probleemi lahenduse
osas:
Risk:
Riski selgitus:

22

Asukoht (PK/km):

Riia tn ja Turu tn
ristmik
Jalgratturid suunatakse teeületust ootavate jalakäijate vahelt läbi.
C4/3
Jalgratta- ja jalgtee suunab jalgratturid Turu tn-le läbi teeületust
ootavate jalakäijate. Jalgratturi teeületust antud kohas ei soosita, sest
teisel pool Turu tn-t on jalgratta sõidu keeld ning jalgrattamarsruut
kulgeb Turu tn suunas. Samas jalgratturid ise kasutavad otsemat
võimalust (sinine nool). Samuti on paigutatud reklaamauto keset
jalakäijate ala, mis samuti takistab liiklejail mugavalt liigelda.
Teeületust ootavate inimeste vahelt sõites võib jalgrattur mõne
jalakäijaga kokku põrgata.

Tähistada jalgratturitele eraldatud osa mugavalt ja turvaliselt sellisesse
kohta, kus see segaks kõige vähem jalakäijaid. Samuti tähistada
jalakäijate kulgemise suunal jalgrattaalal piirkond, kus nende liikumise
suund lõikub jalgratturite omaga.
B4/2
Jalakäijad saavad mugavamalt kulgeda soovitud suunas ja jalakäijad on
informeeritud lõikuvast jalgrattarajast. Kokkupõrkeoht on väiksem.
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Probleem nr:

Probleemi kirjeldus:
Risk:
Riski selgitus:

23

Asukoht (PK/km):

Riia tn ning
Aleksandri ja Künni
tn ristumine
Jalgratturid kasutavad jalakäijatele mõeldud ülekäigurada tee ületuseks.
C3/6
Kuna liiklusmärgid ja teemärgistus viitab kõik sellele, et jalgrattur peaks
ületama Riia tn ülekäiguraja kõrvalt, siis teised liiklejad ei pruugi
arvestada sellega, et jalgratturid kasutavad sama teeületuskohta. Kui
jalakäijad ei arvesta jalgratturite sõitmisega ülekäigurajal, siis võib
toimuda ootamatusi käitumises ning toimuda kokkupõrkeid. Skeemil 3
on näidatud punasega jalgrattale keelatud ala ja sinisega jalgrattale
lubatud ala. Sinine nool tähistab jalgratturi liikumise soovi.

1)

2)

36

3)
Audiitori arvamus
1) Lubada märkide ja märgiste muutmisega jalgratturitel ületada
probleemi lahenduse
ülekäigurada koos jalakäijatega.
osas:
2) Visuaalselt konkretiseerida jalgratturitele lubatud liikumisala sellest
alast, kus jalgratturitel ei ole lubatud liigelda ning suunata nad
konkreetsemalt jalgratturitele mõeldud teeületuskohale.
Risk:
1) C4/3
2) C3/6
Riski selgitus:
1) Jalakäijad teavad, et jalgratturid ületavad teed koos nendega ning
oskavad jalgratturitega arvestada. Lisaks on jalgratturil tegelikult
kohustus liikuda jalakäijatega ühises ruumis jalakäija kiirusega.
Ootamatu käitumise ja kokkupõrgete oht on väiksem.
2) Jalgratturitele on selge, kus on koht jalgrattaga tee ületamiseks ning
nad on suunatud õigesse kohta. Samas võib olla, et jalgratturi
liikumissuund lõikub, õigesse kohta jõudmiseks, jalakäijate
liikumissuunaga. Kokkupõrkeoht võib jääda samaks.
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Probleem nr:

24

Probleemi kirjeldus:
Risk:
Riski selgitus:

Jalgratta- ja jalgtee märk on puu taga peidus.
C4/3
Tulles piki Riia tn kesklinna poolt ja Akadeemia tn-lt ei ole liiklusmärk
eemalt nähtav ning liikleja ei tea, et sealt algab jalgratta- ja jalgtee.
Jalgrattur võib kasutada muid alternatiivseid marsruute ning sattuda
talle ohtlikesse kohtadesse.

Audiitori arvamus
probleemi lahenduse
osas:

Paigaldada märk nii, et see oleks liiklejatele paremini nähtav.
Rajada jalgratta- ja jalgtee Akadeemia tänavalt praeguse jalgratta- ja
jalgtee alguseni, et jalgrattur ei peaks Akadeemia tänavalt Riia tänava
kaudu jalgratta- ja jalgteele suunduma, vaid saaks seda teha mugavalt
mootorsõidukitest eraldatult.
B4/2
Liiklejad näevad märki ja teavad, et kust algab jalgratta- ja jalgtee ning
Akadeemia tänavalt on võimalik ohutult ja mugavalt jõuda jalgratta- ja
jalgteele.

Risk:
Riski selgitus:

Asukoht (PK/km):

Riia tn ja Akadeemia
tn ristmik
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Probleem nr:

25

Asukoht (PK/km):

Riia tn 15b maja ees;
Riia tn 17 maja ees;
Riia tn 29a maja ees;
Riia tn 37 maja ees

Probleemi kirjeldus:
Risk:
Riski selgitus:

Tähistamata takistused jalgratta- ja jalgteel.
D3/8
Jalgrattur võib takistust mitte märgata ning sellele otsa sõita.
Tagajärjeks võib olla kukkumine ja raske vigastus.

