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1. Sissejuhatus 

Käesolev töö „Liiklusuuring Tähe tn 99 krundi detailplaneeringu realiseerimisega kaasneva 

liiklusmõju hindamiseks“ on koostatud Liikluslahendus OÜ poolt Tartu Linnavalitsuse 

linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna tellimusel. 

Töös esitatakse: 

 olemasolevad liiklussagedused; 

 Tähe tn 99 krundi detailplaneeringu (edaspidi Tähe 99 planeering) ning Kuru tn 18  

krundi detailplaneeringu (edaspidi Kuru 18 planeering) realiseerimisega lisanduva 

liikluskoormuse prognoos; läbilaskvuste kontrollarvutused; 

 hinnang Kuru tänava ning Kuru tn – Tähe tn ristmiku planeeringulahendusele ja selle 

vastavusele Tähe 99 planeeringu ning Kuru 18 planeeringu realiseerimisega 

lisanduvale liikluskoormusele; 

 ettepanekud Tähe tn 99 planeeringu liiklusskeemi muutmiseks. 
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2. Olemasolevad liiklussagedused 

Kuru tn - Tähe tn ristmikul viidi liiklusloendused läbi 15.11.2011.a hommikusel tipptunnil kl 

7.30-8.30 ja õhtusel tipptunnil kl 15.30-17.30. Loendustulemused on esitatud diagrammidel 

2.1., 2.2 ning lisas 1. 

Hommikusel tipptunnil Kuru tänaval praktiliselt liiklus puudub (Kuru tänavalt Tähe tänavale 

sõitis parempöördega kaks sõiduautot ning Tähe tänavalt sõitis parempöördega Kuru 

tänavale üks sõiduauto). Ühtki vasakpööret ristmikul ei toimunud. Samal ajal oli Tähe tänaval 

liikluskoormus suur: kesklinna poolt tuli 751 üa/h ning Teguri tänava poolt 468 üa/h.  

Diagramm 2.1 
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Õhtusel tipptunnil oli Tähe tänava liikluskoormus Kuru tn ristmiku piirkonnas hommikusega 

võrreldes tervikuna ca ¼ võrra suurem. Kesklinna poolt tuli mööda Tähe tänavat 546 üa/h 

(hommikuga võrreldes ca 30% vähem) ning Teguri tänava poolt 972 üa/h (hommikuga 

võrreldes ca 2 korda rohkem). Seega Tähe tänaval kesklinna suunas on läbilaskvus 

ammendunud (keskmine sõidukitevaheline intervall 3,7 sek, liiklusseadusega minimaalne 

lubatav 2 sek). 

Samal ajal olid Kuru tänava liiklussagedused mõlemas suunas sisuliselt võrdsed ja tänava 

koormus 13 a/h. 

 

Diagramm 2.2 
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3. Detailplaneeringute realiseerimisega lisanduva liikluskoormuse prognoos 

Arvestades liiklusloenduste tulemusi vaadeldakse liikluskoormuste prognoosimisel ja 

läbilaskvuste kontrollimisel kõigepealt õhtust tipptundi. 

Arvestades varasemaid liiklusloenduste kogemusi elurajoonides võib eeldada, et 

planeeringute realiseerimisel korterelamutele rajatavad 31 parkimiskohta (20 kohta Kuru 18 

krundile ja 11 kohta Tähe 99 krundile) tekitavad täiendavat liiklust järgmiselt: 

 parklatest väljuv liiklus 12 a/h (iga 5 korteri kohta 2 autot), 

 parklatesse sisenev liiklus 18 a/h (iga 5 korteri kohta 3 autot). 

Täiendavate liiklussageduste jagunemine on toodud joonisel 3.1. 

 

Joonis 3.1 Täiendavad liiklussagedused planeeringute realiseerimisel õhtusel tipptunnil (a/h) 
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Tabel 3.1. 

