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Joonised. 

Variandi V8R-2025 kohta on neli joonist: 

- Liiklussagedused graafina (formaat A3) 

- Liiklussageduste kaart kogu Pärnu linna kohta (formaat A0) 

- Liiklussageduste kaart kesklinna kohta (formaat A1) 

- Ristmike läbilaskevõime kasutusteguri Z kaart (formaat A3) 
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1. Perspektiivaasta 2025 ja variandi V8R liikluse modelleerimine 
Pärnu linna teedevõrgu arendamise modelleerimine aastaks 2025 on tehtud selleks, et teada 

saada Kesklinna silla sulgemise (remont) liiklusmõjud olukorras, kus uus sild on valmis. Kuna 

modelleerimistes on tänavavõrgu aluseks kasutatud OÜ Liikluslahendus poolt koostatud 

varianti V8R, siis on käesolevas töös nimetatud variandi nimeks lühidalt V8R-2025. 

 

2. Liikluse prognoosi alused 
Liikluse prognoosis on kasutatud baasiks Pärnu linna 2019-2020 liiklusmudelit, millele on 

lisatud punktis 3 toodud muudatused. Maakasutuse muutuste osas on arvestatud lisas 1 

toodud objektide liiklusega (suuremate objektide puhul on arvestatud osalise 

realiseerimisega aastaks 2025). Üldiseks liikluse kasvuks Pärnu linnas on võetud 1,5 % aastas. 

 

3. Variandi V8R-2025 kirjeldus. 
Modelleerimised on tehtud 2025. aasta Pärnu linna liikluse prognoosimudeliga (hommikune 
tipptund).  
 
Variant V8R-2025 
Liiklusmudelisse on lisatud uus sild (kolme sõidurajaga) vastavalt Liikluslahendus OÜ töö 
0917/27 variant V8R ringristmikutega uue silla otstes, ringristmikud on muudetud vastavaks 
silla eelprojektis kasutatava liikluslahendusega: 

 Lai tn – uus sild ringristmikul on sillalt tuleval ristmikuharul kaks pealesõidurada, 
ristmik on kolmekülgne; 

 Rääma – Raba - uus sild ringristmikul on ringile pealesõiduradade arv: 
o Rääma (Lihula poolt), 2 sõidurada 
o Raba, 1 sõidurada 
o uus sild, 2 sõidurada 
o Rääma (Tammiste poolt), 2 sõidurada. 

 
Modelleerimistes on eeldatud, et aastal 2025 on: 

 Kesklinna sild remondis (liiklusele suletud) 

 ei ole rajatud uut ühendustänavat Lai tn – Pikk tn vahel (nn. politseimaja hoovi 
kaudu) ehk nn. Pargi tn pikendust. 

 ei ole ellu viidud Pärnu kesklinna autoliikluse vähendamise ja kergliikluse eelistamise 
strateegiaid, millega on arvestatud eelnevalt teostatud modelleerimistes aastaks 
2040. 

 
 

4. Variandi V8R-2025 analüüs. 
 
4.1 Modelleerimiste käigus avaldunud mõjud. 
 
- Rääma tänav 

Variandis V8R-2025 juures on Rääma tn lõigu (Tallinna mnt kuni Raba tn) liiklussagedused 

2029 – 2199 a/h. Linnatänava ühe sõiduraja läbilaskevõime on 1400-1600 a/h ja 1+1 

sõidurajaga tänava läbilaskevõime 2800-3200 a/h kuid see on eeldusel, et ei ole ristmikke ja 

muid segavaid tegureid (teeäärne parkimine, juurdepääsud jne). 
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- Tallinna mnt – J. V. Jannseni – Rääma ristmik.  

Kasutatud on ajutist liikluslahendust, kus Kesklinna silla poolne ristmikuharu on liiklusele 

suletud. Fooriprogrammi on muudetud vastavalt liikluse ümberjagunemisele. Mudelis 

kasutatud sõiduradade arv ja konfiguratsioon on joonisel 4.1.1. 

 
Joonis 4.1.1 Tallinna mnt – J. V. Jannseni – Rääma ristmiku sõidurajad variandis V8R-2025. 

 
 
Joonis 4.1.2 Tallinna mnt – J. V. Jannseni – Rääma ristmiku liiklussagedus variandis V8R-2025. 

 

 



4 
PÄRNU LINNA LIIKLUSUURINGU LÄBIVIIMINE 
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Liikluse modelleerimine näitab, et peamine liiklusvoog on Rääma-J. V. Jannseni tn suunaline, 

järgmine suuruselt on Tallinna mnt – Rääma tn liiklusvoog. 

