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1 Ülevaade planeeringust ja keskkonnamõju strateegilisest
hindamisest
1.1 Planeeringu ja KSH sisu ning eesmärgid
Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu (edaspidi ka TP) eesmärk on Harju
maakonna kergliiklusteede ja jalgrattamarsruutide võrgustiku planeerimine, kavandades
tõmbekeskuste ja oluliste sihtmärkide omavahelist ning teiste infrastruktuuridega
ühendamist. Planeeringuga selgitatakse välja uute kergliiklusteede rajamise vajadus ja
põhimõttelised asukohad ning töötatakse välja uued jalgrattamarsruudid. Planeeringu
abil soovitakse tõsta kergliikluse kui tervisliku ja keskkonnasäästliku transpordiliigi
osakaalu igapäevases liiklemises, parandada liikumisvõimalusi, liiklusohutust ning
kergliikluse ja ühistransporditeenuste sidumist.
Planeering hõlmab Harju maakonna territooriumi, välja arvatud Tallinna linn, arvestades
Tallinna linna ja naabermaakondade kergliiklusteede paiknemisega (vt ka järgnev
skeem).

Skeem 1. Planeeringuala paiknemine. Teostus: Harju Maavalitsus
Vastavalt planeeringu seletuskirjale kavandatakse planeeringuga:
-

Kergliiklusteed
Kergliikluse marsruudid
Matkarajad
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Lisaks esitatakse planeeringus põhimõtted toetava taristu arendamiseks. Käesolevas KSH
aruandes on samatähenduslikena kasutatud mõisteid terviserada ja matkarada. Samuti
on
käesolevas
aruandes
samatähenduslikud
mõisted
kergliiklusmarsruut
ja
jalgrattamarsruut.
Planeeringu
näol
on
tegemist
planeerimisseaduse
(edaspidi
maakonnaplaneeringu teemaplaneeringuga (vt täpsemalt ptk 1.4.2).

ka

PlanS)

Planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi ka KSH) eesmärk on
teemaplaneeringu elluviimisega kaasneva keskkonnamõju prognoosimine, negatiivsete
mõjude leevendamiseks ning võimalusel positiivsete mõjude suurendamiseks vajalike
meetmete välja töötamine,
vajadusel keskkonna kvaliteedi seireks ettepanekute
tegemine ning keskkonnakaalutluste esitamine planeeringu koostamisel.
KSH
koostamisel
on
aluseks
eelkõige
keskkonnamõju
hindamise
ja
keskkonnajuhtimissüsteemi seadus (edaspidi ka KeHJS), mis määratleb KSH protsessi,
tavapärased KSH raames käsitletavad valdkonnad ning KSH seosed TP koostamisega.

1.2 Ülevaade protsessist
1.2.1 Planeeringu koostamise kaasrahastamine
Teemaplaneeringu koostamist kaasrahastatakse EL Läänemere piirkonna programmi
2007-2013 projektist BalticClimate.
Samaaegselt Harjumaa kergliiklusteede teemaplaneeringu koostamisega koostatakse
sama projekti kaasrahastamisel samasisulist planeeringut Rapla maakonnas.

1.2.2 Planeeringu eellugu
Enne teemaplaneeringu algatamist viidi läbi Harju maakonnaplaneeringu kergliiklusteede
teemaplaneeringu koostamiseks lähteandmete kogumise ja olemasolevate strateegiliste
dokumentide inventuur (eeluuring).
Eeltöö käigus koostatud dokumendina annab Harjumaa kergliikluse teemaplaneeringuga
seotud
arengudokumentidest
ülevaate
uuring
„Harju
maakonnaplaneeringu
kergliiklusteede
teemaplaneeringu
koostamiseks
lähteandmete
kogumise
ja
olemasolevate strateegiliste dokumentide inventuur“, mille on 2009. aastal koostanud
FIE Pear Tang.

1.2.3 Algatamine
Planeeringu ja KSH protsessid toimusid paralleelselt. Planeering ja KSH algatati Harju
maavanema 27.04.2010 korraldusega nr 665k. Teemaplaneering koostatakse Harju
maakonnaplaneeringu täpsustamiseks vastavalt planeerimisseaduse § 7 lg 2.
Teemaplaneeringu KSH algatati tuginedes KeHJS § 33 lg 1 punktile 2, mille kohaselt on
maakonnaplaneeringu koostamisel planeeringuprotsessiga paralleelselt KSH läbi viimine
kohustuslik. Seisukohti KSH algatamise vajalikkuse üle otsustamisel ei küsitud, kuna
maakonnaplaneeringu koostamisel KSH algatamise vajalikkust tulenevalt KeHJS § 35
lõikest 2 ei põhjendata. KSH algatamisest teavitamine ei toimunud täielikult vastavalt
KeHJS nõuetele. Vastavalt KSH protsessi üle järelvalvet teostava Keskkonnaameti
seisukohale ei ole nõuete rikkumine oluline ning kõigil osapooltel on olnud võimalik saada
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piisavalt infot KSH algatamise kohta ning osapoolte kaasamine edasisse protsessi on
olnud seadusekohane (vt täpsemalt Keskkonnaameti 03.01.2011 kiri KSH programmi
lisades).

