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1. Strateegilise planeerimisdokumendiga kavandatav 
ja situatsiooni kirjeldus 

 
Käesolevaks projektiks on maakonnaplaneeringute teemaplaneeringud maantee 
E67 trassi asukohta täpsustamiseks Harju ja Rapla maakondades (käesolevas 
programmis tähistatud ühise lühendiga TP). Ametlikult koostatakse projekti 
raames kaht maakonna teemaplaneeringut. 13.05.2009 algatati Harju 
maakonnas Harju maakonnaplaneeringut täpsustav teemaplaneering 
"Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn - Pärnu - Ikla (Via Baltica) trassi asukoha 
täpsustamine km 12,0 - 44,0" ning selle keskkonnamõju strateegiline hindamine. 
07.05.2009 algatati Rapla maakonnas Raplamaa maakonnaplaneeringut 
täpsustav teemaplaneering "Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla (Via 
Baltica) trassi täpsustamine  km 44,0-92,0" ning selle keskkonnamõju 
strateegiline hindamine. Algatamisotsused on lisatud programmile lisas 1. 
 
Teemaplaneeringute eesmärgiks on riigi põhimaantee nr 4 (E67) 
Tallinn-Pärnu-Ikla olemasoleva trassi vastavusse viimine I klassi maanteele 
esitatavatele nõuetele Harju maakonnas km 12,0 – 44,0 s.h Kernu ümbersõidu 
trassi valik ja Rapla maakonnas km 44,0 – 92,0 tagamaks planeerimisseaduse 
§ 7 lg 3 p 10; § 7 lg 6 ja § 291 ning teeseaduse § 17 lg 1 kohase aluse loomise 
maantee projektide koostamiseks. 
 
Seega on tegemist planeerimisseaduse kohase planeerimisprotsessiga, mille 
käigus selgitatakse välja nimetatud teelõikude rajamise võimalused, kaalutakse 
võimalikke alternatiive ning määratakse planeeritava tegevusega kaasnevate 
muudatuste ja kaasnevate tegevuste kogum teemaplaneeringutega hõlmataval 
alal. Planeeringud annavad üldised maakasutustingimused trassikoridori 
naaberaladel. Teemaplaneeringuid teostatakse maakonnaplaneeringu 
täpsusastmes. Planeeringud vormistatakse teemaplaneeringute ettepanekutena 
(tekstiline ja graafiline osa), mille sisuks on olemasolevate 
maakonnaplaneeringute täpsustamine ja tingimuste määramine teeprojektide ja 
üldplaneeringute koostamiseks teemaplaneeringuga hõlmataval alal. 
 
Teemaplaneeringutega hõlmatav ala koos esialgselt välja pakutud 
teemaplaneeringutes käsitletavate trassivariantidega on näidatud joonisel lisas 2. 
Samas ei tohiks joonisel toodud trassijooni vaadelda lõplikena, variandid 
täpsustuvad edasise töö käigus. 
 
Teemaplaneeringute protsessi käigus viiakse läbi järgmised uuringud 
liikluslahenduste väljatöötamisele kaasa aitamiseks: 

• Maantee ja sellel olevate rajatiste seisukorra hindamine; 
• Liiklusohutuse analüüs; 
• Liiklusuuringud (st liiklusprognoos, mis suures osas tugineb teostatud 

liiklusuuringutel); 
• Tasuvusanalüüs. 

 
Planeeringute koostamisel ei ole ette nähtud eraldi geodeetiliste mõõdistuste ega 
täiendavate geoloogiliste või hüdrogeoloogiliste uuringute teostamist. 
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Töö tulemusena teostatakse kõiki uuringuid ja hinnanguid kokku võttes 
tehniliselt, majanduslikult ja keskkonnatingimustest lähtuvat optimaalseima 
lahenduse valik ja esitatakse sellekohased põhjendused. 
 
 

2. Keskkonnamõju strateegilise hindamise ulatus ja 
metoodika 

 
Kuna käesolevas projektis on tegemist kahe eraldi algatatud maakonna 
teemaplaneeringuga, on ametlikult tegemist ka kahe KSH-ga. Et tegemist on 
sama teemaga kahes eri maakkonnas, esitatakse võimalusel KSH-de tulemused 
koos ühes aruandes, aga tulenevalt protsesside erisustest võib tekkida vajadus 
hilisemas etapis käsitleda KSH-sid ka eraldi. Käesolevas programmis tähistab 
ühisnimetaja KSH mõlemat keskkonnamõju strateegilise hindamise 
protsessi. 
 
Keskkonnamõju strateegilise hindamise eesmärk on: 
• arvestada keskkonnakaalutlusi strateegiliste planeerimisdokumentide 

koostamisel ning kehtestamisel; 
• tagada kõrgetasemeline keskkonnakaitse; 
• edendada säästvat arengut. 
 
Konkreetsemalt on käesoleva KSH eesmärgiks hinnata ja kirjelda maantee E67 
asukoha täpsustamiseks koostatavate Harjumaa ja Raplamaa 
maakonnaplaneeringuid täpsustavate teemaplaneeringute eeldatavat olulist mõju 
keskkonnale, analüüsida selle mõju vältimise või leevendamise võimalusi ning 
teha ettepanek sobivaima lahendusvariandi valikuks. 
 
KSH käigus tehakse vajadusel ettepanekuid teemaplaneeringute muutmiseks ja 
täiendamiseks arvestades keskkonnamõjusid. 
 
Kuna teemaplaneeringuid koostatakse maakonnaplaneeringu täpsusastmes, 
rakendatakse sama täpsusastet ka KSH puhul, kui keskkonnamõju olulisus ei 
dikteeri vajadust kirjeldada ja prognoosida potentsiaalselt avalduvat 
keskkonnamõju detailsemalt. 
 
Ruumiline ulatus 
 
KSH ruumiline ulatus on määratletud teemaplaneeringute ruumilise ulatusega 
(vt ka lisa 2), mis on omakorda määratletud kõige laiema ulatusega 
keskkonnakomponendi ruumilise ulatusega. Tulenevalt  kogemusest analoogiliste 
projektide läbiviimisel ja käesoleva töö algfaasis läbi viidud hinnangu tulemustest 
on kõige laiema ulatusega sotsiaalmajanduslikud mõjud (liikuvus, teenuste 
kättesaadavus, jms), mis ilmnevad eeldatavalt olulises osas Harjumaa ja 
Raplamaa piires, eelkõige käsitletava lõigu aluste ning naaberomavalitsuste alal. 
Seega piirneb KSH ruumiline ulatus peamiselt käsitletava lõigu aluste ja 
naaberomavalitsustega. Samas sõltub ruumiline ulatus olulisel määral ka 
konkreetselt käsitletavatest keskkonnaaspektidest – osade aspektide puhul võib 
oluliseks osutuda ka detailsem käsitlus ning kitsam ruumiline ulatus. Riigipiiri 
ülest mõju teemaplaneeringute elluviimine eeldatavalt kaasa ei too. 
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Ajaline ulatus 
 
KSH ajaline ulatus on määratud KSH käigus toodavate prognooside suurima 
ajalise ulatusega. Üldjuhul vastab KSH ajaline ulatus strateegilise dokumendi 
kehtivusajale, kui olulise keskkonnamõju (või ka kumulatiivse mõju) avaldumise 
iseärasused ei dikteeri teisiti. Teemaplaneeringute näol on tegemist pikaajalise 
strateegilise arengudokumendiga, mille elluviimine toimub järk-järguliselt ning 
millele ei ole seatud kehtivusaega. 
 
KSH-s kasutatav metoodika 
 
KSH läbiviimise käigus viiakse läbi järgmised protseduurilised ja sisulised etapid: 

• Viiakse läbi vastavusanalüüs, mille käigus analüüsitakse 
teemaplaneeringute vastavust säästva arengu raamdokumentidele ja 
keskkonnakaitse eesmärkidele. 

• Teostatakse variantide võrdlus keskkonnaaspektidest lähtuvalt ja antakse 
sellest tulenevalt sisend eelistatud variandi valikusse teemaplaneeringu 
käigus. Võrdluses käsitletakse ka olemasolevat teetrassi. 

• Analüüsitakse kuidas ja millisel määral toob teemaplaneeringu (eelistatud 
variandi) elluviimine eeldatavalt kaasa olulisi keskkonnamõjusid nii 
looduskeskkonna kui olemasoleva maakasutuse (ehitatud keskkond, 
sotsiaalne keskkond, piirkonna majandustegevus, kultuuripärand) 
elementide lõikes. Ruumiliste iseloomuga aspektide puhul 
identifitseeritakse KSH käigus võimalikud konfliktpiirkonnad ning antakse 
tingimused järgmiste etappide jaoks. Mitteruumilise iseloomuga aspektide 
puhul kirjeldatakse eeldatavat keskkonnamõju. 

• Võimalike oluliste keskkonnamõjude korral tuuakse välja leevendavad 
meetmed ja soovitused edasiseks seireks. 

• Konsulteeritakse huvigruppide ja laiema avalikkusega (vt ptk 4). 
 
Mõju hindamisel kasutatakse strateegilisele tasandile vastavalt pigem 
kvalitatiivseid meetodeid, mitte  teeprojektides kasutatavaid enam detailseid ja 
kvantitatiivseid meetodeid. Näiteks müra ja õhusaaste mõju hindamisel ei viida 
läbi modelleerimist ja ei soovitata otseselt mürabarjääride asukohti, vaid tuuakse 
välja võimalikud konfliktpiirkonnad, mida tee eelprojekti käigus tuleks 
detailsemalt käsitleda (konfliktpiirkondade määramisel lähtutakse nii tee 
sanitaarkaitsevööndist, kui keskmisest müra ja õhusaaste levikukaugusest antud 
liiklussageduse ja kiiruse juures). Loomade liikumisteede analüüsil ei soovitata 
konkreetseid tehnilisi meetmeid loomadele läbipääsude ja piirete rajamiseks vaid 
samuti tuuakse eelkõige välja konfliktpiirkonnad, mida tee eelprojekti käigus 
tuleks detailsemalt käsitleda, ning üldised soovitused ohu vähendamiseks. Kuna 
üheselt ei ole võimalik määratleda, mis ulatuses ja millisel ajahetkel 
teemaplaneeringutega kavandatavad tegevused ellu viiakse, võivad 
keskkonnatingimused selleks hetkeks olla muutunud (näiteks loomade 
liikumisteed või omavalitsuse arenguperspektiivid), mistõttu täpsemad meetmed 
mõjude leevendamiseks ning seireks selguvad järgmiste etappide käigus. Mõjude 
analüüsi peamiseks eesmärgiks on välja tuua analüüsitavaid trassivariante 
välistavad tegurid ning kaasa aidata sobivaima trassivariandi valikule. Mõjude 
detailsem analüüs toimub valitud trassile edaspidi koostatava eelprojekti ja selle 
keskkonnamõju hindamise raames. 
 
Projekti käigus KSH ulatus ja kasutatav metoodika vajadusel täpsustuvad. 
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3. Strateegilise planeerimisdokumendi elluviimisega 
eeldatavalt kaasnev keskkonnamõju 

 
KSH programmi koostamise ajal nähakse vajadust analüüsida keskkonnamõju 
järgmistes valdkondades: 
• Klassikaline looduskaitse (pinnas, sh maaparandussüsteemid; põhjavesi ja 

pinnavesi, joogivee allikad; taimestik, loomastik, kaitstavad 
loodusobjektid jne); 

• Rohevõrgustik (sh ulukite liikumine trasside piirkonnas ja olulisemad  
ajalooliselt  väljakujunenud metsloomade maantee ületuskohad); 

• Liiklusest tulenev müra ja õhusaaste (ja sellest tulenev mõju inimese 
tervisele ja heaolule), ehitusaegne vibratsioon; 

• Kavandatava rajatise ja liikluse mõju maakasutusele (asustusüksuste areng, 
mõju olemasolevale asustusstruktuurile, piirkonna elanike liikumisteed ja –
võimalused, aktiivsemad põllumajanduspiirkonnad); 

• Mõju kohalikule majandusele, sh ettevõtlusele, teenindussektorile, ja 
kohalike omavalitsuste teehoiukuludele (antakse hinnang tuginedes 
omavalitsustelt saadud infole); 

• Liikluse mõju elualadele ja inimese heaolule ning tervisele (lisaks eespool 
mainitud mürale ja õhusaastele visuaalsed mõjud, barjääriefekt, teenuste 
kättesaadavus; tee sanitaarkaitsevööndi jäävad konfliktsed elamualad ning 
rekreatsiooni otstarbelised rohealad, teelähedased kergliiklusteed, 
turvalisus); 

• Maastikulised ja visuaalsed väärtused; 
• Kultuuripärand (nii riikliku kaitse all olevad kinnismälestised, kui ka 

pärandkultuuri objektid); 
• Hinnang ressursikasutuse ja jäätmetekke võimaluste kohta; 
• Mõju kliimamuutustele (eelkõige seoses kasvuhoonegaaside heitkoguste 

vähendamisega). 
 
