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SISSEJUHATUS  

Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimise projekti I etapp hõlmab Peterburi tee – Suur Sõjamäe, 
Tartu maantee – Laagna tee – Filtri tee – Tehnika tänava ning Järvevana tee vahelist piirkonda. 
Projekti käigus teostatavad ehitustööd vähendavad oluliselt Peterburi tee ja Tartu maantee 
ühenduskoha, Suur-Sõjamäe tänava ning Tartu maantee ja Järvevana tee ühenduskoha 
liikluskoormust. Samuti paranevad oluliselt Tartu maantee mõlema suuna sõidutingimused. 
Projekti rahastatakse Ühtekuuluvusfondi ja Tallinna linna vahendite arvelt.  

JOONIS 1. ÜLEMISTE LIIKLUSSÕLM REKONSTRUEERIMISE I ETAPP 

 

Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimise I etapi projekteerimistööde ja liiklusanalüüside 
teostamisel selgus, et: 

• peale Ülemiste liiklussõlme I etapi valmimist jääb rekonstrueeritava liiklussõlme 

lähipiirkonda oluline liikluse sujuvust takistav teelõik Tartu maanteel; 

• puudub otsene läbipääs Järvevana tee ja Tehnika tänava vahel ning samuti puudub otsene 

ühendus Peterburi tee ja Järvevana tee vahel; 

• linna keskel takistab endiselt liiklust ohtlik samatasandiline raudteeülesõidukoht Veerenni 

tänaval. 

Tulevikus muutuvad Ülemiste piirkonna liiklusseisakud üha pikemaks ning lahendamata nn. 

pudelikaelad liikluses hakkavad tekitama ummikuid (eriti Vana-Tartu maantee – Tähnase tee 

lõigul, aga ka Veerenni tänava raudteeülesõidul) ning keskmised ühenduskiirused kesklinnas 

võrdsustuvad jalgsikäigu kiirusega. Selle tulemusel halveneb piirkonna õhu- ja elukvaliteet. 

Tehnika-Filtri ühendustee liiklusprognoos näitas, et perspektiivaastal 2022 on Tallinna 

keskmine ühenduskiirus 16 km/h ehk umbes poole väiksem kui tänapäeval ja projekti ellu 

viimata (s.h ülemiste liiklussõlme I etapp) on kesklinn ja Järvevana-Peterburi liiklussõlm 

täielikult ülekoormatud. 
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Tallinna lennujaama arenguga märkimisväärselt suureneb liikluskoormus Tartu maantee 

lennujaama väljasõidutee ristmikul ning Tartu maantee lennujaama sissesõidutee ja lennujaama 

parkla ristmikel. Tallinna lennujaama arenguplaanid on järgmised: peale lennujaama laiendust 

parkimiskohtade arv parklas on 2000 ning reisijate arv aastas on 5 mln, (mis peaks genereerima 

ca 4 korda suuremat liiklust, kui täna). Kui näiteks täna on parkla kasutatavus 75 sa/h, siis peale 

laiendust võib see arv suureneda 300-ni sa/h. Peab ka arvestama autodega, mis sõidavad 

lennujaama ette. K-projekt AS-i poolt läbi viidud liiklusuuring näitas, et  projekti ellu viimata on 

aastaks 2025 lõigu Ülemiste ristmik – Juhtme tänav teenindustase F, mis on madalaim tase, 

tähistades tihedaid seisakuid ning autode ooteaega ristmikel enam kui 60s. 

Veerenni raudteeülesõit on antud raudteetrassil ainuke suure reisirongide liikluskoormusega 

samatasandiline ülesõit ning linna keskel asuv raudteeülesõit on väga liiklusohtlik. 

Loetletud kitsaskohtade kõrvaldamiseks ja liikluse sujuvuse tõstmiseks tuleks: 

• rekonstrueerida Tartu maantee lõik „Vana-Tartu maantee – Tähnase tee“ 2+2 realiseks; 

• rajada Järvevana tee - Tehnika tänava ühendustee ning uus raudtee alune tunnel 

ühendamaks Peterburi tee – Järvevana teega; 

• sulgeda Veerenni tänava samatasandiline raudteeülesõidu koht, mis on antud 

raudteetrassil ainuke suure reisirongide liikluskoormusega samatasandiline ülesõit ja 

selle eritasandiliseks ehitamine muudaks nii raudteeliikluse kui ka autoliikluse antud 

piirkonnas oluliselt sujuvamaks likvideerides ooteajad kinniste tõkkepuude taga. 

JOONIS 2. ÜLEMISTE LIIKLUSSÕLME REKONSTRUEERIMINE TALLINNAS II ETAPP 

 

Loetletud ehitustööd on küll Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimise projekti I etapile 
geograafiliselt lähedalasuvad, kuid neid võib vaadelda kui teineteisest eraldiseisvaid projekte. 
Nimetatud tööd on projekti skoobi laiendamise mõistes küll sobilikud, kuid kuna need ei ole 
otseselt I etapi toimimise eelduseks, võib neid vaadelda ka eraldi. Sellest tulenevalt on 
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium seisukohal, et olukorra efektiivsemaks 
lahendamiseks tuleb vajalikest lisategevustest moodustada üks siseriiklikult rahastatav projekt 
nimega „Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimine Tallinnas II etapp“. 
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„Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimine Tallinnas II etapp“ hõlmab: 

• Tartu mnt rekonstrueerimist lõigus Vana-Tartu mnt – Tähnase tee; 
• Järvevana tee ja Tehnika tänava ühendustee rajamist koos raudteealuste tunnelitega 

ning Veerenni tänava raudteeülesõidu sulgemist. 

Ülemiste liiklussõlme II etapi ehitustööd on oluline osa Ülemiste liiklussõlme 
rekonstrueerimisest, mis võimaldaksid likvideerida I etapi järel ilmnevad kitsaskohad. 

Järvevana tee ja Tehnika tänava ühendustee ning Tartu maantee rekonstrueerimine Ülemiste 
liiklussõlmes moodustavad osa Lõunaväilast, mille peamine eesmärk on juhtida läbivliiklus 
kesklinnast eemale. Lõunaväila kooseisus on Järvevana tee ja Tehnika tänava ühendusteel 
oluline osa liiklusvoogude jagamisel kesklinna ning ida- ja läänepoolsete linnaosade vahel. 

JOONIS 3. LÕUNAVÄIL 
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PROJEKTI KIRJELDUS JA EESMÄRGID 

PROJEKTI KIRJELDUS 

„Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimine Tallinnas II etapp“ projekt koosneb kahest osast: 
Järvevana tee ja Tehnika tänava ühendustee rajamine ning Tartu mnt rekonstrueerimine lõigus 
Vana-Tartu mnt – Tähnase tee. 

1. Järvevana tee ja Tehnika tänava ühendustee rajamine  

Liiklussõlme rekonstrueerimise käigus rajatakse Järvevana tee - Tehnika tn ühendustee ning uus 
raudtee alune tunnel ühendamaks Peterburi tee – Järvevana teega. Selleks rajatase 4-külgne 
ringristmik. Ringristmikuna toimiva tee kuju on venitatud lähtuvalt olemasolevatest raudteedest 
ja projekteeritud sõiduteedest. Järvevana tee ja Tehnika tänava ühendustee rajamine võimaldab 
likvideerida linna keskel asuva liiklusohtliku Veerenni raudteeülesõidu. Samuti väheneb autode 
arv antud piirkonna ühel kõige kitsamal teelõigul Tartu maanteel Peterburi tee ja Odra tänava 
vahelisel lõigul, kuna rajatava ühendusteega tagatakse parem juurdepääs Filtri tee piirkonda ja 
Tehnika ning Veerenni tänavate piirkonda. Veerenni raudteeülesõidu sulgemisega muutub 
oluliselt paremaks ka piirkonna elanike elukeskkond, kuna seda ei läbi enam transiitliiklus. 

JOONIS 4. JÄRVEVANA TEE JA TEHNIKA TÄNAVA ÜHENDUSTEE 
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2. Tartu maantee rekonstrueerimine lõigus Vana-Tartu maantee - Tähnase tee 

Peale Ülemiste liiklussõlme valmimist jääb rekonstrueeritava liiklussõlme lähipiirkonda oluline 
liikluse sujuvust takistav teelõik Tartu maanteel. Riigi poolt rekonstrueeritakse olulistes 
mahtudes Tallinn-Tartu-Luhamaa maantee, mistõttu oleks otstarbekas korda teha esialgsetes 
Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimise projekti mahtudes mittesisaldunud Tartu maantee osa 
alates Tallinna linna piirides, et tagada sujuv ühendus Tartu maantee 2+2 rajalise Tallinn-Tartu-
Luhamaa maanteega.  

JOONIS 5. TARTU MNT REKONSTRUEERIMINE LÕIGUS VANA-TARTU MAANTEE - TÄHNASE TEE 

 

Tartu maantee rekonstrueerimine lõigus Vana-Tartu maantee - Tähnase tee tagab liikluse 
sujuvuse Ülemiste sõlmes ja Tallinnast Tartu poole suunduval lõigul.  

Tartu maantee rekonstrueerimine lõigus Vana-Tartu maantee – Tähnase tee võimaldaks 2+2 
sõidurajaga autotee rajamise, kergliiklustee rajamise (suures osas eraldatuna sõiduteest) ja 
tagaks oluliselt parema ja ohutuma bussiliikluse Mõigu asumisse, parema juurdepääsu 
teeäärsetele eramutele (osadele eramutele rajatakse eraldi juurdepääsuteed) ning paremad 
elamistingimused piirkonnas (rajatakse müratõkkeseinad, sadevete ärajuhtimine jne). 

Projekti tulemusena muudetakse Tartu maantee – Vana-Tartu maantee foorjuhtimiseta 
kolmeharuline ristmik foorjuhitavaks ristmikuks. Segav voog Vana Tartu maanteelt väljasõidule 
on hetkel ca 2700 sa/h hommikul ning 2900 sa/h õhtul ning väljasõit peateele on raske ja ohtlik. 
Projektijärgselt saab vasakpööret peateele teostada kahest sõidurajast, peateel 
otsesuunaliikumiseks on 3+3 sõidurada. 

Tartu maantee ja Kanali tee ristmik on hetkel 3 haruline anna teed ristmik, kus peatee on Tartu 
maantee. Tartu maanteel moodustub enne ristmikku vasakpöörderada pööramiseks Kanali 
teele. Ristmikul on intensiivne pöördeliiklus – hommikusel tipptunnil vasakpööre Kanali teele 
on ca 250 sa/h ning õhtusel tipptunnil ca 150 sa/h. Kuna ristmik on reguleerimata, on pöörete 
teostamine raskendatud. Lõigule Vana Tartu maantee – Kanali tee on projekteeritud linnast 
väljuvale suunale 2 sõidurada ja linna sisenevale suunale 3 sõidurada. Tartu maantee linna 
siseneval suunal asub kilomeetri Km 4,730 kolmandal sõidurajal bussipeatus, pärast mida 
ühistranspordi rada lõpeb ja algab tavaline sõidurada. Alates kilomeetrilt Km 4,581 hakkab 
tekkima Tartu maantee linnast väljuvale suunale vasakpöörderada Kanali teele. Tartu maantee – 
Kanali tee ristmik muutub fooriristmikuks, kus peatee on Tartu maanteel liiklejatel. Linnast 
väljuval suunal kulgeb Tartu maanteel kaks sõidurada otse ja üks vasakpöörderada Kanali teele. 
Linna siseneval suunal kulgeb mööda Tartu maanteed otse kolm sõidurada, millest üks on 
ühistranspordi rada, mida võib kasutada ka parempöördeks Kanali teele. 

Lõigul Kanali teest kuni Mõigu teeni on Tartu maanteel 1+1 sõidurada. Liiklusintensiivsus antud 
lõigul ühe raja kohta ületab kohati 1400 sa/h, käsitleva lõigu läbilaskevõime on ammendumas. 
Teelõik vajab laiendamist.  
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Lõigul Kanali teest kuni Raudkivi teeni asub kaks peatu anna teed ristmikku: üks Kuldala teega 
ja teine Juhtme tänavaga, mis on ühesuunaline suunaga Tartu maanteest eemale. Mõlemal pool 
Tartu maanteed asuvad eramajadega kinnistud. Tartu maantee lõigule Kanali teest kuni 
Raudkivi teeni on projekteeritud mõlemas sõidusuunas kaks läbivat sõidurada. Täiendavalt 
läbivatele sõiduradadele on projekteeritud pöörderajad ja ühistranspordi rajad. 

Kilomeetril KM 5,205 asub Tartu maantee – Raudkivi tee fooriristmik. Tartu maantee linnast 
väljuval suunal hakkab kulgema otse üle ristmiku kolm sõidurada, millest üks on ühistranspordi 
rada, mida võib kasutada ka parempöördeks Raudkivi teele. Tartu maantee linna siseneval 
suunas hakkab kulgema otse üle ristmiku kaks sõidurada. Lisaks on täiendav vasakpöörde rada 
Raudkivi teele. Raudkivi teel säilitatakse olemasolev liikluskorraldus, mis võimaldab ühel 
vasakpöörderajalt suunduda Tartu maantee linna minevale suunale ja ühiskasutusrajalt vasak- 
või parempöördega Tartu maanteele. Ka Lambi tänaval säilitatakse olemasolev liikluskorraldus. 

Lõigus Raudkivi tee kuni Mõigu teeni on kolm peatu anna teed ristmikku: Vati tänavaga, Oomi 
tänavaga ja Mõigu teega. Pöördeliiklus nendel ristmikel on tühine, kuid perspektiivis muutub 
olukord oluliselt Mõigu teel, kui tee lähedale ehitatakse Veesaare ja Pihelga planeeringud. Tartu 
maantee lõigul Raudkivi teest kuni Mõigu teeni on projekteeritud mõlemas sõidusuunas kaks 
läbivat sõidurada. Lisaks kahele läbivale sõidurajale hakkab kulgema Tartu maantee linnast 
väljuval sõidusuunal ühistranspordi rada Raudkivi ristmikust kuni perspektiivse Selveri 
juurdepääsuni. Samalt rajalt on ka võimalik sooritada parempööre Selveri kinnistule. Selveri 
kinnistust edasi kulgeb sama sõidurada parempöörde rajana Mõigu teele. 

Tartu maantee – Mõigu tee ristmikust saab fooriristmik. Tartu maantee linnast väljuval 
sõidusuunal hakkab kulgema üle ristmiku otse kaks sõidurada. Projekteeritud Mõigu tee 
pikendus algab Tähnase teega moodustuvast ristmikult ja lõpeb Tartu maantee ja Mõigu tee 
ristmikuga. Mõlemasse sõidusuunda projekteeriti üks läbiv sõidurada. Mõigu tee pikenduse ja 
Tartu maantee ristmikul on Mõigu tee pikendusele iga manöövri jaoks projekteeritud eraldi 
sõidurada. Mõigu tee pikenduse läbiv sõidurada läheb parempöördesse. Lisaks tekivad 
sõidurajad otsesõiduks Mõigu teele ning vasakpöördeks Tartu maanteele. 

Rekonstrueeritav Tartu maantee tagab ohutu ja sujuva liikluse toimimise Tallinna linnas ning 
linnast väljuval TEN-T võrgustikku kuuluval maanteel, mis hõlbustab inimeste ja kaupade kiiret 
liikumist, ehitades kvaliteetse transpordi infrastruktuuri. 

PROJEKTI EESMÄRGID JA VÄLJUNDNÄITAJAD 

Projekti põhieesmärgiks on liiklustiheduse vähendamine ning liiklusohutuse tõstmine.  

Projekti elluviimisel: 

• väheneb liiklustihedus ja ummikute oht (Tartu maantee pudelikaela likvideerimine); 

• paraneb läbipääsetavus Järvevana tee ja Tehnika tänava vahel; 

• kasvab liiklusohutus (liiklustihedus väheneb ning likvideeritakse ohtlik Veerenni 

raudteeülesõit). 

Ülemiste liiklussõlme koosseisus on projekti üldiseks eesmärgiks parandada liiklusolukorda 
üle-Euroopalises transpordikoridoris nr 1 (Helsingi – Varssavi), selle ühes „pudelikaelas” 
Tallinnas. Seega aitab antud projekt saavutada üldist (strateegilist) eesmärki, milleks on 
linnakeskmest möödaviivate magistraalteede ehitamine. Linnakeskmest möödaviivate 
magistraalteede ehitamine omakorda aitab vähendada liiklusummikuid, alandab mürataset ning 
saastatust, tõstes seeläbi üldist elukvaliteeti. 
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Eeltoodust lähtuvalt on projekti alameesmärgid järgmised: 

1. kohaliku avaliku infrastruktuuri majandusliku efektiivsuse tõstmine läbi liiklustiheduse 

tõstmise ja ummikute vähendamise; 

2. kohaliku elanikkonna töövõimaluste ja elukvaliteedi parandamine läbi liiklusohutuse 

kasvu ning mootorsõidukite arvu vähendamise kesklinnas; 

3. piirkondade arengupotentsiaali maksimaalset ärakasutamist takistavate tegurite 

kõrvaldamine – projekti mõjul suurendatakse äärelinna konkurentsivõimet ja 

parandatakse elamistingimusi; luuakse parem ettevõtluskliima tööstuspiirkonnas 

asuvatele ettevõtetele; luuakse soodsamad tingimused ka kaubavoogude liikumisele ja 

teiste ettevõtete edukaks toimimiseks olulistele protsessidele, mis seostuvad 

transpordiga. 

Laiemalt on projekti eesmärkideks veel: 

1. Parandada üleeuroopalist, siseriiklikku ja Tallinna-sisest inimeste ning kaupade kiiret 

liikumist, arendades ühendusi TEN-T transpordivõrguga, suurendades liikluskiirust ja 

vähendades ummikute ohtu. 

2. Suurendada piirkonna magistraaltänavate keskkonnaohutust, vähendades ummikuid ja 

seeläbi õhkupaisatava süsihappegaasi hulka. 

Uue ühendustee rajamisel saavutatakse põhiline sotsiaalmajanduslik efekt ajakulude 
kokkuhoiuna. 

Projekti kavandatud mõjud: 

1. Projekti elluviimise mõjul vähenevad liiklusummikud ja toimub aja kokkuhoid. 

2. Suureneb liikluskiirus ja seeläbi kasvab ristmike läbilaskevõime projekti mõjupiirkonnas. 

3. Liiklus muutub sujuvamaks ning tänu ohtliku raudteeülesõidu likvideerimisele ning Tartu 

maantee pudelikaela likvideerimisele võib eeldada liiklusõnnetuste vähenemist. 

Järgnevalt on toodud projekti väljundnäitajad: 

1. Teede ehitus: 

• Järvevana tee-Tehnika tänava ühendustee, kokku 1,3 km,  

2. Teede rekonstrueerimine:  

• Tartu mnt (Vana-Tartu maantee - Tähnase tee), kokku 2,9 km 

3. Ehitatud viadukt: 

• Raudteeviaduktid, 2 tk 

4. Fooriristmike ehitus ja rekonstrueerimine: 

• Ehitus, 3 tk 

• Rekonstrueerimine, 1 tk 

5. Kergliiklusteede ehitus ja rekonstrueerimine: 

• Tartu mnt (Vana-Tartu maantee - Tähnase tee),  

o ehitus 2,3 km,  

o rekonstrueerimine 0,3 km 

• Järvevana tee-Tehnika tänava ühendustee  

o ehitus 0,42 km 
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Projekti sihtgrupiks on kõik Tallinna linnas liiklejad, kelle heaolu ja turvalisust liikluskorralduse 
parandamine mõjutab. Peamised infrastruktuuri kasutajad on: 

1. Kesklinna ja Lasnamäe piirkonna elanikkond 

Käesolev projekt hõlmab Kesklinna linnaosas Tehnika tn ja Järvevana tee vahelist ala 
ning Tartu maantee lõik algab Kesklinna ja Lasnamäe linnaosa piirilt ja ulatub Rae valda. 

Kesklinna linnaosa elanike arv 1. novembri 2011 seisuga oli 51 100 elanikku ja 
Lasnamäe linnaosa elanike arv oli 116°456 elanikku. Enamik Tallinna töökohti asuvad 
Kesklinna piirkonnas ning Lasnamäe linnaosa on suurima elanike arvuga linnaosa 
Tallinnas. 

2. Peetriküla elanikkond 

Peetri küla asub Rae valla põhjaosas, olles nõnda vahetult Tallinna linna lõunanaaber. 
Ühest küljest läheb piir piki käesoleva projekti raames rekonstrueeritavat Tartu 
maanteed ja teisest küljest piki Vana-Tartu maanteed, jättes küla kahe suure maantee 
vahelise siilu sisse. Peetri küla on Eesti suurim küla ning Rae vallas suuruselt teine asula. 
Registreeritud elanike arv 1.°jaanuari 2011 seisuga oli 2 686 elanikku, kuid tegelikult 
hinnatakse reaalseks elanike arvuks 3800-4000 inimest. 

3. Lennujaama külastajad 

Käesoleva projekti raames rekonstrueeritav Tartu maantee osa mõjutab kõiki 
lennujaama külastajaid, muutes lennujaama jõudmise kiiremaks ja mugavamaks. 
Lennujaama külastab täna üle 1,3 mln inimese aastas ning peale lennujaama laiendust 
ca.°5 mln inimest aastas (mis peaks tänasega võrreldes suurendama liikulust üle 4 
korra). 

4. Rae valla elanikud 

Rae valda jõudmiseks on vajalik sõita mööda projekti raames rekonstrueeritavat Tartu 
maanteed. Elanikke arv rae vallas seisuga 1. jaanuar 2011 oli 12 680 inimest. Rae valda 
jääb ka kiirelt arenev Jüri tehnopark. Parimas strateegilises asukohas Tartu mnt ja 
Tallinna ringtee sõlmpunktis asuv Jüri Tehnopark on saanud täna koduks juba rohkem 
kui 25-le ettevõttele. 