 

Suhteliselt suure liiklussagedusega parempööre Rääma tänavalt Tallinna mnt linnast 

väljuvale suunale (444 a/h) näitab, et Rääma tee/Tallinna mnt marsruut on põhja suunas 

liiklemiseks parem, kui Raba/Ehitajate tee marsruut. Põhjus võib olla Ehitajate-Raba 

ristmikul, kus Raba tn ristmikuharul on üks vasakpöörderada, suhteliselt lühike roheline aeg 

ning selle pikendamine ei ole lihtsasti teostatav (Ehitajate tee roheline laine, Raba tn teine 

ristmikuharu jne). 

 

Ajutise liikluslahenduse juures on Tallinna mnt – J. V. Jannseni – Rääma ristmiku 

liiklusolukord hea, teenindustase on „D“ ning läbilaskevõime kasutustase Z enimkoormatud 

suunal 82-88%. 

 
Joonis 4.1.3. Läbilaskevõime kasutustegur Z Tallinna mnt – J. V. Jannseni – Rääma ristmikul variandis V8R-2025. 

 

 

- Rääma tn – Kaevu ristmik 

Rääma tn – Kaevu ristmiku teenindustase on F. Probleemi mõistmiseks peab teadma 

ristmiku teenindustase määramise kriteeriumeid keskmise ooteaja alusel (EVS 843:2016 

Linnatänavad). Rääma-Kaevu tn ristmikul on probleem ainult vasakpöördel kõrvalteelt, kust 

on tipptunnil Rääma tänava suure liikluse tõttu tõesti raske peateele saada – keskmine 

ooteaeg on 1 min ja 18 sek. Liiklussagedus Kaevu tänaval on ainult 54 a/h ehk väga väike. 

Läbilaskevõime kasutustase Z on kriitilisel suunal 56% ehk arvutuslikult ei ole probleem 

läbilaskevõimes, vaid pikaks kujunevas ooteajas. 
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Lahenduseks saab pakkuda näiteks: 

 vasakpöörete keelamist (ajutiselt või püsivalt) antud ristmikul, kuna alternatiivsed 

võimalused on olemas (Ilvese, Allika ja rohelise tn kaudu); 

 reguleeritud ülekäiguraja rajamist Rääma tn 28 hoone ette, kus on keskeraldusriba 

juba olemas. Ühe anduri saab paigaldada Kaevu tänavale, ehk Kaevu tn ootav sõiduk 

tellib endale jalakäijate takti, mille varjus saab peateele välja sõita. 

 

- Rääma tn – Raba tn – uus sild ristmik 

Põhimõtteliselt saab Rääma tn – Raba tn – uus sild ringristmik liiklusega hakkama, kuid ühe 

erandiga. 

 
Joonis 4.1.4 Rääma-Raba-uus sild ristmiku liiklussagedus variandis V8R-2025. 

 

 

Suuremad liiklussagedused on Rääma (J. V. Jannseni) ja uue silla suunal, ehk ühel 

parempöördel ja ühel vasakpöördel. Peamiste, suuremate liiklussagedustega suundade 

läbilaskevõimest on kasutatud 50%-69% ning keskmised ooteajad nendel suundandel on 11 

sekundit (uue silla ristmikuharu) ja 38 sekundit (Rääma ristmikuharu J. V. Jannseni poolt). 

Teenindustasemed nendel suundadel on vastavalt B ja E. 

Ristmiku üldise teenindustaseme viib alla Raba tn ristmikuharu, kus on teenindustase F. 

Keskmine ooteaeg sellel ristmikuharul 1,31 minutit ehk on 1 minut ja 19 sekundit ning 

läbilaskevõime kasutustase 88%. Summaarne liiklussagedus sellel suunal on aga 2-3x 

väiksem, kui teistel ristmiku harudel. 

Tegemist võib olla ka arvutusliku probleemiga hommikusel tipptunnil, kus ringristmiku 

harude ebaühtlaselt jagunenud liikluskoormus ei jäta Raba tänavale piisavalt aega ringile 

peale sõiduks. Teisiti sõnastades, ei ole piisava liiklussagedusega nii-öelda läbilõikavat 
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liiklusvoogu, mis suurendaks Raba tn ristmikuharu läbilaskevõimet (ehk vasakpööre 23 a/h 

Rääma->Raba suunal on liiga väike).  

 
Joonis 4.1.5. Läbilaskevõime kasutustegur Z Rääma-Raba-uus sild ristmikul variandis V8R-2025. 