Kuna käsitletav maanteelõigu kõrvale jäävad ka Natura 2000 võrgustiku alad, 
hinnatakse mõjusid ka Natura alade kaitse-eesmärkidele ja alade terviklikkusele 
(maakonna teemaplaneeringule vastavas täpsusastmes). 
 
KSH käigus käsitlevate teemade ja mõjude iseloom sõltub ka mitmetest 
asjaoludest, mis täpsustuvad planeerimisprotsessi käigus (näit: trassivariandid, 
töötava liikluskorraldusliku lahenduse jaoks vajaminevad liiklussõlmed jne). 
 

4. Isikud ja asutused, keda strateegilise 
planeerimisdokumendi alusel kavandatav tegevus 
võib eeldatavalt mõjutada või kellel võib olla 
põhjendatud huvi selle strateegilise 
planeerimisdokumendi vastu 

 
Isikud ja asutused, keda strateegilise planeerimisdokumendi alusel kavandatav 
tegevus võib eeldatavalt mõjutada või kellel võib olla põhjendatud huvi selle 
strateegilise planeerimisdokumendi vastu, on esialgsetel andmetel (KSH 
programmi koostamise ajal) esitatud alljärgnevas tabelis. 
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Isik või asutus Mõju ja/või huvi Teavitatakse kirjaga 
vastavalt* 

Harju Maavalitsus 
Rapla Maavalitsus 

Maakonna arengu edendajad ja 
tasakaalustatud avalike huvide 
kaitsjad. Maavanemad kui TP 
algatajad, koostamise korraldaja 
ja kehtestaja. 

Kirjaga eraldi ei teavitata 
(kuna on vahetult kaasatud 
tööprotsessi ja sellega 
kursis). 

Planeeringuala kohalikud 
omavalitsused (Tallinn, 
Saue vald, Saue linn, 
Saku vald, Kernu vald, 
Märjamaa vald, Vigala 
vald) 

Kohaliku arengu edendajad ja 
tasakaalustatud avalike huvide 
kaitsjad. 

Teavitatakse kirjaga, 
küsitakse seisukohta KSH 
programmi sisu osas. 

Planeeringuala 
naaberomavalitsused 
(Halinga vald, Raikküla 
vald) ja naabermaakond 
(Pärnu maakond) 

Kohaliku (ja maakonna) arengu 
edendajad ja tasakaalustatud 
avalike huvide kaitsjad. 

Teavitatakse kirjaga. 

Siseministeerium TP järelevalve teostaja Teavitatakse kirjaga, 
küsitakse seisukohta KSH 
programmi sisu osas. 

Keskkonnaamet KSH järelevalve teostaja Teavitatakse kirjaga, 
küsitakse seisukohta KSH 
programmi sisu osas. 

Eesti Vabariigi 
ministeeriumid 
(Keskkonna-
ministeerium, 
Sotsiaalministeerium, 
Kultuuriministeerium, 
Majandus- ja 
Kommunikatsiooni-
ministeerium) 

Arengu edendajad ja 
tasakaalustatud avalike huvide 
kaitsjad riiklikul tasandil 
 

Teavitatakse kirjaga, 
seisukohta KSH programmi 
sisu osas küsitakse 
Sotsiaalministeeriumilt, 
Kultuuriministeeriumilt ja 
Keskkonnaministeeriumilt. 

Maa-amet Keskkonnaministeeriumi 
valitsemisalas olevate riigimaade 
kasutamine, käsutamine ja 
valdamine 

Teavitatakse kirjaga 

Maanteeamet ja Põhja 
Regionaalne 
Maanteeamet 

Arengu edendaja teehoiu, 
liiklusohutuse, ühistranspordi ja 
liiklusvahendite keskkonnaohutuse 
valdkonnas vastavalt riiklikul ja 
kohalikul tasandil. Maanteeamet 
kui teemaplaneeringute rahastaja. 

Kirjaga eraldi ei teavitata 
(kuna on vahetult kaasatud 
tööprotsessi protsessiga 
kursis). 

Muinsuskaitseamet Järelevalve teostaja mälestiste ja 
muinsuskaitsealade üle 

Teavitatakse kirjaga, 
küsitakse seisukohta KSH 
programmi sisu osas. 

Päästeamet Riiklik järelevalve ja 
juhtimisfunktsioon hädaolukorraks 
valmisoleku planeerimisel 

Teavitatakse kirjaga 

Terviseamet (endine 
Tervisekaitse-
inspektsioon) 

Tegeleb inimese tervisega seotud 
valdkondade järelvalvega. 

Teavitatakse kirjaga 

Riigimetsa Majandamise 
Keskus 

Riigimetsa majandamise 
koordineerija riiklikul tasandil 

Teavitatakse kirjaga 

Põllumajandusamet, 
Harju ja Rapla keskused 
(endised Harju ja Rapla 
Maaparandusbürood) 

Riikliku järelevalve ja sunni 
teostamine piirkonnas 
maaparanduse valdkonnas 

Teavitatakse kirjaga 
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Valitsusvälised 
organisatsioonid ja 
kodanikeühendused 

Keskkonnaalaste või muude 
organisatsiooni suunitlusest 
tulenevate väärtuste arvestamise 
tagamine 

E-kirjaga teavitatakse Eesti 
Keskkonnaühenduste Koda. 
  

Trassikoridoridesse 
jäävate katastriüksuste 
omanikud 

On huvitatud maa väärtuslikust 
kasutamisest 

Kirjaga teavitatakse 
planeerimise käigus kahe 
nädala jooksul alates 
asjaolude selgumisest  
(peale planeeringutega 
pakutava trassi valiku 
tegemist) 

Piirkonna elanikud On huvitatud maksimaalselt kõrge 
kvaliteediga elukeskkonnast. 

Kirjaga ei teavitata 
(teavitatakse ajalehes ja 
Ametlikes Teadaannetes). 

Laiem avalikkus Muud võimalikud mõjud ja huvid. Kirjaga ei teavitata 
(teavitatakse ajalehes ja 
Ametlikes Teadaannetes). 

* Vastavalt KMHKJS §37 lg1 
 
KSH käigus asjaolude selgumisel võib mõjutatavate ja/või huvitatud isikute ja 
asutuste nimekiri täieneda. 
 

5. Keskkonnamõju strateegilise hindamise ja selle 
tulemuste avalikustamise ajakava 

 

Keskkonnamõju strateegilise hindamise ja selle tulemuste avalikustamise ning 
teemaplaneeringute koostamise orienteeruv ajakava on esitatud alljärgnevas 
tabelis. 
 
Strateegilise 
keskkonnamõju hindamise 
etapp 

Teemaplaneeringute 
koostamise etapp 

Aeg 

KSH algatamine Rapla 
maakonnas 

TP algatamine Rapla 
maakonnas 

07. mai 2009 

KSH algatamine Harju 
maakonnas 

TP algatamine Harju 
maakonnas 

13. mai 2009 

KSH programmi koostamine ja 
Seisukohtade küsimine KSH 
programmi sisu osas 

TP lähteseisukohtade 
koostamine 

Jaanuar-Veebruar 2010 

KSH programmi avalik 
väljapanek (vähemalt 14 
päeva) 

 Veebruar-Märts 2010 

KSH programmi avalik arutelu TP lähteseisukohtade 
tutvustamine 

Märts 2010 

KSH programmi heakskiitmine 
Keskkonnaameti poolt 

Aprill 2010 

Keskkonnamõju hindamine KSH 
raames  

TP eskiisi koostamine 

Märts–Juuni 2010 

KSH vahetulemuste 
tutvustamine 

TP eskiislahenduste avalik 
tutvustus ja avalik arutelu 

Juuli 2010 

KSH aruande koostamine TP eskiislahenduse 
korrektuur ja 
kooskõlastamine 

Juuli–September 2010 
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KSH aruande avalik väljapanek 
(vähemalt 21 päeva) 

Otsus TP vastuvõtmise 
kohta ja avaliku 
väljapaneku korraldamine 
(4 nädalat) 

Oktoober-November 2010 

KSH aruande avalik arutelu TP avalik arutelu November-Detsember 
2010 

KSH aruande heakskiitmine 
Keskkonnaameti poolt (30 
päeva jooksul aruande 
esitamisest) 

TP esitamine järelvalve 
teostamiseks 

Detsember 2010 –  
Jaanuar 2011 

 TP kehtestamine 2011 
 TP kehtestamisest 

teavitamine vastavalt 
KeHJS § 44. 

2011 

 
Strateegilise keskkonnamõju hindamise läbiviimine ja avalikustamine toimub 
vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses ja 
muudes avalikku menetlust puudutavates seadustes (haldusmenetluse seadus) 
sätestatud nõuetele. Avalikkuse kaasamiseks on loodud ka projekti veebileht: 
http://viabaltica.hendrikson.ee . 
 
Täpset KSH ja Teemaplaneeringute protsessi ajalist kulgemist on KSH programmi 
koostamise ajal raske lõplikult fikseerida, seetõttu tuleb esitatud ajagraafikut 
lugeda tõenäoliseks soovitavaks visiooniks. Muutustest ajagraafikus teavitatakse 
osapooli jooksvalt projekti veebilehel ning avalikustamisprotsessis 
(avalikustamisteated, avalikud arutelud). 
 

6. Seisukohtade küsimine KSH programmi sisu osas 
 
Käesoleva KSH programmi puhul küsiti seisukohti programmi sisu osas: 
Keskkonnaametilt, Sotsiaalministeeriumilt, Kultuuriministeeriumilt, 
Keskkonnaministeeriumilt, Siseministeeriumilt, Muinsuskaitseametilt ja 
planeeringuala kohalikelt omavalitsustelt. 
 
Vastused saadi (vt lisa 3): Kernu Vallavalitsuselt; Sotsiaalministeeriumilt; 
Keskkonnaministeeriumilt; Märjamaa Vallavalitsuselt; Saku Vallavalitsuselt, Saue 
Vallavalitsuselt; Muinsuskaitseametilt; Keskkonnaametilt; Tallinna 
Keskkonnaametilt; Kultuuriministeeriumilt. 
 
KSH programmi täiendati vastavalt saadud seisukohtadele järgmiselt: 
 
Vastavalt Sotsiaalministeeriumi (ja Tallinna Terviseameti Põhja talituse) 
koostatud kirjale täpsustati punktis 3 alapunkti 1 sõnastust teemaga „joogivee 
allikad“ ning alapunkti 6 sõnastust teemadega „inimese tervis“ ning „tee 
sanitaarkaitsevööndi jäävad konfliktsed elamualad ning rekreatsiooni 
otstarbelised rohealad; teelähedased kergliiklusteed“. Müra ja õhusaaste osas ei 
koostata detailset müra- ja õhusaaste modelleerimist, nagu selgitatud 
programmi peatükis 2 KSH-s kasutatava metoodika tutvustuse juures. Ülejäänud 
kirjas toodud teemadega oli KSH programmis arvestatud. 
 