5. Ühistranspordi kasutajad 

Mööda projekti raames rekonstrueeritavat Tartu maanteed sõidavad nii kaugliini kui ka 
linna- ja linnalähiliini bussid. Teelõiku kasutavad 17 bussiliini: 2, 105, 105E, 120, 125, 
130, 135, 135C, 138, 139, 144, 214, 215, 227, 229, 229A, 244. 

Järvevana tee-Tehnika tn ühendustee aitab mitmeid optimeerida Kesklinna piirkonna 
ühistranspordiliine. 

6. Siseriiklikud kaubaveod ja rahvusvahelised kaubaveod 

Käesoleva projekti raames rekonstrueeritava Tartu maantee osa kasutavad igapäevaselt 
Tallinn-Tartu suunal liikuvad kaubaveokid. Veokite koguarv moodustab 3-8% kogu selle 
teelõigu liiklusest. 

7. Autokasutajad 

Sõiduautod moodustavad 89-95% kogu liiklusest projekti raames rajatavatel ja 
rekonstrueeritavatel teedel. 
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PROJEKTI VASTAVUS ARENGU- JA RAKENDUSKAVADELE 

Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava: 

Ptk 1.2.1. Transpordi valdkonna analüüs: “Transpordikoridori sujuvaks toimimiseks tuleb 
edaspidi aga pöörata tähelepanu mitmetele „pudelikaeltele“ nii maanteedel, raudteedel kui 
sadamates, mis pärsivad Eestit läbiva veoahela toimimist ja usaldusväärsust ning põhjustavad 
siseriikliku tähtsusega transpordiprobleeme.“ 

1. Prioriteetne suund 2.4 - Regionaalse tähtsusega transpordi infrastruktuuri arendamine 
(ERDF). Ühendusvõimaluste olemasolust ja ligipääsetavusest oleneb otseselt ka elukvaliteet 
erinevates piirkondades ehk piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng.  

Eesmärk 4.2 - Regionaalne transpordi infrastruktuur on paranenud. 

Regionaalarengufondi vahendite kasutamisel transpordisektori arendamiseks panustatakse 
eelkõige regionaalse tähtsusega transpordi infrastruktuuri arendamisele, et see vastaks 
paremini elanike ja ärikeskkonna vajadustele ning aitaks kaasa regioonide terviklikule ja 
tasakaalustatud arengule. 

Potentsiaalsed toetuse taotlejad on teiste seas Tallinna linn, mille projektid on seotud TEN-T 
transpordi võrgustikule juurdepääsu tagamisega ja on olulised riigi majanduse 
konkurentsivõime tõstmise seisukohalt. 

Olulisemad tegevused on ligipääsetavuse tagamine TEN-T võrgustikule, transpordiühenduste 
kitsaskohtade likvideerimine /…/. 

2. Prioriteetne suund 2.3 - Strateegilise tähtsusega transpordiinvesteeringud - olulisemad 
tegevused on suunatud muuhulgas takistuste kõrvaldamisele rahvusvahelistelt ühendustelt ja 
ohutuse parandamisele, s.h  
• TEN-T võrgustikku kuuluvate maanteede edasine arendamine, pidades eelkõige silmas 

transpordisõlmede läbilaskevõime kasvu ja liiklusohutuse paranemist (sh läbi 

kergliiklusteede rajamise) ning transpordikoridoride ühendamist omavahel ning sadamate 

ja lennujaamadega; 

• Liiklusohutuse parandamine (sh kergliiklusteede väljaehitamine, mis toetab 

keskkonnasõbalikku liiklust jne). 

• Indikatiivses suurprojektide nimekirjas on muuhulgas Ülemiste liiklussõlme 

rekonstrueerimine (ühendab TEN-T võrgustikku Tallinnas). 

Transpordi arengukava 2006-2013 

(https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/0000/1278/4604/12784610.pdf)  

Transpordi arengukava lisas 1: Prioriteedid on rahvusvahelise tähtsusega tegevussuundade all 
üheks oluliseks kavandatavaks investeeringuks Ülemiste liiklussõlm. 

Transpordi arengukavas on siseriikliku tähtsusega tegevussuundade all sätestatud järgmised 
prioriteedid:  

Prioriteet 1: Liiklusohutuse parandamine, mille all mõistetakse liiklusohtlike kohtade 
likvideerimist, libedustõrje jätkuvat tagamist ja kergliikluse infrastruktuuri arendamist. 
Prioriteedi olulisus seisneb järgnevas:  

a) liiklusõnnetuste arvu vähenemine, sellest ühiskonnale tekkiva kahju vähenemine; 
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b) ohutumate sõidutingimuste tagamise kaudu transpordi kiirendamine;  

c) jalgsikäigu ja jalgrattasõidu osakaalu suurendamine;  

d) tänavate ja teede läbilaskevõime suurendamine. 

Prioriteet 5: Tugi-, kõrval- ja kohalike teede ja seisunditaseme tõstmine, olemasolevate katete 
säilitamine ja remont. Prioriteedi olulisus seisneb järgnevas:  

a) liikumise ühenduskiiruste suurendamine;  

b) liiklusõnnetuste vähendamine; 

c) juurdepääsetavuse tagamine. 

Transpordi arengukavas on muuhulgas välja toodud järgmised eesmärgid ja meetmed: 
Visioon 2 - riigi infrastruktuur on kvaliteetne.  

Eesmärk 2 - arendada riigi transpordi infrastruktuuri, et see vastaks paremini elanike ja 
ärikeskkonna vajadustele. Transpordi infrastruktuur peab võimaldama transpordisektoril 
muutuda ohutuks, keskkonnasõbralikuks, ligipääsetavaks ja ühiskonna seisukohalt 
kuluefektiivseks, tagades võimalikult kiire, odava ja ohutu ühenduse nii riigi eri piirkondade 
vahel kui ka muu maailmaga. Transpordisektor peaks kaasa aitama nii Eesti ettevõtete 
konkurentsivõime suurendamisele rahvusvahelises ulatuses kui ka riigisiseste arenguerisuste 
vähendamisele. 

Meede 2.1 – Teede arengu tagamine: Teede infrastruktuuri arendamisel tuleb keskenduda teede 
kvaliteedi süstemaatilisele parandamisele taastusremondi, uuendamise, hoolde- ja ehitustööde 
kaudu, arvestades majandustegevuse analüüsi ja liiklustiheduse prognoosi, regionaalseid 
vajadusi ning Euroopa Liidu transpordipoliitikat. 

Visioon 5 – ühistranspordi ja kergliikluse kasutamine on muutunud mugavamaks ja 
populaarsemaks.  

Eesmärk 7 – arendada ühistransporti ja kergliiklust, et tagada võimalused liikumisvajaduse 
jätkusuutlikuks rahuldamiseks. 

Meede 7.3 – kergliikluse soodustamine. Tegevussuunad ja olulisemad tegevused: 
• Kergliikluse infrastruktuuri oluline parandamine nii asulates kui ka asulavälistel teedel; 

• Kergliikluse propageerimine. 

Tallinna üldplaneering (Tvk m 11.01.2001 nr 3 jõust. 18.01.2001) 

(https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=get_attachment&subid=3081659835 tallinna üldplaneering) 

p. 3.3.  „Linnakeskuse liikluskoormuse vähendamine: Tallinna liikluse üheks põhiprobleemiks 
on aastaid olnud selle ida-ja kirdeosas ning lääne-ja lõunaosas paiknevate linnaosade 
ühendamine ilma linnakeskust läbimata. Sellel eesmärgil on juba aastaid tagasi kavandatud 
ehitada Põhja- ja Lõunaväil. Üldplaneeringus on täpsustatud Põhja- ja Lõunaväila trasseeringut 
ning reserveeritud maa nende rajamiseks.” 

p. 5.1.  „Transpordisüsteemi põhiprobleemid: teedevõrk ei vasta kasvavale liikluskoormusele, 
seda eriti kesklinnas, kus teede ja tänavate läbilaskevõime suurendamise võimalused on 
piiratud“ 

p. 5.2. „Tallinna transpordisüsteemi arendamiseks on vaja:  
• suurendada teede ja tänavatevõrgu läbilaskevõimet ning täiustada nende süsteemi, 

nähes ette eritasandilisi ristmikke;  
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• vähendada kesklinna liikluskoormust. 

p.5.3.  „Magistraaltänavate võrgu arendamine: Tänavavõrgu arendamisel on lähiaastakümne 
prioriteetseks ülesandeks linnakeskusest tangensiaalsete möödasõiduteede rajamine.  

Tallinna arengukava 2009 - 2027 (Tvk o 19.06.2008 nr 129 jõust. 1.01.2009) 

( http://www.tallinn.ee/est/g737s43268) 

Majandusareng: Vajadused ja nende saavutamise võimalused arengustrateegia “Tallinn 2025” 
kontekstis: /---/ Tallinna tänavavõrgu arendamise tähtis meetmekompleks on ida-
läänesuunaliste magistraalteede rajamine. Teed kannavad tinglikke nimetusi Lõuna- ja Põhjaväil 
(koos Russalka eritasandilise ristmikuga). Oluline on Tehnika-Veerenni-Filtri tänavate 
ühendustee ehitamise jätkamine. Tallinna arengu huvides on oluline korraldada ümber 
raudteetransport ja vähendada ohtlikke veoseid. Elulise tähtsusega on Ülemiste liiklussõlme 
väljaehitamine. 

6. Arendustegevuse eesmärgid, tulemusnäitajad, meetmed ja peamised tegevused:  

5. PEAEESMÄRK: kodu, tööd ja puhkust säästvalt ühendav ning väärtustav tallinlane – hubase, 
inspireeriva ja keskkonnasäästliku linnaruumiga Tallinn;  

5.1 Liikumisteed on integreeritud ühtseks linnastupõhiseks tervislikuks, mugavaks, ohutuks, 
ressursi- ja energiasäästlikuks liikumiskeskkonnaks, mis tagab tallinlastele hea ligipääsu kodule, 
töökohale, teenindus- ja kaubandusasutustele ning puhketsoonidele. 

Meede 2: teedevõrgu hooldamine ja arendamine. Peamised tegevused tulemuse saavutamiseks: 
• Teede ja tänavate kapitaalremont ja rekonstrueerimine 

• Uute magistraalide ja mitmetasandiliste ristmike ehitamine 

• Kergliiklusteede ja jalgrattaparklate võrgu väljaehitamine 

• Tänavavalgustussüsteemi ehitus ja  renoveerimine 

7. Välisinvesteeringute kaasamine: 
Tabel 2. Tallinna välisrahastusega projektid:  
II UUED PROJEKTID:  
Kommunaalameti projektid:  
1. Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimine Tallinnas (Ülemiste liiklussõlm) 

Tallinna liikluse arengusuunad aastateks 2005-2014 (Tvk o 20.06.2005 nr 195) 

Liikluse korraldamise eesmärgid: 
• Tagada linnas kõikide liikumisviiside: mootorsõidukiliikluse, ühistranspordi ning 

kergliikluse (jalgrattaliikluse ja jalakäijate) tasakaalustatud ja jätkusuutlik areng. 

• Muuta Tallinna transpordisüsteem kulusäästlikuks optimeerides liiklusvoogude jagunemist 

ja vähendades ajakadusid. 

• Vähendada kesklinna liikluskoormust, nähes selleks ette ümbersõiduteede väljaehitamine. 

• Suurendada kergliikluse osakaalu linnaliikluses, arendades linnas kergliikluse teedevõrku, 

sealhulgas jalgrattateede projekteerimist ja väljaehitamist. Muuta jalgsikäimine ja 

jalgrattasõit atraktiivseks ja tõsiseltvõetavaks liikumisviisiks. 

• Vähendada liiklusõnnetuste arvu. 
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Liikluskorralduse eesmärkide täitmiseks on vajalik: 
• Süstemaatiliselt analüüsida olemasolevat liiklusalast olukorda ja rakendada abinõusid 

tänavate, teede, ristmike jne. läbilaskevõime suurendamiseks, liikluse ühtlustamiseks ja 

rahustamiseks, samuti liikluskultuuri tõstmiseks. Rajada ja arendada välja liikluse 

videojälgimissüsteem. 

• Jätkata linna põhimagistraalide ja ristmike ning jaotustänavate rekonstrueerimist ning 

ühissõidukite radade rajamist. 

Tallinna magistraaltänavavõrgu (teedeehitus ja rekonstrueerimine) arengusuunad 2005 
- 2014 (Tvk m 20.06.2005 nr 40 jõust. 01.07.2005)  

(https://www.riigiteataja.ee/akt/917463)  

Ptk. IV Planeeritud välisrahastusega projektid p. 2 Ülemiste liiklussõlme ehitus (Peterburi tee – 
Tartu mnt – Järvevana tee ristmik sh. Tehnika ja Filtri tn ühendustee. 

Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2012-2015 (Tvk o 16.06.2011 nr 104) 

(https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=120913) 

Linnaeelarve tulud: /---/ Tabel 10. Suuremad välisprojektid aastatel 2012-2015 (€): Ülemiste 
liiklussõlme rekonstrueerimine /---/. 

PANUS RAKENDUSKAVA EESMÄRKIDE TÄITMISSE 

Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava prioriteetse suuna eesmärk: 

1. teeliikluse ohutuse ja turvalisuse parandamine -> TEN-T võrgustikku kuuluvate maanteede 
edasine arendamine pidades silmas transpordisõlmede läbilaskevõime kasvu ja liiklusohutuse 
paranemist ning transpordikoridoride ühendamist omavahel ning sadamate ja lennujaamadega; 

Projekti mõju: 

Järvevana tee ja Tehnika Tänava ühendusteel on oluline osa liiklusvoogude jagamisel kesklinna 
ning ida- ja läänepoolsete linnaosade vahel. Tartu maantee rekonstrueerimine Vana-Tartu 
maantee – Tähnase tee osas tagab liikluse sujuvuse Ülemiste sõlmes ja Tallinnast Tartu poole 
suunduval lõigul. Ülemiste liiklussõlm on Tallinna üheks olulisemaks transpordisõlmeks, kus 
ristuvad Tartu maantee, Peterburi tee, Suur-Sõjamäe tänav, Järvevana tee ning lisaks veel 
raudtee. Lisaks erinevate linnaosade ühendamise funktsioonile läbib Ülemiste ristmikku 
transiitliiklus, mis on eriti suure osakaaluga Tartu maanteel ja Peterburi teel, ühendades 
Tallinna muude Eesti piirkondadega.  Ülemiste ristmiku kaudu toimub ka ühendus Tallinna 
lennujaamaga. Ristmik ja Järvevana tee ühendavad Tartu maanteed (TEN-T maantee) ja 
Peterburi teed Pärnu maanteega (TEN-T maantee). Ülemiste liiklussõlme ehituse tulemusena 
ehitatakse mitmetasandiline ristmik ning rekonstrueeritakse ühendust Tallinn-Narva (TEN-T 
maanteega) maanteega, mis tunduvalt suurendab autojuhtide ja jalakäijate turvalisust 
liikluskorraldusvahendite parendamise ja keskkonnasaaste leevendusmeetmete kasutusele 
võtmise abil ning võimaldab saada kiire ühenduse ja ligipääsu pealinnale ning rahvusvahelistele 
reisijate- ja kaubaveokeskustele. 

Transiitliikluse kesklinnast väljasuunamisega suurendatakse liikluse läbilaskevõimet, 
keskkonna- ja  liiklusohutust. 

Ülemiste liiklussõlme täies mahus väljaehitamise koos projekti elluviimisega väheneb kesklinna 
liikluskoormus ligikaudu ¼ võrra. 
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Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava prioriteetse suuna eesmärk: 

2. regionaalse transpordi infrastruktuuri kitsaskohtade parandamine -> investeeringud 
regionaalse tähtsusega transpordi infrastruktuuri suurobjektide rajamiseks, mis aitavad olulisel 
määral kaasa kohalikule arengule või strateegilise tähtsusega infrastruktuuride toimimisele. 

Projekti mõju: 

Arvestades, et erinevad ühendusteed ja magistraalvõrgud Tallinna erinevate linnaosade vahel on 
praeguses olukorras ebapiisavad ja -tõhusad ning ülekoormatud, on Tallinna linn välja töötanud 
arengukava, kus üheks suuremaks prioriteediks on välja ehitada eelkõige linnakeskmest 
möödaviivad magistraalteed.  

Kokkuvõtlikult projekti rakendamise tulemusel: 

• Parandatakse Tallinna linnasisest liiklusohutust; 
• Vähendatakse ummikute arvu ja tähtsamate ühendusteede koormust tipptundidel; 
• Parandatakse erinevate linnaosade vahelist ühendust; 
• Tagatakse ka jalakäijate kiirem ning turvalisem juurdepääs kesklinnale, vähendades 

mootorsõidukite arvu kesklinnas; 
• Parandatakse elurajoonide elukeskkonda – liikluse hajutamise ja ümbersuunamise 

eesmärgiks on õhu kvaliteedi ja üldise heaolu parandamine. 

 

 



16 
 

TEHNILINE TEOSTATAVUS 

KAALUTUD ALTERNATIIVID 

Tartu maantee rekonstrueerimine lõigus Vana-Tartu maantee - Tähnase tee 

Projekteerimisel on lähtutud olemasolevast teest ja teemaaala geomeetriast. Vähendamaks 
vajadust maade võõrandamiseks, on püütud maksimaalselt arvesse võtta kinnistute piire. 
Arvestades projekti ajakava ning planeeritava teetrassi üldist asukohta, trassialuse maa 
praegust ning planeeritavat kasutust ning eraomandisse kuuluvust, ei ole asukohale 
arvestatavaid alternatiive. 

Seega on valida kahe alternatiivse variandi vahel: 

Nullalternatiiv: olemasoleva olukorra säilitamine, jätkatakse iga-aastaste 
minimaalsete hooldustöödega, kuid ilma edasiarendamiseta ja 
olukorra parandamiseta 

Investeeringu alternatiiv: projekti rakendamise alternatiiv, renoveeritakse Vana-Tartu 
maantee - Tähnase tee lõik, rajatakse 2+2 sõidurajaga autotee, 
kergliiklusteed, osadele eramutele rajatakse eraldi 
juurdepääsuteed, rajatakse müratõkkeseinad, sadevete 
ärajuhtimine, rekonstrueeritakse 1 fooriristmik ning ehitatakse 
3 uut fooriristmikku. 

Järvevana tee ja Tehnika tänava ühendustee rajamine 

Järvevana tee ja Tehnika tänava ühendustee rajamise puhul on valida kolme alternatiivse 
variandi vahel: 

Nullalternatiiv: olemasoleva olukorra säilitamine, liiklus jääb käima üle 
Veerenni tänava raudtee ülesõidu, jätkatakse iga-aastaste 
minimaalsete hooldustöödega, kuid ilma edasiarendamiseta ja 
olukorra parandamiseta 

Alternatiiv 1: säilitatakse olemasolev liiklusskeem läbi Veerenni tänava, kuid 
raudtee ülesõidule kavandatakse viadukt. Tehniline teostus 
raskendatud kuna tänav on kitsas ning ääristatud majadega. 

Investeeringu alternatiiv: projekti rakendamise alternatiiv, liiklussõlme 
rekonstrueerimise käigus rajatakse Järvevana tee - Tehnika tn 
ühendustee ning uus raudtee alune tunnel ühendamaks 
Peterburi tee – Järvevana teega. Projekteeritud on 
põhimõtteliselt 4- külgne ringristmik. Ringristmikuna toimiva 
tee kuju on venitatud lähtuvalt olemasolevatest raudteedest ja 
projekteeritud sõiduteedest. 
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INFRASTRUKTUURI TEHNILINE KIRJELDUS 

Järgnevalt on kirjeldatud mõlema investeeringuobjekti valitud investeeringualternatiivi tehnilist 
lahedust vastavalt projektile. 

Järvevana tee ja Tehnika tänava ühendustee rajamine 

Liiklussõlme rekonstrueerimise käigus rajatakse Järvevana tee - Tehnika tn ühendustee ning uus 
raudtee alune tunnel ühendamaks Peterburi tee – Järvevana teega. Projekteeritud on 4- külgne 
ringristmik. Ringristmikuna toimiva tee kuju on venitatud lähtuvalt olemasolevatest raudteedest 
ja projekteeritud sõiduteedest.  

Ringristmiku ala on projekteeritud raudteede alla. Raudteede jaoks on projekteeritud kaks 
viadukti üle ristmiku ala. Kõrgusgabariit viaduktide all on 5,0 m. Ristmiku ala on projekteeritud 
kuni 6 m olemasolevast pinnasevee tasemest alla poole. Raudtee viaduktide rajamiseks on ette 
nähtud ajutine olemasoleva raudtee ümbertõstmine. 

Viadukti tn 
Viadukti tn on projekteeritud 2-rajalisena. Sõidutee raudtee poolsesse serva on 
projekteeritud 2,5 m laiune kõnnitee. Viadukti tn ääres asuvad olemasolevad Espaki hooned. 
Olemasoleva hoone sissepääsu ette on projekteeritud jalakäijate ülakäik. Sama hoone kõrvale 
on projekteeritud uus autode sissepääs Espaki laoplatsile Viadukti tänavalt. 

Järvevana tee 
Ringristmik on Järvevana teega ühendatud mahasõidu ja pealesõiduga. Ristmikul lahutab 
neid harusid u 20 m eraldussaar. Järvevana teele pealesõidu tee kulgeb varemprojekteeritud 
Järvevana tee ja olemasoleva raudtee mulde vahelisel alal. Järvevana teega liitumiseks on 
projekteeritud 100 m pikkune kiirendusrada. Järvevana teelt mahasõidutee kulgeb 
varemprojekteeritud Järvevana tee ja olemasoleva raudtee mulde vahelisel alal. Järvevana 
teelt maha sõiduks on projekteeritud 50 m pikkune aeglustusrada. Enne ringristmikku on 
projekteeritud sellele harule lisarada. 

