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TEADAANNE 
 

Muudatused Tallinna ühistranspordiliinidel 5. ja 6. septembril 2020 
seoses võistlusega IRONMAN 

 

Laupäeval, 5. septembril 2020. a ajavahemikul kell 8.00-18.00 katkestatakse 
trammiliiklus liinidel nr 1 ja 2.  Bussiliinid nr 3, 21, 21B, 41, 41B, 66 ja 73 
suunatakse ümbersõidule tööpäeva algusest kuni tööpäeva lõpuni ning bussiliinid 
nr 20A, 27, 33, 36, 37, 40, 59, 61, 62 ja 72 suunatakse ümbersõidule tööpäeva 
algusest kuni kella 18.00ni järgmiselt: 

 

• bussiliin nr 3 Veerenni suunal: tehakse ajutine algpeatus Soo, Salme ja Tööstuse tänavate ristmiku 
piirkonnas; Tööstuse tänav, Niine tänav, Põhja puiestee, Suurtüki tänav, Rannamäe tee, Toompuiestee, 
Kaarli puiestee, Estonia puiestee, Teatri väljak; 

• bussiliin nr 3 Randla suunal: Narva maantee, Pärnu maantee, Vabaduse väljak, Kaarli puiestee, 
Toompuiestee, Rannamäe tee, Suur Rannavärav, Põhja puiestee, Soo tänav, Tööstuse tänav; tehakse 
tagasipööre Salme ja Tööstuse tänavate ristmikul; tehakse ajutine peatus Soo tänaval peale Põhja 
puiestee ristmikku ning lõpp-peatus Soo, Salme ja Tööstuse tänavate ristmiku piirkonnas; 

• bussiliin nr 20A Laagri aleviku suunal: lühendatakse liikumisteed Möldre tee ja Laaniku tänava ristmikuni, 
tehakse tagasipööre kesklinna suunal ning lõpp-peatus linna suunalises Laaniku peatuses; 

• bussiliin nr 20A Viru keskuse suunal: alustatakse liikumisteed Möldre teel paiknevast Laaniku peatusest; 

• bussiliinid nr 21 ja 21B Kakumäe suunal: Rannamäe tee, Toompuistee ja Endla tänav; 

• bussiliinid nr 21 ja 21B Balti jaama suunal: liikumistee ei muutu; 

• bussiliin nr 27 Harkujärve suunal: tehakse algpeatus Nõlvaku peatuses (Pärnu maanteel); lühendatakse 
liikumisteed Väike-Õismäe seisuplatsini; teha lõpp-peatus Väike-Õismäe parkla; 

• bussiliin nr 27 Laagri aleviku suunal: tehakse algpeatus Väike-Õismäe parkla (Väike-Õismäe seisuplatsil); 
lühendatakse liikumisteed linnast väljuval suunal Nõlvaku peatuseni (Pärnu maanteel); 

• bussiliin nr 33 Kopli suunal: tehakse lõpp-peatus Maleva peatuses (Sõle tänaval enne Kopli tänava 
ristmikku); 

• bussiliin nr 33 Männiku suunal: tehakse algpeatus Maleva peatuses (Sõle tänaval enne Kopli tänava 
ristmikku); Sõle tänav, Kopli tänav, Lõime tänav, Sõle tänav; 

• bussiliin nr 36 Väike-Õismäe suunal: Akadeemia tee, Järveotsa tee, Õismäe tee ja Järveotsa tee 
ringristmik, Õismäe tee; tehakse ajutine peatus Järveotsa teel enne Õismäe tee ja Järveotsa tee 
ringristmikku; 

• bussiliin nr 36 Viru suunal: Õismäe tee, Õismäe tee ja Järveotsa tee ringristmik, Järveotsa tee, Akadeemia 
tee; tehakse ajutine peatus Järveotsa teel peale Õismäe tee ja Järveotsa tee ringristmikku; 

• bussiliin nr 37 Zoo suunal: Ehitajate tee, Õismäe tee, Õismäe tee, Paldiski maantee, Ehitajate tee; tehakse 
lõpp-peatus Päevalille peatuses (Ehitajate teel suunaga Keskuse poole); 

• bussiliin nr 37 Keskuse suunal: tehakse algpeatus Päevalille peatuses (Ehitajate teel); 

• bussiliin nr 40 Viru keskuse suunal: Randla tänav, Puhangu tänav; 

• bussiliin nr 40 Pelguranna suunal: liikumistee ei muutu; 

• bussiliinid nr 41 ja 41B Kakumäe suunal: Rannamäe tee, Toompuistee, Tehnika tänav ja Paldiski maantee; 