Vastavalt Keskkonnaministeeriumi kirjale täpsustati punktis 3 alapunkti 1 
sõnastust teemadega „põhjavesi ja pinnavesi“ ning Natura 2000 alade käsitlust 
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täpsustati sõnastusega „mõjud Natura alade kaitse-eesmärkidele ja alade 
terviklikkusele“. Lisaks lisati programmi punkti 3 alla analüüsitavate teemadena 
„Mõju kliimamuutustele (eelkõige seoses kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamisega)„ 
 
Keskkonnaameti kirjas loetleti tõenäolised konfliktalad vastavalt KSH programmi 
eskiisile ning rõhutati, et KSH aruandes peavad kaardile kantud teetrassid olema 
täpselt paigas. Kuna KSH programmi koostamise ajal on tegu esialgsete 
trassivariantidega, siis need teemaplaneeringu käigus kindlasti täpsustuvad ning 
esile võib kerkida ka täiesti uusi trassivariante. Vastavalt kirjale täpsustati 
punktis 3 alapunkti 4 sõnastust teemaga „aktiivsemad põllumajanduspiirkonnad“ 
ja punktis 2 lisati KSH-s kasutatava metoodika kirjelduse alla täpsustus, et 
„võrdluses käsitletakse ka olemasolevat teetrassi.“ 
 
Tallinna linna Keskkonnaameti kirjas tehti ettepanek täpsustada müra ja 
õhusaaste mõju hindamise metoodikat ning teostada modelleerimised vastavalt 
kehtivale seadusandlusele. Hindamise metoodikat programmi punktis 2 
täpsustati selgitusega: „konfliktpiirkondade määramisel lähtutakse nii tee 
sanitaarkaitsevööndist, kui keskmisest müra ja õhusaaste levikukaugusest antud 
liiklussageduse ja kiiruse juures“. Müra ja õhusaaste modelleerimist antud KSH 
raames läbi viia ei ole otstarbekas, kuna maakonnaplaneeringu 
teemaplaneeringu detailsuse aste ei ole piisav modelleerimise läbi viimiseks (tee 
asukoht võib eelprojekti käigus täpsustuda, teada pole tee kõrgus jne). 
Ebatäpsetel andmetel läbi viidud modelleerimine võiks osutuda petlikuks. 
Vastavalt kirjas toodud ettepanekule arvestatakse KSH käigus Lauri Kleini 
2008. a koostatud „Harku metsa kaitse alla võtmise põhjenduse ja 
kavandatavate piirangute otstarbekuse ekspertiisiga“, mis teeb ettepaneku 
täpsustada Harku rohevõrgustikku. 
 
Muinsuskaitseametilt ja Kultuuriministeeriumilt saadud kirjad olid identse sisuga. 
Kirjades juhiti tähelepanu muinsuskaitsega seotud analüüsimist vajavatele 
teemadele nagu ajalooliselt väärtuslikud objektid, maastikupilt (sealhulgas 
vaated), võimalikud arheoloogiliselt väärtuslikud alad, ajalooline 
asustusstruktuur ning kultuurmaastiku objektid ja elemendid, väärtuslikud 
maastikud. Programmi täiendamise ajal suheldi täiendavalt 
Muinsuskaitseametiga ja programmi täiendati vastavalt suhtluse käigus tehtud 
täpsustustele. KSH käigus arvestatakse kirjas nimetatud teemadega 
teemaplaneeringule asjakohases mahus ja vastavas detailsuse astmes lähtudes 
olemasolevast informatsioonist (st eraldi muinsuskaitsega seotud eriuuringuid 
läbi ei viida). Seejuures ei viida arheoloogilisi uuringuid läbi teemaplaneeringu 
käigus, vaid selle järgselt (sest trass, millele on vaja uuringud läbi viia, selgub 
alles teemaplaneeringuga). Vastavalt kirjas toodud ettepanekule lisati programmi 
punkti 3 alla „Kultuuripärand (nii riikliku kaitse all olevad kinnismälestised, kui ka 
pärandkultuuri objektid)“ eraldi analüüsitava teemana. 
 
Vastavalt Saku Vallavalitsuse kirjale lisati programmi punkti 3 alla analüüsitava 
teemana „ehitusaegne vibratsioon“. 
 
Saue, Kernu ja Märjamaa Vallavalitsuste kirjad programmi sisu osas 
ettepanekuid ei sisaldanud.  
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7. KSH programmi avalik väljapanek ja avalik arutelu 
 
KSH programmi avaliku väljapaneku ajal saadi kirjad ettepanekute ja 
kommentaaridega järgmistelt osapooltelt: Põllumajandusameti Harju keskus; 
Hannes Reinvald; Saue küla MTÜ; Lembit Teinbas. Saadud kirjad ja neile 
saadetud vastused on lisatud lisas 4. 
 
Põllumajandusameti Harju keskuse kiri tõi välja, et üks esialgseid trassivariante 
võib läbida ka Sipa maaparandussüsteeme ning esitas sellest tulenevalt 
seisukoha teetrassi valiku osas (valida variant, kus teetrass ei läbiks s.t. ei 
lõhuks nimetatud maaparandussüsteeme). Kiri KSH programmi sisu osas 
ettepanekuid ei teinud. 
 
Hannes Reinvaldi kiri tõi välja seisukoha suuremate negatiivse mõju aspektide 
osas ning tegi ettepaneku trassivariandi muutmiseks. Kirjas mainitud aspektid 
enamjaolt sisaldusid eelnevalt KSH programmis mõju hindamisel käsitletavate 
teemade all, programmi punkti 3 alapunkti 6 sõnastust täpsustati teemaga 
„turvalisus“. 
 
Saue küla MTÜ kiri sisaldas sisulisi märkusi, millega paluti arvestada 
teemaplaneeringu käigus ning seisukohta teemaplaneeringu lahenduse osas 
Kanama küla piirkonnas. KSH programmi sisu osas kiri ettepanekuid ei 
sisaldanud. 
 
Lembit Teinbase kiri tegi samuti peamises osas ettepanekud planeeringu 
lahenduste kohta aga lisaks tegi ka ettepaneku analüüsida Tallinna ja Harjumaa 
suuremahuliste objektide ehitusmaterjalide bilanssi ning käsitleda maavarade 
kasutust keskkonna kahjusid silmas pidades. KSH programmi punkti 3 
alapunkti 1 sõnastust täpsustati teemaga „ressursikasutus“. Vastavaid teemasid 
käsitletakse KSH s maakonna teemaplaneeringule vastavas detailsuse astmes 
(st analüüsida saab suurusjärki ning eelkõige selles osas, mis on oluline 
lahendusvariantide valikuks, täpsed ehitusmahud ja võimalikud ehitusmaterjali 
allikad teemaplaneeringu käigus ei selgu). 
 
KSH programmi avalikud arutelud toimusid 9. märtsil 2010. a. kell 15.00 Kernu 
valla rahvamajas ja samal päeval kell 18.00 Märjamaa. Avalikel aruteludel KSH 
programmi sisu osas täiendusettepanekuid ei esitatud. Avalike arutelude 
protokollid on lisatud programmile lisas 5. 
 

8. Programmi koostanud eksperdi ja strateegilise 
planeerimisdokumendi koostaja andmed 

 
Strateegilise planeerimisdokumendi koostajaks on: 
Hendrikson & Ko OÜ Üld- ja regionaalplaneeringute osakond 
Raekoja plats 8, Tartu 
Töörühm 

Pille Metspalu – planeeringute koostamise ekspert 
Marika Pärn – planeeringute projektijuht 
Laura Uibopuu - planeerija 
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KSH programmi koostanud ja KSH teostavaks eksperdiks on: 
Hendrikson & Ko OÜ Keskkonnakorralduse osakond 
Raekoja plats 8, Tartu 
Töörühm 

KSH juhtekspert Heikki Kalle (litsents KMH0039) 
KSH projektijuht, keskkonnaekspert Jaak Järvekülg (litsents KMH 0127) 
Spetsialist (sotsiaalsed ja maakasutuslikud aspektid) Tiit Oidjärv 
Keskkonnaekspert (müra) Veiko Kärbla 
Keskkonnaekspert (loomastik) Kaile Peet 
Keskkonnaekspert (taimestik) Ülle Jõgar 
Kaardianalüüsid Kätlin Veber 

 
KSH töörühma juht Heikki Kalle omab sellekohast õigust (vastavat 
keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus §34 lg 3) sest: 

• On omandanud kõrghariduse bioloogias Tartu Ülikoolis ning läbinud 
diplomijärgse koolituse Oxfordi Ülikoolis Suurbritannias geograafias, 
keskkonnakorralduses ja ruumilises planeerimises, omab teadusmagistri 
kraadi taimeökoloogias. 

• On osalenud üle 300 erineva suurusega KMH ja KSH projektis nii eksperdi 
kui projektijuhi funktsioonis.  

• Haridus sisaldas strateegilise planeerimise alaseid koolituskursusi seaduses 
nõutud mahus. Eksamid sooritatud positiivsete tulemustega. 

• Ekspert tunneb keskkonnamõju strateegilise hindamise põhimõtteid, 
protseduuri ja hindamisega seotud õigusakte. 

 
 
 
/digitaalselt allkirjastatud/ 
 
Heikki Kalle,         09.04.2010 
keskkonnaekspert   
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Lisa 1. Teemaplaneeringute ja KSH algatamisotsused 
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Lisa 2. Teemaplaneeringutega hõlmatav ala koos esialgsete trassivariantidega 
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Lisa 3. Seisukohad KSH programmi sisu osas 
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From: Tiina Paldra [mailto:Tiina.Paldra@sm.ee]  
Sent: Monday, February 22, 2010 5:10 PM 
To: hendrikson@hendrikson.ee 
Cc: jaak@hendrikson.ee 
Subject: Via Baltica trassikoridori valiku KSH programm 
 
Lugupeetud Jaak Järvekülg       
OÜ Hendrikson & Ko 
 
Täname Harju maakonnaplaneeringut täpsustava teemaplaneeringu „Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-
Pärnu-Ikla (Via Baltica) trassi asukoha täpsustamine km 12,0-44,0“ ja Raplamaa 
maakonnaplaneeringut täpsustava teemaplaneeringu „Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla (Via 
Baltica) trassi asukoha täpsustamine km 44,0-92,0“ keskkonnamõju strateegilise hindamise 
programmi eelnõu edastamise eest.  
 
Sotsiaalministeerium ja Tallinna Terviseameti Põhja talitus tutvunud keskkonnamõju strateegilise 
hindamise programmi eelnõuga teeb järgmised ettepanekud:  

• KSH koostamisel tuua välja konfliktsed elamualad ning rekreatsiooni otstarbelised rohealad, 
mis seoses planeeringu teostamisega jäävad maantee sanitaarkaitsevööndisse. Analüüsida 
leevendavaid meetmeid ning nende efektiivsust. Arvestada kinnisasja omanike huvidega, 
kelle senist maakasutust riivati. 

• KSH koostamisel tuua välja seoses planeeringu teostamisega maantee 
sanitaarkaitsevööndisse jäävad konfliktsed elamualad ning rekreatsiooni otstarbelised 
rohealad. Analüüsida erinevaid leevendavaid meetmeid ja efektiivsust inimeste tervisele. 

• Hinnata mõju pinnasele ja joogivee allikatele; 
• Hinnata liiklusest tingitud välisõhu kvaliteeti, eelkõige tolmu- ja mürasaastet ning vibratsiooni. 

Koostada müraprognoos ja arvestada pikaajalisi müraindikaatoreid Lden ja Lnight. Tahked 
peenosakesed (PM2,5) avaldavad inimeste tervisele olulist negatiivset mõju, seetõttu 
arvestada ka peentolmu PM 2,5 tahkete osakeste mõju ulatust (sh talvise liivatamise ja 
soolamise mõju) ning vastavust normidele praegu ning tulevikus, kui saastetaluvuse piirmäär 
veelgi karmistub.  

• Hinnata mõju elanikkonna heaolule ja tervisele. Analüüsida teelt lähtuvat mõju inimeste 
tervisele ka uute kergliiklusteede rajamisel nende vahetusse lähedusse. 