Tehnika tn haru 
Tehnika tn fooriristmikult tulev haru on projekteeritud 2+2 ja 2+3 sõiduradadega. 
Ringristmikult Tehnika tn suunas kulgev sõidusuund on projekteeritud ringristmikul 
1-rajalisena. Peale ringristmikku on projekteeritud lisarada vasakule poole ning peale kurvi 
on projekteeritud lisarada paremale poole. Fooriristmikul on nendest radadest 2 
vasakpöörderada ja üks parempöörde rada. Ringristmiku poole kulgev sõidusuund on 
projekteeritud kogu ulatuses 2-rajalisena. Sõidutee äärde on projekteeritud 4,0 m laiune 
kergliiklustee. Sõidusuundade vahele on projekteeritud betoonkividest kattega 3,0- 5,0 m 
laiune eraldusriba. 

Filtri tee 18 haru 
Filtri tee 18 suund on projekteeritud 2+2 sõiduradadega. Sõidutee on projekteeritud ainult 
45 m pikkusena pärast ringristmikku kuna edasised arengud Filtri tee 18 kinnistul on 
projekti koostamise hetkel ebaselged. Kinnistu poolsele küljele on projekteeritud 4,0 m 
laiune kergliiklustee. Raudtee poolsele küljele on projekteeritud kõnnitee algus. Enne 
ringristmikku on projekteeritud jalakäijate ülekäik. Sõidusuundade vahele on projekteeritud 
betoonkividest kattega 2,5 m laiune eraldusriba. Alates ülekäigust kuni Tehnika tänava poole 
ringristmikust on projekteeritud 80 m pikkuses torupiiret, et tagada kergliiklejate ohutus 
ringristmiku piirkonnas. Alates ülekäigust kuni Viadukti tänava poole ringristmikust on 
projekteeritud 40 m pikkuses torupiiret, et tagada kergliiklejate ohutus ringristmiku 
piirkonnas. 
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JOONIS 6. JÄRVEVANA TEE - TEHNIKA TN ÜHENDUSTEE TEHNILINE LAHENDUS. 

 

Järvevana tee - Tehnika tn ühendustee ning uus raudtee alune tunnel ühendamaks Peterburi tee – Järvevana teega. 
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JOONIS 7. LÄHIPIIRKONNA LIIKLUSSKEEM 
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Liiklusmärkide paigaldamine on projekteeritud üldjuhul standardlahendustena, kas eraldi 
liiklusmärgi postil või valgustipostil. Erilahendust on kasutatud Viadukti tänaval enne 
ringristmikku ja Tehnika tn harul enne parempoolset lisarada, kus liiklusmärgid on paigaldatud 
sõiduraja kohale, et need autojuhile näha oleksid. 

Sõiduteed on projekteeritud 2-kihilise asfaltkattega. Kergliiklusteed on projekteeritud 1-kihilise 
asfaltkattega. Sõiduteede vahelised eraldusribad on projekteeritud betoonkividest (unikivi) 
kattega. Aladele, mis jäävad sillasammaste tugimüüride ja sõidutee vahele, on samuti 
projekteeritud betoonkividest (unikivi) kate nagu ka ringristmiku keskmisele alale. Ringristmiku 
ringi laienduse alale on projekteeritud graniitkividest kate.  

Sõiduteede serva on projekteeritud graniidist äärekivid. Sõiduteega külgnevate haljasalade 
korral on projekteeritud äärekivi taha 0,4 x 0,4 m betoonist murukaitseplaadid. Sõiduteega 
külgnevate tugimüüride korral on projekteeritud äärekivi taha 0,3 x 0,3 m betoonist plaadid. 

Sõiduteede projektkiiruseks ristmiku harudel on valitud 60 km/h. Põrkepiire on projekteeritud 
varemprojekteeritud Järvevana tee ja käesolevas projektis projekteeritud rampide vahelisele 
tugimüürile. Jalakäijate piire on projekteeritud sõidutee serva, takistamaks jalakäijate pääsu 
sõiduteele: ringristmiku Filtri tee 18 poolsesse serva ja Filtri tee 18 haru ja Viadukti tn haru 
vahele. Raudtee piirdeaed on projekteeritud raudtee kinnistu piirile Viadukti tänava äärde. 

Lisaks tee-ehituslikule osale ehitatakse või rekonstrueeritakse käesoleva projektiga uus 
tänavavalgustus, sadevee- ja olmevee kanalisatsioon, veetrassid, drenaažitorustikud, 
sidekanalisatsioon, elektrikaabelliinid, projekteeritud elektrikaabelliinide reservtorud, 
gaasitrass, rekonstrueeritakse raudtee elektri- ja sideliine. 

Projekti kogu tehnoloogiline lahendus on täpsemalt ja põhjalikumalt kirjeldatud K-Projekt AS 
poolt koostatud projektis „Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimine Tallinnas (Järvevana tee – 
Tehnika tänava ühendustee) 2002/EE/16/P/PA/009.006“ 

Tartu maantee rekonstrueerimine lõigus Vana-Tartu maantee - Tähnase tee 

Projekteeritud lõik hõlmad Tartu maantee kilomeetreid 4,160-5,850. Projekteeritud lõigu 
pikkuseks on ca 1,7 km. Tartu maantee rekonstrueerimise käigus säilub olemasolev tee maa-ala. 
Projekteeritud Tartu maantee on liigitatud põhitänavaks. Tartu maantee projektkiiruseks on 60 
km/h. Tallinna Transpordiameti nõudmisel kehtestati kogu projekteeritud Tartu maantee lõigul 
kiirusepiiranguks 70 km/h. 

Vana-Tartu maantee - Tähnase tee lõigu rekonstrueerimise käigus rajatakse 2+2 sõidurajaga 
autotee, kergliiklusteed (suures osas eraldatuna sõiduteest), osadele eramutele rajatakse eraldi 
juurdepääsuteed, rajatakse müratõkkeseinad, sadevete ärajuhtimine, rekonstrueeritakse 1 
fooriristmik ning ehitatakse 3 uut fooriristmikku. 

Vana-Tartu maantee 
Objekti alguses on Tartu maantee liikluskorraldus seotud AS K-Projekt tööga nr°08318°1B-
ga. Paremal sõidusuunal kulgeb kaks sõidurada ning ühistranspordi rada otse üle Vana-Tartu 
maantee ristmiku. Ühistranspordi rajal on võimalik sooritada parempööre Vana-Tartu 
maanteele. 

Vana-Tartu maantee – Kanali tee 
Lõigule on projekteeritud linnast väljuvale suunale 2 sõidurada ja linna sisenevale suunale 3 
sõidurada. Tartu maantee linna siseneval suunal asub piketil1 PK 47+30 kolmandal sõidurajal 

                                                             
1
 Tartu maantee piketaaž on seotud Tallinna linna piiril asuva viida „Rae vald“ juures kilomeetril 5,505. 
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bussipeatus, pärast mida ühistranspordi rada lõpeb ja algab tavaline sõidurada. Alates 
piketist PK 45+81 hakkab tekkima Tartu maantee linnast väljuvale suunale vasakpöörderada 
Kanali teele. 

Piketil PK 47+55 asub projekteeritud Tartu maantee – Kanali tee fooriristmik, kus peatee on 
Tartu maanteel liiklejatel. Linnast väljuval suunal kulgeb Tartu maanteel kaks sõidurada otse 
ja üks vasakpöörderada Kanali teele. Linna siseneval suunal kulgeb mööda Tartu maanteed 
otse kolm sõidurada, millest üks on ühistranspordi rada, mida võib kasutada ka 
parempöördeks Kanali teele. 

Piketil PK 47+63 asub Tartu maantee linnast lahkuval suunal juurdepääs Ülemiste järve 
kinnistule. Juurdepääs toimub üle allalastud äärekivi ja üle kergliiklustee. Kinnistule sisse-ja 
väljasõit toimub Tartu maanteelt parempööretega. 

Mõlemal pool Tartu maanteed on projekteeritud kergliiklusteed. Kanali tee fooriristmikul on 
kergliiklejate ülekäik üle Tartu maantee ja üle Kanali tee reguleeritud fooridega. 

Kanali tee 
Kanali teele on projekteeritud kiirusepiirang 50 km/h. Kanali teele on projekteeritud läbivalt 
1+1 sõidurada. Kanali teelt Tartu maantee poole kulgevas sõidusuunas läheb läbiv sõidurada 
parempöördeks Tartu maanteele. Lisaks hakkab alates piketist PK 0+63 tekkima täiendav 
vasakpöörderada Tartu maanteele. 

Tartu maanteelt Kanali teele kulgevas sõidusuunas läheb läbiv sõidurada piki Kanali teed. 
Alates piketist PK 1+28 hakkab tekkima Kanali teele tekkima parempöörde rada Mõigu 
tänavale. Samal pöörderajal asub ka bussipeatus. 

Piketil PK 0+35 asub olemasolev ristmik, mille liikluskorraldust antud projektis ei muudeta. 

Piketil PK 1+10 asub paremal pool Kanali teed juurdepääs Tartu mnt 119 kinnistule. 
Juurdepääsul on lubatud kõik manöövrid. 

Paremal pool Kanali teed on jalgtee, mis algab Tartu maanteelt ja viib Tartu mnt 119 kinnistu 
juurde. Vasakul pool teed on kergliiklustee, mis läheb kokku olemasoleva Kanali tee 
kergliiklusteega. 

Kanali tee – Raudkivi tee 
Tartu maantee lõigule Kanali teest kuni Raudkivi teeni on projekteeritud mõlemas 
sõidusuunas kaks läbivat sõidurada. Täiendavalt läbivatele sõiduradadele on projekteeritud 
pöörderajad ja ühistranspordi rajad järgmistesse kohtadesse: 

• Tartu maantee linnast väljuvale suunale parempöörde rada Kuldala teele. Samale 
pöörderajale on projekteeritud ka bussipeatus. 

• Tartu maantee linna sisenevale suunale ühistranspordi rada vahetult enne Kanali tee 
ristmiku. Samale sõidurajale suubub ka Tartu maantee ääres kulgev kogujatee ning 
toimub parempööre Kanali teele. 

• Tartu maantee linnast väljuvale suunale vasakpöörderada Juhtme tänavale 
• Tartu maantee linnast väljuvale suunale ühistranspordi rada vahetult enne Raudkivi 

ristmikku. Samalt sõidurajalt toimub ka parempööre Raudkivi teele. 
• Tartu maantee linna sisenevale suunale ühistranspordi rada koos bussipeatusega Lambi 

tänava ja Juhtme tänava vahele. Samalt sõidurajalt toimub ka parempööre Juhtme 
tänavale. 
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Piketil PK 48+58 asub Tartu maantee linnast lahkuval suunal Tartu maantee - Kuldala tee 
ristmik. Tartu maantee ühendus Kuldala teega toimub parempöörete kaudu. Kuldala teel on 
säilitatud olemasolev õueala liikluskorraldus. 

Piketil PK 51+26 asub Tartu maantee linna siseneval suunal Tartu maantee – Juhtme tänava 
ristmik. Juhtme tänav on ühesuunaline, suunaga Tartu maanteest eemale. Juhtme tänavale on 
võimalik suunduda Tartu maanteelt parem- ja vasakpöördega. 

Piketil PK 52+05 asub Tartu maantee – Raudkivi tee fooriristmik. Tartu maantee linnast 
väljuval suunal kulgeb otse üle ristmiku kolm sõidurada, millest üks on ühistranspordi rada, 
mida võib kasutada ka parempöördeks Raudkivi teele. Tartu maantee linna siseneval suunas 
kulgeb otse üle ristmiku kaks sõidurada. Lisaks on täiendav vasakpöörderada Raudkivi teele. 
Raudkivi teel on säilitatud olemasolev liikluskorraldus, mis võimaldab ühel vasakpöörde 
rajalt suunduda Tartu maantee linna minevale suunale ja ühiskasutusrajalt vasak- või 
parempöörde Tartu maanteele. Ka Lambi tänaval on säilitatud olemasolev liikluskorraldus. 
Lambi tänav on ühesuunaline tänav suunaga Tartu maanteele. Lambi tänavalt on võimalik 
sooritada nii vasak- kui ka parempööre Tartu maanteele.  

Liiklusohutuse suurendamiseks on projekteeritud võimaluste piires mõlemale poole Tartu 
maanteed kogujateed, mille kaudu toimub juurdepääs tee ääres asuvatesse kinnistutesse. 
Kogujateede projekteerimisel on arvestatud prügiauto ja tuletõrje auto pöörderaadiustega. 
Kogujateedele on projekteeritud õueala liikluskorraldus. 

Tartu maantee linnast väljuva sõidusuuna kõrval kulgeb kahesuunaline kogujatee, millele 
toimub juurdepääs Raudkivi teelt. 

Tartu maantee linna siseneva sõidusuuna kõrval kulgeb ühesuunaline kogujatee, millele 
toimub juurdepääs Juhtme tänava ristmikult. Kogujatee lõpeb vahetult enne Kanali tee 
ristmikku suubumisega ühistranspordi rajale. 

Piketil PK 48+02 asub Tartu maantee linnast lahkuval suunal juurdepääs Koidu II kinnistule. 
Juurdepääs kinnistule toimub üle allalastud äärekivi ja üle kergliiklustee. Kinnistule sisse-ja 
väljasõit toimub Tartu maanteelt parempööretega. 

Piketil PK 51+68 asub Tartu maantee linna siseneval suunal juurdepääs Tartu mnt 139 ja 
Tartu mnt 141 kinnistutele. Juurdepääs kinnistule toimub üle allalastud äärekivi ja üle 
kergliiklustee. Kinnistule sisse-ja väljasõit toimub Tartu maanteelt parempööretega. 

Mõlemal pool Tartu maanteed kulgeb kergliiklustee. Raudkivi fooriristmikul on kergliiklejate 
ülekäik üle Tartu maantee, Raudkivi tee ja Lambi tänava reguleeritud fooridega. 
Kõrvaltänavatel on kergliiklejate ülekäik tähistatud reguleerimata ülekäigurajana. 

Raudkivi tee – Mõigu tee 
Tartu maantee lõigul Raudkivi teest kuni Mõigu teeni on projekteeritud mõlemas 
sõidusuunas kaks läbivat sõidurada.  

Lisaks kahele läbivale sõidurajale kulgeb Tartu maantee linnast väljuval sõidusuunal 
ühistranspordi rada Raudkivi ristmikust kuni perspektiivse Selveri juurdepääsuni. Samalt 
rajalt on ka võimalik sooritada parempööre Selveri kinnistule. Selveri kinnistust edasi kulgeb 
sama sõidurada parempöörde rajana Mõigu teele. 

Tartu maantee linna siseneval suunal tekib vasakpöörderada pöördeks Raudkivi teele. Tartu 
maantee linnast väljuvale suunal tekib vasakpöörderada pöördeks Mõigu tee pikendusele.  
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Piketil PK 53+04 asub Tartu maantee linna siseneval suunal Tartu maantee – Vati tänava 
ristmik. Tartu maanteelt on võimalik läbivalt sõidurajalt suunduda parempöördega Vati 
tänavale ja Vati tänavalt parempöördega läbivale Tartu maantee sõidurajale. 

Piketil PK 53+27 asub Tartu maantee linnast väljuval suunal juurdepääs perspektiivsele 
Selveri kinnistule. Kinnistule juurdepääs toimub parempööretega. 

Piketil PK 54+10 asub Tartu maantee linna siseneval suunal Tartu maantee – Oomi tänava 
ristmik. Tartu maanteelt on võimalik läbivalt sõidurajalt suunduda parempöördega Oomi 
tänavale ja Oomi tänavalt parempöördega läbivale Tartu maantee sõidurajale. 

Piketil PK 55+20 asub Tartu maantee – Mõigu tee fooriristmik. Tartu maantee linnast väljuval 
sõidusuunal kulgeb üle ristmiku otse kaks sõidurada. Lisaks on parempöörde rada Mõigu 
teele ja vasakpöörderada Mõigu tee pikendusele. Tartu maantee linna siseneval sõidusuunal 
kulgeb otse üle ristmiku kaks sõidurada. Lisaks on veel vasakpöörderada Mõigu teele. Mõigu 
teelt on võimalik suunduda Tartu maantee linna sisenevale sõidusuunale kahe vasakpöörde 
rajalt. Mõigu teelt otsesuunas sõiduks ja parempöördeks on projekteeritud ühiskasutusrada. 
Mõigu tee pikendusele on projekteeritud iga manöövri jaoks eraldi sõidurada. 

Piketil PK 53+55 asub Tartu maantee linna siseneval sõidusuunal juurdepääs Tartu mnt 149 
kinnistule. Juurdepääs kinnistule toimub üle allalastud äärekivi ja üle kergliiklustee. 
Kinnistule sisse-ja väljasõit toimub Tartu maanteelt parempööretega. 

Piketil PK 53+84 asub Tartu maantee linna siseneval sõidusuunal juurdepääs Tartu mnt 151 
kinnistule. Juurdepääs kinnistule toimub üle allalastud äärekivi ja üle kergliiklustee. 
Kinnistule sisse-ja väljasõit toimub Tartu maanteelt parempööretega. 

Piketil PK 54+80 asub Tartu maantee linna siseneval sõidusuunal juurdepääs Tartu mnt 155 
kinnistule. Juurdepääs kinnistule toimub üle allalastud äärekivi ja üle kergliiklustee. 
Kinnistule sisse-ja väljasõit toimub Tartu maanteelt parempööretega. 

Mõlemal pool Tartu maanteed kulgeb kergliiklustee. Mõigu tee fooriristmikul on 
kergliiklejate ülekäik üle Tartu maantee reguleeritud fooridega. Kõrvaltänavatel on 
kergliiklejate ülekäik tähistatud reguleerimata ülekäigurajana. 

Mõigu tee – Tähnase tee 
Tartu maantee lõigul Mõigu teest kuni Tähnase teeni on projekteeritud mõlemasse 
sõidusuunda kaks läbivat sõidurada. Lisaks on projekteeritud Tartu maantee linna sisenevale 
sõidusuunale vasakpöörde rada Mõigu teele. 

Tallinna Transpordiameti nõudmisel on projekteeritud Tähnase teelt parempöörde rada 
Tartu maanteel asuvale kiirendusrajale. Kehtima jääb ka parempööre Tartu maanteelt 
Tähnase teele. 

Piketil PK 57+70 asub Tartu maantee linna siseneval suunal Tartu maantee – Tähnase tee 
ristmik. Tartu maanteelt Tähnase teele on võimalik suunduda parempöördega 
aeglustusrajalt. Tähnase teelt Tartu maanteele on võimalik suunduda parempöördega 
kiirendusrajale. 

Mõigu tee 
Mõigu tee projekteerimisel on arvestatud, et Mõigu tee rekonstrueeritakse ning 
liikluskorraldus Mõigu teel muudetakse kahesuunaliseks. Mõigu teele on projekteeritud 
kiirusepiirang 30 km/h. 
Mõigu teele projekteeriti mõlemas sõidusuunas üks läbiv sõidurada. 
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Mõigu teelt Tartu maantee suunas läheb läbiv sõidurada Tartu maantee ristmikul 
vasakpöördesse Tartu maanteele. Täiendavalt tekib ühiskasutusrada otsesuunas sõitjatele ja 
parempöörajatele. Lisaks tekib veel vahetult enne ristmiku täiendav vasakpöörderada. 

Tartu maantee poolt tulles on Mõigu teel üks sõidurada. Lisaks on Tartu maantee ristmiku 
piirkonnas parempöörde rada perspektiivse tankla kinnistule. 

Sõiduradade laius on piketil 0+00 on 3,25 meetrit ja ääreriba laius 0,25 meetrit. Sõiduradade 
laius hakkab muutuma alates piketist PK 0+11 ja piketiks PK 0+63 saavutavad sõidurajad 
laiuse 3,5 meetrit. Paremal pool Mõigu teed hakkab parempöörde rada tekkima alates 
piketist PK 0+53. Parempöörderaja laius ristmikul on 3,5 meetrit. Täiendav rada 
vasakpöördeks hakkab tekkima alates piketist PK 0+80. Raja laiuseks ristmikul on 3,0 
meetrit. 

Piketil PK 0+22 asub perspektiivse Selveri juurdepääsutee ristmik. Projekteerimisel arvestati 
AS K-Projekt poolt koostatud tööprojektiga töö nr 07473. Selveri juurdepääsutee on 
kõrvaltee Mõigu tee suhtes. Mõigu teelt on juurdepääsuteele on võimalik suunduda parem-ja 
vasakpöördega. Pöörete vahele on projekteeritud ohutussaar. Perspektiivselt 
juurdepääsuteelt tuleb Mõigu teele üks sõidurada laiusega 3,5 meetrit. 

Piketil PK 0+59 paremal pool Mõigu teed on projekteeritud juurdepääs Tartu maantee ääres 
olevale kinnistule. Kinnistule sisse-ja väljasõidul on lubatud kõik manöövrid. 

Piketil PK 0+70 on vasakule poole teed projekteeritud sissesõit perspektiivsesse tanklasse.  

Kergliiklustee on projekteeritud Mõigu teele kuni perspektiivse tankla juurdepääsuni. Sealt 
edasi kuni Tartu maantee ääres oleva kinnistuni on projekteeritud kõnnitee jalakäijate 
juurdepääsuks kinnistule. 

Jalakäijate ülekäik üle Mõigu tee ja üle perspektiivsele tanklale juurdepääsu toimub 
reguleerimata ülekäiguraja kaudu. 

Mõigu tee pikendus 
Mõigu tee pikendusele on projekteeritud kiirusepiirang 30 km/h. 

