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Argumendid Reidi tee 
ehitamiseks…



Reidi tee ehitamise eesmärgid on järgmised: 

•	 TEN-T üld- ja põhivõrgustikku kuuluva Tallinn- Narva maantee lõigu (Tallinna 

sadamate ja E20 tee) uuendamine sh teede ehitamine ja rekonstrueerimine, 
kuna selle tee kaudu toimub rahvusvaheline liiklus ja kaubavedu;


•	parandada pääsu Tallinna Vanasadamast põhimaanteedele E67 – Tallinn-
Pärnu-Ikla ja E20 – Tallinn-Narva, ehk kitsaskoha likvideerimine piiriüleses 
liikluses; 


•	 jalg- ja jalgrattateede rajamine negatiivsete keskkonnamõjude leevendamiseks;

•	 tänavate keskkonnaohutuse suurendamine muutes autotranspordi liikluse 

sujuvamaks, mis aitab vähendada heitgaasidest tulenevat keskkonnasaastet; 

•	parandada liiklusohutust so vähendada liiklusõnnetuste riski ja arvu Reidi tee 

mõjupiirkonnas (Narva mnt, Tuukri tn, Pirita tee, Petrooleumi tn jm). 


Tallinna Linnavalitsus. Istungi protokoll märts 2016



Variant 1 (V1) 
käsitleb nn. merepoolset Reidi tee varianti. Sellist lahendust võib liikluskorralduslikust 
kontseptsioonist lähtudes pidada loogiliseks – Pirita tee kulgeb täna vahetult mere-äärsena ning 
samuti Reidi tee lõik Russalka monumendist Bensiini (Pikksilma) tänavani.   
Variant 2 (V2) 
Reidi tee on lahendatud 3+3 läbiva sõidurajaga magistraaltänavana. See on kooskõlas Paljassaare 
ja Russalka vahelise ranna-ala üldplaneeringuga, kus on toodud, et Põhjaväil (Reidi tee) on 6 
sõidurajaga tänav.  
Reidi tee eraldusriba on valdavalt 9 m laiune, mis võimaldab ristmikel eraldusriba arvelt rajada 
vasakpöörderadasid ning jalakäijate teeületamiseks liiklussaari laiusega 3 m. Ristmike vahelisel 
alal saab eraldusribale istutada puid. Lisaks on puid võimalik istutada sõidutee ja rattatee 
vahelisele haljasalale, mille tulemusel saab kujundada Reidi teest puiestee. 
Reidi tee äärde linna siseneval suunal on enne ja pärast Petrooleumi ristmiku kavandatud 
perspektiivse arenduse jaoks parklad. Bussipeatused on kavandatud Pikksilma, Uus-Sadama ja 
Tuukri tn piirkonda. 
Variant 3 (V3) 
Variant 3 puhul on Reidi tee lahendatud 2+2 läbiva sõidurajaga magistraaltänavana. Reidi tee 
eraldusriba on 15,5 m laiune. Lahenduse koostamisel on arvestatud, et hiljem oleks võimalik 
kummaski sõidusuunas eraldusriba arvelt 1 läbiv sõidurada juurde ehitada. Russalka ristmik on 
lahendatud sarnaselt variandile nr 2, kus jalakäijate ülekäik ristmikul on lahendatud tunnelite abil, 
mis tagab ristmiku maksimaalse läbilaskvuse ja jalakäijate ohutuse. 
Variant 4 (V4) 
Ühetasandiline Russalka ristmik, liiklus jääb Russalka mälestusmärgist mandri poole. Jalakäijate 
tunnelid on asendatud jalakäijate samatasandiliste reguleeritud ülekäikudega. Alamvariandid 4a ja 
4b millel on Reidi teel vastavalt 2+2 ja 3+3 sõidurada.





Tasuvusanalüüsi käigus hinnati, kvantifitseeriti ja anti rahaline väärtus järgmistele Projekti 
eeldatavatele mõjudele: 
1. Ajavõit reisijate ja kaubaveos: Projekti tulemusena vähenevad ummikud – näiteks Pirita teel 

hommikusel ajal – Reidi tee mõjupiirkonnas. Oluliselt lihtsustub juurdepääs Vanasadamale, kuhu 
aastas suundub üle 300 tuhande raskeveoki. 

2. Õhusaaste ja kütusekulu vähenemine: sujuvam liiklus ning ka teekonna lühenemine Vanasadamast 
Narva maanteele vähendab heitmeid väliskeskkonda ning parandab õhu kvaliteeti Tallinna 
kesklinna piirkonnas. Sujuvam liiklus vähendab ka kütusekulu ning sellega liiklejate kulutusi. 

3. Õnnetuste arvu vähenemine: liikluse hajutamine vähendab hinnanguliselt 20% liiklusõnnetuste 
toimumise riski Projekti mõjupiirkonnas. 

4. Maa väärtuse kasv: täna on Projekti piirkonnas suured maa-alad majanduslikult kasutamata või 
kasutuses ainult väikese intensiivsusega. Reidi tee parandab ligipääsu piirkonna kinnistutele ning 
mõjutab positiivselt eelkõige äriotstarbeliste kinnistute väärtust. 



Samal ajal tulevase 
Reidi tee kõrval…





















COWI eksperthinnang 
Reidi tee lahendusele…









Infrastukturalism kui uus 
planeerimise paradigma

• Urban technological networks (infrastructures) as the 
’fetish’ of the modern city (Kaika & Swyngedouw, 2000) 

• Making European space. Conceiving the European 
territory as ’spaces of flows’ -> mobility (infrastructure) 
as the holygrail of European integration (Jensen & 
Richardson, 2004) 

• The neoliberal utopia ”good local/regional/national/
continental infrastructure is needed for economic 
success” (Marshall, 2013: 124)



–Louis Albrechts, 2016

“The focus on structural transformation does not 
imply that the day-to-day problems are not 

important for planning. They are important! But 
there is evidence that, for whatever reasons, 
spatial planners are often left out (or leave 

themselves out) or else are reduced to being 
mere providers of space when major decisions 

are at stake. ” 



Ebavõrdus Reidi tee näitel:
• Keskkond 

• Liikuvus (jalakäijad- ja kergliiklus) 

• Eelistatud tegevused (rahulik vs. aktiivne) 

• Kinnisvara 

• Infole ligipääs 

• Otsuste mõjutamine 

• Planeerijate roll?