 

 

Cm - läbilaskvus (sa/h) 
 
CSH – ühiskasutusraja läbilaskvus (sa/h) 
 
CR – reservläbilaskvus (sa/h) 

Tabel 3.2. Teenindustasemed foorjuhtimiseta ristmikul 

 

Teoreetilised arvutused näitavad, et vasakpöördel on Kuru tänavalt teoreetiline läbilaskvus 

ammendunud (kuna ühiskasutusrada, siis on takistatud ka parempööre) sõltumata sellest, kui 

suur on liiklus Kuru tänaval. Ka hommikusel tipptunnil, kus võib arvestada parklatest 

väljuva liiklusega 18 a/h (iga 5 korteri kohta 3 autot) ja Tähe tn liiklus on õhtuga võrreldes ca 

¼ võrra väiksem, on teoreetiline läbilaskevõime ammendunud. Kuna arvutusmetoodika ei 

arvesta naaberristmike mõju ja liikluse ebaühtlust, siis just väga väikeste 

liiklussageduste korral ei kajasta see kõige paremini tegelikku olukorda. Praktikas 

siiski ummikuid veel ei ole ja ka planeeringute realiseerimisel pole järjekordi oodata, 
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kuid arvestada tuleb siiski tänasest veidi suuremate ooteaegadega. Paremini arvestab 

tegelikku olukorda liiklusmudel (joonis 3.1, diagramm 3.1 ja 3.2), kust selgub, et Tähe-Kuru 

ristmikul on keskmine kriitilise suuna läbilaskvuse tase Z alla 0,4 ja kõrvalasuva Tähe-Tehase 

ristmikul aga 0,9-1,0 (ristmik töötab läbilaskvuse piiril). 

Modelleerimise tulemusena saadud liiklussageduste jagunemine Tähe-Kuru ristmikul kinnitab 

hästi hinnangulist sageduste jaotust (tabel 3.1). 

Diagramm 3.1 

 

Diagramm 3.2 

 



Joonis 3.2 



 

4. Hinnang Kuru tänava ning Kuru tn – Tähe tn ristmiku planeeringulahendusele ja 

ettepanekud liiklusskeemi täiendamiseks. 

Kuru 18 planeeringus on arvestatud nüüdseks juba realiseeritud OÜ Smart Consulting poolt 

2005.a. koostatud Kuru tänava asfalteerimise tööprojektiga, ettepanekuid tee ristlõigete 

muutmiseks esitatud ei ole. 

Tähe 99 planeeringuga on ette nähtud laiendada Kuru tn sõiduteed 1 m võrra Tähe tn 97, 

97a krundi poolt ja ulatuses. 

Sellisel äärekivi asukohal (punane joon fotol 4.1) on aga järgmised puudused: 

 Tähe 97, 97a krundi aed jääb 20 cm kaugusele sõiduteest (vahetult kõverusraadiuse 

lõpus), aed vajab kindlasti tähistamist liiklusmärkidega, kuid jääb aiale otsasõidu oht 

teenindavate veoautode poolt. 

 Jalakäijad saavad Tähe tänava poolt piiratud nähtavusega teelõigul kasutada 

liiklemiseks ainult sõiduteed. Nagu fotolt 4.1 näha, on teepeenart peale äärekivi 

paigaldamist jalakäijate poolt usinasti kasutatud ja see saab olema peale kortermajade 

rajamist kõige kasutatavam teepool. Seega suureneb tänasega võrreldes jalakäijatele 

otsasõidu oht Tähe tänavalt pööret lõpetavate sõidukite poolt (parempöörajal puudub 

nähtavus, vasakpöörajat segab vastutulev liiklus).  

 

Foto 4.1. Vaade Kuru tänavale Tähe tänava suunas 

Eeltoodut arvestades on ettepanek rajada Kuru tänava kesklinnapoolsele teeäärele 2 m 

laiune (hea norm) kõnnitee kuni Kuru tn 16 krundini (joonis 1211/26-1). 
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Rahuldava tulemuse tagab ka lahendus, kus kõnnitee rajatakse ainult planeeritud Kuru tn 18 

sissesõiduteeni. 