Projekteeritud Mõigu tee pikendus algab Tähnase teega moodustuvalt ristmikult ja lõpeb 
Tartu maantee ja Mõigu tee ristmikuga. Mõlemasse sõidusuunda projekteeriti üks läbiv 
sõidurada. Mõigu tee pikenduse ja Tartu maantee ristmikul on Mõigu tee pikendusele iga 
manöövri jaoks projekteeritud eraldi sõidurada. Mõigu tee pikenduse läbiv sõidurada läheb 
parempöördesse. Lisaks tekivad sõidurajad otsesõiduks Mõigu teele ning vasakpöördeks 
Tartu maanteele. Mõigu tee pikenduse Tartu maantee poolt tuleval sõidusuunal asub 
vasakpöörde rada Tartu mnt 157 kinnistule. 

Piketil PK 1+20 asub Tallinna Transpordiameti poolt nõutud projekteeritud uus bussipeatus 
sõidurajal. 

Piketil PK 0+34 on projekteeritud juurdepääs Jalakäijate tn 1 kinnistule. Sõidukite juurdepääs 
toimub üle allalastud äärekivi ja üle kergliiklustee. Juurdepääsul on lubatud kõik manöövrid. 

Piketil PK 0+40 on projekteeritud esimene juurdepääs planeeritavale Olerex tanklale. 
Juurdepääsul on lubatud kõik manöövrid. 

Piketil PK 0+85 on projekteeritud teine juurdepääs planeeritavale Olerex tanklale. 
Juurdepääsul on lubatud kõik manöövrid. 
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Piketil PK 1+23 on projekteeritud juurdepääs Tartu mnt 167 kinnistule. Juurdepääsul on 
lubatud kõik manöövrid. 

Piketil PK 1+40 on projekteeritud juurdepääs Tartu mnt 167 kinnistu vastas asuvale 
parkimisalale, mida kasutatakse ehitusmasinate parklana. Juurdepääsul on lubatud kõik 
manöövrid. 

Piketile PK 1+68 on projekteeritud juurdepääs Tartu mnt 165 kinnistule. Sõidukite 
juurdepääs toimub üle allalastud äärekivi ja üle kergliiklustee. Juurdepääsul on lubatud kõik 
manöövrid. 

Piketile PK 2+15 on projekteeritud juurdepääs Tartu mnt 165A kinnistule. Sõidukite 
juurdepääs toimub üle allalastud äärekivi ja üle kergliiklustee. 

Piketile PK 2+41 on projekteeritud sõidukite juurdepääs Tartu mnt 157 kinnistule. Sõidukite 
juurdepääs toimub üle allalastud äärekivi ja üle kergliiklustee. 

Mõigu tee pikendusel on paremale poole  teed projekteeritud kergliiklustee ja vasakule poole 
kõnnitee juurdepääsuks bussipeatusesse. 

Kõik jalakäijate teeületused Mõigu tee pikendusel toimuvad reguleerimata ülekäikudel. Üle 
Mõigu tee pikenduse on projekteeritud kaks reguleerimata ülekäiku, et vähendada jalakäijate 
liikumismaad bussipeatusest sihtkohani. 

Tähnase tee 
Tähnase teele on projekteeritud kiirusepiirang 30 km/h. 

Projekteeritud Mõigu tee pikendus algab Tartu maanteelt ning mõlemasse sõidusuunda 
projekteeriti üks läbiv sõidurada. 

Piketil PK 0+81 on projekteeritud Tähnase tee ja Mõigu tee pikenduse ristmik, kus peatee on 
Tähnase teel liikujatel. Ristmikul on lubatud kõik manöövrid. 

Piketil PK 0+50 on projekteeritud juurdepääs Tartu mnt 173 kinnistule. Tähnase teelt saab 
kinnistule suunduda parem- ja vasakpöördega. Kinnistult Tähnase teele saab sõita ainult 
parempöördega. 

Piketil PK 1+00 on projekteeritud juurdepääs Tähnase tee 2 kinnistule. Juurdepääsul on 
lubatud kõik manöövrid. 

Paremale poole Tähnase teed on projekteeritud kõnnitee. Piketi PK 0+00 juures peavad 
jalakäijad astuma Tartu maantee linna siseneva suuna kindlustatud peenrale, et liikuda Tartu 
maanteel asuvasse bussipeatusesse. Jalakäijate ülekäik üle Tähnase tee ja üle kinnistutele 
juurdepääsude toimub reguleerimata ülekäiguraja kaudu. 

Jalakäijate piire on projekteeritud sõidutee serva, takistamaks jalakäijate pääsu sõiduteele. Piire 
on projekteeritud järgmistesse kohtadesse: 

• Paremal poolt Tartu mnt PK 41+60 kuni Vana-Tartu maantee ülekäik 
• Paremal pool Tartu mnt PK 48+35 kuni Kuldala tee ülekäik 
• Paremal poolt Tartu mnt Kuldala tee ülekäik kuni Tartu maantee PK 49+29 
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Võrk piirdeaiana kasutada 3,0 m kõrgust aeda või analoogset järgmistes kohtades: 

• Paremal pool Tartu mnt PK 41+60 – PK 42+33 Ülemiste järve kinnistu. 
• Paremal pool Kanali tee PK 1+25 – PK 1+53 Tartu mnt 119 kinnistu. 

Võrk piirdeaiana kasutada 1,6 m kõrgust aeda või analoogset järgmistes kohtades: 

• Paremal pool Tähnase tee PK 0+63 – PK 0+90 Tartu mnt 171 kinnistu. 

Puidust piirdeaed on projekteeritud järgmistesse kohtadesse: 

• Vasakul pool Tartu mnt PK 50+74 – PK 51+06 Tartu mnt 135 kinnistu. 
• Vasakul pool Tartu mnt PK 51+06 – PK 51+22 Tartu mnt 137 kinnistu. 

Müratõkkesein on projekteeritud järgmistesse kohtadesse: 

Paremal pool Tartu maanteed: Vasakul pool Tartu maanteed: 
• Tartu mnt PK 48+66 – PK 49+44 • Tartu mnt PK 48+76 – PK 51+18 
• Tartu mnt PK 49+34 – PK 51+26 • Tartu mnt PK 51+30 – PK 52+09 
• Tartu mnt PK 51+55 – PK 51+80 • Tartu mnt PK 52+15 – PK 52+99 
• Tartu mnt PK 55+36 – PK 56+59 • Tartu mnt PK 53+07 – PK 54+07 

 • Tartu mnt PK 54+14 – PK 54+73 
Käesoleva projektiga lahendatakse neli fooriobjekti: 

• Fooriobjekt nr.1: Tartu mnt-Vana-Tartu mnt ristmik 
• Fooriobjekt nr.2: Tartu mnt-Kanali tee ristmik 
• Fooriobjekt nr.3: Tartu mnt-Raudkivi tn ristmik 
• Fooriobjekt nr.4: Tartu mnt-Mõigu tee ristmik 

Kõik paigaldatavad metallkonstruktsioonid (postid, kandurid, kinnitusdetailid, piirdedetailid 
jms.) on kuumtsingitud. Liiklusmärkide, lisateatetahvlite ja teemärgiste valmistamisel 
kasutatakse vähemalt 2mm paksust alumiiniumist märgialuseid. Liiklusmärgi postidena ja 
jalakäijapiirde konstruktsioonina kasutada 60 mm läbimõõduga kuumtsingitud metalltoru. 

Lisaks tee-ehituslikule osale ehitatakse või rekonstrueeritakse käesoleva projektiga uus 
tänavavalgustus, sadevee- ja olmevee kanalisatsioon, veetrassid, drenaažitorustikud, 
sidekanalisatsioon, elektrikaabelliinid, projekteeritud elektrikaabelliinide reservtorud, 
gaasitrass. 

Projekti kogu tehnoloogiline lahendus on täpsemalt ja põhjalikumalt kirjeldatud K-Projekt AS 
poolt koostatud projektis „Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimine Tallinnas (Tartu mnt 
rekonstrueerimine) 2002/EE/16/P/PA/009.006“ 
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JOONIS 8. TARTU MAANTEE REKONSTRUEERIMINE LÕIGUS VANA-TARTU MAANTEE - TÄHNASE TEE TEHNILINE LAHENDUS 
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AJAKAVA 

Järvevana tee - Tehnika tn ühendustee rajamise projekteerimistöödega alustati 2010. aasta 
märtsis ning projekteerimistööd lõpetati 2011. aasta juunis. Tartu mnt rekonstrueerimise 
projekteerimistöödega alustati 2010. aasta juunis ning planeeritav lõpptähtaeg on 2012. aasta 
jaanuaris.  

Projekti teostatavusuuringud ja tasuvusanalüüs (sealhulgas finantsanalüüs) viidi läbi 2011. 
aasta novembris-detsembris. 

Ehitushange Järvevana tee - Tehnika tn ühendustee rajamise ehitustöödele viidi läbi 2011. aasta 
märtsis-aprillis ning augustis 2010 sõlmiti leping hanke võitjaga Lemminkäinen Eesti AS. 

Järvevana tee – Tehnika tänava ühendustee rajamise raames on 14.11.2011 seisuga teostatud 
järgmised tööd: 

1. Eesti Raudtee viadukti kohtvaiade puurimise ja betoonimise osas on teostatud järgmised 
tööd:  
• diam. 1,18m; L=29 m, teras A500  18 tk  
• diam. 0,62m L=29m, teras A500 5 tk 
• diam. 0,62 m L= 8m 28+28 tk 
• vahesamba riigli betoneerimine on teostatud. 

2. Edelaraudtee viadukti kohtvaiade puurimise ning betoneerimise osas on teostatud 
järgmised tööd: 
• diam. 1,18m; L=29 m, teras A500  16 tk 
• diam. 0,62m L=29m, teras A500  4 tk 
• diam. 0,62 m L= 8m 14+19 tk 
• neljast vahesambast kolmel on riigli betoneerimine teostatud 

3. Lõpetatud on gaasitrassi ehitustööd 
4. Raudtee 4-avalise sidekanalisatsiooni paigaldamine (543 meetrit 783-st) 
5. Rajatud on tugimüüride puurvaiad (95 tk) 

 

TABEL 1. PROJEKTI ÜLDINE AJAKAVA 

 
Järvevana tee - Tehnika tn 

ühendustee rajamine 
Tartu mnt  

rekonstrueerimine 

Teostatavusuuringud ja 
tasuvusanalüüs 

14.11.2011 - 31.12.2011 14.11.2011 - 31.12.2011 

Projekteerimine 10.03.2010 - 07.06.2011 10.06.2010 - 30.01.2012 

Hankedokumentide koostamine 02/2011 - 02/2011 01/2012 - 01/2012 

Pakkumismenetluse 
eeldatav algus 

03/2011  02/2012 

Ehitusetapp/leping: 08.08.2011 - 31.08.2012 04/2012 - 09/2013 

Ekspluatatsiooni algus 31.08.2012 09/2013 
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TABEL 2. PROJEKTI TEOSTAMSE AJAGRAAFIK 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Teostatavusuuringud ja tasuvusanalüüs

Järvevana tee - Tehnika tn ühendustee

Projekteerimine

Hankemenetlus

Teeehitus

Veevarustus ja kanalisatsioon

Elektrivalgustuse välisvõrgud

Tänavavalgustus

Raudtee sidekanalisatsioon

Gaasitrassid

EVRi viadukt

Edelaraudtee viadukt

Tugimüürid

Haljastustööd

Ekspluatatsiooni algus X

Tartu mnt rekonstrueerimine

Projekteerimine

Hankemenetlus

Ehitus

Ekspluatatsiooni algus X

2012 201320112010
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EELARVE 

Projekti eelarve koostamisel lähtutakse juba teostatud kuludest, läbiviidud hangetest ja 
lepingutest ning ehituse hinnakalkulatsioonidest. 

Teostatud on Järvevana tee-Tehnika tee ühendustee ja Tartu mnt lõigu Vana Tartu mnt - 
Tähnase tn projekteerimine K-Projekt AS-i poolt. Eelarves kasutatakse lepingute tegelikke 
maksumusi. 

Teostatavusuuringu ja tasuvusanalüüsi läbiviimiseks on korraldatud hange ning sõlmitud leping 
hanke võitja Innopolis Konsultatsioonid AS-ga. Eelarves kasutatakse lepingu tegelikku 
maksumust. 

Läbi on viidud hange (viitenumber 122784) „Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimine Tallinnas. 
Järvevana tee – Tehnika tänava ühendustee rajamine“, mis avaldati 01.03.2011. Hanke võitis 
Lemminkäinen Eesti AS. Ehituse töövõtuleping nr 0808111 sõlmiti 8. augustil 2011. aastal 
Tallinna linna, Teede Projektijuhtimise AS-i (omanikujärelevalve) ja Lemminkäinen Eesti AS-i 
vahel. Eelarves on kasutatud lepingu tegelike maksumust. 

Koostöös Maanteeametiga on läbi viidud kavandatava riigihanke „Tartu mnt (Vana–Tartu mnt – 
Tähnase tn) rekonstrueerimine“ maksumuse hinnang. Eelarve koostamiseks kasutatakse 
vastavat hinnakalkulatsiooni. 

Teede Projektijuhtimise AS-l on Tallinna Kommunaalametiga sõlmitud leping projektijuhtimise 
ja omanikujärelevalve teostamiseks kõikide linna poolt tellitavate ja teostatavate ehitustööde 
hangete peale alates aastast 2007 kuni 2014. Lepingu kohaselt tasutakse ehituse 
omanikujärelevalve eest 2,35% ja projektijuhtimise eest 2% ehitusmaksumusest. 

Struktuurifondi vahendite kasutamisega seotud avalikustamise kulud (teadetetahvlid ehitusel) 
on arvestatud ehitushinna sisse. 

TABEL 3. PROJEKTI KOGUEELARVE 

  Summa KM Kokku 

Tasuvusanalüüsi koostamine 7 000,00 1 400,00 8 400,00 

Projekteerimine (Tartu mnt rekonstrueerimine) 273 414,03 54 682,81 328 096,84 

Projekteerimine (Järvevana-Tehnika tn ühendus) 266 540,00 53 308,00 319 848,00 

Tartu mnt rekonstrueerimine 5 776 665,05 1 155 333,01 6 931 998,06 

Järvevana-Tehnika tn ühendus 6 283 481,60 1 256 696,32 7 540 177,92 

Ehituse omanikujärelevalve (2,35%) 283 413,45 56 682,69 340 096,14 

Projektijuhtimine (2%) 241 202,93 48 240,59 289 443,52 

Kokku 13 131 717,06 2 626 343,41 15 758 060,48 

 

Järgnevalt on toodud täpsustatud ehituseelarved Lemminkäinen Eesti AS-i pakkumuse ja 
kavandatava Tartu mnt riigihanke maksumuse hinnangu alusel. 
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TABEL 4. JÄRVEVANA TEE – TEHNIKA TÄNAVA ÜHENDUSTEE RAJAMINE.  

LEMMINKÄINEN EESTI AS PAKKUMUSE MAKSUMUS 

 Summa 

Tee ehitus 1 049 614,99 

Veevarustuse ja kanalisatsiooni välisvõrgud 541 567,00 

Elektrivarustuse välisvõrgud 61 372,88 

Tänavavalgustuse välisvõrgud 73 931,15 

Raudtee sidekanalisatsioon 68 441,14 

Gaasivarustuse välistrassid 15 924,79 

Eesti Raudtee viadukt 1 824 487,16 

Edelaraudtee viadukt 1 053 540,75 

Tugiseinad 1 213 427,33 

Haljastus 81 961,00 

Kokku 5 984 268,19 

Ettenägematute tööde reserv 5% 299 213,41 

Pakkumuse maksumus kokku 6 283 481,60 

Käibemaks 20% 1 256 696,32 

Pakkumuse maksumus kokku oos käibemaksuga 7 540 177,92 

 

TABEL 5. KAVANDATAVA RIIGIHANKE „TARTU MNT (VANA – TARTU MNT – TÄHNASE TN) 
REKONSTRUEERIMINE“ MAKSUMUSE HINNANG 

 Summa 

Ettevalmistustööd 162 526,84 

Mullatööd 958 606,16 

Katend 1 904 287,74 

Truubid ja veeviimarid 998,00 

Konstruktsioonid 330 989,75 

Liikluskorraldusvahendid 201 821,70 

Tehnovõrgud 27 608,28 

Maastikukujundustööd 330 953,50 

Vesi ja kanalisatsioon 786 802,00 

Tänavavalgustus 248 430,10 

Elektrikaablid 96 902,63 

Sidekaablid ja kanalisatsioon 94 245,76 

Foorid 307 193,74 

Gaasitrassid 49 344,56 

Haljastus 875,00 

Kokku 5 501 585,76 

Ettenägematute tööde reserv 5% 275 079,29 

Pakkumuse maksumus kokku 5 776 665,05 

Käibemaks 20% 1 155 333,01 

Pakkumuse maksumus kokku oos käibemaksuga 6 931 998,06 
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FINANTSEERIMINE 

Projekti finantseerimiseks kasutatakse järgnevaid allikaid: 

TABEL 6. PROJEKTI FINANTSEERIMISALLIKAD 

Finantseerimisallikas Summa Osakaal 

Ühtekuuluvusfondi toetus 10 792 048,23 68% 

Tallinna Linna omafinantseering 3 502 889,41 22% 

AS EVR Infra kaasfinantseering 815 178,00 5% 

Erasektori finantseering 647 944,84 4% 

Projekti maksumus kokku 15 758 060,48 100% 

Projekti elluviimiseks taotletakse toetust Ühtekuuluvusfondist. Vastavalt majandus- ja 
kommunikatsiooniministri 20.10.11 nr 24.2-5/09-01568/108 kirjale tuleb arvestada, et 
Ühtekuuluvusfondi vahendeid on käesoleva projekti jaoks 14 389 397,64 eurot. 

Tallinna Linna omafinantseeringu kohta on Tallinna Linnavolikogu 03.09.2009 võtnud vastu 
otsus number 1612 (Tvk o 17.11.2011 nr 196, vastuvõetud 17.11.2011): 

- 1¹. Osaleda juhtpartnerina EL struktuurivahendite meetme “Transpordi infrastruktuuri 
arendamine” välisprojektis “Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimine Tallinnas II etapp” 
(edaspidi lisaprojekt). 

- 3¹. Kiita heaks juurdelisatud toetuse taotleja kinnitus lisaprojekti omafinantseeringu 
garanteerimise kohta.  

- 6¹. Nõustuda lisaprojekti kogumaksumusega 14 389 397,64 eurot, millest välistoetus 
moodustab 10 792 048,23 eurot, AS EVR Infra kaasfinantseering 815 178 eurot ja 
projekti omafinantseerimine 2 782 171,41 eurot (2011. aastal 479 000 eurot, 2012. 
aastal 1 384 618,67 eurot ja 2013. aastal 918 552,74 eurot), millele lisandub projektiga 
seotud lisafinantseering summas 4 110 100 eurot (2011. aastal 29 010,85 eurot, 2012. 
aastal 220°000 eurot ja 2013. aastal 3 861 089,15 eurot). 

- 6². Nõustuda lisaprojekti sildfinantseerimise avamisega Tallinna Kommunaalametile 
2011. aastal summas 423 000 eurot ja 2012. aastal 661 113 eurot Järvevana tee – 
Tehnika tn ühendustee rajamisega seotud kulude välistoetuse finantseerimiseks. 

Järvevana-Tehnika ühendustee projekti puhul osaleb EVR Infra AS projektipartnerina ning 
nende poolne rahalise panus omafinantseeringu kaasfinantseerimisel vastavalt 1.°augustil 2011 
sõlmitud koostöölepingule nr 8773 on 815 178 eurot. 

Projekteerimisega seotud tööd on rahastatud erasektori poolt: 
• Järvevana tee-Tehnika tee ühendustee projekteerimise rahastas Kaamos Kinnisvara OÜ 

summas 319 848,00 eurot 
• Tartu mnt lõigu (Vana Tartu mnt - Tähnase tn) projekteerimise rahastas Selver AS 

summas 328 096,84 eurot 

Tartu maantee rekonstrueerimise järel kaetakse edaspidised tegevus- ja hoolduskulud Tallinna 
linna eelarvest. Järvevana tee ja Tehnika tänava ühendustee rajamise järel kaetakse teetrasside 
edaspidised tegevus- ja hoolduskulud Tallinna linna eelarvest. EVR Infra raudteeviadukti 
hoolduskulud jäävad EVR Infra AS-i kanda ja Edelaraudtee viadukti hoolduskulud jäävad 
Edelaraudtee AS-i kanda. 

                                                             
2
 https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3003&aktid=115160 
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PROJEKTI ETTEVALMISTATUSE ASTE 

TEHNILINE 

1. Tallinna üldplaneering kehtestatud Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega 
nr°3 (Tvk m 09.09.2010 nr 45, jõustumine 01.01.2011). 

2. „Liiklusprognoos Ülemiste liiklussõlmes (Lõunaväil)“ (2007; Inseneribüroo „Stratum“) 

3. Ülemiste liiklussõlme ehitamise ja Peterburi tee rekonstrueerimise eelprojekt (2007 
AS°K-Projekt. 

4. Geodeetiline alusplaan (2010.a; K-Projekt AS-i töö nr 08318-3 GEO) 

5. Geoloogilised uurimistööd (2010.a; IPT Projekteerimise OÜ töö nr 10-01-0886 ja töö nr 
10-03-0901) 

6. Teostatud liiklusuuringud (2010.a; K-Projekt AS): 
• Tartu mnt (Vana-Tartu mnt – Tähnase tn) rekonstrueerimise liiklusuuringud 
• Järvevana tee – Tehnika tänava ühendustee liiklusuuringud. 

7. Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimine Tallinnas (2002/EE/16/P/PA/009.006). 
Järvevana tee – Tehnika tänava ühendustee ehitusprojekt (2010.a; AS K‑Projekt töö 
nr:08318/3) 

8. Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimine Tallinnas (2002/EE/16/P/PA/009.006). Tartu 
mnt rekonstrueerimine ehitusprojekt (2010.a; AS K‑Projekt töö nr:08318/1B) 

9. Teostavus-tasuvusanalüüs, mis sisaldab nõudlusanalüüsi, finantsanalüüsi, 
sotsiaalmajanduslik analüüsi, riski- ja tundlikkusanalüüsi. (2011.a; Innopolis 
Konsultatsioonid AS) 

HALDUSALANE 

Ehitusload 

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti poolt välja antud ehitusload: 
• nr 49739-49743, 49745-49746, 49748-49751, 49756 

Tehnilise Järelevalve Ameti ehitusload Ülemiste-Kitseküla, Ülemiste-Liiva raudteeviaduktide 
ning Veerenni ülekäigukoha püstitamiseks ja Veerenni ülesõidukoha lammutamiseks: 

• 21.06.2011. a otsuse nr 1-11/11-214 alusel väljastatud ehitusluba nr 1700 
• 22.06.2011. a otsuse nr 1-11/11-215 alusel väljastatud ehitusload nr 1701, 1702 ja 1703 

Keskkonnamõju hinnang 

2007 aastal on läbi viidud „Ülemiste liiklussõlme ehitamise ja Peterburi tee rekonstrueerimise 
eelprojekti“ keskkonnamõju hindamine (OÜ Hendrikson & Co, Töö°nr: 802/06 23.05.2007). 
Kuna käesolevas taotluses ehitatavad teelõigud on otsene jätk projektile "Ülemiste liiklussõlme 
rekonstrueerimine Tallinnas" (nr 3.3.0100.09-0010), siis tulenevalt sellest:  

• Tallinna Keskkonnaamet on oma 29.07.2011 kirjaga nr 6.1-4.1/1141 esitanud seisukoha, 
et lisategevusega seotud projekti elluviimisel (Järvevana tee – Tehnika tänava 
ühendustee rajamine) ei kaasne eeldatavat olulist keskkonnamõju, kui rakendatakse 
projektis ettenähtud keskkonnakaitselisi meetmeid või on keskkonnamõjusid hinnatud 
juba varem ning seetõttu ei ole vaja läbi viia antud tegevuse keskkonnamõju hindamist.  
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• Samuti on Tallinna Keskkonnaamet oma 23.08.2010 kirjaga nr 6.1-4.1/1556 seisukohal, 
et Tartu maantee rekonstrueerimisele projektiga määratud mahus ei ole vaja läbi viia 
täiendavat keskkonnamõju hindamist, kuna rekonstrueerimisega ei kaasne olulist 
keskkonnamõju või on keskkonnamõjusid hinnatud juba varem. 

Maaomand 

Projekti raames lahendatakse vajalikud omandiküsimused servituutide ja isikliku kasutusõiguse 
seadmisega. Järvevana tee ja Tehnika tänava ühendustee alla jäävatele maaüksustele on 
vajalikes osades seatud hoonestusõiguse koormamine isikliku kasutusõigusega Tallinna linna 
kasuks: 

• Liiva-Ülemiste 1,7-4,1km maaüksus (Edelaraudtee Infrastruktuuri AS)  

• Tallinn-Tapa 109,3-110,3 km maaüksus (AS EVR Infra)  

• Tallinn-Tapa 108,3-109,3 km maaüksus (AS EVR Infra) 

• Filtri tee 18 kinnistust vajalik osa võõrandatakse linnale tasuta, lähtuvalt Tallinna 

linna ja Kaamos Kinnisvara OÜ vahel sõlmitud kokkuleppele nr TKA38, 29.06.2011. 

Hanked 

Läbi on viidud hange (viitenumber 122784) „Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimine Tallinnas. 
Järvevana tee – Tehnika tänava ühendustee rajamine“, mis avaldati 01.03.2011. Hanke võitis 
Lemminkäinen Eesti AS. Ehituse töövõtuleping nr 0808111 sõlmiti 8. augustil 2011. aastal 
Tallinna linna, Lemminkäinen Eesti AS-i ja Teede Projektijuhtimise AS-i (omanikujärelevalve) 
vahel.  

Koostöös Maanteeametiga on läbi viidud kavandatava riigihanke „Tartu mnt (Vana–Tartu mnt – 
Tähnase tn) rekonstrueerimine“ maksumuse hinnang. Hange on kavandatud läbi viia jaanuaris-
veebruaris 2012. 

Teede Projektijuhtimise AS-l on Tallinna Kommunaalametiga sõlmitud leping projektijuhtimise 
ja omanikujärelevalve teostamiseks kõikide linna poolt tellitavate ja teostatavate ehitustööde 
hangete peale alates aastast 2007 kuni 2014. 

Teostatavusuuringu ja tasuvusanalüüsi läbiviimiseks on korraldatud hange ning sõlmitud leping 
hanke võitja Innopolis Konsultatsioonid AS-ga. 

RAHALINE 

Projekti elluviimiseks taotletakse toetust Ühtekuuluvusfondist. Vastavalt MKM 20.10.11 nr 24.2-
5/09-01568/108 kirjale tuleb arvestada, et Ühtekuuluvusfondi vahendeid on käesoleva projekti 
jaoks 14 389 397,64 eurot. 

Tallinna Linnavolikogu 03.09.2009 otsusega number 161 (Tvk o 17.11.2011 nr 196, vastuvõetud 
17.11.2011) kinnitati projekt kogumaksumusega 14 389 397,64 eurot, millest välistoetus 
moodustab 10 792 048,23 eurot, AS EVR Infra kaasfinantseering 815 178 eurot ja projekti 
omafinantseerimine 2 782 171,41 eurot, millele lisandub projektiga seotud lisafinantseering 
mitteabikõlblike kulude katmiseks summas 4 110 100 eurot. Tallinna Kommunaalametile on 
avatud sildfinantseerimine 2011. aastal summas 423 000 eurot ja 2012. aastal 661 113 eurot 
Järvevana tee – Tehnika tn ühendustee rajamisega seotud kulude välistoetuse finantseerimiseks. 
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Järvevana-Tehnika ühendustee projekti puhul osaleb EVR Infra AS projektipartnerina ning 
nende poolne rahalise panus omafinantseeringu kaasfinantseerimisel vastavalt 1.°augustil 2011 
sõlmitud koostöölepingule nr 8773 on 815 178 eurot. 

Projekteerimisega seotud tööd on rahastatud erasektori poolt: 
• Järvevana tee-Tehnika tee ühendustee projekteerimise rahastas Kaamos Kinnisvara OÜ 

summas 319 848,00 eurot 
• Tartu mnt lõigu (Vana Tartu mnt - Tähnase tn) projekteerimise rahastas Selver AS 

summas 328 096,84 eurot 

Tartu maantee rekonstrueerimise järel kaetakse edaspidised tegevus- ja hoolduskulud Tallinna 
linna eelarvest. Järvevana tee ja Tehnika tänava ühendustee rajamise järel kaetakse teetrasside 
edaspidised tegevus- ja hoolduskulud Tallinna linna eelarvest. EVR Infra raudteeviadukti 
hoolduskulud jäävad EVR Infra AS-i kanda ja Edelaraudtee viadukti hoolduskulud jäävad 
Edelaraudtee AS-i kanda. 
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NÕUDLUSANALÜÜS 

LIIKLUSUURINGUD JA PROGNOOSID  

Nõudlusanalüüs on koostatud MS-Exceli põhiselt tasuvusanalüüsi faili („Tasuvusanalüüs.xlsx“) 
eraldi arvestuslehel. Projekti nõudlusanalüüsi koostamise aluseks olid üle-Eestilised ning 
Tallinna linna liiklust puudutavad liiklusuuringud.  

Järvevana tee – Tehnika tn ühendustee liiklussageduse prognoosimise aluseks on AS K-Projekt 
poolt läbi viidud liiklusprognoos aastateks 2012-2013. Vastavalt uuringule on 2012-2013 
ühendustee liiklussagedus õhtusel tipptunnil 1623 sa/h. 

Lõigu Vana-Tartu maantee – Tähnase tee liiklussageduse prognoosimisel on kasutatud AS 
K-Projekt poolt läbi viidud liiklusuuringu „Tartu maantee km 3,0 – 5,85 liiklusanalüüs ning – 
prognoos 2009-2032“ tulemusi. Nimetatud uuringu eesmärgiks oli teha analüüs Tartu maantee 
km 3,0-5,85 lõigu liiklusele. Selleks, põhinedes liiklusloendustele, koostati uuritava ala 
liiklusmudel, mille abil selgitati välja lõigu kriitilisi kohti. 2009. aasta mudeli alusel koostati 
aasta 2032 liikluse prognoos, arvestades tööprojektis projekteeritud Tartu maantee lõigu uut 
lahendust. Töös on käsitletud nii hommikuse kui ka õhtuse tipptunni liiklust. Antud prognoos 
käsitleb teedevõrgustikku, mis ei arvesta väikest ringteed. Seega on võimalik eristada käesoleva 
projekti mõju. Uuringu kohaselt oli 2009. aastal käesoleva projektiga seotud Tartu mnt lõigul 
hommikuse ja õhtuse tipptunni keskmine liiklussagedus 4868 sa/h, mis kasvab prognoosi 
kohaselt 2032. aastaks ligikaudu 80 protsendi võrra. 

Liiklussageduse aastase dünaamika leidmisel oli abiks „Liikluse baasprognoos Eesti 
riigimaanteedel aastaks 2040“, mille eesmärgiks oli eelkõige hinnata kõige üldisemalt 
eeldatavate liiklusmahtude muutusi lähiaastatel regioonide lõikes. Uurimuse käigus on 
muuhulgas hinnatud liiklussageduse kasvutegurid maakondade lõikes, eristades põhi- ja 
tugimaanteed.  

LIIKLUSVOO PROGNOOS 

Liiklusuuringutes esitatud hommikuse ja/või õhtuse tipptunni numbrid on viidud üle aasta 
keskmiseks ööpäevaseks liiklussageduseks (AKÖL). Liiklusvoo leidmiseks konkreetsete aastate 
kohta on eeldatud, et: 

• 2009. ja 2032. aastal on Vana-Tartu maantee – Tähnase tee võrdne AS°K-Projekt poolt 
prognoositud tasemega. 

• Vahepealsetel aastatel toimub kasv sarnase dünaamikaga, kui kirjeldatud dokumendis 
„Liikluse baasprognoos Eesti riigimaanteedel 2040“ Harjumaa põhimaanteedel 
sõiduautode osas. 

• Alates aastast 2032 toimub kasv võrdeliselt dokumendis „Liikluse baasprognoos Eesti 
riigimaanteedel 2040“ prognoositud kasvuteguriga Harjumaa põhimaanteedel 
sõiduautode osas. 

• Järvevana tee – Tehnika tänava ühendustee liiklussagedus on 2012-2013 võrdne 
AS°K-Projekt poolt prognoositud tasemega, kasvades sarnase dünaamikaga kui Vana-
Tartu mnt – Tähnase tee liiklussagedus. 
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Lisaks on nõudlusanalüüsis prognoositud ka oletatav liiklussagedus Veerenni ristmikul, juhul 
kui  projekt jääks ellu viimata. Nimetatud numbrit on kasutatud hilisemalt sotsiaalmajandusliku 
tasuvusanalüüsi kontekstis, leidmaks ülesõidukoha kinniolekust tingitud ajakulu säästu. 

TABEL 7. LIIKLUSSAGEDUSE PROGNOOSI KOKKUVÕTE 

  2010 2020 2030 2040 

Järvevana - Tehnika  
(AKÖL (sa/ööpäevas), kahesuunaline) 0 16 832 20 229 22 154 

Kasv eelnevast perioodist -  - 20% 10% 

Vana-Tartu mnt - Tähnase tee  
(AKÖL (sa/ööpäevas), kahesuunaline) 20 578 28 810 34 625 37 920 

Kasv eelnevast perioodist -  40% 20% 10% 

 

 



38 
 

FINANTSANALÜÜS 

ANALÜÜSI METOODIKA JA EELDUSED  

Projekti finantsanalüüsis tuginetakse „Guide to cost-benefit analysis of investment projects, 2008 
(Structural funds – ERDF, Cohesion Fund and ISPA)” metodoloogiale. Finantsanalüüsi käigus 
hinnatakse eelkõige järgmist: 

• Investeeringute rahalist tasuvust ja omakapitali rahalist kasumlikkust 

• Fondidest saadava toetuse mahtu 

• Projekti rahastamise jätkusuutlikkust 

Analüüs viiakse läbi diskonteeritud rahavoogude meetodil (Discounted Cash Flow (DCF)). 
Projekti mõju leidmiseks tehakse kulude-tulude analüüs inkrementaalkulu meetodil: projekti 
hinnatakse projektiga stsenaariumi (investeeringu alternatiiv) ning alternatiivse, projektita 
stsenaariumi (nullalternatiiv) erinevuste alusel. 

Alljärgneval joonisel on esitatud finantsanalüüsi läbiviimiseks struktuur ja loogiline ahel ning 
erinevate osade omavahelised seosed. Arvutus hõlmab kõiki tulusid ja kulusid rahalises 
väärtuses, mis on seotud projektiga või millele omab projekt olulist mõju. Igat tulu ja kulu 
elementi arvestatakse arvutustes ainult üks kord. 

 

JOONIS 9. FINANTSANALÜÜSI STRUKTUUR 

 

 

Analüüsi arvestusperiood 

Finantsanalüüsi arvestusperiood on periood, mille kohta on finantsanalüüsis esitatud 
tulude/kulude prognoos ja mis on aluseks projekti finantsnäitajate arvutamisel. Euroopa 
komisjoni töödokument nr 4 „Kulude-tulude analüüsi metoodika suunised“ soovitab teega 
seotud projektide puhul kasutada võrdlusperioodi 25-30 aastat. Sellest tulenevalt on valitud 
käesoleva projekti finantsanalüüsi vaadeldavaks perioodiks 2011-2035 so. 25 aastat , hõlmates 
sealhulgas ehitusfaasi 2011-2013 ja opereerimisfaasi 2012-2035. Baasaastaks on valitu ehituse 
algusaasta 2011. 
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Diskonteerimismäär 

Euroopa Komisjon soovitab programmperioodil 2007-2013 fondidest kaasfinantseeritavate 
riiklike investeeringuprojektide finantsanalüüsi koostamisel kasutada reaalse riskivaba 
diskontomäärana 5%. Liikmesriigis rakendatav diskontomäär võib soovitatavast määrast 
asjakohaste põhjenduste olemasolul erineda, olles ühes regioonis samalaadsete projektide puhul 
ühetaoline. 

Vastavalt määruse „Transpordi infrastruktuuri arendamise meetme tingimused ja 
investeeringute kava koostamise kord“3 lisa 1 punktis 4.4 toodud juhendile kasutatakse 
käesolevas projektis reaalset diskontomäära 6%. 

Prognoosid koostatakse reaalhindades ning diskonteerimisel kasutatakse reaalset 
diskontomäära. 

Jääkväärtus 

Kuna käesoleva projekti puhul eeldatakse projekti rajatiste majanduslikult kasulikuks elueaks 
30 aastat, siis jäetakse projekti prognoosiperioodi lõppu jääkväärtus.  

Jääkväärtuse arvutused on esitatud lisana MS Exceli failis „Tasuvusanalüüs.xlsx“ tabelis 
„TA 22. Jääkväärtuse arvutused“. 

 

INVESTEERINGUTE PLAAN 

Projekti investeeringukulud koosnevad: 

• Projekteerimiskuludest 
• Ehituskuludest 
• Omanikujärelvalve kuludest 
• Tehnilise abi teenuste kuludest (projektijuhtimine, tasuvusannalüüsi koostamine) 

Ehitustööde käigus renoveeritakse Vana-Tartu maantee - Tähnase tee lõik, rajatakse 2+2 
sõidurajaga autotee, kergliiklusteed, osadele eramutele rajatakse eraldi juurdepääsuteed, 
rajatakse müratõkkeseinad, sadevete ärajuhtimine, rekonstrueeritakse 1 fooriristmik ning 
ehitatakse 3 uut fooriristmikku. 

Järvevana tee ja Tehnika tänava ühendustee liiklussõlme ehituse käigus rajatakse Järvevana tee - 
Tehnika tänava ühendustee ning uus raudtee alune tunnel ühendamaks Peterburi tee – 
Järvevana teega. Projekteeritud on 4-külgne ringristmik. Ringristmikuna toimiva tee kuju on 
venitatud lähtuvalt olemasolevatest raudteedest ja projekteeritud sõiduteedest. 

Projekti eelarve koostamise alused on toodud peatükis „Tehniline teostatavus“ alapunktis 
„Eelarve“. Kulud on planeeritud vastavalt projekti ajakavale ja eelarvele aastateks 2011 – 2013. 

                                                             
3
 https://www.riigiteataja.ee/akt/121072011026?leiaKehtiv 
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TABEL 8. PROJEKTI INVESTEERINGUTE PLAAN 

  2011 2012 2013 Kokku 

Tasuvusanalüüsi koostamine 8 400   8 400 

Projekteerimine (Tartu mnt rekonstrueerimine) 328 097   328 097 

Projekteerimine (Järvevana-Tehnika tn ühendus) 319 848   319 848 

Tartu mnt rekonstrueerimine  3 465 999 3 465 999 6 931 998 

Järvevana-Tehnika tn ühendus 1 445 484 6 094 694  7 540 178 

Ehituse omanikujärelevalve (2,35%) 33 969 224 676 81 451 340 096 

Projektijuhtimine (2%) 28 910 191 214 69 320 289 444 

Kokku 2 164 707 9 976 583 3 616 770 15 758 060 

Projekti elluviimiseks taotletakse toetust Ühtekuuluvusfondist lähtuvalt „Transpordi 
infrastruktuuri arendamise meetme tingimused ja investeeringute kava koostamise kord“ 
meetme määrusest. 

Vastavalt majandus- ja kommunikatsiooniministri 20.10.11 nr 24.2-5/09-01568/108 kirjale 
tuleb arvestada, et Ühtekuuluvusfondi vahendeid on käesoleva projekti jaoks 14°389°397,64 
eurot. Kuna projekti kogueelarve on 15°758°060,48 eurot, siis loetakse sellest abikõlblikuks 
14°389°397,64 eurot ning ülejäänud 1 368 662,84 eurot loetakse meetme määruse mõistes. 
abikõlbmatuteks kuludeks. 

TABEL 9. ABIKÕLBLIKE JA ABIKÕLBMATUTE KULUDE JAOTUS 

  Kokku Abikõlblik Abikõlbmatu Abi % 

Tasuvusanalüüsi koostamine 8 400 0 8 400 0,00% 

Projekteerimine (Tartu mnt rekonstrueerimine) 328 097 0 328 097 0,00% 

Projekteerimine (Järvevana-Tehnika tn ühendus) 319 848 0 319 848 0,00% 

Tartu mnt rekonstrueerimine 6 931 998 6 734 097 197 901 97,15% 

Järvevana-Tehnika tn ühendus 7 540 178 7 324 914 215 264 97,15% 

Ehituse omanikujärelevalve (2,35%) 340 096 330 387 9 709 97,15% 

Projektijuhtimine (2%) 289 444 0 289 444 0,00% 

Kokku 15 758 060 14 389 398 1 368 663 91,31% 

Kuna projekti raames tasutav käibemaksu pole võimalik tagasi taotleda, siis Tallinna Linna 
seisukohalt käsitletakse projekti investeeringutes käibemaksu täies ulatuses kuluna. 

 

TEGEVUSTULUD – JA KULUD  

NULLALTERNATIIV 

Nullalternatiivi e. projektita stsenaariumi peamiseks eelduseks on olemasoleva olukorra 
säilitamine sh. vara hooldamine jmt, kuid ilma edasiarendamiseta ja olukorda parandamata. 

Projektiga seonduvad tegevustulud puuduvad, kuna tegemist on avalikus kasutuses oleva teega. 
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Tegevuskulude prognoosimisel lähtutakse järgnevatest eeldustes: 

• Tartu maantee puhul eeldatakse olemasoleva olukorra säilitamist, jätkatakse iga-
aastaste minimaalsete hooldustöödega, kuid ilma edasiarendamiseta ja olukorra 
parandamiseta; 

• Järvevana tee ja Tehnika tänava ühendusteed ei rajata ning liiklus jääb käima üle 
Veerenni tänava raudtee ülesõidu, jätkatakse iga-aastaste minimaalsete hooldustöödega, 
kuid ilma edasiarendamiseta ja olukorra parandamiseta. 

Tegevuskulud on seotud teed ja tänavate igapäevase hooldamisega, iga 3 aasta tagant tehtava 
ülekatte remondi ja märgistamisega ning iga 10 aasta tagant tehtava kapitaalremondiga. Lisaks 
Veerenni ülesõidu hooldamisega seotud tegevusulud. 

TABEL 10. NULLALTERNATIIVI TEGEVUSKULUDE EELDUSED JA KULUDE TSÜKLID 

  Maksumus Tsükkel 

Hoolduskulud 1,36 €/m² iga kuu 

Ülekatte remont ja märgistused 30,00 €/m² 3 aastat 

Kapitaalremont 75,00 €/m² 10 aastat 

Tartu maantee lõigule Vana-Tartu maantee - Tähnase tee teostati viimane kapitaalremont 
2000.°aastal. Sellest lähtuvalt tuleks järgmine kapitaalremont teha hiljemalt 2015-2018. a. 
Hooldatava tee pind on 39°335°m² ning nullalternatiivi puhul lisandub sellele projekti 
tegevuskuluna ka Veerenni tänava raudteeülesõidu hooldus ca. 150°m². 