 
 
Lugupidamisega 
 
Tiina Paldra 626 9154 
Sotsiaalministeerium 
Rahvatervise osakonna  
peaspetsialist 
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Hr Jaak Järvekülg  Teie 09.02.2010 nr 1236/10 
OÜ Hendrikson & Ko   
jaak@hendrikson.ee  Meie 25.02.2010 nr 11-2/1026-4 

   
 

Seisukoht programmi osas 
 

Austatud härra Järvekülg 
 
 
Palusite keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 36 lõike 3 alusel 
seisukohta Harju maakonnaplaneeringut täpsustava teemaplaneeringu „Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-
Ikla (Via Baltica) trassi asukoha täpsustamine km 12,0-44,0“ ja Raplamaa maakonnaplaneeringut täpsustava 
teemaplaneeringu „Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla (Via Baltica) trassi asukoha täpsustamine km 
44,0-92,0“ keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmi kohta. Alljärgnevalt esitame omapoolsed 
märkused, mida palume arvesse võtta antud KSH programmi koostamisel ja avalikustamisel. 
 
Kõnealust KSH programmi tuleb täiendada selliselt, et KSH käigus hinnatakse looduskaitse valdkonnas ka mõju 
põhjavee ja pinnavee osas ning mõju Natura alade kaitse-eesmärkidele ja alade terviklikkusele. Samuti rõhutame 
vajadust käsitleda KSH käigus kavandatava tegevuse mõju kliimamuutustele (eelkõige seoses 
kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamisega). 
 
Juhime Teie tähelepanu asjaolule, et KeHJS § 36 lõike 2 punkti 6 kohaselt peab KSH programm kirjeldama § 36 
lõikes 3 nimetatud asutuse ja isiku seisukohti. Seega peab avalikustamisele suunatud KSH programm juba 
sisaldama asjaomaste asutuste seisukohti. Oma 09.02.2010 saadetud kirjas teavitasite meid ka asjaolust, et 
kõnealuse KSH programmi avalik väljapanek algab eeldatavalt 23.02.2010. Antud juhul aga ei pruugi jõuda 
pädevate asutuste seisukohti programmi avaliku väljapaneku ajaks kokku koguda ega programmi lisada, mistõttu 
avalikkusel puudub võimalus nendega ettenähtud aja jooksul tutvuda.  
 

Lugupidamisega 

(allkirjastatud digitaalselt) 
  
Jaanus Tamkivi  

Minister  
 
 

Rainer Persidski 626 2973; rainer.persidski@envir.ee 
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MUINSUSKAITSEAMET 
Rapla Maavalitsus 
Tallinna mnt 14      Teie: 12.02.2010 nr 5-1/269 
79513 Rapla       Meie: 05.03.2010 nr 1.1-7/623 
 
 
Ettepanekud Harju maakonnaplaneeringut täpsustava teemaplaneeringu „Põhimaantee nr 4 (E67) 
Tallinn-Pärnu-Ikla (Via Baltica) trassi asukoha täpsustamine km 12,0-44,0“ ja Raplamaa 
maakonnaplaneeringut täpsustava teemaplaneeringu „Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla (Via 
Baltica) trassi asukoha täpsustamine km 44,0-92,0“ keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi 
kohta 
 
Keskkonnamõjude strateegilisel hindamisel tuleb arvestada riikliku kaitse all olevaid mälestisi ja nende 
kaitsevööndeid. Mälestised näitavad piirkonna ning kultuurmaastiku ajaloolist mitmekihilisust, mistõttu tuleb 
planeerimisel lähtuda mälestisi säästvast põhimõttest ning arvestada avalike huvidega. Mälestisi ümbritseva 
kaitsevööndi mõte on tagada mälestise säilimine ajalooliselt väljakujunenud maastikustruktuuris ja mälestist 
vääristavas keskkonnas, vältida mälestist ja ümbritsevat keskkonda kahjustavaid tegevusi. Õuealadest väljapoole 
jäävate mälestiste puhul on tagatud igaühe vaba juurdepääs mälestisele päikesetõusust loojanguni 
(Muinsuskaitseseadus § 26 lg 2). 

Mälestiste nimekiri on nähtaval Kultuurimälestiste riiklikus registris, millel on olemas ristkasutus Maa-ameti 
põhikaardiga (vt www.register.muinas.ee). Vastavalt Muinsuskaitseseaduse § 25  lg 1 on kinnismälestiste 
kaitsevöönd 50 m laiune maa-ala mälestise väliskontuurist juhul kui ei ole määratud teisiti. Mälestisel ja 
mälestise kaitsevööndis kehtivad muinsuskaitseseadusest tulenevad kitsendused, vastavalt 
muinsuskaitseseaduse § 24 lg 1 p 4, 5,10  ning § 25 lg 2 p 1 on Muinsuskaitseameti ning linna- ja vallavalitsuse 
loata kinnismälestisel keelatud kinnistute piiride muutmine ning kruntimine,  maakasutuse sihtotstarbe muutmine 
ning   teede rajamine ja remontimine ning kaitsevööndis  teede rajamine ning muud mulla- ja ehitustööd.  
Planeeringualale jäävate maa-alaliste arheoloogiamälestiste (asulakohad) väliskontuurid on nähtaval Maa-ameti 
põhikaardil kultuurimälestiste kihil, teiste maa-alaliste mälestiste (maa-alused kalmistud, kalmed jne) piirid 
palume täpsustada Muinsuskaitseameti Harjumaa või Raplamaa vaneminspektoriga. Kuna käesoleval ajal 
vaadatakse üle kõikide kinnismälestiste kaitsevööndeid, siis töös olevate kaitsevööndite kohta saate 
informatsiooni maakonna vaneminspektorilt.   

 
KSH-le lisatud kaardi põhjal (lisa 2) on võimalik tuvastada, et perspektiivse trassi alale ja/või selle 
lähiümbrusesse jääb Rapla maakonna osas rida arheoloogia mälestisi (12081 asulakoht, 12084 muistsed põllud, 
12082 asulakoht, 12097 muistsed põllud, 12117 linnus „Varbola Jaanilinn“, 12080 linnus jne). Kas ja kui palju 
perspektiivne trass otseselt puudutab antud mälestisi või nende kaitsevööndeid, ei ole antud staadiumis võimalik 
määratleda. Mälestistega seonduvates piirkondades on vajalik detailsem käsitlus ning sellest lähtuvalt mälestisi 
säästvate alternatiivide väljatöötamine. Juba praegu oleks vaja teadvustada, et kogu kavandatava trassi alal on 
vajalik läbi viia arheoloogiline maastiku inspektsioon ning vastavad eeluuringud. Et määrata kindlaks 
kavandatava tegevuse mõju kultuuripärandile planeeritaval alal, peab Muinsuskaitseamet vajalikuks 
keskkonnamõju strateegilise hindamise või teemaplaneeringu menetlemise käigus planeeritaval alal 
arheoloogiliste uuringute läbiviimist. Planeeringualal on võimalik seni teadmata kultuuriväärtusega leiu või 
leidude ilmnemine. Sellest tulenevalt on Muinsuskaitseametil õigus, võttes aluseks muinsuskaitseseaduse § 40 lg 
5, nõuda arheoloogiliste uuringute läbiviimist. 
 
Märkuseks - peatükis 3 on ühe analüüsitava valdkonnanna välja toodud ”maastikulised ja kultuuripärandi 
väärtused”. Kultuuripärand (nii riikliku kaitse all olevad kinnismälestised, kui ka pärandkultuuri objektid) peaks 
olema KSH-s eraldi analüüsitavaks teemaks. Näiteks looduskaitsega seonduvaid eraldiseisvaid valdkondi on 
koguni 4-5 punkti jagu. 
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Muinsuskaitseamet juhib tähelepanu järgmistele analüüsimist vajavatele teemadele ja vajadusele hinnata 
planeeringu elluviimisega kaasneda võivaid mõjusid: 

• ajalooliselt väärtuslikud objektid (sh hooned, monumendid, sillad, teed, tähised jne) ja nende 
säilimiseks vajalike tingimuste seadmine; 

• maastikupilt, sealhulgas vaated kultuurilooliselt olulistele objektidele, vaatekoridoride  määratlemine. 
 
Lisaks kaitsealustele kultuurimälestistele juhib Muinsuskaitseamet tähelepanu järgmistele ajaloolise 
kultuurmaastiku säilimiseks analüüsimist vajavatele teemadele ja vajadusele hinnata planeeringu elluviimisega 
kaasneda võivaid mõjusid: 

• Võimalike arheoloogiliselt väärtuslike alade väljaselgitamine ja nende säilimiseks vajalike tingimuste 
seadmine 

Planeeritaval alal tervikuna pole toimunud väga põhjalikke asustusarheoloogilisi maastikuuuringuid. 
Varasemale inimtegevusele sobilikest maastikelt võib veelgi erinevate kaevetööde käigus välja tulla 
arheoloogiamälestise tunnustele vastavaid objekte – asulakohti, matmispaiku (kivikalmed, maa-alused 
kalmistud), majandustegevusega seotud kohti (muistsed põllud, rauasulatuskohad jne), kultuskohti jne. 

• Ajaloolise asustusstruktuuri ning kultuurmaastiku objektide ja elementide (hooned, monumendid, sillad, 
teed, tähised, kiviaiad, ajaloolised piirikivid jne) väärtuse väljaselgitamine ja nende säilimiseks vajalike 
tingimuste seadmine  

• Maastikupilt sh vaated kultuurilooliselt olulistele objektidele, vaatekoridoride määratlemine 

Mälestiste säilimine maastikul on oluline nii eesti kultuuri kui ka maastiku seisukohalt. Maastikule annavad 
mälestised mitmekihilisuse, ajalise mõõtme. Arheoloogiamälestiste seisukohalt peab planeerimisel silmas 
pidama muistseid põllumajandusega seotud asustuspiirkondi ning võimaldama mälestistele nende loomulikku 
keskkonda. 

• Väärtuslike maastike piiride täpsustamine.  

Oluline on hinnata ka kultuurikeskkonna säilitamist tagavate tingimuste seadmise piisavust ja vajadusel teha 
strateegilise keskkonnamõju hindamise käigus täiendavaid ettepanekuid. 
 

Pakume Teile abimaterjalina kõigi ülalnimetatud teemade analüüsimiseks Muinsuskaitseameti poolt viimastel 
aastatel tellitud valdkondade inventeerimisi ja analüüse. Kõik need on saadaval Muinsuskaitseameti arhiivis Pikk 
tn 2 Tallinnas. Mõningatel juhtudel on töö nähtav ka internetis. Täiendavate küsimuste puhul palume pöörduda 
Muinsuskaitseameti maakonnainspektori poole. 
 
Lugupidamisega, 
 
 
Peeter Nork  
Harjumaa vaneminspektor 
640 3035 
peeter.nork@muinas.ee 
www.muinas.ee  
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OÜ Hendrikson ja Ko      Teie 09.02.2010 nr 1236/10  
Raekoja pl 8 
51004 TARTU       Meie    .03.2010 nr    
 
 
Ettepanekud Harju maakonnaplaneeringut täpsustava teemaplaneeringu „Põhimaantee 
nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla (Via Baltica) trassi asukoha täpsustamine km 12,0-44,0“ 
ja Raplamaa maakonnaplaneeringut täpsustava teemaplaneeringu „Põhimaantee nr 4 
(E67) Tallinn-Pärnu-Ikla (Via Baltica) trassi asukoha täpsustamine km 44,0-92,0“ 
keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi kohta 
 
Keskkonnamõjude strateegilisel hindamisel tuleb arvestada riikliku kaitse all olevaid mälestisi 
ja nende kaitsevööndeid. Mälestised näitavad piirkonna ning kultuurmaastiku ajaloolist 
mitmekihilisust, mistõttu tuleb planeerimisel lähtuda mälestisi säästvast põhimõttest ning 
arvestada avalike huvidega. Mälestisi ümbritseva kaitsevööndi mõte on tagada mälestise 
säilimine ajalooliselt väljakujunenud maastikustruktuuris ja mälestist vääristavas keskkonnas, 
vältida mälestist ja ümbritsevat keskkonda kahjustavaid tegevusi. Õuealadest väljapoole 
jäävate mälestiste puhul on tagatud igaühe vaba juurdepääs mälestisele päikesetõusust 
loojanguni (Muinsuskaitseseadus § 26 lg 2). 