Hea lahenduse tagaks 5,5 m laiune sõidutee Kuru tänaval Tähe 99 krundi ulatuses (sõidutee 

ääre orienteeruv asukoht näidatud fotodel 4.1 ja 4.2 kollase joonega). Selline laius võimaldab 

märgistada telgjoone ja tagab ka teenindava veoauto ja sõiduauto normaalse möödumise, nii 

nagu see on ette nähtud Tähe 99 planeeringus, kuid see eeldab tänavavalgustusposti 

ümbertõstmist ning äärekivi nihkub Tähe tänava kõnniteel asuvale puule lähemale. Kui 

äärekivi panek puule lähemale ei ole võimalik, on rahuldavaks lahenduseks ka 

kesklinnapoolse kõnnitee rajamine Tähe tänava poolses otsas 1,5 m laiusena ja (või) 

sõidutee rajamine 5,0 m laiusena 

Ettepanek on Tähe 99 krundi ulatuses rajada Kuru tänavale 2 m laiune kõnnitee, mis osaliselt 

tuleks Tähe 99 krundile. 

 

Foto 4.2. Vaade Kuru tänavale Tähe tänava poolt 

Töö käigus kaaluti ka varianti lubada väljasõitu Tähe tn 99 krundile planeeritud 11-kohalisest 

parklast otse Tähe tänavale. Arvestades siiski, et parkla poolt tekitatav liiklus on väga 

tagasihoidlik (hommikusel tipptunnil ca 6 autot mõlemas suunas kokku ja õhtusel tipptunnil ca 

10 autot), ei ole täiendava konfliktpunkti tekitamine ristmiku vahetusse lähedusse (kuni 30 m) 

põhjendatud. 
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Liikluse rahustamiseks on sobivad kohad künnise rajamiseks Kuru tn 5 juures ja Kuru tn 16 

elektriposti juures. 

Kuru tn 18 planeeringuga on ette nähtud Kuru 20 krundi juurdepääs uude kohta. Ilmselt 

puudub selleks vajadus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ettepanekud planeeringute liikluslahenduste täiendamiseks on esitatud joonisel 1211/26-1. 

 

5. Kokkuvõte 

Kuru tänav on käesoleval ajal väga väikese liiklusega tänav (hommikusel tipptunnil 3 

a/h ja õhtusel tipptunnil 13 a/h mõlemas suunas kokku) ja jääb väikese 

liiklussagedusega normidele vastavaks juurdepääsutänavaks ka kortermajade 

rajamisel, kui hinnangulised liiklussagedused mõlemas suunas kokku on: 

 Tähe tänava poolses otsas hommikusel tipptunnil on ca 20 a/h (keskmiselt auto iga 3 

minuti järel), õhtusel tipptunnil 40 a/h (vähem kui auto minuti kohta); 

 Tehase tänava poolses otsas hommikusel tipptunnil on ca 10 a/h (keskmiselt auto 

iga 6 minuti järel), õhtusel tipptunnil 20 a/h. 

Juurdepääsude normatiivne liiklussagedus sõidutee laiuse 4,6 m korral on (suurim lubatud 

sõidukiirus 20 km/h) on 25 kuni 100 a/h. 

Kui arvestatakse käesolevas töös esitatud ettepanekuid liikluse rahustamiseks 

(künniste rajamine) ja kergliiklejate ohutuse suurendamiseks (kõnniteede rajamine), 

siis liikluskeskkond Kuru tänaval ei halvene. 
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Lähtematerjalide loetelu 

 

 Kuru 18 krundi detailplaneering (AS K&H poolt 2010.a.koostatud töö nr 05DP96) 

 Tähe tn 99 krundi detailplaneering (Artes Terrae OÜ poolt 2011.a. koostatud töö 

nr 55DP10) 

 Kuru tänava asfalteerimise tööprojekt (OÜ Smart Consulting poolt 2005.a.koostatud töö 

nr 05/020) 

 Tartu liiklussagedused 2011 (Stratum OÜ) 

 Liiklusloenduste tulemused Tähe-Kuru ristmikul (Liikluslahendus OÜ) 

 



Lisa1 Liiklusloenduste tulemused 
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Joonised 

Joonis 1211/26-1 Kuru tn planeeringute lahendused ja ettepanekud täiendusteks M 1:500 

Joonis 1211/26-2 Kuru tn planeeringute lahendused ja ettepanekud täiendusteks M 1:250 
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