Nullalternatiivi tegevuskulude prognoos on esitatud lisana MS Exceli failis „Tasuvusanalüüs.xlsx“ 
tabelis „TA 3. Tegevuskulud (nullalternatiiv)“. 

INVESTEERINGU ALTERNATIIV 

Investeeringu alternatiivi e. projektiga stsenaariumi peamiseks eelduseks on Tartu maantee 
Vana-Tartu maantee - Tähnase tee lõigu rekonstrueerimine ja Järvevana tee ja Tehnika tänava 
ühendustee rajamine koos raudteealuse tunneliga. 

Projektiga seonduvad tegevustulud puuduvad, kuna tegemist on avalikus kasutuses oleva teega. 

Tegevuskulude prognoosimisel lähtutakse järgnevatest eeldustes: 

• Tartu maantee renoveeritakse Vana-Tartu maantee - Tähnase tee lõik, rajatakse 2+2 
sõidurajaga autotee, kergliiklusteed, osadele eramutele rajatakse eraldi 
juurdepääsuteed, rajatakse müratõkkeseinad, sadevete ärajuhtimine, rekonstrueeritakse 
1 fooriristmik ning ehitatakse 3 uut fooriristmikku; 

• rajatakse Järvevana tee ja Tehnika tänava ühendustee ning uus raudtee alune tunnel 
ühendamaks Peterburi tee – Järvevana teega. Projekteeritud on 4- külgne ringristmik. 
Ringristmikuna toimiva tee kuju on venitatud lähtuvalt olemasolevatest raudteedest ja 
projekteeritud sõiduteedest. 

Tegevuskulud on seotud teede ja tänavate igapäevase hooldamisega, iga 5 aasta tagant tehtava 
ülekatte remondi ja märgistamisega ning iga 15 aasta tagant tehtava kapitaalremondiga. 
Tartu°mnt remondi tsükkel kasvab tänu sellele, et 1+1 realine tee ehitatakse 2+2 realiseks ning 
võrreldes nullalternatiiviga väheneb liikluskoormus teepinnaühiku kohta. Lisaks tulevad juurde 
raudteeviaduktide hoolduskulud.  
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TABEL 11. INVESTEERINGU ALTERNATIIVI TEGEVUSKULUDE EELDUSED JA KULUDE TSÜKLID 

  Maksumus Tsükkel 

Hoolduskulud 1,36 €/m² iga kuu 

Ülekatte remont ja märgistused 30,00 €/m² 5 aastat 

Kapitaalremont 75,00 €/m² 15 aastat 

Raudteeviaduktide hoolduskulud 1,90 €/m² iga kuu 

Tänu Tartu maantee 2+2 realiseks muutmisele suureneb hooldatava tee pind 18°500°m² võrra, 
kokku 57 835° m²-ni. Järvevana tee ja Tehnika tänava ühendustee rajamisega tekib hooldatavat 
teepinda juurde 15°750°m² võrra ning kaks raudteeviadukti pindaladega 650°m² ja 551°m². 

Tartu maantee lõigule Vana-Tartu maantee - Tähnase tee teostati viimane kapitaalremont 2000. 
aastal. Kuna tee läheb renoveerimisele, siis puudub vajadus lähiaastatel ülekatteremondi ja 
kapitaalremondi teostamiseks ning esimene ülakatteremont on planeeritud viiendal aastal peale 
tee avamisest. 

Alates 2013. aastast suletakse Veerenni tänava raudteeülesõit ning selle hoolduskulud 
asenduvad raudteeviaduktide hoolduskuludega. 

Investeeringu alternatiivi tegevuskulude prognoos on esitatud lisana MS Exceli failis 
„Tasuvusanalüüs.xlsx“ tabelis „TA 4. Tegevuskulud (Investeeringu alternatiiv)“. 

PROJEKTIGA LISANDUVAD TEGEVUSKULUD 

Projekti mõju leidmiseks tehakse kulude-tulude analüüs inkrementaalkulu meetodil: projekti 
hinnatakse projektiga stsenaariumi (investeeringu alternatiiv) ning alternatiivse, projektita 
stsenaariumi (nullalternatiiv) erinevuste alusel. 

Lahutades tabeli „TA 4. Tegevuskulud (Investeeringu alternatiiv)“ kuludest tabelis 
„TA°3.°Tegevuskulud (nullalternatiiv)“ toodud nullalternatiivi kulud saadakse nn 
juurdekasvuline stsenaarium (vaata tabel „TA 5. Projektiga lisanduvad tegevuskulud 
(inkrementaalkulud)“). 

Juurdekasvulises stsenaariumis on välja toodud projekti tulemusena lisanduvad tegevuskulud. 
Juurdekasvuline stsenaarium on aluseks investeeringute rahalist tasuvuse ja omakapitali 
rahalise kasumlikkuse mõõtmisel. 

Projektiga lisanduvate tegevuskulude prognoos on esitatud lisana MS Exceli failis 
„Tasuvusanalüüs.xlsx“ tabelis „TA 5. Projektiga lisanduvad tegevuskulud (inkrementaalkulud)“. 

FINANTSEERIMISALLIKAD 

Projekti investeeringute plaanis (vt. Tabel 8, lk. 40) toodud kulude finantseerimiseks 
kasutatakse järgnevaid allikaid: 

• Ühtekuuluvusfondi toetus 
• Tallinna Linna omafinantseering 
• AS EVR Infra kaasfinantseering 
• Erasektori finantseering 

Projekti elluviimiseks taotletakse toetust Ühtekuuluvusfondist. Vastavalt majandus- ja 
kommunikatsiooniministri 20.10.11 nr 24.2-5/09-01568/108 kirjale tuleb arvestada, et 
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Ühtekuuluvusfondi vahendeid on käesoleva projekti jaoks 14 389 397,64 eurot, millest 
välistoetus moodustab 10 792 048,23 eurot. 

Tallinna linn rahastab projekti abikõlblike kulude omafinantseeringu summas 2°782°171,41 
eurot, millele lisandub projektiga seotud lisafinantseering mitteabikõlblike kulude katmiseks 
kuni 4 110 100 eurot ulatuses. 

Järvevana-Tehnika ühendustee projekti puhul osaleb EVR Infra AS projektipartnerina ning 
nende poolne rahalise panus omafinantseeringu kaasfinantseerimisel on 815 178 eurot. 

Projekteerimisega seotud tööd on rahastatud erasektori poolt: 
• Järvevana tee-Tehnika tee ühendustee projekteerimise rahastas Kaamos Kinnisvara OÜ 

summas 319 848,00 eurot 
• Tartu mnt lõigu (Vana Tartu mnt - Tähnase tn) projekteerimise rahastas Selver AS 

summas 328 096,84 eurot 

Tartu maantee rekonstrueerimise järel kaetakse edaspidised tegevus- ja hoolduskulud Tallinna 
linna eelarvest. Järvevana tee ja Tehnika tänava pikenduse ühendustee rajamise järel kaetakse 
teetrasside edaspidised tegevus- ja hoolduskulud Tallinna linna eelarvest. EVR Infra 
raudteeviadukti hoolduskulud jäävad EVR Infra AS-i kanda ja Edelaraudtee viadukti 
hoolduskulud jäävad Edelaraudtee AS-i kanda.  

Projekti finantseerimise allikad investeeringu alternatiivi kohta on esitatud lisana MS Exceli 
failis „Tasuvusanalüüs.xlsx“ tabelis „TA 8. Finantseerimisallikad“. 

FINANTSILINE JÄTKUSUUTLIKKUS 

Projekti jätkusuutlikkuse hindamisel käsitletakse sissetuleva rahavoona: 

• kõiki projekti finantseerimisallikatest saadavaid laekumisi (vaata tabel 
„TA°8.°Finantseerimisallikad“) 

Projektiga seonduvad tegevustulud puuduvad, kuna tegemist on avalikus kasutuses oleva teega. 

Väljaminevate rahavoogudena käsitletakse: 

• tegevuskulusid (tabel „TA 4. Tegevuskulud (Investeeringu alternatiiv)“) 
• investeeringu kogumaksumus (Tabel 8. Projekti investeeringute plaan) 

Kui kumulatiivne rahavoog kõigil projekti prognoosi aastail on nullist suurem või null, siis näitab 
see, et tegemist on jätkusuutliku projektiga ning kõik kulud on kaetud finantsressurssidega. 

Käesoleva projekti investeeringukulud perioodil 2011-2013 on tagatud struktuurifondide 
toetuse, Tallinna Linna omafinantseeringu ja AS EVR Infra kaasfinantseeringu ning erasektori 
finantseeringuga. Tegevuskulude katmine kogu finantsanalüüsi arvestusperioodi jooksul on 
tagatud Tallinna linna eelarvest ning EVR Infra AS-i ja Edelaraudtee finantseeringust. 

Projekti täisstsenaariumi finantsilise jätkusuutlikkuse arvutused on esitatud lisana MS Exceli 
failis „Tasuvusanalüüs.xlsx“ tabelis „TA 9. Finantsiline jätkusuutlikus“. Kumulatiivne rahavoog 
kõigil projekti prognoosi aastail on nullist suurem (või null). See näitab, et tegemist on 
jätkusuutliku projektiga ning kõik kulud on kaetud finantsressurssidega. 



44 
 

INVESTEERINGU TASUVUSMÄÄR 

Selgitamaks, kas projekti investeering vajab tagastamatut toetust, arvutatakse välja 
investeeringu tasuvusmäär (vt. MS Exceli failis „Tasuvusanalüüs.xlsx“ tabel „TA 6. Investeeringu 
tasuvusmäär“). 

Investeeringu rahalist tasuvust hinnatakse järgmiste näitajate alusel:  

• investeeringu tasuvusmäär (FRR/C)  
• investeeringu rahaline nüüdispuhasväärtus (FNPV/C). 

Need näitajad osutavad, kas projekti puhaslaekumisega on võimalik katta investeeringukulud, 
olenemata nende finantseerimise viisist. 

Käesoleva projekti investeeringu tasuvusmäär on FRR/C = -17,8% ning investeeringu rahaline 
nüüdispuhasväärtust FNPV/C = -18,75 mln EURi. Rahavoogude diskonteerimisel kasutati 
reaalset diskontomäära 6%. 

Investeeringu tasuvusmäär on väiksem kui analüüsi puhul kasutatav 6% diskontomäär ning 
investeeringu rahaline nüüdispuhasväärtust on negatiivne. See tähendab, et investeering tulu ei 
tooda ning vajab kaasfinantseerimist tagastamatu toetuse näol. 

OMAKAPITALI TASUVUSMÄÄR 

Omakapitali tasuvust analüüsitakse eesmärgiga näidata, kui palju muutub projekti tulusus tänu 
saadud Ühtekuuluvusfondi toetustele (vt. MS Exceli failis „Tasuvusanalüüs.xlsx“ tabel „TA 10. 
Omakapitali tasuvusmäär“). 

Omakapitali tasuvust hinnatakse järgmiste näitajate alusel: 

• omakapitali tasuvusmäär (FRR/K)  
• omakapitali rahaline nüüdispuhasväärtus (FNPV/K). 

Omakapitali rahaline nüüdispuhasväärtus (FNPV/K) on diskonteeritud rahavoogude summa 
projekti elluviija jaoks. FNPV/K ja FRR/K arvutamisel võetakse arvesse kõik finantseerimise 
allikad välja arvatud Euroopa Liidu toetused ning käsitletakse projekti elluviija jaoks 
väljaminekutena. (Investeeringu rahalise tasuvuse arvutustes käsitleti väljaminekuna 
koguinvesteeringu kulu). 

Omakapitali tasuvust näitajate leidmiseks koostatakse rahavoogude prognoos, kus 
sissetulekutena käsitletakse:  

• varade jääkväärtust arvestusperioodi lõpus 

Projektiga seonduvad tegevustulud puuduvad, kuna tegemist on avalikus kasutuses oleva teega. 

Väljaminekutena käsitletakse: 

• projektiga lisanduvaid tegevuskulusid 
• investeeringute finantseerimist siseriikliku avaliku sektori poolt 
• investeeringute finantseerimist siseriikliku erasektori poolt 

Välja jäetakse Ühtekuuluvusfondist taotletav toetus. 
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Käesoleva projekti omakapitali tasuvusmäär on FRR/K = -17,3% ning omakapitali rahaline 
nüüdispuhasväärtust FNPV/K = -8,71 mln EURi. Rahavoogude diskonteerimisel kasutati reaalset 
diskontomäära 6%. 

Ootuspäraselt on omakapitali rahaline nüüdispuhasväärtust FNPV/K suurem kui investeeringu 
rahaline nüüdispuasväärtus FNPV/C ja seda tänu Euroopa Liidu poolsele toetusele. Samas on nii 
omakapitali tasuvusmäär (FRR/K) kui ka omakapitali rahaline nüüdispuhasväärtus (FNPV/K) 
negatiivsed ning viitavad sellele, et ka Euroopa Liidu toetuse tulemusena ei muutu projekt 
finantsiliselt tasuvaks.  

Tasuta avalikus kasutuses oleva tee puhul ei saagi eeldada finantsilist tasuvust ning olulisem on 
vaadata tasuvust sotsiaalmajanduslikus kontekstis ning läbi sotsiaalmajanduslike 
tulemusnäitajate. 

PUHASTULU ARVUTUS JA FINANTSEERIMISVAJAK 

Käesolevas alapunktis leitakse projektile taotletava maksimaalse vajaliku toetuse suurus 
finantseerimisvajaku meetodi abil. 

Finantseerimisvajakut saab arvutada juhul, kui projekt teenib puhastulu. Puhastulu leitakse 
projekti tulemusena saadava tulu ja projekti vara jääkväärtuse summa lahutamisel 
tegevuskuludest. Kui puhastulu on null või negatiivne, siis finantseerimisvajakut projekti 
abikõlblike kulude väljaselgitamiseks ei kasutata. Puhastulu teenimisel tuleb aga projekti 
planeeritavaid abikõlblikke kulusid vähendada puhastulu summa osa võrra, mis vastab 
abikõlblike kulude proportsioonile projekti elluviimiseks vajalikest kuludest.  

Tasuta avalikus kasutuses oleva tee puhul tegevustulud puuduvad, seetõttu on ka projekti 
abikõlblikkuse määraga kohandatud diskonteeritud puhastulu negatiivne -3,61 mln EURi. Sellest 
tulenevalt ei käsitleta projekti tulusana määruse (EÜ) nr 1083/2006 artikli 55 tähenduses ja 
rahastamise puudujäägiks märgitakse 100 %. 

TABEL 12. PROJEKTI PUHASTULU ARVUTUSED 

Näitaja 
Diskonteerimata 

väärtus 
Diskonteeritud 

väärtus 

Reaalne diskontomäär 6% 

Vaatlusperiood (aastates) 25 

Investeeringu kogumaksumus 15 758 060 14 795 491 

Jääkväärtus 3 607 908 891 076 

Tegevustulud   0 

Tegevuskulud   4 848 212 

Puhastulu   -3 957 137 

Puhastulu (kohandatud abikõlblikkuse määraga)  -3 613 440 

Finantseerimisvajak  14 795 491 

Finantseerimisvajaku määr  100% 

Abikõlblikud kulud 14 389 398  

Toetuse määr, % 75%  

Ühenduse toetus 10 792 048  

Meetme "Transpordi infrastruktuuri arendamise meetme tingimused ja investeeringute kava 
koostamise kord" kohaselt on Ühtekuuluvusfondi projektide puhul toetuse maksimaalne määr 
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kuni 85% abikõlblikest kuludest ja omafinantseeringu määr vähemalt 15%. Vastavalt majandus- 
ja kommunikatsiooniministri 20.10.11 nr 24.2-5/09-01568/108 kirjale tuleb arvestada, et 
Ühtekuuluvusfondi vahendeid on käesoleva projekti jaoks 14°389°397,64 eurot, millest 
välistoetus moodustab 10°792°048,23 eurot ehk 75%. 

Projekti kogukuludest (abikõlblikud kulud + mitteabikõlblikud kulud) moodustab taotletav 
toetus 68,49%. 
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SOTSIAALMAJANDUSLIKE MÕJUDE ANALÜÜS 

METOODIKA JA EELDUSED 

Projekti sotsiaalmajanduslike mõjude analüüsis tuginetakse „Guide to cost-benefit analysis of 
investment projects, 2008 (Structural funds – ERDF, Cohesion Fund and ISPA)” metoodikale. 
Sotsiaalmajanduslike mõjude analüüsis vaadeldakse projekti mõju regiooni või riigi 
majanduslikule heaolule. Kui finantsanalüüsis vaadeldi kõike projekti elluviija seisukohast, siis 
sotsiaalmajanduslik analüüs hindab projekti ühiskonna seisukohalt.  

Finantsanalüüsis kajastatud sisendite ja väljundite hinnad ei peegelda alati nende sotsiaalset 
väärtust, kuna mõned turud on moonutatud või puuduvad üldse. Seega ei väljenda projekti 
sisendite ja väljundite hinnad alati nende sotsiaalset alternatiivkulu. Alternatiivkulu all 
mõistetakse seejuures teise parima valiku väärtust. Tehes ühe valiku, tuleb loobuda millestki 
muust ning sellest alternatiivist loobumise kulu loetaksegi alternatiivkuluks. Mõiste on oluline, 
et leida tõelist kasu, mida konkreetse valiku lisamine pakub.  

Sotsiaalmajandusliku mõju kindlakstegemiseks teisendatakse finantsanalüüsis kajastatud 
rahalisi tulusid ja kulusid sobivate konversioonifaktoritega ning lisatakse sotsiaalmajanduslikud 
tulud ja kulud.  

Juhendmaterjali metodoloogia sisaldab kokkuvõtlikult viit sammu: 

1. turuhindade teisendamine arvestushindadeks; 
2. turuväliste mõjude rahaline hindamine; 
3. täiendavate kaudsete mõjurite lisamine; 
4. hinnatud tulude ja kulude nüüdisväärtuse leidmine ehk diskonteerimine; 
5. sotsiaalmajanduslike indikaatorite arvutamine (sotsiaalmajanduslik tasuvusmäär, 

sotsiaalmajanduslik nüüdispuhasväärtus, kulude-tulude suhe). 

Prognoosid koostatakse reaalhindades. Sotsiaalse diskontomäärana kasutatakse analüüsis 
reaalset diskontomäära 6%t4. 

TURUHINDADE TEISENDAMINE ARVESTUSHINDADEKS 

KONVERTEERIMISFAKTORID 

Kehtivad hinnad, mis on seatud turu või valitsuse poolt ei ole alati sotsiaalse alternatiivkulu 
heaks mõõdikuks. Sotsiaalse alternatiivkulu leidmiseks teisendati kehtivad hinnad 
arvestushindadeks (varihindadeks). Nimetatud protsessi teostamisel on lähtutud alljärgneval 
joonisel esitatud loogikast.  

                                                             
4
 6% määr tuleneb Majandus- ja kommunikatsiooniministri 29. mai 2007.a määruse nr 39 lisast 1 punkt 4.4. 
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JOONIS 10. TURUHINDADE TEISENDAMINE ARVESTUSHINDADEKS 

MITTEKAUBELDAVAD 

HÜVISED 

KAUBELDAVAD HÜVISED 

 

TURUHINNAD 

 

Kasutatakse turuhinda 

 

PEAMISED HÜVISED 

 

VÄHETÄHTSAD HÜVISED 

 

VÄLJUNDID 
 

SISENDID 
 

KAUBELDAVAD 

 

MITTEKAUBELDAVAD 

 
TÖÖJÕUD 

 

TOODETUD SISENDID 

 

Kasutatakse kaalutud 
konversioonifaktorit 

 

Kasutatakse pikaajalist 
piirhinda või 

maksevalmidust 
 

Kasutatakse tööjõukulu 

konversioonifaktorit, 
tuginedes varipalgale 

 

Kasutatakse kulude 

jagamist osadeks või 
kaalutud 

konversioonifaktorit 
 

ARVESTUSHINNAD 

 

Standard 
konversiooni-

faktor 
 

 
Allikas: „Guide to cost-benefit analysis of investment projects, 2008”,  
täiendatud AS Innopolis Konsultatsioonid poolt 2011.a 

Arvestushindade leidmiseks erinevate sisendite ja väljundite puhul kasutada seega sobivaid 
konversioonifaktoreid. Analüüsis kasutatud konversioonifaktorid on kokkuvõtlikult esitatud 
alljärgnevas tabelis. 

TABEL 13. KONVERSIOONIFAKTORID 

 Konversioonifaktor Väärtus Selgitus 

Standard konversioonifaktor SKF 1.00 SKF 

Tööjõu konversioonifaktor  0.74 
Tööjõu konversioonifaktor (korrigeerimised 
sotsiaalmaksude osas) 

Materjalikulude konversioonifaktor (SKF) 1.00 sisemaised kaubad ja teenused KF=SKF 

Hoolduskulude konversioonifaktor (HKKF) 0.97 
60% materjalid (SKF), 13% tööjõud (VPT), 22% 
muu (SKF) 5% kasum (KF=0) 

Ehituskulude konversioonifaktor (EKKF) 0.97 
60% materjalid (SKF), 13% tööjõud (VPT), 22% 
muu (SKF) 5% kasum (KF=0) 

Investeeringukulude konversioonifaktor 
(IKKF) 

0.95 Tööjõukulud 8% (VPT), Ehitus 92% (EKKF) 

Jääkväärtuse konversioonifaktor 0.95 100% investeeringukulud (IKKF) 
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Vähetähtsate mittekaubeldavate hüviste hindade teisendamisel kasutati standard 
konversioonifaktorit (SKF), mis arvutati perioodi 2008-2010 keskmise tasemena alljärgneva 
valemi baasil iga vaatlusaluse aasta kohta: 

, kus 
M on riigi koguimport, 
X on riigi kogueksport, 
Tx on impordimaksud, 
Tm on ekspordimaksud. 