 
 

Lahendusvariandina võiks kaaluda Raba tn suunalt kahe pealesõiduraja projekteerimist, mis 

ei pea olema pikad (liiklussagedused ei ole suured). Kuna teekoridor Raba tn alguses on 

Rääma tn 38 kinnistu nurga tõttu piiratud, siis vastuse sellele ideele saab anda projekteerija. 

 

Kasutades Hollandi metoodikat (Meerstrooksrotondeverkenner, versioon 1.25) ringristmiku 

läbilaskevõime arvutamiseks ja teenindustasemete määramiseks on samade liiklusvoogude 

juures ristmiku üldiseks teenindustasemeks E ning kõige pikem ooteaeg 40 sekundit. 

 

Erinevad arvutusmetoodikad annavad pisut erinevaid tulemusi. Modelleerimistarkvara (Cube 

Voyager) tulemuste võrdlemine Hollandi metoodikaga näitab, et läbilaskevõime hindamise 

osas on Cube konservatiivsem ning Hollandi metoodika .  
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Joonis 4.1.6. Keskmised ooteajad (minutit) Rääma-Raba-uus sild ristmikul variandis V8R-2025. 

 
 

- Uus sild 

Uues silla liiklus on hommikusel tipptunnil kokku 2510 a/h, kesklinna suunas sõidab 1318 a/h 

ja Rääma-Raba tn suunas 1192 a/h. 

 

Lai tn – uus sild ristmik 

Uuelt sillalt on ringristmikule pealesõiduks 2 sõidurada, vastavalt uue silla koostatavale 

eelprojektile. Modelleerimistes aastaks 2025 puudub ristmikul neljas haru ehk Pargi tn 

pikendus Lai tn - Pikk tn vahelisel lõigul. 

Liiklusvoogude analüüs näitab, et sillalt tulev liiklus jaguneb kaheks – paremale 786 a/h ja 

vasakule 533 a/h. 

 Ristmikult paremale suunduv liiklusvoog (786 a/h) jaguneb omakorda Lai-Aia tn 

ringristmikul, kus suurem osa liiklusest (453 a/h) teeb vasakpöörde Aia tn suunas. 

 Ristmikult vasakule sõitnud liiklusvoog (533 a/h) jätkab teekonda Riia mnt suunas. 

Lai-Aia tn ristmiku liikluse jagunemine näitab Pargi tn pikenduse (Lai-Pikk) vajalikkust ehk 

peale uue silla valmimist on vajalik see ühendus rajada kohe järgmises etapis. 

 

Keskmised ooteajad uus sild – Lai tn ringristmikul on kuni 27 sekundit, mis annab 

teenindustasemeks D. Läbilaskevõimest on enim kasutatud vasakpöördel Lai tn – uus sild 

(83%), millele järgneb parempööre Lai tn – uus sild (80%).  
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Joonis 4.1.7 Lai tn-uus sild ristmiku liiklussagedused variandis V8R-2025. 

 
 
Joonis 4.1.8. Läbilaskevõime kasutustegur Z uus sild-Lai tn ristmikul variandis V8R-2025. 
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5. Variandi V8R-2025 kokkuvõte 
 

Uus sild koos uute ristmikutega saab Kesklinna silla remondiaegse liikluskorralduse ja 2025. 
aasta liiklussagedustega hakkama rahuldaval tasemel. On teatud probleeme üksikute 
ristmikuharudega, mida on võimalik tehniliste lahenduste projekteerimise käigus parandada. 
 
Tegemist on täiendava liikluse modelleerimisega ning seetõttu on taustainfo ja üldise 
ettekujutuse saamiseks soovitav läbi vaadata ka eelnenud liikluse modelleerimised: 
- Pärnu linna liiklusuuring. 3. osa: Pärnu linna teedevõrgu arendamise variantide 
modelleerimised aastaks 2021 ja 2040. Stratum 2019-2020. 
- Pärnu linna liiklusuuringu läbiviimine. Täiendav osa: Pärnu linna teedevõrgu 
arendamise variandi V5a modelleerimine aastaks 2040. Stratum 2020. 
 
Kokkuvõtvalt saab öelda, peale uue silla valmimist võib Kesklinna silla remonti panna. Peale 
Kesklinna silla remonti annab autoliikluse mõistes kõige parema tulemuse kahe silla – 
Kesklinna ja uue silla – kasutamine autoliiklusele, mis aitab jagada kesklinnaga seotud  
liikluskoormust ühtlasemalt. Samas on võimalik ka stsenaarium, kus Kesklinna sild remondi 
järgselt avatakse ainult kergliiklusele ja ühistranspordile. See eeldab aga kesklinna 
autoliikluse vähendamist, rakendades erinevaid meetmeid. 
 