39

Audiitori arvamus
1) Kõrvaldada takistused jalgrattaga liikumise alas.
probleemi lahenduse 2) Tähistada takistused jalgrattaga liikumise alas tähelepanu äratavate
osas:
tähistega.
Risk:
1) B4/2
2) C4/3
Riski selgitus:
1) Jalgratturi teekoridor on takistustest vaba ning otsasõit neile ei ole
võimalik. Kokkupõrkeoht on madal.
2) Jalgrattur on informeeritud eesolevast takistusest ning saab sellest
hoiduda. Kokkupõrkeoht on madalam.
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Probleem nr:
Probleemi kirjeldus:
Risk:
Riski selgitus:

Audiitori arvamus
probleemi lahenduse
osas:

Risk:
Riski selgitus:

26

Asukoht (PK/km):

Riia tn ja Vaksali tn
ristmik
Sõidutee on tähistatud jalgrattatee märgiga. Sellise lähenemisnurga alt
ei ole aru saada, et jalgrattarada jätkub sõidutee servas.
D2/12
Jalgrattur eeldades, et märk vastab tõele, võib sõita sõiduteele ja seal
kokku põrgata teise sõidukiga.

Kujundada keskkond ja liikluskorraldus selliselt, et jalgratturile oleks
arusaadav, kus ta võib sõita ning kus liiguvad teised sõidukid.
Jalgrattaraja tähistus ja märgistus tuua jalgrattaraja alguseni. Märk
paigaldada õigesse kohta ja õige märkide kombinatsiooniga (koos
tahvliga 882 „Kehtivusrada“).
Tähistada jalgrattaga liikumise ala märgistusega ka eelnevalt enne
sõiduteeäärset jalgrattarada.
C4/3
Jalgratturile on selge, kus ta tohib liigelda ja kokkupõrkeoht teiste
sõidukitega on madalam.
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Probleem nr:
Probleemi kirjeldus:
Risk:
Riski selgitus:

Audiitori arvamus
probleemi lahenduse
osas:
Risk:
Riski selgitus:
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Asukoht (PK/km):

Riia tn ja Vaksali tn
ristmik
Jalgratta- ja jalgtee alguse märk on tee algusest kaugel.
C2/9
Jalgratta- ja jalgtee märk ei näita tee alguse kohta ning
mootorsõidukijuhid võivad sõita jalgratturite ja jalakäijate alale.
Tegemist on väga ebamäärase liikluskorraldusega, mis põhjustab kõigis
liiklejates segadust. Oht sattuda kokku teise liiklejaga on suur kuna
jalakäijad ja jalgratturid eeldavad, et sõiduteest väljapool asuv ala on
neile liiklemiseks, aga mootorsõidukit ei keela miski sellele alale
sõitmast ning mootorsõidukijuht võib eeldada, et ta võib ka seal sõita.
Kokkupõrkel võivad olla rasked tagajärjed.

Paigaldada liiklusmärgid jalgratta- ja jalgtee algusesse nii, et
mootorsõidukijuhid mõistavad, et tegemist on alaga, kus liiguvad
jalgratturid ja jalakäijad.
B4/2
Liiklejatele on selge, kus nad liigelda võivad ning kokkupõrkeoht on
väiksem.
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Probleem nr:

28

Asukoht (PK/km):

Riia tn ja Vaksali tn
ristmik

Probleemi kirjeldus:
Risk:
Riski selgitus:

Sodi pudeneb tunneli pealt jalgratta- ja jalgteele.
C4/3
Tunneli peal kasvavate taimede jaoks pandud materjal pudiseb jalgrattaja jalgteele, mis võib segada ja takistada liiklejaid. Näiteks võib liikleja
teha mingi ootamatu liigutuse või püüda maas olevast sodist ümber
minna. Ootamatu suunamuutus võib põhjustada ohtu ning toimuda võib
kokkupõrge või kukkumine.

Audiitori arvamus
probleemi lahenduse
osas:
Risk:
Riski selgitus:

Puhastada jalgratta- ja jalgtee ning paigaldada materjali kukkumist
takistavad tõkked.
B4/2
Materjal ei pudise enam jalgratta- ja jalgteele ning liiklejad saavad
mugavalt liigelda ilma segava sodita. Kukkumise või kokkupõrkeoht on
väiksem.
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Probleem nr:
Probleemi kirjeldus:
Risk:
Riski selgitus:

Audiitori arvamus
probleemi lahenduse
osas:
Risk:
Riski selgitus:

29

Asukoht (PK/km):

Riia tn ja Vaksali tn
ristmik
Teede lõikumine on ebamäärane ja teeandekohustus on jalgratturitele
üheselt ja arusaadavalt reguleerimata.
C2/9
Piki Riia tn otsesuunas sõitval jalgratturil on eesõigus, kuid jalgrattaraja
märgistus kulgeb Riia tn ja Vaksali suunal. Märgistus ei anna
jalgratturile mingit otsest indikatsiooni teeandekohustuse kohta, vaid
pigem teeb otsuse tegemise keerulisemaks. Segaduses võivad toimuda
jalgratturite kokkupõrked suhteliselt suurel kiirusel.