Kuna Eestis impordimaksudes sisalduvad vaid aktsiisimaksud, on standard konversioonifaktori 
väärtuseks 1. 

Tööjõu konversioonifaktori määramisel on eeldatud, et Eesti palk vastab turuhinnale ja 
korrigeerimise tehti vaid sotsiaalmaksu osas.  

Materjalikulude näol on tegemist sisemaiste kaupade ja teenustega ning konversioonifaktorina 
on kasutatav standard konversioonifaktor. Investeeringu-, hooldus- ja ehituskulude puhul on 
kasutatud kaalutud konversioonifaktoreid, lähtudes erinevate sisendite osakaaludest tegevuses.  

FISKAALPARANDUSED 

Mõningaid finantsanalüüsis esitatud tulusid-kulusid saab käsitelda siiretena ühelt  
majandusagendilt teisele, mis ei loo sotsiaalmajanduslikku väärtust. Näiteks Euroopa Liidu 
toetuse saaja poolt makstud maksud on selle liikmesriigi valitsusele eelarvetulu ehk 
fiskaalparandus, mis sotsiaalmajanduslikust seisukohast täiendavat rahavoogu ei tekita. Selliste 
moonutuste kõrvaldamiseks tuleb sotsiaalmajanduslikus analüüsis teha järgnevad 
korrektsioonid:  

• Eemaldada kõikide sisendite ja väljundite hindadest käibemaksu ja muude kaudsete 
maksude mõju: makse maksavad projekti teenuste tarbijad, projekti elluviija maksab 
need Maksuameti kaudu riigile ja sealtkaudu jõuavad need tagasi tarbijani läbi riigi 
kulutuste avalikele teenustele. 

• Kajastada sisendite hinnad (sh tööjõukulud) ilma otseste maksudeta: töötajad saavad 
netopalga ja maksud lähevad riigile, kes maksab need tagasi töötajatele, pensionäridele 
ja nende perekondadele avalike teenuste pakkumise või toetuste näol. 

• Eemaldada avaliku sektori toetused sotsiaalmajandusliku analüüsi tuludest, kuna 
tegemist on puhaste siiretega projekti elluviijatele.  

Käesoleva projekti puhul tehti järgnevad fiskaalparandused: 

• Kõrvaldati investeeringu- ja tegevuskuludest käibemaksu mõju. Kuna Tallinna 
Linnavalitsusel ei ole käesoleva projekti raames võimalik käibemaksu tagasi saada, 
kajastati finantsanalüüsis kõik kulud koos käibemaksuga. 

Teisi fiskaalparandusi teha ei ole vaja, kuna tööjõukulusid on korrigeeritud varipalga teguriga 
ning avaliku sektori täiendavaid toetused projektile puuduvad. 
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TURUVÄLISTE MÕJUDE HINDAMINE 

Sotsiaalmajandusliku analüüsi teise etapina kaasati arvutustesse need projekti mõjud, mis on 
ühiskonna seisukohalt küll olulised, kuid mille turuväärtus ei ole täpselt teada. Kui tegemist on 
tulu teeniva projektiga, saab enamuse turuvälisest (non-market) mõjust arvesse võtta 
konversioonifaktorite rakendamisega. Kui projekt tulu ei teeni, on võimalik turuväliste mõjude 
väärtuse leidmiseks kasutada kaht alternatiivset meetodit: 

1. maksevalmiduse meetod -  selgitatakse välja maksimaalne summa, mida tarbijad oleksid 
nõus projekti tulemi eest maksma; 

2. pikaajalise piirväärtuse meetod – kulu või tulu, mis tekib tarbija jaoks, kui turuvälist 
mõju põhjustav faktor suureneb ühe ühiku võrra. 

Käesoleva projekti puhul ei ole tarbijate maksevalmidus teada ning turuväliste mõjude 
hindamisel kasutatakse pikaajalise piirväärtuse meetodit. Projekti turuvälised mõjudeks on 
sujuvamast liikluskorraldusest tulenev sõitjate ajakulu kokkuhoid ning paranenud teekattest 
tulenev sõidukite kulu sääst. 

SÕITJATE AJAKULU SÄÄST 

Projekti esimeseks oluliseks turuväliseks mõjuks on sõitjate ajakulu sääst. Selle leidmiseks 
määratleti kolm tegurit: projekti mõjul saavutatav aja kokkuhoid auto kohta, keskmine sõitjate 
arv ning aja keskmine hind. 

Sõidukites olev sõitjate arv põhineb Tallinna Tehnikaülikooli Teedeinstituudi poolt 2003. aastal 
valminud uurimistöö „HDM-IV evitamiseks vajalike liikluskulude arvutamise lähteandmete 
panga koostamine. Lõpparuanne“, Tallinn 2003 tulemustel. Arvestades sõidukiliikide jaotust 
Tallinnas (sõidu- ja pakiauto SA_PA 93,5%, veoauto ja autobuss VA_AB 3% ja autorong AR 3,5%) 
on kõikide sõidukite keskmiseks sõitjate arvuks Tallinnas 1,6 sõitjat sõidukis. 

Ajakulu väärtuse määramiseks on vaja teada ka aja hinda. Säästva Eesti Instituudi ja Eesti 
Rakendusuuringute Keskuse CentAR poolt 2008. aastal koostatud uuringus „Transpordi 
väliskulude hindamine: hindamismetoodika ja sisendandmete kaardistus“ on esitatud Euroopa 
Komisjoni poolt avaldatud hindamise käsiraamatu (IMPACT 2007) soovituslikud aja väärtused 
2002. aastal (vt alljärgnev tabel).  

TABEL 14. AJA HIND SÕIDU EESMÄRGI JÄRGI EUROOPA LIIDUS 2002. AASTAL NING SÕIDU 
EESMÄRKIDE OSAKAALUD TALLINNAS 

Sõidu eesmärk Ühik Auto/raskeveok Buss Sõidu-
eesmärgi 
osakaal 

Töö  €2002/% 23,82 19,11 16% 

Tööle/Koju sõit (lühike distants) €2002/% 8,48 6,1 32% 

Vabaaja sõit (lühike distants) €2002/% 7,11 5,11 52% 

Kaalutud keskmine väärtus €2002/% 10,22 7,67 100% 

Allikad: Impact 2007, TTÜ Teedeinstituut 
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Numbrite kaasajastamiseks korrigeeriti 2002. aasta väärtusi Euroopa Liidus toimunud 
hinnatõusuga (Eurostati andmetel oli perioodil 2002-2010 Euroopa Liidus tervikuna kõigi 
kaupade hinnatõus 19,59%). Eesti jaoks sobilike numbrite leidmiseks tuleks kasutada järgmist 
valemit: 

1

2525

25,
/

/









⋅

⋅
=

EUEU

ii

EUkk
PPPcapitaGDP

PPPcapitaGDP
VOTVOT , kus 

VOT – ajaväärtus (value of time), 
GDP/capita – SKP elaniku kohta, 
PPP – ostujõu pariteedi indeks, 
k  – transpordi liik ja sõidu eesmärk, 
i – riik. 
 
2010. aastal moodustas moodustas Eesti SKP inimese kohta ostujõupariteedi alusel 62% EL25 
keskmisest (Eurostat). Seega on IMPACT (2007) soovitused sõidukis veedetud aja hinnale Eestis 
62% alljärgnevas tabelis toodud väärtustest. Tabelisse on lisatud ka erinevate sõidueesmärkide 
osakaalud ning sõidukitüüpide osakaalud. Kokkuvõtlikult on ostujõu pariteediga korrigeeritud 
aja väärtuseks 7,6 eurot tund (vt järgnev tabel). 

TABEL 15. AJA HINNA ARVUTAMINE 

Eeldus Väärtus 

Autode/raskeveokite osakaal 98,5% 

Busside osakaal 1,5% 

Keskmine väärtus reisija kohta 2002. aastal 10,2 EUR/h 

Hinnatõus Euroopa Liidus perioodil 2002-2010 19,59% 

Keskmine väärtus reisija kohta 2010. aastal 12,2 EUR/h 

Eesti SKP / EL25 SKP (ostujõu pariteedi järgi) 62% 

Ostujõu pariteediga korrigeeritud väärtus reisija kohta 7,6 EUR/h 

Allikad: Eurostat, TTÜ Teedeinstituut, Innopolis Konsultatsioonid AS arvutused 

Aja kokkuhoiu leidmiseks lõigul Vana-Tartu maantee – Tähnase tee on tuginetud AS-i K-projekt 
poolt 2010. aastal koostatud liiklusuuringule „Tartu maantee liiklus – Ülemiste ristmik – Mõigu 
tee“. Vastavalt uuringule oleks 2025. aastal lõigu Vana-Tartu maantee – Tähnase tee liikluse 
teeninduse tase tipptunnil projekti ellu viimata F, mis tähendab ummikuid ning ooteaega 
ristmikel enam kui 60 s. Projekti teostamisel võib eeldada sama lõigu teenindustasemeks  
tipptunnil A-B, mis tähendab stabiilset liiklusvoogu, ooteajaga ristmikel 5-15 sekundit.  

Projekteeritud lõigu pikkuseks on 1,7 km ning Tallinna Transpordiameti poolt kehtestatud 
kiirusepiiranguks 70 km/h. Ristmikke arvestamata läbitakse lõik piirkiirusel 1,25 minutiga (s.o 
sujuv liiklus ehk liikluse teenindustase A-B). Liikluse teenindustaseme F korral on tegemist aga 
sisuliselt ummikuga ning autode keskmine kiirus võib olla minimaalselt ka 10-15 km/h. Võttes 
minimaalse kiiruse aluseks konservatiivsuse huvides 12,5 km/h, on võimalik maksimaalne 
ajavõit 2025 aastal 6,7 min. Rekonstrueeritavale lõigule jääb ka 2 ristmikku ning kui võrrelda 
liikluse teenindustasemeid A-B ja F, on kahe ristmiku ületamisel saavutatav maksimaalne ajavõit 
2 minutit sõiduki kohta. Projekti elluviimisel ehitatakse juurde küll valgusfoore, kuid nende 
ehitamise eesmärk on liiklusvoo muutmine sujuvamaks (peatee- ja kõrvalteede vahel) ning 
sellest tulenevalt täiendavat ajakaotust ei teki. 

Kokkuvõtlikult saab öelda, et projekti elluviimise tulemusel on ajavõidu tõenäosusjaotus 2025. 
aastal tipptunnil 0 minutist 8,7 minutini sõiduki kohta. Oodatava ajavõidu arvutamiseks võeti 
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tõenäosusjaotuse kõige tõenäolisem punkt ehk keskväärtus 4,35 minutit sõiduki kohta.  
Keskväärtuse kasutamine likvideerib ülehindamise ohu ning Seejuures on oluline märkida, et 
arvestatud on ajavõiduga vaid tipptundidel, mis eelduse kohaselt kestab ühe päeva jooksul 
kokku 3 tundi.  

Kuna ajavõit ei teki perioodi jooksul ühtlaselt, on eeldatud, et selle väärtus on võrdelises seoses 
liiklustihedusega (s.o kui liiklustihedus on 2x väiksem kui 2025. aastal, on ka ajavõit 2x väiksem) 
Lisaks oleme ka arvestanud, et tipptunnil on liiklustihedus keskmisest oluliselt suurem (oleme 
konservatiivselt eeldanud, et liiklustihedus on keskmisest 1/3 võrra suurem). 

TABEL 16. AJAKULU KOKKUHOID TARTU MNT REKONSTRUEERIMISEL AASTAL 2025 

  Väärtus 

Lõigu pikkus (Vana-Tartu mnt - Tähnase tee) 1,7 km 

Keskmine kiiruse võimalik miinimum tipptunnil (nullstsenaarium) 12,5 km/h 

Keskmine kiiruse võimalik maksimum tipptunnil 
(investeeringustsenaarium) 

70,0 km/h 

Lõigu läbimisaja maksimaalne erinevus (nullst. - investeeringust.) 6,7 min 

Ristmikel saavutatav maksimaalne ajavõit 2,0 min 

Ajavõit kokku 8,7 min 

Oodatav ajavõit auto kohta lõigu läbimisel tipptunnil 4,35 min 

Tipptunni liiklust ühes päevas 3,0 h 

Aja kokkuhoid auto kohta päevas 0,54 min 

Allikad: K-Projekt AS, Innopolis Konsultatsioonid AS arvutused 

Järvevana tee ja Tehnika tänava ühendustee rajamise mõjul saavutatakse mõõdetav ajaline 
kokkuhoid Veerenni raudteeülesõidu ooteaegade kadumisest. Liiklusgraafiku kohaselt läbib 
Veerenni ülesõidukohta ööpäevas 50 rongi ning tõkkepuu on suletud kokku 88 minutit ehk 1,47 
tundi ööpäevas. Sõidukid, mis jõuavad tõkkepuuni hetkel, mil see on suletud, peavad kulutama 
seismiseks erineva aja. Samas, tänu tekkivale ummikule, on seisma jäämisest ning 
kiirendamisest tulev ajakaotus märkimisväärne ka järjekorras viimase sõiduki jaoks. Arvestuste 
tegemisel on eeldatud, et keskmiselt kulutab sõiduk, mis jõuab tõkkepuuni rongi tuleku ajal, 50 
protsenti tõkkepuu suletud oleku ajast (järjekorras esimeste sõidukite jaoks on ajakulu suurem 
ning hiljem saabunute jaoks väiksem). Nimetatud eeldustest tulenevalt on arvutatud välja 
keskmine aja kokkuhoid auto kohta päevas. 

TABEL 17. AJA KOKKUHOID VEERENNI RDT.ÜLESÕIDU LIKVIDEERIMISEL 

  Väärtus 

Rongide arv ööpäevas 50 tk 

Ülesõidu kinnioleku aeg rongi kohta 1,76 min/rong 

Ülesõidu kinnioleku aeg päevas 1,47 tundi 

Keskmine ooteaja osakaal kinnioleku ajast auto kohta. 50% 

Aja kokkuhoid auto kohta päevas 0,05 min 

Allikad: Teede Projektijuhtimise AS, Innopolis Konsultatsioonid AS arvutused 
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SÕIDUKIKULUDE SÄÄST 

Projekti teiseks oluliseks turuväliseks mõjuks on teeolude paranemisest tulenev sõidukite kulu 
vähenemine. Teekatte seisukorra muutumist on võimalik kirjeldada sõidukvaliteedina, mida 
reeglina esitatakse rahvusvahelise tasasuse indeksina IRI (International Roughness Index). IRI 
väärtuse areng sõltub erinevatest parameetritest (keskkond, teekatte vanus, defektid jne.). 
Alljärgnev joonis väljendab näitlikku teekatte tasasuse muutust remonditud ja remontimata teel. 

JOONIS 11. TEEKATTE TASASUSE ARENGUSTSENAARIUMID 

 
Allikas: AS Teede Tehnokeskus, 2005 

Näide peaks kirjeldama Eestis valitsevat üldist olukorda enne remonditööde teostamist. 
Algtasasuse väärtus on IRI = 4,0 mm/m. Edasine teekatte tasasuse arenemise kiirus juhul, kui 
jätkatakse rutiinsete hooldustööde ja korduspindamistega on keskmiselt 0,07 ühikut aastas. Kui 
teelõigule tehakse remondimeede, siis teekatte tasasus paraneb ning uueks algtaseme 
väärtuseks on IRI = 1,0 mm/m. Pärast seda areneb teekatte tasasus esialgu mõnevõrra kiiremini, 
keskmiselt 0,08 ühikut aastas. Pärast esimese pindamise tegemist tasasuse arengukiirus langeb 
tasemele 0,05 ühikut aastas (AS Teede Infokeskus, 2005). Üldise dünaamika põhjal on aga näha, 
et pärast remondi teostamist jääb teekatete tasasuste vahe ligikaudu sarnasele tasemele. 

Tuginedes AS Teede Tehnokeskuse 2007. aasta tasuvusanalüüsi „Ülemiste liiklussõlme 
ehitamise ja Peterburi tee rekonstrueerimise eelprojekti koostamine“ andmetele, oli 2005. aastal 
teekatte tasasus Tartu maanteel IRI = 3,27 mm/m. Eeldades teekatte tasasuse arenemise kiirust 
0,07 ühikut aastas, on projekti valmimisel 2013. aastal teekatte tasasus 3,27 + 8*0,07 = 3,83. 
Projekti teostamisel väheneb see tasemele IRI = 1,0 mm/m ehk 2,83 mm/m võrra. Nimetatud 
paranemine toimub kokku 2,9 kilomeetril. Reaalse aastase sõidukikulu säästu arvutamiseks 
võeti arvesse kapitaalremontide toimumist null- ja täisstsenaariumi korral (pärast 
kapitaalremonti on IRI 1,0 mm/m) ja eeldati konservatiivselt et tasasuse areng on null- ja 
investeeringustsenaariumi puhul sarnane (reaalsuses suureneb IRI nullstsenaariumi korral 
kiiremini, kuna sõidukitel on kasutada vaid üks rada). 

Järvevana tee – Tehnika tn ühendustee rajamisel ehitatakse 1,3 km uut teed. Antud juhul on 
eeldatud, et vähemalt selles ulatuses paraneb ka teede tasasus. Seejuures toimub paranemine 
Eestis üldist olukorda kirjeldavalt IRI = 4,0 mm/m tasasuse väärtuselt IRI = 1,0 mm/m tasasuse 
väärtuseni ehk 3,0 mm/m võrra. Reaalse aastase sõidukikulu säästu arvutamiseks võeti arvesse 
kapitaalremontide toimumist null- ja täisstsenaariumi korral. Eelduse kohaselt hooldatakse 
nullstsenaariumi korral olemasolevat teed pidevalt, kuid kapitaalremonti ei teostata (IRI jääb 
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perioodi kestel samale tasemele). Investeeringustsenaariumi korral teostatakse aga teatud 
ajavahemiku tagant kapitaalremonti (IRI väärtus areneb aastas keskmiselt 0.07 mm/m ja on 
pärast igat kapitaalremonti tasemel 1).  

Sõidukikulude kokkuhoidu leidmiseks tuleb teise tegurina kindlaks teha hoolduskulude 
tundlikkus teekatte seisukorra muutusele (s.o mil määral suureneb hoolduskulu teetasasuse 
väärtuse ühikulise suurenemise tulemusena). Analüüsis kasutatud lähteandmed pärinevad 
AS°Teede Tehnokeskuse poolt 2005. aastal tehtud uuringust „Teekasutajate kulude sõltuvus 
teekatte seisukorra näitajatest“, kus on määratletud teekasutajate kulud sõltuvalt teekatte 
tasasuse väärtusest 3 sõidukiliigi (sõidu- ja pakiauto SA_PA, veoauto ja autobuss VA_AB ja 
autorong AR) puhul. Hoolduskulude tundlikkus teekatte seisukorra muutusele on leitud 
keskmise tundlikkusena teetasasuse vahemikus 0.5 mm/m – 13 mm/m. 

Uuringutulemuste kaasajastamiseks on erinevate kulude väärtusi korrigeeritud 
tarbijahinnaindeksi muutusega. Võttes arvesse tarbijahinnaindeksi tegelikku muutust perioodil 
2006-2010 ja Rahandusministeeriumi 2011. aasta suvist majandusprognoosi, mille kohaselt 
kasvavad 2011. aastal hinnad 4,9 protsendi võrra, on tarbijahinnaindeks suurenenud perioodil 
2006-2011 kokku 42,2 protsenti. Kokkuvõtlikult on aastase säästu leidmiseks kasutatud 
eeldused esitatud alljärgnevas tabelis. 

TABEL 18. SÕIDUKIKULU SÄÄSTU ARVUTAMISE KASUTATUD EELDUSED 

Näitaja Väärtus 

Tarbijahinnaindeks perioodil 2006-2011 42% 

Sõidukikulu, kui IRI = 0.5 mm/m 0.28 

Sõidukikulu, kui IRI = 13 mm/m 0.45 

Sõidukikulu tundlikkus IRI muutusele 1 mm/m 0.01 

IRI aastane arengukiirus nullstsenaariumi  korral 0.07 

Tartu mnt. lõigu pikkus 2.90 

Tehnika tn - Järvevana tee pikkus 1.3 

Allikad: Eesti Statistikaamet, AS Teede Tehnokeskus, Innopolis Konsultatsioonid AS arvutused 

VÄLISMÕJUD 

Kui turuvälistest tegurid mõjutavad kolmandat osapoolt, kes ei ole otseselt tegevuse või 
tehinguga seotud, on tegemist välismõjuga. Teisisõnu on välismõju iga kulu või tulu, mis kandub 
projektist kolmandale osapoolele ilma rahalise kompensatsioonita. 

Transpordiprojektide puhul saame rääkida eelkõige negatiivsetest välismõjudest ehk 
väliskuludest. Transpordi väliskulu on kulu, mida liikleja oma transpordiotsuste tegemisel (kas 
sõita, millal, mis marsruuti mööda, mis sõiduvahendit kasutades jm) arvesse ei võta. 
Maismaatranspordi traditsioonilisteks välismõjudeks on: 

• õhusaaste 
• müra 
• kliimamuutus 
• liiklusõnnetused 
• liiklusummikud 
• muud väliskulud, sh 

� mõju looduslikele elupaikadele ja maastikele 
� pinnase ja veekogude reostumine 
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� transpordisektori eel- ja järelprotsessidega (teedeehitus, sõidukite tootmine, 
jäätmed) seotud kulud  

� lisakulud linnapiirkondades 
� naastrehvide kasutamisega seotud väliskulud. 