 
Koostas: 
21.01.2021 
Tarmo Sulger 
Diplomeeritud teedeinsener, tase 7 
Stratum OÜ 
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Lisa 1. Maakasutuse muutused Pärnu linnas aastaks 2025 
(Pärnu Linnavalitsusest saadud lähteandmed). 

Objekt Aadress Prognoos 

Uus politsei ja pääste maja  A. H. Tammsaare 61 
valmis 

375 töötajat 

Keskkonnaameti hoone 
(riigimaja) 

Roheline 64 120 töötajat 

Riigimaja rek Akadeemia 2 
ehitamisel 

100 töötajat 

Pärnu uus kunstihoone Pikk tn 14 ehitusloa 
menetluses 

Külastatavuse prognoos 
25 000  

   

Uued hooned kesklinnas Aia, Lai, Pargi, Pikk kvartal. Arvestatud hetkel vaid Lai tn 15 ja Lai 
tn 15a. Teised on ümber planeerimisel ja realiseeruvad ilmselt 5-10 aasta perspektiivis.  

 Lai tn 15 ehitamisel 6krt + 11ärikrt + 3 äripinda 

 Lai tn 15a DP käimas  + eskiisil  
17krt + 34ärikrt + 3 äripinda 

   

Äri ja eluhoone, ehitamisel Aida tn 10  12krt + 5 äripinda 

   

Reisisadama kvartal 
 

Kalda 4, 6, 8 
ehitusluba 

Parkimiskohti 174 
Kortereid 113 
Äripinda  ca 4780 

   

Seileri kvartal (Masinatehase 
arenguala) 
https://www.seileri.ee/ osaline 
realiseerumine 

Rääma 7-7d arh. 
konkurss tehtud 

133 korterit 

   

Tiiru tn majad kortermajad Tiiru tn 5 valmis 
Tiiru tn 3 ehitusloa 
menetluses 

37krt + 7 ärikrt 
37krt + 7 ärikrt 

   

Lidl kaubanduskeskus, ehitusluba Riia mnt 106 Netopind 2323,8 m² 
Parkimiskohti 122 

Jalgpallikeskus  Rehepapi tn3 Härma tn pool, Jalgpalli keskus  
(1 sisehall, 2 välisväljakut) 
rajamist). Tribüün ca 1500 
pealtvaatajat. Parkimiskohti 
172 
Tln mnt pool Pere- ja 
vabaajakeskus, parkimiskohti 
158, max brutopind 20 000m² 

   

 Kooli 63 valmis 31krt + 2 äripinda 

 Rähni 13/1 valmis 9 krt 
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 Rähni 13/2 valmis 8 krt 

   

 Vesiroosi 1 valmis 20 krt 

 Vesiroosi 4 valmis 15 krt 

 Vesiroosi 5 valmis 17 krt 

 Vesiroosi 6/1 eskiis 14 krt 

 Vesiroosi 6/2 eskiis 9 krt 

   

 Lina tn 18b valmis 28 krt 

 Lina 18a eskiis DP käimas + eskiisil 21 krt 

   

 Mere pst 12 
ehitamisel 

13 ärikrt 

 Mere pst 18 
ehitamisel 

3 krt + 3 ärikrt 

   

Ujula lasteaed Raja 7 valimis Ujula 164 kappi, lasteaias 190 
koha. Parkimiskohti 53+40 

   

 Papiniidu 54 eskiis 24 krt 

 Mai 67 ehitusluba 78+4 krt 

 Mai 69 ehitusluba 12 krt 

 Mai 71 eskiis 45 krt 

 Mai 103 ehitusluba 28 krt 

 Mai 105 valimis 39+2 krt 

   

 Metsa 18 eskiis 15 krt 

   

 Papli 8 eskiis 10 krt 

 Kuuse 4/1ehitusluba 7 ärikrt 

 Kuuse 4/2 
ehitusluba 

18 krt 

   

Maseko detailplaneering, 
osaline realiseerumine aastaks 
2025 

(Suur-Jõe 54-56a, 
Tüürimehe 2-6, 
Pootsmani 1-17) 

Kokku ligikaudu 1200 korterit 
(täpsustub projekteerimisel) 

Väike -Jõe detailplaneering Väike jõe 5 ja 7 71 korterit 
 

 

 