• bussiliinid nr 41 ja 41B Balti jaama suunal: Mõisa tänav, Paldiski maantee (parempööre), Paldiski 
maantee, Rannamõisa tee ja Ehitajate tee ristmik, Ehitajate tee, Õismäe tee, Õismäe tee, Paldiski 
maantee, Paldiski maantee, Rannamõisa tee ja Ehitajate tee ristmik; 
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• bussiliin nr 59 Pikakari suunal: Ristiku tänav, Kopli tänav, Sitsi tänav, Madala tänav; tehakse ajutine 
peatus Angerja (Kopli tänaval) ning lõpp-peatus Randla (Madala tänaval); 

• bussiliin nr 59 Balti jaama suunal: Madala tänav, Randla tänav, Kari tänav, Sitsi tänav, Kopli tänav, Ristiku 
tänav; 

• bussiliin nr 61 Kotermaa suunal: Ehitajate tee, Õismäe tee, Õismäe tee ja Järveotsa tee ringristmik, 
Järveotsa tee, Astangu tänav, Kotermaa tänav, Moonalao tänav; tehakse ajutine peatus Järveotsa teel 
peale Õismäe tee ja Järveotsa tee ringristmikku; tehakse lõpp-peatus Moonalao (Kotermaa tänaval); 

• bussiliin nr 61 Järve haigla suunal: tehakse algpeatus Moonalao (Kotermaa tänaval); Astangu tänav, 
Järveotsa tee, Õismäe tee ja Järveotsa tee ringristmik, Ehitajate tee; tehakse ajutine peatus Järveotsa 
teel enne Õismäe tee ja Järveotsa tee ringristmikku; 

• bussiliin nr 62 Mäeküla suunal: Õismäe tee, Õismäe tee ja Järveotsa tee ringristmik, Järveotsa tee, 
Astangu tänav, Kotermaa tänav, Moonalao tänav; tehakse ajutine peatus Järveotsa teel peale Õismäe 
tee ja Järveotsa tee ringristmikku; tehakse lõpp-peatus Moonalao (Kotermaa tänaval); 

• bussiliin nr 62 Väike-Õismäe suunal: tehakse algpeatus Moonalao (Kotermaa tänaval), Astangu tänav, 
Järveotsa tee, Õismäe tee ja Järveotsa tee ringristmik, Õismäe tee; tehakse ajutine peatus Järveotsa teel 
enne Õismäe tee ja Järveotsa tee ringristmikku; 

• bussiliin nr 66 Pelguranna suunal: Ahtri tänav, tagasipööre Ahtri tänaval enne Mere puiestee ristmikku, 
Ahtri tänav, Hobujaama tänav, Narva maantee, Viru ringristmik, Pärnu maantee, Vabaduse väljak, Kaarli 
puiestee, Toompuiestee, Tehnika tänav; 

• bussiliin nr 66 Priisle suunal: Randla tänav, Puhangu tänav, Sõle tänav, Paldiski maantee, Toompuiestee, 
Kaarli puiestee, Estonia puiestee, Gonsiori tänav, A. Laikmaa tänav, Hobujaama tänav, Ahtri tänav, Reidi 
tee; 

• bussiliin nr 72 Kopli suunal: liikumistee lühendatakse Sõle tänava ja Kopli tänava ristmikuni; tehakse lõpp-
peatus Maleva (Sõle tänaval enne Kopli tänava ristmikku); 

• bussiliin nr 72 Keskuse suunal: tehakse algpeatus Maleva (Sõle tänaval enne Kopli tänava ristmikku), Sõle 
tänav, Kopli tänav, Lõime tänav, Sõle tänav; 

• bussiliin nr 73 Tööstuse suunal: Mere puiestee, Sadama tänav, Logi tänav, Vööri tänav, Linnahalli 
merepoolne liikumistee, Patareisadam, Kalasadama tänav, Kalaranna tänav, Vesilennuki tänav; tehakse 
lõpp-peatus Vesilennuki tänava parkimisplatsil; 

• bussiliin nr 73 Veerenni suunal: tehakse ajutine algpeatus Vesilennuki tänava parkimisplatsil; Vesilennuki 
tänav, Kalaranna tänav, Kalasadama tänav, Patareisadam, Kalasadama tänav, Vööri tänav, Logi tänav, 
Sadama tänav, Mere puiestee. 

 
Võistluste korraldaja tagab sõitjateveo kolmel ajutisel bussiliinil kella 8.00-st kuni 20.00-ni, mis teenindavad 
Kopli ja Maleva tänava, Paljassaare tee ja Harkujärve (Oja tee ja Õismäe vahel) piirkondi. 
 

 

NB! 
 
Ümbersõidul olevad bussiliinid teenindavad sõitjaid vaba sõidugraafiku alusel ning olenevalt 
võistlustrassist võib esineda häireid kõikidel Tallinna ühistranspordiliinidel. Jalgsikäigumaa peatusesse 
võib oluliselt pikeneda, mistõttu palume varuda sihtkohta jõudmiseks oluliselt rohkem aega!  
 
 
Vabandame ebamugavuste pärast! 
 

 