Mälestiste nimekiri on nähtaval Kultuurimälestiste riiklikus registris, millel on olemas 
ristkasutus Maa-ameti põhikaardiga (vt www.register.muinas.ee). Vastavalt 
Muinsuskaitseseaduse § 25  lg 1 on kinnismälestiste kaitsevöönd 50 m laiune maa-ala 
mälestise väliskontuurist juhul kui ei ole määratud teisiti. Mälestisel ja mälestise 
kaitsevööndis kehtivad muinsuskaitseseadusest tulenevad kitsendused, vastavalt 
muinsuskaitseseaduse § 24 lg 1 p 4, 5,10  ning § 25 lg 2 p 1 on Muinsuskaitseameti ning 
linna- ja vallavalitsuse loata kinnismälestisel keelatud kinnistute piiride muutmine ning 
kruntimine,  maakasutuse sihtotstarbe muutmine ning   teede rajamine ja remontimine ning 
kaitsevööndis  teede rajamine ning muud mulla- ja ehitustööd.  
Planeeringualale jäävate maa-alaliste arheoloogiamälestiste (asulakohad) väliskontuurid on 
nähtaval Maa-ameti põhikaardil kultuurimälestiste kihil, teiste maa-alaliste mälestiste (maa-
alused kalmistud, kalmed jne) piirid palume täpsustada Muinsuskaitseameti Harjumaa või 
Raplamaa vaneminspektoriga. Kuna käesoleval ajal vaadatakse üle kõikide kinnismälestiste 
kaitsevööndeid, siis töös olevate kaitsevööndite kohta saate informatsiooni maakonna 
vaneminspektorilt.   
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KSH-le lisatud kaardi põhjal (lisa 2) on võimalik tuvastada, et perspektiivse trassi alale ja/või 
selle lähiümbrusesse jääb Rapla maakonna osas rida arheoloogia mälestisi (12081 asulakoht, 
12084 muistsed põllud, 12082 asulakoht, 12097 muistsed põllud, 12117 linnus „Varbola 
Jaanilinn“, 12080 linnus jne). Kas ja kui palju perspektiivne trass otseselt puudutab antud 
mälestisi või nende kaitsevööndeid, ei ole antud staadiumis võimalik määratleda. Mälestistega 
seonduvates piirkondades on vajalik detailsem käsitlus ning sellest lähtuvalt mälestisi 
säästvate alternatiivide väljatöötamine. Juba praegu oleks vaja teadvustada, et kogu 
kavandatava trassi alal on vajalik läbi viia arheoloogiline maastiku inspektsioon ning 
vastavad eeluuringud. Et määrata kindlaks kavandatava tegevuse mõju kultuuripärandile 
planeeritaval alal, peab Muinsuskaitseamet vajalikuks keskkonnamõju strateegilise hindamise 
või teemaplaneeringu menetlemise käigus planeeritaval alal arheoloogiliste uuringute 
läbiviimist. Planeeringualal on võimalik seni teadmata kultuuriväärtusega leiu või leidude 
ilmnemine. Sellest tulenevalt on Muinsuskaitseametil õigus, võttes aluseks 
muinsuskaitseseaduse § 40 lg 5, nõuda arheoloogiliste uuringute läbiviimist. 
 
Märkuseks - peatükis 3 on ühe analüüsitava valdkonnanna välja toodud ”maastikulised ja 
kultuuripärandi väärtused”. Kultuuripärand (nii riikliku kaitse all olevad kinnismälestised, kui 
ka pärandkultuuri objektid) peaks olema KSH-s eraldi analüüsitavaks teemaks. Näiteks 
looduskaitsega seonduvaid eraldiseisvaid valdkondi on koguni 4-5 punkti jagu. 
 
Muinsuskaitseamet juhib tähelepanu järgmistele analüüsimist vajavatele teemadele ja 
vajadusele hinnata planeeringu elluviimisega kaasneda võivaid mõjusid: 

• ajalooliselt väärtuslikud objektid (sh hooned, monumendid, sillad, teed, tähised jne) ja 
nende säilimiseks vajalike tingimuste seadmine; 

• maastikupilt, sealhulgas vaated kultuurilooliselt olulistele objektidele, vaatekoridoride  
määratlemine. 

 
Lisaks kaitsealustele kultuurimälestistele juhib Muinsuskaitseamet tähelepanu järgmistele 
ajaloolise kultuurmaastiku säilimiseks analüüsimist vajavatele teemadele ja vajadusele 
hinnata planeeringu elluviimisega kaasneda võivaid mõjusid: 

• Võimalike arheoloogiliselt väärtuslike alade väljaselgitamine ja nende säilimiseks 
vajalike tingimuste seadmine 

Planeeritaval alal tervikuna pole toimunud väga põhjalikke asustusarheoloogilisi 
maastikuuuringuid. Varasemale inimtegevusele sobilikest maastikelt võib veelgi erinevate 
kaevetööde käigus välja tulla arheoloogiamälestise tunnustele vastavaid objekte – asulakohti, 
matmispaiku (kivikalmed, maa-alused kalmistud), majandustegevusega seotud kohti (muistsed 
põllud, rauasulatuskohad jne), kultuskohti jne. 

• Ajaloolise asustusstruktuuri ning kultuurmaastiku objektide ja elementide (hooned, 
monumendid, sillad, teed, tähised, kiviaiad, ajaloolised piirikivid jne) väärtuse 
väljaselgitamine ja nende säilimiseks vajalike tingimuste seadmine  

• Maastikupilt sh vaated kultuurilooliselt olulistele objektidele, vaatekoridoride 
määratlemine 

 

Mälestiste säilimine maastikul on oluline nii eesti kultuuri kui ka maastiku seisukohalt. 
Maastikule annavad mälestised mitmekihilisuse, ajalise mõõtme. Arheoloogiamälestiste 
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seisukohalt peab planeerimisel silmas pidama muistseid põllumajandusega seotud 
asustuspiirkondi ning võimaldama mälestistele nende loomulikku keskkonda. 

 

• Väärtuslike maastike piiride täpsustamine.  

Oluline on hinnata ka kultuurikeskkonna säilitamist tagavate tingimuste seadmise piisavust ja 
vajadusel teha strateegilise keskkonnamõju hindamise käigus täiendavaid ettepanekuid. 
 

Pakume Teile abimaterjalina kõigi ülalnimetatud teemade analüüsimiseks Muinsuskaitseameti 
poolt viimastel aastatel tellitud valdkondade inventeerimisi ja analüüse. Kõik need on 
saadaval Muinsuskaitseameti arhiivis Pikk tn 2 Tallinnas. Mõningatel juhtudel on töö nähtav 
ka internetis. Täiendavate küsimuste puhul palume pöörduda Muinsuskaitseameti 
maakonnainspektori poole. 
 
 
Lugupidamisega 
 
 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ 
 
 
Laine Jänes 
Minister 
 
 
 
 
 
Peeter Nork  
Harjumaa vaneminspektor 6403035 
Armin Rudi  
Raplamaa vaneminspektor 4855953 
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Lisa 4. Tagasiside KSH programmi avaliku väljapaneku 
ajal ja antud vastused 
 
From:  Sulev Taul  
To:  info@mv.harju.ee  
Cc:  Anu Isberg  
Sent:  Friday, February 12, 2010 3:54 PM 
Subject:  ViaBaltica asukoha täpsustamise teemaplaneeringu KSH 
 
Tere! 

Täname, et Põllumajandusameti Harju keskust  on antud teemaplaneeringust teavitatud. Teemaplaneeringus toodud 

trassi võimalik asukoht Harjumaal tekitab kahtlusi, et trass võib läbida ka Sipa maaparandussüsteeme nr.5110700012010 

ja 5110700012020.  Kuna 2007 aastal on antud alal tehtud Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise 

seadusest tuleneva meetme 3.4 kaasfinantseerimisel rekonstrueerimistöid, siis ei tohi reeglitest tulenevalt, 

põllumajandusministri 11.10.2007. a määrus nr 123  § 4 (5), nende maade sihtotstarvet muuta. 

Meie ettepanek on, et teetrassiks  tuleb valida selline piirkond kus ta ei läbiks s.t. ei lõhuks nimetatud 

maaparandussüsteeme. 

 

Lugupidamisega 
S.Taul 
Põllumajandusameti Harju keskuse juhataja 
Kontakt: tel. 6796801 ; mob. 5136884 
e-mail sulev.taul@pma.agri.ee 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
From: Jaak Järvekülg [mailto:jaak@hendrikson.ee]  
Sent: Thursday, March 04, 2010 4:42 PM 
To: sulev.taul@pma.agri.ee 
Subject: RE: ViaBaltica asukoha täpsustamise teemaplaneeringu KSH 
 

Tere. 
 
Harju Maavalitsus edastas meile Teie seisukoha seoses põhimaantee E67 Via Baltica trassi asukoha 
valiku teemaplaneeringuga (e-kiri all). Hendrikson & Ko ja Reaalprojekt on vastava teemaplaneeringu 
koostajaks. 
Viitate, et trass võib läbida ka Sipa maaparandussüsteeme nr.5110700012010 ja 5110700012020. 
 
Kas Teil on võimalik teemaplaneeringu koostamiseks saata meile maaparandussüsteemidega seotud 
kaardikihid, kus oleks näha maaparandussüsteemide asukohad ja ka muu seotud lisainfo (vektor 
formaadis, eelistatult DWG ja MapInfo). Kui Teie asutus vastavaid kihte väljastada ei saa, siis kas 
oskate nõu anda, kust neid oleks võimalik saada? 
 
Lugupidamisega, 
Jaak Järvekülg 
55 674 693 
Hendrikson & Ko 
 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
From: Sulev Taul [mailto:sulev.taul@pma.agri.ee]  
Sent: Monday, March 08, 2010 8:45 AM 
To: 'Jaak Järvekülg' 
Cc: Anu Isberg; TÕNIS 
Subject: RE: ViaBaltica asukoha täpsustamise teemaplaneeringu KSH 
 
Tere! 
Saadame antud ala maaparandussüsteemid (drenaaživõrk ja eesvoolu kraavid) MapInfo kihis. Küsimuste korral 
oleme valmis vastama. 
 
Lugupidamisega 
S.Taul 
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-----Original Message----- 
From: Hannes Reinvald [mailto:hannes.reinvald@veho.ee] 
Sent: 23. veebruar 2010. a. 17:01 
To: aare@kernu.ee 
Cc: karu@kernu.ee 
Subject: Pärnu mnt Kernu ümbersõit 
Importance: High 
 
Tere. 
  
Olen Kustja küla Laastu talu elanik ja planeeritav trass läheb esialgse kava alusel minu krundi kõrvalt, 
seega oleksin tänulik igasuguse info eest, mis seda projekti puudutab. 
Mis minu seisukohta puudutab, siis ega siin midagi salata ei ole - väga ebameeldiv uudis.  
Oma kodu ehitamiseks olen teinud pikaaegse investeeringu ja trassi planeeritava asukohaga muutub 
peamine põhjus, miks ma sinna elama asusin, eraldatus ja vaikus. Kuna emotsioonid aruteludel palju 
ei aita, siis proovin panna omapoolsed suuremad miinused punktide kaupa: 
1. müra saaste; 
2. ehituse mõju pinnaseveele - kuna tegemist on kõrge pinnaseveega alaga ja kasutan puurkaevu; 
3. turvalisus - praegu pääseb minu elukohast valla keskusesse, bussipeatusesse ja kauplusesse 
ilma tiheliiklusega sõiduteel käimata, mööda metsa-, metskonna- ja kergliiklusega teed. Pärnu mnt 
ülekäik on piiratud kiirusega 60km/h ja varustatud ohutussaarega; 
4. mõju kohalikule faunale (praegu on erinevad metsloomad ja -linnud minu elukeskkonna loomulik 
osa) 
Eks ma soovin olla ka sotsiaalselt vastutav kodanik ja saan aru, et sotsiaalse- ja majandusliku arengu 
seisukohalt võib olla vajalik selle trassi ehitus aga kuna ka mina olen selle ühiskonna üks liige, siis 
soovin kindlasti oma arvamusi selles projektis avaldada. 
Põgusalt esialgse trassivariandiga tutvudes tuli mõte: 
1. viia trass Laastu kinnistust mööda ida poolt võimalikult kaugelt (sellega ei lõigataks mind külast 
kiirteega ära); 
2. viia trass Laastu kinnistu ja Pärnu mnt keskelt (vähendaks mürasaastet). 
  