Käesoleva projekti elluviimisel võib ilmneda õhusaaste vähenemine tänu sujuvamale liiklusele 
ning suuremale liikumiskiirusele. Sobivate algandmete puudumisel ei ole õhusaaste vähenemist 
sotsiaalmajanduslikus analüüsis arvesse võetud. Kuna projekti elluviimisel läbitavate distantside 
pikkus oluliselt ei lühene, on nimetatud efektid marginaalsed. 

Liiklusõnnetuste läbi tekkiv materiaalne ning inimkahju on transpordi väliskulu üheks osaks. 
Samas ei ole kogu liiklusõnnetustest põhjustatud kulu väliskulu. Sisestatud on näiteks kulu, mille 
kannab liiklusõnnetuse põhjustaja ise. Samuti on osa kuludest kaetud liikluskindlustushüvitis-
tega. Projekti elluviimine likvideerib liiklusõnnetused Veerenni raudteeülesõidul. Antud juhul ei 
ole võimalik prognoosida, milline oleks liiklusõnnetuste arv nullstsenaariumi korral. Samuti  
eksisteerib liiklusõnnetuste mõju kaasamise puhul oht, et arvestatakse sama mõju, mis võeti 
arvesse Ülemiste liiklussõlme I etapi analüüsis. Kuna täpset kattuvust või mittekattuvust pole 
võimalik kindlaks teha, on liiklusõnnetuste mõju arvutused analüüsist kõrvale jäetud. 

Ummikukulud sisaldavad nii sisestatud kui väliskulusid. Sisestatud osa kuludest on see, mida 
transpordikasutaja oma otsustustes arvestab: läbilaskevõime piiril olevasse või seda ületavasse 
liiklussituatsiooni sisenedes arvestab liikleja enda suurenenud ajakulu. Arvesse jääb aga 
võtmata see, et lisanduv sõiduk suurendab ka teiste transpordikasutajate ajakulu, mis 
moodustabki väliskulu. Ummikukulud on võetud sotsiaalmajanduslikus analüüsis kaudselt 
arvesse kui turuväline mõju ajakulu kokkuhoiust. 

Müratase sõltub eelkõige liiklustihedusest ning seetõttu ei oma projekti elluviimine 
müratasemele olulist mõju. Sarnaselt ei muuda projekti elluviimine ka piirkonna klimaatilisi 
tingimusi ega tekita muid olulisi väliskulusid. 

SOTSIAALMAJANDUSLIK TASUVUS 

Sotsiaalmajanduslikud tulud ja kulud ilmnevad erinevatel aegadel ning sellest tuleneval on 
oluline need diskonteerida ehk leida nüüdisväärtus. Sarnaselt finantsanalüüsile, on kasutatavaks 
diskontomääraks 6%. 

Sotsiaal-majanduslikku tasuvust hinnatakse järgmiste näitajate alusel:  

1) sotsiaal-majanduslik nüüdispuhasväärtus (ENPV): erinevus diskonteeritud 
sotsiaalmajanduslike tulude ja kulude vahel; 

2) sotsiaal-majanduslik tasuvusmäär (ERR): määr, millega diskonteerides oleks ENPV 
väärtus null;  

3) tulude ja kulude suhtarv (B/C): diskonteeritud tulude ja kulude jagatis. 

Projektid, mille ERR on madalam sotsiaalmajanduslikust diskontomäärast või mille ENPV on 
negatiivne, tuleks tagasi lükata. Käesoleva projekti sotsiaal-majanduslik tasuvusmäär (ERR) 
on 13,07%, mis on kõrgem sotsiaalmajanduslikust diskontomäärast ning sotsiaal-majanduslik 
nüüdispuhasväärtus ENPV on positiivne. Seega võib väita, et tehtud eelduste kohaselt on projekt 
sotsiaalmajanduslikult kasumlik ning tasub ellu viia.  
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TABEL 19. KOKKUVÕTE SOTSIAALMAJANDUSLIKU ANALÜÜSI PÕHINÄITAJATEST 

Näitaja Väärtus 

Sotsiaalne diskontomäär  6.0% 

Majanduslik tootlus (ERR) 13.08% 

Majanduslik nüüdispuhasväärtus (ENPV) 8 190 893 

Kulude-tulude suhe (B/C) 1,56 

 

TABEL 20. JUURDEKASVULISED SOTSIAALMAJANDUSLIKUD TULUD/KULUD 

Tulu Koguväärtus 
% 

kogutulust 

Sõitjate ajakulu sääst kokku 16 432 875 70% 

Sõidukitekulu sääst kokku 6 319 503 27% 

Jääkväärtus 891 076 4% 

Kulu Koguväärtus 
% kogu-

maksumusest 

Lisanduvad tegevuskulud -4 686 894 25% 

Investeeringukulud -14 039 617 75% 
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RISKIANALÜÜS 

METODOLOOGIA 

Tundlikkus- ja riskianalüüsi läbiviimisel lähtutakse Euroopa Komisjoni juhendmaterjali „Guide 
to cost-benefit analysis of investment projects, 2008 (Structural funds – ERDF, Cohesion Fund and 
ISPA)” metodoloogiast. IRR-i tõenäosusjaotuse leidmiseks Monte Carlo meetodil kasutatakse 
“Oracle Crystal Ball 11” simulatsioonitarkvara. 

Tundlikus- ja riskianalüüsi läbiviimine sisaldab endas viite põhisammu: 
• tundlikkusanalüüs; 
• tõenäosusjaotuste leidmine kriitilistele muutujatele; 
• riskianalüüs; 
• riskitaluvuse määramine; 
• riskide ennetamine. 

TUNDLIKKUSANALÜÜS 

Tundlikkusanalüüsi eesmärgiks oli välja selgitada „kriitilised“ muutujad ja parameetrid, mis 
avaldavad kõige suuremat mõju rahalise tasuvuse määrale (FRR/C) ning sotsiaalmajanduslikule 
tasuvusmäärale (ERR) ning investeeringu rahalisele nüüdispuhasväärtusele (FNPV/C) ja 
sotsiaalmajanduslikule nüüdispuhasväärtusele (ENPV). Üldjuhul loetakse parameeter 
kriitiliseks, kui selle absoluutne 1% muutus baashinnangu suhtes toob endaga kaasa rohkem kui 
1% muutuse NPV-s (st. elastsus on ühest suurem). 

Alljärgnevas tabelis on esitatud kategooriate kaupa parameetrid, mida kasutati eelnevas 
nõudlus-, finants- ja sotsiaalmajanduslikus analüüsis: 

TABEL 21. ANALÜÜSI PARAMEETRID 

Nõudlusanalüüsi parameetrid 

2032. aasta keskmine ööpäevane liiklussagedus Järvevana tee - Tehnika tn 

2032. aasta keskmine ööpäevane liiklussagedus Tartu mnt 

2032. aasta keskmine ööpäevane liiklussagedus Veerenni raudteeülesõidul (nullstsenaarium) 

Finantsanalüüsi parameetrid Sotsiaalmajandusliku analüüsi parameetrid 

Ehitusmaksumus - Tartu mnt 
rekonstrueerimine 

Aja kokkuhoid Veerenni rdt.ülesõidu likvideerimisel 
(minutites) 

Ehitusmaksuus - Järvevana-Tehnika tn ühendus 
Ajakulu kokkuhoid Tartu mnt rekonstrueerimisel 
(minutites) 

Hoolduskulud (€/m²) Sõiduga seotud aja hind (€/h) 

Kapitaalremont (€/m²) Tipptunni liiklustihedus vs keskmine 

Raudteeviaduktide hoolduskulud  Inimeste arv sõidukis 

Ülekatte remont ja märgistused (€/m²) Sotsiaalne diskontomäär 

Kasulik eluiga aastates  

Reaalne diskontomäär  
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Tabel 22 on toodud välja iga parameetri mõju rahalise tasuvuse määrale (FRR/C) ning 
sotsiaalmajanduslikule tasuvusmäärale (ERR) ning investeeringu rahalisele 
nüüdispuhasväärtusele (FNPV/C) ja sotsiaalmajanduslikule nüüdispuhasväärtusele (ENPV). 
Käesolevas sensitiivsusanalüüsis loetakse parameeter kriitiliseks kui 1% parameetri muutus 
toob endaga kaasa suurema kui 1%-lise muutuse NPV-s. Analüüsi põhjal on kriitilise tähtsusega 
järgnevad parameetrid: 

• Kasulik eluiga aastates 
• Inimeste arv sõidukis 
• Sõiduga seotud aja hind (€/h) 
• Ajakulu kokkuhoid Tartu mnt rekonstrueerimisel (minutites) 
• Tipptunni liiklustihedus vs keskmine 
• 2032. aasta keskmine ööpäevane liiklussagedus Tartu mnt 
• Sotsiaalne diskontomäär 

TABEL 22. TESTITUD PARAMEETRITE SUHTES KOHALDATUD PROTSENDIMUUTUS: +1% 

Testitud muutuja FRR/C  
muutus 

FNPV/C  
muutus 

ERR  
muutus 

ENPV  
muutus 

Inimeste arv sõidukis 0,00% 0,00% 0,90% 2,01% 

Sõiduga seotud aja hind (€/h) 0,00% 0,00% 0,90% 2,01% 

Ajakulu kokkuhoid Tartu mnt rekonstrueerimisel (minutites) 0,00% 0,00% 0,85% 1,92% 

Tipptunni liiklustihedus vs keskmine 0,00% 0,00% 0,85% 1,92% 

2032. aasta keskmine ööpäevane liiklussagedus Tartu mnt 0,00% 0,00% 0,62% 1,54% 

Sotsiaalne diskontomäär 0,00% 0,00% 0,00% -1,39% 

Ehitusmaksuus - Järvevana-Tehnika tn ühendus -0,35% -0,38% -0,63% -0,66% 

Hoolduskulud (€/m²) -0,64% -0,33% -0,30% -0,60% 

Ehitusmaksumus - Tartu mnt rekonstrueerimine -0,37% -0,33% -0,53% -0,58% 

Kasulik eluiga aastates 2,20% 0,14% 0,06% 0,32% 

2032. aasta keskmine ööpäevane liiklussagedus Järvevana tee - 

Tehnika tn 
0,00% 0,00% 0,10% 0,25% 

Kapitaalremont (€/m²) -0,11% 0,05% 0,09% 0,10% 

Aja kokkuhoid Veerenni rdt.ülesõidu likvideerimisel (minutites) 0,00% 0,00% 0,04% 0,09% 

Ülekatte remont ja märgistused (€/m²) 0,07% 0,03% 0,08% 0,06% 

2032. aasta keskmine ööpäevane liiklussagedus Veerenni 

raudteeülesõidul (nullstsenaarium) 
0,00% 0,00% 0,02% 0,05% 

Raudteeviaduktide hoolduskulud  -0,03% -0,02% -0,02% -0,03% 

Reaalne diskontomäär 0,00% 0,21% 0,00% 0,00% 
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JOONIS 12. FRR/C MUUTUS PARAMEETRI ±1% MUUTUSE KORRAL 

Investeeringu rahaline tasuvusmäär (FRR/C)

Muutuja -1,0% 0,0% 1,0% muut

Kasulik eluiga aastates -18,2% -17,8% -17,4% 2,20%

Hoolduskulud (€/m²) -17,7% -17,8% -17,9% -0,64%

Ehitusmaksumus - Tartu mnt rekonstrueerimine -17,8% -17,8% -17,9% -0,37%

Ehitusmaksuus - Järvevana-Tehnika tn ühendus -17,8% -17,8% -17,9% -0,35%

Kapitaalremont (€/m²) -17,8% -17,8% -17,8% -0,11%

Ülekatte remont ja märgistused (€/m²) -17,8% -17,8% -17,8% 0,07%

Raudteeviaduktide hoolduskulud -17,8% -17,8% -17,8% -0,03%

2032. aasta keskmine ööpäevane liiklussagedus Tartu mnt -17,8% -17,8% -17,8% 0,00%

2032. aasta keskmine ööpäevane liiklussagedus Järvevana tee - Tehnika tn -17,8% -17,8% -17,8% 0,00%

2032. aasta keskmine ööpäevane liiklussagedus Veerenni raudteeülesõidul (nullstsenaarium)-17,8% -17,8% -17,8% 0,00%

Reaalne diskontomäär -17,8% -17,8% -17,8% 0,00%

Ajakulu kokkuhoid Tartu mnt rekonstrueerimisel (minutites) -17,8% -17,8% -17,8% 0,00%

Aja kokkuhoid Veerenni rdt.ülesõidu likvideerimisel (minutites) -17,8% -17,8% -17,8% 0,00%

Inimeste arv sõidukis -17,8% -17,8% -17,8% 0,00%

Tipptunni liiklustihedus vs keskmine -17,8% -17,8% -17,8% 0,00%

Sõiduga seotud aja hind (€/h) -17,8% -17,8% -17,8% 0,00%

Sotsiaalne diskontomäär -17,8% -17,8% -17,8% 0,00%
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JOONIS 13. FNP/C MUUTUS PARAMEETRI ±1% MUUTUSE KORRAL 

Investeeringu rahaline nüüdispuhasväärtus (FNPV/C)

Muutujad -1,0% 0,0% 1,0% muut

Ehitusmaksuus - Järvevana-Tehnika tn ühendus -18 681 891 -18 752 627 -18 823 364 -0,38%

Hoolduskulud (€/m²) -18 690 720 -18 752 627 -18 814 534 -0,33%

Ehitusmaksumus - Tartu mnt rekonstrueerimine -18 690 883 -18 752 627 -18 814 371 -0,33%

Reaalne diskontomäär -18 793 099 -18 752 627 -18 712 409 0,21%

Kasulik eluiga aastates -18 779 731 -18 752 627 -18 726 061 0,14%

Kapitaalremont (€/m²) -18 762 708 -18 752 627 -18 742 547 0,05%

Ülekatte remont ja märgistused (€/m²) -18 759 150 -18 752 627 -18 746 105 0,03%

Raudteeviaduktide hoolduskulud -18 749 449 -18 752 627 -18 755 806 -0,02%

2032. aasta keskmine ööpäevane liiklussagedus Tartu mnt -18 752 627 -18 752 627 -18 752 627 0,00%

2032. aasta keskmine ööpäevane liiklussagedus Järvevana tee - Tehnika tn-18 752 627 -18 752 627 -18 752 627 0,00%

2032. aasta keskmine ööpäevane liiklussagedus Veerenni raudteeülesõidul (nullstsenaarium)-18 752 627 -18 752 627 -18 752 627 0,00%

Ajakulu kokkuhoid Tartu mnt rekonstrueerimisel (minutites) -18 752 627 -18 752 627 -18 752 627 0,00%

Aja kokkuhoid Veerenni rdt.ülesõidu likvideerimisel (minutites) -18 752 627 -18 752 627 -18 752 627 0,00%

Inimeste arv sõidukis -18 752 627 -18 752 627 -18 752 627 0,00%

Tipptunni liiklustihedus vs keskmine -18 752 627 -18 752 627 -18 752 627 0,00%

Sõiduga seotud aja hind (€/h) -18 752 627 -18 752 627 -18 752 627 0,00%

Sotsiaalne diskontomäär -18 752 627 -18 752 627 -18 752 627 0,00%
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JOONIS 14. ERR MUUTUS PARAMEETRI ±1% MUUTUSE KORRAL 

Sotsiaalmajanduslik tasuvusmäär (ERR)

Muutujad -1,0% 0,0% 1,0% muut

Sõiduga seotud aja hind (€/h) 12,96% 13,07% 13,19% 0,90%

Inimeste arv sõidukis 12,96% 13,07% 13,19% 0,90%

Ajakulu kokkuhoid Tartu mnt rekonstrueerimisel (minutites) 12,96% 13,07% 13,19% 0,85%

Tipptunni liiklustihedus vs keskmine 12,96% 13,07% 13,19% 0,85%

Ehitusmaksuus - Järvevana-Tehnika tn ühendus 13,16% 13,07% 12,99% -0,63%

2032. aasta keskmine ööpäevane liiklussagedus Tartu mnt 12,99% 13,07% 13,16% 0,62%

Ehitusmaksumus - Tartu mnt rekonstrueerimine 13,14% 13,07% 13,00% -0,53%

Hoolduskulud (€/m²) 13,11% 13,07% 13,03% -0,30%

2032. aasta keskmine ööpäevane liiklussagedus Järvevana tee - Tehnika tn 13,06% 13,07% 13,09% 0,10%

Kapitaalremont (€/m²) 13,06% 13,07% 13,09% 0,09%

Ülekatte remont ja märgistused (€/m²) 13,06% 13,07% 13,08% 0,08%

Kasulik eluiga aastates 13,07% 13,07% 13,08% 0,06%

Aja kokkuhoid Veerenni rdt.ülesõidu likvideerimisel (minutites) 13,07% 13,07% 13,08% 0,04%

2032. aasta keskmine ööpäevane liiklussagedus Veerenni raudteeülesõidul (nullstsenaarium)13,07% 13,07% 13,08% 0,02%

Raudteeviaduktide hoolduskulud 13,08% 13,07% 13,07% -0,02%

Reaalne diskontomäär 13,07% 13,07% 13,07% 0,00%

Sotsiaalne diskontomäär 13,07% 13,07% 13,07% 0,00%
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JOONIS 15. ENPV MUUTUS PARAMEETRI ±1% MUUTUSE KORRAL 

Sotsiaalmajanduslik nüüdispuhasväärtus (ENPV)

Muutujad -1,0% 0,0% 1,0% muut

Inimeste arv sõidukis 8 026 564 8 190 893 8 355 222 2,01%

Sõiduga seotud aja hind (€/h) 8 026 564 8 190 893 8 355 222 2,01%

Ajakulu kokkuhoid Tartu mnt rekonstrueerimisel (minutites) 8 033 583 8 190 893 8 348 203 1,92%

Tipptunni liiklustihedus vs keskmine 8 033 583 8 190 893 8 348 203 1,92%

2032. aasta keskmine ööpäevane liiklussagedus Tartu mnt 8 064 871 8 190 893 8 317 036 1,54%

Sotsiaalne diskontomäär 8 305 922 8 190 893 8 076 999 -1,39%

Ehitusmaksuus - Järvevana-Tehnika tn ühendus 8 245 280 8 190 893 8 136 506 -0,66%

Hoolduskulud (€/m²) 8 240 422 8 190 893 8 141 364 -0,60%

Ehitusmaksumus - Tartu mnt rekonstrueerimine 8 238 198 8 190 893 8 143 588 -0,58%

Kasulik eluiga aastates 8 163 790 8 190 893 8 217 460 0,32%

2032. aasta keskmine ööpäevane liiklussagedus Järvevana tee - Tehnika tn8 170 692 8 190 893 8 211 094 0,25%

Kapitaalremont (€/m²) 8 182 828 8 190 893 8 198 958 0,10%

Aja kokkuhoid Veerenni rdt.ülesõidu likvideerimisel (minutites) 8 183 874 8 190 893 8 197 912 0,09%

Ülekatte remont ja märgistused (€/m²) 8 185 675 8 190 893 8 196 112 0,06%

2032. aasta keskmine ööpäevane liiklussagedus Veerenni raudteeülesõidul (nullstsenaarium)8 186 407 8 190 893 8 195 380 0,05%

Raudteeviaduktide hoolduskulud 8 193 436 8 190 893 8 188 350 -0,03%

Reaalne diskontomäär 8 190 893 8 190 893 8 190 893 0,00%
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RISKIANALÜÜS 

Riskianalüüsi läbiviimiseks määrati igale kriitilisele parameetrile tõenäosusjaotus, millisesse 
vahemikku antud muutuja võiks kõige tõenäolisemalt jääda. Vastavad eeldused on esitatud 
lisana ka MS Exceli failis „Tasuvusanalüüs.xlsx“ lehel „Riskianalüüsi eeldused“. 
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Tuginedes eelpool määratud tõenäosusjaotustele, leiti investeeringu rahalise tasuvuse määra 
(FRR/C) ja sotsiaalmajandusliku tasuvusmäära (ERR), investeeringu rahalise 
nüüdispuhasväärtuse (FNPV/C) ja sotsiaalmajandusliku nüüdispuhasväärtuse (ENPV) 
tõenäosusjaotused kasutades Monte Carlo simulatsiooni jaoks “Oracle Crystal Ball 11” 
simulatsioonitarkvara. Analüüsi tulemused on kokkuvõtlikult esitatud joonistel lk 66-69 ning 
koos karakteristikutega lisana MS Exceli failis „Tasuvusanalüüs.xlsx“ lehel „Riskianalüüs“. 

Projekti riskianalüüs näitab madalat riskitaset ning suure tõenäosusega on projekti eesmärgid 
saavutatavad. Riskianalüüsi tulemusel on 87,6%-line tõenäosus, et saavutatakse positiivne 
sotsiaalmajanduslikust nüüdispuhasväärtusest parem tulemus (ENPV > 0) ning 68%-lise 
tõenäosusega jääb oodatav sotsiaalmajanduslik nüüdispuhasväärtus (ENPV) ühe standardhälbe 
kaugusele prognoositud baasväärtusest (vahemikku 0,891 mln … 15,2 mln eurot). 

Järgnevalt leiti kriitiliste muutujate vahetuvad väärtused (switching values), mille korral projekt 
muutuks majanduslikult mittetasuvaks (ENPV=0): 

TABEL 23. KRIITILISTE MUUTUJATE VAHETUVAD VÄÄRTUSED 

  Baas ENPV = 0 Muutuse protsent 

Inimeste arv sõidukis 1,6 0,8 -50% 

Sõiduga seotud aja hind (€/h) 7,6 3,8 -50% 

Ajakulu kokkuhoid Tartu mnt 

rekonstrueerimisel (minutites) 
0,54 0,26 -52% 

Tipptunni liiklustihedus vs keskmine 1,3 0,62 -52% 

2032. aasta keskmine ööpäevane 

liiklussagedus Tartu mnt 
35 251 10 105 -71% 

Sotsiaalne diskontomäär 6% 13% 118% 
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