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Harku vallas riigiteel 11414 Tilgu km 2,07-3,22
möödasõidulaiendite rajamiseks nõuete
väljastamata jätmine

Olete taotlenud Maanteeametilt nõudeid 11414 Tilgu teele km ca 2,07-3,22 möödasõidukohtade
projekteerimiseks vastavalt „Sisekaitseakadeemia ja selle juurdepääsu tee ning lähiala
detailplaneeringule“ (vt Lisa DP põhijoonis).
Maanteeamet on seisukohal, et antud juhul ei saa „Sisekaitseakadeemia ja selle juurdepääsu tee
ning lähiala detailplaneeringu“ liikluslahendust siduvaks lugeda, sest detailplaneering ei ole
jõudnud juurdepääsuteede osas kehtestamiseni. Samuti on peale detailplaneeringu koostamist
toimunud oluline sisuline muudatus - endise sisekaitseakadeemia asemele kavandatakse kooli,
mille puhul on tegemist liiklusohutuse seisukohalt tundliku objektiga. Nimetatud asjaoluga ei ole
detailplaneeringu koostamisel arvestatud.
Maanteeameti hinnangul ei ole tänases kontekstis (juurdepääs koolile) möödasõidutaskutega
lahendus liiklusohutuse kaalutlustel sobilik. Selgitame, et liikluslahendus peab tagama turvalisuse
kõikidele liiklejagruppidele.
Antud juhul ei taga kitsa sõiduosaga Tilgu teele (tee asfaltkatte laius on ca 5,0 meetrit, sellest
sõidukitele markeeritud sõidetav osa ca 4,0 meetrit) möödasõidutaskute lisamine toimivat
lahendust, st lahendus ei ole liiklejatele igas olukorras reaalselt kasutatav ning võib tuua kaasa
ohtlikud olukorrad ja tekitada täiendavaid probleeme. Seda eriti tipptundidel, kus liiklussagedus
on suur ning liiklusvoog pidev. Samuti tuleb arvestada asjaoluga, et Tilgu teel liiklevad sõidukid
ning kergliiklejad ühises liiklusruumis, st puudub jalgratta- ja jalgtee.
Eeltoodust tulenevalt vajab detailplaneeringus välja pakutud Tilgu tee liikluslahendus
ajakohastamist ning arvestamist muutunud olukorraga (kooli rajamine).
Maanteeamet on seisukohal, et liiklusohutuse kaalutlustel tuleb Tilgu teed laiendada ca 1 m võrra,
so 6 meetrini, mis võimaldab nn „2-1 sõidurada“ markeeringu abil tagada ohutumad
liiklemistingimused sh täiendava liiklusruumi nii sõidukitele kui markeeritava sõiduosa kõrval
liiklevatele kergliiklejatele.
Lisaks tuleb teele ette näha täiendavad rahustavad meetmed (näiteks künnised vms).
Ühtlasi edastan teadmiseks info, et Maanteeameti tellimisel koostatakse 11414 Tilgu tee km 0,03,778 püsivuse eksperthinnangut, mis valmib eeldatavalt juunis. Eksperthinnangus tehtavate
järelduste ning kavandatavate meetmetega tuleb liikluslahenduse kavandamisel arvestada.
Samuti edastan info, et riigitee tunnustele mittevastav 11414 Tilgu tee km 0,0-3,8 on kantud
kohaliku omavalitsuse üksustele üle antavate kõrvalmaanteede nimekirja.
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