Need olid esimesed mõtted, mis mul selle projektiga seoses tekkisid aga luban edaspidi olla aktiivne 
kodanik ja oma mõtteid mitte vaka all hoida. 
  
Lugupidamisega, 
  
Hannes Reinvald 
hannes.reinvald@veho.ee 
53419996 
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Teie  12.03.2010  

23.02.2010  

Hannes Reinvald 
hannes.reinvald@veho.ee 
 
  

 

Meie 07.04.2010 nr 9-2/1658 

 
 
Harju maakonnaplaneeringut täpsustav teemaplaneering  
"Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla (Via Baltica)  
trassi asukoha täpsustamine km 12,0-44,0" 

 
 
Austatud hära Reinvald 

 
 
Täname Teid, et juhtiste tähelepanu mitmele olulisele valdkonnale. Teie tähelepanekud on abiks keskkonnamõjude 
strateegilisel hindamisel (KSH). Teie poolt loetletud negatiivsed aspektid sisalduvad kindlasti KSH käigus 
analüüsitavates teemavaldkondades. Samuti täiendatakse KSH programmi punkti 3 alapunkti 6 sõnastust teemaga 
„turvalisus“. Detailsemalt valmivad hinnangud ja seisukohad Teie poolt tõstatatud teemadele peale sisulist tööd 
trassivariantide võrdluse osas ninga KSH käigus. 
 
Ühtlasi oleme kätte saanud Teie ettepanekud trassivariandi osas (mida täpsustati Teiega ka avalikul arutelul) ning 
seda analüüsitakse teemaplaneeringu koostamise käigus.Teemaplaneeringu hetkeseisuga ja uudistega on võimalik 
jooksvalt tutvuda teemaplaneeringu portaalis aadressil: http://viabaltica.hendrikson.ee/. Ootame Teid osalema 
planeeringuprotsessis ka edaspidi. 
 
Käesoleval hetkel on järgmiseks etapiks trassivariantide detailsem läbi töötamine ja võrdlemine. Eeldatavalt aprilli 
jooksul avalikustatakse teemaplaneeringu portaalis joonis võrreldavate variantidega. 

 
 
Lugupidamisega 

 
 
/digitaalselt allkirjastatud/ 

 
 

Ülle  Rajasalu 
Maavanem 

 
 

 
 
Alan  Rood 6118789 
alan.rood@mv.harju.ee 
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From:  Airi Lind  
To:  info@mv.harju.ee  
Cc:  meie.saue@gmail.com  
Sent:  Sunday, March 07, 2010 11:09 PM 
Subject : Harju maakonnaplaneeringu E67 Tallinn-Pärnu-Ikla maantee teemaplaneering 
 
Tere! 
  
Kanama küla läänepiiriks on Tallinn-Pärnu-Ikla mnt. Seega puudutab E67 Tallinn-Pärnu-Ikla 
maantee teemaplaneering otseselt ka meie küla. Soovime, et teede planeerimisel arvestataks 
kohalike elanikega, mitte aga teatud huvigruppide tahtmistega. 
Saadan meie küla pöördumise. 
  
Lugupidamisega, 
 Jüri Sorokin 
Saue küla MTÜ 
56901318 
 
 
Henrikson & KO    05.03.2010 
 
Harju maakonnaplaneeringu E67 Tallinn-Pärnu-Ikla maantee teemaplaneering 
Saku vallas toimus 04.02.2010 Harju maakonnaplaneeringu E67 Tallinn-Pärnu-Ikla 
maantee teemaplaneeringu arutelu. Arutelu protokollis on 16 punkti.   
Protokolli punkt 6. Saue linn ei ole oluline tõmbekeskus laiemas tähenduses, kuid 
mõningad avalikud teenused on väga olulised – kool eelkõige Kanama küla jaoks ning 
ARK, kaudselt kogu valla jaoks. Vähesed töökohad võivad samuti paikneda Saue linnas.  
Protokolli punkt 14. Rahula-Saku mnt – praegu keerab otse maanteele, kuidas hakkab 
edaspidi sealt saama Tallinna ja Sauele?  Nii Rahula kui Kanama küla on rohkem seotud 
Saue kui Sakuga. 
Protokolli punkt 15.Oluline on teemaplaneeringu koostamisel arvestada teiste 
projektide infoga – Maanteeametist võtta teiste projektide info – et lahendus läheks 
teiste projektidega kokku.  See peakski olema teemaplaneeringu ülesanne.  
Protokolli punkt 16. Teine ülesanne ühendada naaberomavalitsuste plaane – et „otsad 
saaksid kokku“ 
Palume arvestada järgmiste märkustega: 
1.Kanama küla elanikele ei ole Saue linn väga oluline. 
2.Kanama küla ei ole Sauega rohkem seotud kui Sakuga.  
Lisaks märgime: 
1.Kanama küla elanikud on kategooriliselt vastu viadukti rajamisele Kanama 
külasse kõrvalmaantee (T-11343) jätkuks üle Pärnu mnt. selliselt nagu  püüab seda teha 
Maanteeamet Tallinna ringtee ja Tallinn-Paldiski mnt. rekonstrueerimise eelprojektis (vt. 
lõik 3&4) 
2.Peale Kanama küla elanike nõudmist, toimus 17.10.2007  KMH aruande avalik 
arutelu T-11 Tallinna Ringtee ja T-8 Tallinn-Paldiski mnt. rekonstrueerimiseks. Tehti hulk 
ettepanekuid. (KMH aruanne , kaust 3:Tallinna ringtee km 12,-29,0, lk128-130).  
3.Saku valla kehtivas üldplaneeringus on Kanama külasse märgitud 
perspektiivne kergliiklusriste (viadukt või tunnel). 
4.Kanama küla elanike ettepanek on: lahendada Pärnu mnt. ületus kergliiklusele 
Kanama piirkonnas tunneliga (Juuliku-Tabasalu ühendustee eelprojektis on 
pakutud E67/T4 Tallinn-Pärnu-Ikla mnt ja Juuliku-Tabasalu ühendustee vahelise 
eritasandilise ristmiku tehnilist lahendust, kus on rajatud jalakäijate tunnel ja 
kergliiklustee tunnel, vt joonist) nii, et kõrghaljastus tee (T-11343) ääres säiliks ja 
asukoht oleks Lible kinnistu (kat.tunnus 71801:003:0556) piirkonnas. Selline 
lahendus tagaks elamisväärsed tingimused Kanama küla elanikele (eriti Teemeistri 
1, Toominga kinnistu elanikele). 
 
Saue küla MTÜ 
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Teie  22.03.2010  
07.03.2010   

04.03.2010  

Jüri Sorokin 
Saue Küla MTÜ 
meie.saue@gmail.com 
  

 

Meie 07.04.2010 nr 9-2/1656 

 
 
 
Harju maakonnaplaneeringut täpsustav teemaplaneering "Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla (Via 
Baltica) trassi asukoha täpsustamine km 12,0-44,0" 

 
 
Austatud härra Sorokin 

 
 
Täname Teid pöördumise eest seoses Harju maakonnaplaneeringut täpsustava teemaplaneeringuga "Põhimaantee 
nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla (Via Baltica) trassi asukoha täpsustamine km 12,0-44,0". Teie kiri sisaldas vajalikku 
informatsiooni ning vastavad asjaolud on olulised teemaplaneeringu koostamise ja keskkonnamõjude strateegilise 
hindamise (KSH) läbiviimisel. Teie poolt esitatud ettepanekud ja märkused võetakse teadmiseks ning kaalutakse 
läbi vastavalt maakonna teemaplaneeringu mahule ja eesmärgile. 
 
04.02.2010 Saku vallas toiminud teemaplaneeringu arutelu protokolli on korrigeeritud vastavalt Teie 
tähelepanekutele ning see on edastatud teemaplaneeringu juhtrühma liikmetele. Ühtlasi täiendatakse võtmetegurite 
skeemkaarti vastavalt teie poolt esitatud ettepanekutele. 
 
Teemaplaneeringu hetkeseisuga ja uudistega on võimalik jooksvalt tutvuda teemaplaneeringu portaalis aadressil: 
http://viabaltica.hendrikson.ee/. Ootame Teid osalema planeeringuprotsessis ka edaspidi. 

 
 
Lugupidamisega 

 
 
/digitaalselt allkirjastatud/ 

 
 

Ülle  Rajasalu 
Maavanem 

 
Alan  Rood 6118789 
alan.rood@mv.harju.ee 
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----- Original Message -----  
From:  Lembit Teinbas  
To:  heino.alaniit@mv.harju.ee  
Sent:  Monday, March 08, 2010 10:34 AM 
Subject:  pärnu mnt. teemaplaneering 
 
Tere! 
Saadan Teile oma arvamuse Pärnu mnt.teemaplaneeringu juurde. 
 
Edu soovides Lembit Teinbas. 
 
 

 Hr. Heino Alaniit.  Harju Maavalitsus. 
 
 Käsitleb Tallinn-Pärnu-Ikla põhimaantee nr. 4 (E 67) trassi ja teel olevate 
eritasandiliste liiklussõlmede probleeme linna piirist Laagris kuni Kanama liiklussõlmeni. 
Ettepanekutest : 

 
 1.Pärnu maanteele Maksimarketi juurde on projekteerimisel tehniliselt keeruline, materjali mahukas ja 
kohmakas 2 viaduktiga ringristmik. Seda seoses Juuliku-Tabasalu tee rajamisega. Projekteerimise käigus peaksid 
ilmnema valitud trassi asukoha puudused, nagu raudtee ja Pärnu mnt.lähedus, rohked paralleelteed jne.  
 Kas on teisi võimalusi? 
 500 m lõunapool ületab Pärnu mnt.perspektiivne 200 m laiune raudteekoridor. Mõttekas oleks samas 
koridoris ühendada raudtee, Juuliku-Tabasalu tee ja nende eritasandiline ristmik. Selle variandiga saaks 3 
viadukti (2 Topi liiklussõlmes ja plaanitav Kirsi viadukt) asemel hakkama ühe viaduktiga, muidugi sinna juurde 
kuuluvate peale- ja mahasõitudega. Pole vist vaja rõhutada erinevaid ehitus- ja hooldusmaksumusi. Kuna Pärnu 
mnt. ja raudtee vahel on veel suhteliselt vaba maa, siis Saue linna väljasõit ja ühendamine Harku poole suunduva 
teega Saue vallas oleks praegu veel võimalik. 
 Ka Tänassilma Tehnopargiga seonduv liiklus muutuks sujuvamaks, sest autod ei peaks enam Topi 
liiklussõlmes piiratud kiirusega turnima ligi kilomeetrisel auringil Pärnu mnt. kohal. Klassikaline ristikheina lehe 
kujuline viadukt, nagu Kanamal, võimaldab eritasandilise ristmiku läbida ohutumalt ja kiiremini. Paraneb ka 
ligipääs OÜ Chester Universali tulevasele ärikeskusele. 
 Pärnu maanteel tuleks kuni Ääsmäe liiklussõlmeni reserveerida maad 3+3 sõiduraja ehituseks. 
 
 2. Üheks teemaplaneeringu eesmärgiks on olemasoleva trassi viimine vastavusse I kl. maanteele 
esitatavatele  nõuetele. Arvan, et seda eelpool kirjeldatud lõigul enam teha ei õnnestu, sest see toimib linnalise 
alana (valgusfoorid,ülekäigud, pealesõidud kõrvaltänavatelt,-teedelt. Oleks mõeldamatu survestada Laagrist 
algavat infrastruktuuri ja arenevat ettevõtluskeskkonda mingite piirangutega. 
 Meenub märtsis 2009 toimunud avalik arutelu, kus Maanteeameti tellimusi täitvad projekteerijad 
püüdsid peale suruda kohaliku transpordi suunamist väikestele kõrvaltänavatele. Lahendus leiti Pärnu mnt. 
Jälgimäe teele vasakpööret sooritajatele valgusfoori paigaldamisega ja liiklejad on rahul. Ükski seadus ei sätesta, 
et I kl. maantee algus ja linna-maakonna halduspiir peaksid kokku langema. 
 Vahel unustatakse ära,et Tallinn ei ole miljonilinn ja transiiti reguleerivad meri ja raudtee. 
 
