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TEADAANNE 

Muudatused Tallinna ühistranspordiliinidel 10. ja 11. septembril 
2022 seoses võistlusega Tallinna sügisjooks ja maraton 

Laupäeval, 10. septembril 2022. a tööpäeva algusest kuni kella 19.30 ni suunatakse 
ümbersõidule trolliliinid nr 1, 4 ja 5 ning bussiliinid nr 2, 3, 21, 21B, 40, 41, 41B, 
43, 59 ja 66 

Laupäeval, 10. septembril 2022. a katkestatakse töö: 

× bussiliinil nr 73 kella 16.30-st kuni kella 19.30-ni 

× trammiliinidel nr 1 ja 2 kella 9.30-st kuni kella 13.00-ni ja  
kella 17.00-st kuni kella 19.15-ni 

 

Pühapäeval, 11. septembril 2022. a tööpäeva algusest kuni kella 16.00-ni 
suunatakse ümbersõidule trolliliinid nr 1, 4 ja 5 ning bussiliinid nr 2, 3, 4, 21, 21B, 
24, 40, 41, 41B, 42, 43, 59 ja 66 

Pühapäeval, 11. septembril 2022. a katkestatakse töö: 

× bussiliinil nr 73 kella 9.00-st kuni kella 10.00-ni 

× trammiliinidel nr 1 ja 2 kella 9.00-st kuni kella 16.00-ni 
 

• Trolliliinil nr 1 Kaubamaja suunal liikumistee ei muutu. 
• Trolliliinil nr 1 Mustamäe suunal: Kaarli puiestee, vasakpööre Toompuiesteele, Endla tänav, 

Suur-Ameerika tänav, Luise tänav, Endla tänav, Sõpruse puiestee, E. Vilde tee. 
• Trolliliinil nr 4 Balti jaama suunal: Paldiski maantee, parempööre Toompuiesteele, Kaarli 

puiestee, Toompea tänav, Kaarli puiestee, Toompuiestee, Endla tänav. Lõpp-peatus tehakse 
Endla tänaval Tõnismägi linnast väljuva suuna peatuses. 

• Trolliliinil nr 4 Keskuse suunal: liikumistee algab Endla tänaval Tõnismägi linnast väljuva suuna  
peatusest, Suur - Ameerika tänav, Luise tänav, Endla tänav. 

• Trolliliinil nr 5 Balti jaama suunal: lühendatakse liikumisteed Paldiski maantee 59 hoone 
piirkonnas paikneva ajutise peatuseni ja tagasipööre Mustamäe suunale tehakse Paldiski 
maantee ja Lille tänava ristmiku piirkonnas asuvas trollide tagasipöörde kohas. 

• Trolliliinil nr 5 Mustamäe suunal: alustatakse lühendatud liikumisteed Paldiski maantee 48a 
hoone kõrval asuva autoparkla piirkonnas paiknevast ajutisest peatusest. 

• Bussiliinil nr 2 Balti jaama suunal: lühendatakse liikumisteed ja tehakse lõpp-peatus 
Reisisadama A-terminali peatuses. 

• Bussiliinil nr 2 Mõigu suunal: alustatakse lühendatud liikumisteed Reisisadama A-terminali 
peatusest, Sadama tänav, Põhja puiestee, Kai tänav, Kuunari tänav. 

• Bussiliinil nr 3 Randla suunal: Kaarli puiestee, Toompuiestee, Endla tänav, Suur – 
Ameerikatänav, Endla tänav, Tulika tänav, Sõle tänav, Madala tänav. 

• Bussiliinil nr 3 Vana - Lõuna suunal: Kari tänav, Sõle tänav, Paldiski maantee, Toompuiestee. 
• Bussiliinil nr 4 Tiskre suunal: Õismäe tee, Ehitajate tee, Rannamõisa tee, ära jääb Sinilille 

peatus ja tehakse Ehitajate teel Päevalille peatus. 
• bussiliinil nr 4 Väike - Õismäe suunal: liikumistee ei muutu. 
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• Bussiliinil nr 21 Landi ja bussiliinil nr 21B Kakumäe suunal alustatakse liikumisteed 

Hobujaama tänavalt busside seisuplatsilt, Hobujaama tänav, Ahtri tänav, tagasipööre Ahtri 
tänava ja Paadi tänava ristmiku juures paiknevas tagasipöörde kohas, Ahtri tänav, Mere 
puiestee, tagasipööre Mere puiestee ja Põhjapuiestee vahel paiknevas tagasipöörde kohas, 
Põhja puiestee, Mere puiestee, Viru väljak, ära jääb liikumistee Mõisa tänaval ja 
Vabaõhumuuseumi teel kuni Lõuka tänavani, ümbersõit tehakse Paldiski maantee, Rannamõisa 
tee ja Lõuka tänava kaudu Vabaõhumuuseumi tänavale. 