Reguleerida üheselt jalgratturite omavaheline teeandekohustus.
Märgistada lõikumine ümber nii, et jalgratturile oleks selge, kes kellele
teed peab andma ning tagada liiklusmärkidega teeande kohustus.
B4/2
Jalgratturitel on selge, kes kellele teed peab andma ning kokkupõrke oht
on väiksem.
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Probleem nr:
Probleemi kirjeldus:
Risk:
Riski selgitus:

Audiitori arvamus
probleemi lahenduse
osas:

Risk:
Riski selgitus:

30

Asukoht (PK/km):

Riia tn ja Vaksali tn
ristmik
Jalakäija peab jalgrattaraja ületamiseks ohutuses veenduma vaadates üle
õla selja taha.
C3/6
Jalakäija, kõndides piki Riia tn, peab ületama kahesuunalise
jalgrattaraja ning veenduma ohutuses vaadates üle õla, mis jalakäijale ei
ole mugav. Jalgrattaraja kulgemine on kujundatud jalgratturile soodsalt
ning tee andmine jalakäijale ülekäigurajal võib tunduda ebavajalikuna.
Samas jalakäija otseliikumise suund on suunatud kõrvale ning asukoha
valik on ebamäärasuse ja ruumi tõttu raskendatud. Võivad toimuda
jalakäija ja jalgratturi kokkupõrge raskete tagajärgedega.

Kujundades jalgratturite omavaheline teeandekohustus konkreetsemalt
(vt probleem 29) aitab see korrastada ka jalakäijate liikumist.
Jalakäijate lõikumised jalgrattarajaga muuta jalakäijale loogilisemaks
ning informeerida jalgratturit (märgistuse või märkidega) ristumisest
jalakäijatega.
B4/2
Jalgrattaraja ületused on jalakäijatele loogilisemad ja ohutumad ning
kokkupõrkeoht on väiksem.
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Probleem nr:

Probleemi kirjeldus:
Risk:
Riski selgitus:

31

Asukoht (PK/km):

Linna siseneva suuna
Riia tn lõik Kastani
tn kuni Võru tn;
linnast väljuva suuna
Riia tn lõik Küüni tn
kuni Akadeemia tn
Rattakaardi marsruudid on jalgratturi jaoks ebamugavad ja
ebaloogilised ning ei lähe kokku soovitud marsruutidega.
B3/4
Jalgrattamarsruudid ei ole võimalikult sirget ja otsest teed mööda viidud
ning marsruutide järgimiseks tuleb ületada mitu korda Riia tn-t.
Kohtvaatlus näitas, et jalgrattaga liigutakse mõlemal pool Riia tänavat
ja mõlemas suunas (vt fotod allpool). Kui ratturid liiguvad seal, kus
neile ei ole võimalusi loodud ja nendega ei arvestata, siis on
tõenäolisem, et nad sattuvad rohkem konflikti teiste liiklejatega või
teekond nõuab neilt pingelisemat sõitu. Need asjaolud aga võivad viia
õnnetusteni.
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Audiitori arvamus
probleemi lahenduse
osas:
Risk:
Riski selgitus:

Kujundada jalgrattamarsruudid jalgratturitele mugavaks ja loogiliseks.

B4/2
Jalgratturid saavad mugavalt ja ohutult kasutada nende soovitud
marsruute.
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6 Muud audiitori poolt esitatud tähelepanekud
Tähelepanek
Ettepanek
Puuduvad suunavad viidad jalgrattatee Paigaldada suunaviidad kohtadesse, kus
kulgemise kohta ning marsruudi valikuks.
jalgrattatee suund muutub või jalgrattatee
lõpeb. Viitadel kajastada ka sihtpunkte, kuhu
jalgratturid soovivad jõuda, et nad leiaksid
vajaliku marsruudi kergemini üles.

7 Audiitorile esitatud lähtematerjalide loetelu
Audiitor lähtus etteantud lähteülesandest ja tööala määratlenud skeemist. Töö aluseks on
kohtvaatlus ning selle käigus tehtud fotod ja tähelepanekud.
Liiklusõnnetuste info on saadud Transpordiameti kodulehelt.

8 Audiitori kinnitus
Audiitor kinnitab käesolevaga, et käesolev liiklusohutuse audit on koostatud sõltumatult ja
objektiivselt. Projekteerija on teinud liiklusohutuse seisukohalt head tööd.
Tallinnas, 06.09.2022. aastal.
Allkiri: Reigo Ude
Eesti Ehitusinseneride Liit, kutsetunnistuse nr 155622, 17.04.2020, diplomeeritud teedeinsener
tase 7, liiklusohutuse auditi tegemine.
/allkirjastatud digitaalselt/
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