 3.Ettepanek on hoolega analüüsida Tallinna ja Harjumaa suuremahuliste objektide ehitusmaterjalide 
bilanssi. Vahel on arutult kasutatud Männiku karjääri betooniliiva teede mulletes.Nii toimides lähenevad varud 
kiiresti lõpule. 
 Ainuüksi projekteeritav Topi kompleks neelaks ligi 100 000 kuupmeetrit täidet. Kuhu see järv 
tekitatakse? Küsimus ei ole ainult rahas.Kas teemaplaneeringus käsitletakse maavarade kasutust keskkonna 
kahjusid silmas pidades? 
 Praegu on veel aega mõelda ja erinevaid variante võrreldes jõuda optimaalsete lahendusteni. 

 
 Lugupidamisega  Lembit Teinbas             Jälgimäe küla;  Laagri side;  76 404 
 
 8. märts 2010.a.                                           Harjumaa 
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Teie  13.03.2010  
08.03.2010  

Meie 07.04.2010 nr 9-2/1657 

Lembit Teinbas 
tlembit@gmail.com 
 
  

 

  

 
 
Harju maakonnaplaneeringut täpsustav teemaplaneering "Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla (Via 
Baltica) trassi asukoha täpsustamine km 12,0-44,0" 
 
Austatud härra Teinbas 

 
 
Täname Teid arvamuse eest Harju maakonnaplaneeringut täpsustava teemaplaneeringu "Põhimaantee nr 4 (E67) 
Tallinn-Pärnu-Ikla (Via Baltica) trassi asukoha täpsustamine km 12,0-44,0" kohta. Teie kiri sisaldas vajalikku 
informatsiooni ning vastavad asjaolud on olulised teemaplaneeringu koostamise ja keskkonnamõjude strateegilise 
hindamise (KSH) läbiviimisel. Teie poolt esitatud ettepanekud ja märkused võetakse teadmiseks ja kaalutakse läbi 
vastavalt maakonna teemaplaneeringu mahule ja eesmärgile. 
 
Oma kirjas teete ka ettepaneku analüüsida KSH käigus Tallinna ja Harjumaa suuremahuliste objektide 
ehitusmaterjalide bilanssi ning käsitleda maavarade kasutust keskkonna kahjusid silmas pidades. Vastavad teemad 
on kindlasti olulised ning teemaplaneeringu ja KSH käigus pööratakse neile tähelepanu. Ühtlasi täpsustati KSH 
programmi punkti 3 alapunkti 1 sõnastust teemaga „ressursikasutus“. Vastavaid teemasid käsitletakse KSH s 
maakonna teemaplaneeringule vastavas detailsuse astmes (st analüüsida saab suurusjärkusid ning eelkõige selles 
osas, mis on oluline lahendusvariantide valikuks, täpsed ehitusmahud ja võimalikud ehitusmaterjali allikad 
teemaplaneeringu käigus ei selgu). Samas saab teemaplaneeringu KSH anda tingimused, et vastavaid mõjusi tuleb 
detailselt analüüsida edasistes etappides.  
 
Teemaplaneeringu hetkeseisuga ja uudistega on võimalik jooksvalt tutvuda teemaplaneeringu portaalis aadressil: 
http://viabaltica.hendrikson.ee/. Ootame Teid osalema planeeringuprotsessis ka edaspidi. 

 
 
Lugupidamisega 

 
 
/digitaalselt allkirjastatud/ 

 
 

Ülle  Rajasalu 
Maavanem 

 
 

 
 
 
Alan  Rood 6118789 
alan.rood@mv.harju.ee 
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Lisa 5. KSH programmi avalike arutelude protokollid 
 
 
 
Harju maakonnaplaneeringut täpsustav teemaplaneering "Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla 
(Via Baltica) trassi asukoha täpsustamine km 12,0-44,0“ ja Raplamaa maakonnaplaneeringut täpsustav 
teemaplaneering "Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla (Via Baltica) trassi täpsustamine  km 44,0-
92,0" 
 
Lähteseisukohtade ja KSH programmi avalik arutelu  
Kernu valla rahvamajas (Haiba küla) 09.03.2010 algusega kell 15.00 
Osalejate nimekiri on lisatud protokolli lõpus eraldi 2 lehel. 
 
Päevakava: 

1. Sissejuhatus. 
Alan Rood (Harju Maavalitsus) avas arutelu ja tutvustas arutelu üldist eesmärki. 
 

2. Planeeringute eesmärgi tutvustus 
Andres Urm (Maanteeamet) andis ülevaate planeeringute eesmärgist. 
 

3. Planeeringu lähteseisukohtade tutvustus 
Pille Metspalu ja Marika Pärn (Hendrikson & Ko) andsid ülevaate planeeringute lähteseisukohtadest. 
 

4. Esialgsete variantide ja tehniliste lahenduste tutvustus 
Uku Audova (Reaalprojekt) andis ülevaate järgnevast:  

1. I klassi maantee sisu ja parameetrid (laius, ristlõige)  
2. Esialgsete trassivariantide (ja õgvenduste) tutvustus üldise joonise põhjal 

 
5. KSH programmi tutvustus 

Jaak Järvekülg (Hendrikson & Ko) andis ülevaate KSH programmist (eesmärk, ulatus, kasutatav metoodika, 
planeeringute eluviimisega eeldatavalt kaasnevad mõjud, orienteeruv ajagraafik) 
 

6. Tagasiside laekunud ettepanekute osas 
Jaak Järvekülg andis ülevaate KSH programmi sisu osas saadud seisukohtadest ja avalikustamise käigus saadud 
tagasisidest, ning millega KSH programmi täiendatakse 
 

7. Protsessi lähemate etappide detailsem ajakava 
Jaak Järvekülg ja Marika Pärn andsid ülevaate järgnevast: 

1. Planeeringute käigus seni tehtud tegevused 
2. Edasised sammud: 

 
Avalikul arutelul edastati omavalitsustele ja ka laiemale avalikkusele teemaplaneeringu 
koostajate poolt palve esitada täiendavaid ettepanekuid võimalike trassi asukoha variantide 
kohta. 
Ettepanekuid oodatakse 23. märtsini maa- või vallavalitsustesse või 
Hendrikson & Ko kontorisse aadressil, või vastavale meiliaadressile marika@hendrikson.ee . 
 
Ettepanekud analüüsitavate trassivariantide osas vaadatakse üle projekti juhtrühma poolt. 
Juhtrühma arutelu ja otsused on kättesaadavad projekti kodulehelt eeldatavalt aprillis 2010. 
Peale seda viiakse läbi variantide võrdlus, et leida saadud ettepanekutest sobivaim trassi 
asukoht, mis vormistatakse teemaplaneeringutes. 

8. Arutelu: 
 
Enn Karu (Kernu vallavanem):  ei oskagi midagi öelda. Meile anti aega nüüd variantidega tutvuda. Kuna tegu 
mitme külaga, siis peame rahvast täiendavalt informeerima. Põhiküsimus on see, kust see trass läbi läheb. 
Kindlasti kellelegi tehakse liiga ja küsimus on, kas seda saab leevendada. 
Ja ei tea, kas see trass üldse tuleb. 
Jaak Järvekülg: Kas seda on vist liiga vara öelda, millal see trass tuleb? 
Andres Urm:  Jah, seda on veel liiga vara öelda. Ilmselt ei tule see trass niikuinii täies mahus koheselt. 



Harjumaa ja Raplamaa maakonnaplaneeringuid täpsustavad teemaplaneeringud 
maantee E67 trassi asukohta täpsustamiseks km 12,0-92,0 
keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 
 
 

 
 
 

Töö nr: 1310/10, 04.03.10 

38 

Enn Karu: Kernu koht on kindlasti juba praegu ebanormaalne, kuigi viimasel ajal on avariisid vähem olnud. 
Andres Urm: Kindlasti ei hakata kohe otsast ehitama, ja võib-olla ei ehitata välja kohe 2+2-te, ehitatakse välja 
esialgu näiteks ainult üks niit. Kuid planeering annab ettekujutuse, mida see trass endast tulevikus kujutab. 
Planeering on esimene etapp, sealt saame välja võtta lõigud, millele hakkame juba ehituse eelprojekti teostama. 
Jaak Järvekülg: Planeeringu tegemine praegu on oluline ka selle jaoks, et tulevikus üldse oleks võimalik enam 
sellist teed rajada. Planeeringuga näidatakse, kuhu see trass tuleb, et sellega saaks arvestada edasises arengus. 
 
Rohkem protokolli esitatavaid küsimusi, kommentaare osalejatel ei olnud. 
 
Koosoleku ametlik osa lõppes, jätkus vabamas vormis ning väiksemates gruppides arutelu kaasa toodud 
detailsemate jooniste/tugiplaanide abil. Planeerija ning teeprojekteerija märkisid saadud informatsiooni üles, et 
teemaplaneeringu käigus sellega arvestada. 
 
 
Protokollisid: 
 
Pille Metsapalu; Jaak Järvekülg 
Hendrikson & Ko 
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Harju maakonnaplaneeringut täpsustav teemaplaneering "Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla 
(Via Baltica) trassi asukoha täpsustamine km 12,0-44,0“ ja Raplamaa maakonnaplaneeringut täpsustav 
teemaplaneering "Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla (Via Baltica) trassi täpsustamine  km 44,0-
92,0" 
 
Lähteseisukohtade ja KSH programmi avalik arutelu  
Märjamaa Rahvamaja 09.03.2010 algusega kell 18.00. 
Osalejate nimekiri on lisatud protokolli lõpus eraldi 2 lehel. 
 
Päevakava: 

1. Sissejuhatus. 
Veiko Rakaselg (Rapla Maavalitsus) avas arutelu ja tutvustas arutelu üldist eesmärki. 
 

2. Planeeringute eesmärgi tutvustus 
Andres Urm (Maanteeamet) andis ülevaate planeeringute eesmärgist. 
 

3. Planeeringu lähteseisukohtade tutvustus 
Pille Metspalu ja Marika Pärn (Hendrikson & Ko) andsid ülevaate planeeringute lähteseisukohtadest. 
 

4. Esialgsete variantide ja tehniliste lahenduste tutvustus 
Uku Audova (Reaalprojekt) andis ülevaate järgnevast:  

1. I klassi maantee sisu ja parameetrid (laius, ristlõige)  
2. Esialgsete trassivariantide (ja õgvenduste) tutvustus üldise joonise põhjal 

 
5. KSH programmi tutvustus 

Jaak Järvekülg (Hendrikson & Ko) andis ülevaate KSH programmist (eesmärk, ulatus, kasutatav metoodika, 
planeeringute eluviimisega eeldatavalt kaasnevad mõjud, orienteeruv ajagraafik) 
 

6. Tagasiside laekunud ettepanekute osas 
Jaak Järvekülg andis ülevaate KSH programmi sisu osas saadud seisukohtadest ja avalikustamise käigus saadud 
tagasisidest, ning millega KSH programmi täiendatakse 
 

7. Protsessi lähemate etappide detailsem ajakava 
Jaak Järvekülg ja Marika Pärn andsid ülevaate järgnevast: 

1. Planeeringute käigus seni tehtud tegevused 
2. Edasised sammud: 

 
Avalikul arutelul edastati omavalitsustele ja ka laiemale avalikkusele teemaplaneeringu 
koostajate poolt palve esitada täiendavaid ettepanekuid võimalike trassi asukoha variantide 
kohta. 
Ettepanekuid oodatakse 23. märtsini maa- või vallavalitsustesse või 
Hendrikson & Ko kontorisse aadressil, või vastavale meiliaadressile marika@hendrikson.ee . 
 
Ettepanekud analüüsitavate trassivariantide osas vaadatakse üle projekti juhtrühma poolt. 
Juhtrühma arutelu ja otsused on kättesaadavad projekti kodulehelt eeldatavalt aprillis 2010. 
Peale seda viiakse läbi variantide võrdlus, et leida saadud ettepanekutest sobivaim trassi 
asukoht, mis vormistatakse teemaplaneeringutes. 