• Bussiliinidel nr 21 ja 21B Balti jaama suunal: Kaarli puiestee, Estonia puiestee, A. Laikmaa 
tänav, Hobujaama tänava busside seisuplats. NB! Balti jaama ühistransport ei sõida! 

• Bussiliiniga nr 24 mõlemal suunal: jääb ära liikumistee Kadaka teel Kadaka puiestee ja Rehe 
põik vahelisel lõigul ning Rehe põik tänaval ja Rehe tänaval. 

• Bussiliinil nr 40 Viru keskus suunal: Madala tänav, Randla tänav, Puhangu tänav, Sõle tänav, 
Paldiski maantee, ajutine peatus tehakse Puhangu tänaval hoone nr 79 piirkonnas. 

• Bussiliinil nr 40 Pelguranna suunal: Kaarli puiestee, vasakpööre Toompuiesteele, Endla tänav, 
Suur - Ameerika tänav, Endla tänav, Tulika tänav, Sõle tänav; 

• Bussiliinil nr 41 Landi ja bussiliinil nr 41B Kakumäe suunal alustatakse liikumisteed 
Hobujaama tänavalt busside seisuplatsilt, Hobujaama tänav, Ahtri tänav, tagasipööre Ahtri 
tänava ja Paadi tänava ristmiku juures paiknevas tagasipöörde kohas, Ahtri tänav, Mere 
puiestee, tagasipööre Mere puiestee ja Põhjapuiestee vahel paiknevas tagasipöörde kohas, 
Põhja puiestee, Mere puiestee, Viru väljak, Pärnu maantee, Kaarli puiestee, vasakpööre 
Toompuiesteele, Endla tänav, Suur - Ameerika tänav, Endla tänav, Paldiski maantee. 

• Bussiliinidel nr 41 ja 41B Balti jaama suunal: Vabaõhumuuseumi tee, Lõuka tänav, ära jääb 
liikumistee Vabaõhukooli teel Lõuka ja Mõisa tänava vahel ning Mõisa tänaval, Rannamõisa tee, 
Paldiski maantee, Toompuiestee, Kaarli puiestee, Estonia puiestee, A. Laikmaa tänav, 
Hobujaama tänava busside seisuplats. Ajutine peatus tehakse Vabaõhukooli tee ja Lõuka tänava 
ristmiku piirkonnas. NB! Balti jaama ühistransport ei sõida! 

• Bussiliinil nr 42 Väike - Õismäe suunal: liikumistee ei muutu. 
• Bussiliinil nr 42 Kaubamaja suunal: Õismäe tee, Ehitajate tee, Paldiski maantee, ära jääb 

Sinilille peatus aga tehakse Ehitajate teel Päevalille peatus. 
• Bussiliinil nr 43 Balti jaama suunal: Paldiski maantee, parempööre Toompuiesteele, Endla 

tänav. Lõpp-peatus tehakse Endla tänaval Tõnismägi linnast väljuva suuna peatuses. 
NB! Balti jaama ühistransport ei sõida!; 11.09.2022 jääb ära Sinilille peatus aga tehakse 
Ehitajate teel Päevalille peatus. 

• Bussiliinil nr 43 Väike - Õismäe suunal: alustatakse liikumisteed Endla tänaval Tõnismägi 
linnast väljuva suuna peatusest, Suur - Ameerika tänav, Luise tänav, Endla tänav, Paldiski 
maantee; 

• Bussiliinil nr 59 Balti jaama suunal: Paljassaare tee, Sitsi tänav, Sõle tänav, parempööre 
Paldiski maanteele, Paldiski maantee 48a trollidepoo. Lõpp-peatus tehakse Paldiski maanteel 
linnast väljuva suuna Lille peatusest. NB! Balti jaama ühistransport ei sõida! 

• bussiliinil nr 59 Pikakari suunal: alustatakse liikumisteed Paldiski maantee 48a trollidepoost, 
Paldiski maantee, Sõle tänav, Sitsi tänav, Paljassaare tee. 
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• bussiliinil nr 66 Priisle suunal: Madala tänav, Randla tänav, Puhangu tänav, Sõle tänav, Paldiski 

maantee, parempööre Toompuiesteele, Kaarli puiestee, Estonia puiestee, Gonsiori tänav, A. 
Laikmaa tänav, Hobujaama tänav, Ahtri tänav, Reidi tee. Ajutine peatus tehakse Puhangu 
tänaval hoone nr 79 piirkonnas; 

• bussiliinil nr 66 Pelguranna suunal: Ahtri tänav, Mere puiestee, tagasipööre Mere puiestee ja 
Põhjapuiestee vahel paiknevas tagasipöörde kohas, Põhja puiestee, Mere puiestee, Viru väljak, 
Pärnu maantee, Kaarli puiestee, vasakpööre Toompuiesteele, Endla tänav, Suur -Ameerika 
tänav, Endla tänav, Tulika tänav, Sõle tänav; 

 

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 rohkem aega!  
Vabandame ebamugavuste pärast! 
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