8. Arutelu: 
 
Küsimus: Mis aastate vahemikus see tee realiseerub? 
Andres Urm: Seda ei saa praegu veel täpselt öelda. Eks see nägemus tuleb planeeringust välja. Selgub, millised 
on kitsaskohad, osasid teame juba praegu – Kernu, Märjamaa. Praegu ei tea tööde mahtugi, mis kaasneb 
põhitrassi joonistamisega. Enne seda ei oska kindlasti midagi öelda, enne kui planeering on valmis ja näha on, 
mida kavandatakse. 
Jaak Järvekülg: Kas mingi miinimumaja võib öelda, enne mida ei realiseeru? 
Andres Urm: planeering kehtestatakse eeldatavalt 2011, siis paneme sinna paar aastat projekteerimise aega 
juurde. Kohe ei saa ka projekteerima hakata, tuleb teha ka veel täiendavaid analüüse ja seostada teiste 
projektidega. Täpset aega ei oska öelda. Kõik sõltub ka sellest, kuidas meil rahadega lood, kas me oleme 
Euroopas abikõlbulikud. 
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Küsimus: Kas teemaplaneering käsitleb ka omandisuhteid? 
Andres Urm:  me proovime omandisuhteid arvestada. Püüame vältida alasid, kus on kehtestatud 
detailplaneeringud, selle maa hind on teine. Aga maa võõrandamise alus on ikkagi tee eelprojekt, mitte käesolev 
teemaplaneering. 
 
 
Rohkem protokolli esitatavaid küsimusi, kommentaare osalejatel ei olnud. 
 
Koosoleku ametlik osa lõppes, jätkus vabamas vormis ning väiksemates gruppides arutelu kaasa toodud 
detailsemate jooniste/tugiplaanide abil. Planeerija ning teeprojekteerija märkisid saadud informatsiooni üles, et 
teemaplaneeringu käigus sellega arvestada. 
 
 
Protokollisid: 
 
Pille Metsapalu; Jaak Järvekülg 
Hendrikson & Ko 
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Lisa 6. KSH programmi avalikustamiskuulutused 
 

       AMETLIKUD TEADAANDED  
eRIK Kinnistusraamat Äriregistri teabesüsteem Äriregistri ettevõtjaportaal 

 11.02.2010 Keskkonnamõju hindamise teated 
 
Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla (Via Baltica) trassi asukoha täpsustamise 
teemaplaneeringute keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalik väljapanek ja avalik 
arutelu Harju ja Rapla maakondades km 12,0-92,0 
 
13.05.2009 algatati Harju maakonnas Harju maakonnaplaneeringut täpsustav teemaplaneering 
"Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla (Via Baltica) trassi asukoha täpsustamine km 12,0-44,0" 
ning selle keskkonnamõju strateegiline hindamine. 07.05.2009 algatati Rapla maakonnas Raplamaa 
maakonnaplaneeringut täpsustav teemaplaneering "Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla (Via 
Baltica) trassi täpsustamine km 44,0-92,0" ning selle keskkonnamõju strateegiline hindamine. 
Konsultandiks teemaplaneeringute koostamisel ja keskkonnamõjude strateegilisel hindamisel on 
Hendrikson & Ko OÜ ja Reaalprojekt OÜ. Teemaplaneeringute rahastajaks on Maanteeamet. 
 
Teemaplaneeringute eesmärgiks on riigi põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla olemasoleva 
trassi vastavusse viimine I klassi maanteele esitatavatele nõuetele Harju maakonnas km 12,0-44,0 sh 
Kernu ümbersõidu trassi valik ja Rapla maakonnas km 44,0-92,0. Planeeringute käigus täpsustatakse 
need olemasoleva maantee lõigud, kus on otstarbekas ja võimalik olemasoleva maantee õgvendamine 
ja laiendamine ning lõigud, kus tuleb kaaluda maantee rajamist alternatiivses asukohas. Harju 
maakonna teemaplaneeringu käigus valitakse sobiv trassi asukoht Kernu ümbersõidu jaoks. 
Teemaplaneeringutega luuakse lähtealused teeprojektide, samuti üld- ja detailplaneeringute 
koostamiseks. 
 
Planeeringute lähteseisukohtade tutvustamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi 
avalikud arutelud toimuvad 9. märtsil 2010. a kell 15.00 Kernu valla rahvamajas (Riisipere tee 6, 
Haiba küla, Kernu vald) ja samal päeval kell 18.00 Märjamaa Rahvamajas (Sauna 2, Märjamaa alev, 
Märjamaa vald). Planeeringu lähteseisukohtade tutvustamisel on kavas anda ülevaade ka 
planeeringute protsessist ning teostatavatest uuringutest. 
 
Keskkonnamõju strateegilise hindamise programmiga ja teemaplaneeringu lähteseisukohtadega on 
23. veebruar - 8. märts võimalik tutvuda Harju Maavalitsuses (Roosikrantsi 12, Tallinn), Kernu 
Vallavalitsuses (Haiba külas), Rapla Maavalitsuses (Tallinna mnt 14, Rapla) ja Märjamaa 
Vallavalitsuses (Tehnika 11, Märjamaa alev), projekti jaoks koostatud infoportaalis 
http://viabaltica.hendrikson.ee/ ja samuti Hendrikson & Ko veebilehel www.hendrikson.ee 
alajaotuses "Avalikud dokumendid". Programmi kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab 
esitada kuni 8. märtsini aadressile: Harju Maavalitsus, Roosikrantsi 12, 15077 Tallinn ja e-maili 
aadressile: info@mv.harju.ee Harju maakonna teemaplaneeringu osas; ning aadressile: Rapla 
Maavalitsus, Tallinna mnt 14, 79513 Rapla ja e-maili aadressile: maavalitsus@raplamv.ee Rapla 
maakonna teemaplaneeringu osas. 
 
Riigipiiri ülest mõju teemaplaneeringu elluviimine senistel andmetel kaasa ei too.  
 
Registrite ja Infosüsteemide Keskus -  Lõkke 4, 19081 Tallinn.   Tel. 6 636 322   Faks 646 
0165   rik.info@just.ee   Kasutustingimused 
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Märjamaa Vallavalitsus 
maral@estpak.ee 
         12.02.2010 nr 5-1/264 
 
Vigala Vallavalitsus 
vigala.vald@neti.ee 
          
 
 
Teade Raplamaa maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu 
KSH programmi avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu kohta 
 
 
Saadame Teile teate Raplamaa maakonnaplaneeringut täpsustava teemaplaneeringu "Põhimaantee nr 4 (E67) 
Tallinn-Pärnu-Ikla (Via Baltica) trassi täpsustamine  km 44,0-92,0" keskkonnamõjude strateegilise hindamise 
programmi ja teemaplaneeringu lähteseisukohtade avalikust väljapanekust ning avalikest aruteludest. 
 
Palume Teil avaldada teade vallalehes ning valla kodulehel. 
 
 
 
Lugupidamisega 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
 
Tavo Kikas 
Arengu- ja planeeringuosakonna juhataja  
 
 
 
 
 
Lisa: Teade KSH programmi ja planeeringu lähteseisukohtade avaliku väljapaneku ja avalike arutelude kohta 
2 lehel 
 
 
Veiko Rakaselg  4841141 
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Sotsiaalministeerium 
Kultuuriministeerium 
Keskkonnaministeerium 
Siseministeerium 
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 
Muinsuskaitseamet 
Maa-amet 
Riigimetsa Majandamise Keskus 
Eesti Keskkonnaühenduste Koda 
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni Rapla kontor 
Lääne-Eesti Päästekeskus 
Terviseameti Põhja talitus 
Rapla Maaparandusbüroo 
Pärnu Maavalitsus 
Halinga Vallavalitsus 
Raikküla Vallavalitsus 
 
         12.02.2010 nr 5-1/269 
 
 
Teade Raplamaa maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu 
KSH programmi avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu kohta 
 
 
Saadame Teile teate Raplamaa maakonnaplaneeringut täpsustava teemaplaneeringu "Põhimaantee nr 4 (E67) 
Tallinn-Pärnu-Ikla (Via Baltica) trassi täpsustamine  km 44,0-92,0" keskkonnamõjude strateegilise hindamise 
programmi ja teemaplaneeringu lähteseisukohtade avalikust väljapanekust ning avalikest aruteludest. 
 
 
Lugupidamisega 
 
(Allkirjastatud digitaalselt) 
 
Tavo Kikas 
Arengu- ja planeeringuosakonna juhataja  
 
 
Lisa: Teade KSH programmi ja planeeringu lähteseisukohtade avaliku väljapaneku ja avalike arutelude kohta 
1 lehel 
 
 
Veiko Rakaselg  4841141 
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Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla (Via Baltica) trassi asukoha täpsustamise teemaplaneeringute 
keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalik väljapanek ja avalik arutelu Harju ja Rapla 
maakondades km 12,0 – 92,0 
 
13.05.2009 algatati Harju maakonnas Harju maakonnaplaneeringut täpsustav teemaplaneering "Põhimaantee nr 4 
(E67) Tallinn - Pärnu - Ikla (Via Baltica) trassi asukoha täpsustamine km 12,0 - 44,0" ning selle keskkonnamõju 
strateegiline hindamine. 07.05.2009 algatati Rapla maakonnas Raplamaa maakonnaplaneeringut täpsustav 
teemaplaneering "Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla (Via Baltica) trassi täpsustamine  km 44,0-92,0" 
ning selle keskkonnamõju strateegiline hindamine. Konsultandiks teemaplaneeringute koostamisel ja 
keskkonnamõjude strateegilisel hindamisel on Hendrikson & Ko OÜ ja Reaalprojekt OÜ. Teemaplaneeringute 
rahastajaks on Maanteeamet.  
 
Teemaplaneeringute eesmärgiks on riigi põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn – Pärnu – Ikla olemasoleva trassi 
vastavusse viimine I klassi maanteele esitatavatele nõuetele Harju maakonnas km 12,0 – 44,0 s.h Kernu 
ümbersõidu trassi valik ja Rapla maakonnas km 44,0 – 92,0. Planeeringute käigus täpsustatakse need 
olemasoleva maantee lõigud, kus on otstarbekas ja võimalik olemasoleva maantee õgvendamine ja laiendamine 
ning lõigud, kus tuleb kaaluda maantee rajamist alternatiivses asukohas. Harju maakonna teemaplaneeringu 
käigus valitakse sobiv trassi asukoht Kernu ümbersõidu jaoks. Teemaplaneeringutega luuakse lähtealused 
teeprojektide, samuti üld- ja detailplaneeringute koostamiseks. 
  
Planeeringute lähteseisukohtade tutvustamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi 
avalikud arutelud toimuvad 9. märtsil 2010. a. kell 15.00 Kernu valla rahvamajas (Riisipere tee 6, Haiba 
küla, Kernu vald) ja samal päeval kell 18.00 Märjamaa Rahvamajas (Sauna 2, Märjamaa alev, Märjamaa 
vald). Planeeringu lähteseisukohtade tutvustamisel on kavas anda ülevaade ka planeeringute protsessist ning 
teostatavatest uuringutest. 
 
Keskkonnamõju strateegilise hindamise programmiga ja teemaplaneeringu lähteseisukohtadega on 23. veebruar 
– 8. märts võimalik tutvuda Harju Maavalitsuses (Roosikrantsi 12, Tallinn), Kernu Vallavalitsuses (Haiba külas), 
Rapla Maavalitsuses (Tallinna mnt 14, Rapla) ja Märjamaa Vallavalitsuses (Tehnika 11, Märjamaa alev), 
projekti jaoks koostatud infoportaalis http://viabaltica.hendrikson.ee/ ja samuti Hendrikson & Ko veebilehel 
www.hendrikson.ee alajaotuses „Avalikud dokumendid“. Programmi kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja 
küsimusi saab esitada kuni 8. märtsini aadressile: Harju Maavalitsus, Roosikrantsi 12, 15077 Tallinn ja e-maili 
aadressile: info@mv.harju.ee Harju maakonna teemaplaneeringu osas; ning aadressile: Rapla Maavalitsus, 
Tallinna mnt 14, 79513 Rapla ja e-maili aadressile: maavalitsus@raplamv.ee Rapla maakonna teemaplaneeringu 
osas. 
 
Riigipiiri ülest mõju teemaplaneeringu elluviimine senistel andmetel kaasa ei too. 
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