1.2.4 Tööseminarid
Teemaplaneeringu koostamist korraldas Harju Maavalitsus, planeeringu protsessi
konsulteerimiseks ja KSH läbiviimiseks sõlmis Harju Maavalitsus oktoobris 2010 lepingu
OÜga Hendrikson&Ko.
Teemaplaneeringu koostamine viidi läbi peamiselt planeeringu tööseminaridena, olulisi
täiendusi
planeeringulahendusele
esitati
ka
avalikel
aruteludel.
Planeeringu
tööseminaridele kutsuti:
-

Maakonna kohalikud omavalitsused (sh Tallinna linn)
Maanteeamet, Põhja Regionaalne Maanteeamet
Keskkonnaamet
Säästva Eesti Instituut
Eesti Roheline Liikumine
Kohalikud spordi- ja rattaaktivistid
Riigimetsa Majandamise Keskus.

Tööseminaridel osalejate hulk varieerus, osade omavalitsuste ametnikud olid esindatud
vaid ühel tööseminaril. Harju Maavalitsus ning OÜ Hendrikson&Ko osalesid kõigis
tööseminarides läbiviijatena. Kokku leidis aset neli planeeringu tööseminari, mille käigus
lepiti kokku planeeringus kasutatavates mõistes, kergliiklusteede ja –marsruutide
paiknemises ning peamistes hoolduspõhimõtetes, samuti töötati läbi planeeringu
lahenduse osas esitatud seisukohad. Tööseminarid leidsid aset:
-

6. oktoobril 2010
11. novembril 2010
10. detsembril 2010
21. jaanuaril 2011

Tööseminaride
protokollid
ja
osalejate
menetlusdokumentide koosseisus.

nimekirjad

on

esitatud

planeeringu

1.2.5 Avalikud arutelud
Planeeringu ja KSH protsessi käigus viidi läbi avalikud arutelud tuginedes PlanS ja KeHJS
nõuetele.
Planeeringu lähteseisukohtade ja KSH programmi avalik arutelu toimus 28.10.2010 Harju
Maavalitsuses. Arutelul osalesid lisaks planeeringu koostajatele kohalike omavalitsuste ja
erinevate ametite esindajad ning kohalikud elanikud. Avaliku arutelu dokumentatsioon on
esitatud planeeringu menetlusdokumentide koosseisus.
Planeeringu eskiisi avalik arutelu toimus 19.01.2011 Harju Maavalituses. Avalikul arutelul
osales lisaks kohalike omavalitsuste esindajatele ka aktiivseid piirkonna elanikke. Avaliku
arutelu dokumentatsioon on esitatud planeeringu menetlusdokumentide koosseisus.
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1.2.6 Kooskõlastamine
Planeeringu kooskõlastamise etappi alustati märtsis 2011.

1.2.7 Protsessi käigus esinenud raskused
Planeeringu koostamisel põhjustas mõnevõrra raskusi erinevate osapoolte info ja
ettepanekute koondamine – osade omavalitsuste osalemine planeeringu tööseminaridel
jäi tagasihoidlikuks, mistõttu hilisemas protsessis oli vajalik juba kokku lepitud asjaolude
täiendav selgitamine (näiteks kergliiklusteede definitsioonid).
Tagamaks peamiste infovaldajate – kohalike omavalitsuste – seisukohtade korrektse
kajastamise planeeringus, viidi enne planeeringu kooskõlastamist läbi täiendav
seisukohtade küsimine: kohalikele omavalitsustele esitati digitaalselt planeeringu
materjalid ning paluti neil soovi korral esitada omapoolsed täiendavad ettepanekud.
Sellisel viisil tagati omavalitsuste parim võimalik kaasatus ka juhul, kui planeeringu
tööseminaridel osalemine oli mingil põhjusel olnud raskendatud.
KSH ja planeeringu protsessi ühildamisel põhjustas raskusi ajakulu KSH programmi
menetlemisel (vt kirjavahetus KSH programmis), mille tulemusena planeeringu
lahenduse väljatöötamine jõudis mõnevõrra ette keskkonnamõju hindamisest. Olulisi
puudusi hindamise kvaliteedis asjaolu ei põhjustanud, kuna KSH töörühma liige oli
kaasatud planeeringu tööseminaride töösse. Samuti andis see, et KSH viidi osaliselt läbi
peale planeeringu põhilahenduse välja töötamist, võimaluse viia läbi n-ö planeeringu
järelanalüüs.

1.3 KSH meetodid ja täpsusaste
KSH teostamisel aluseks oleva strateegilise arengudokumendi näol on tegemist
maakonnaplaneeringu teemaplaneeringuga – see määrab suures osas nii KSH käigus
käsitletavad valdkonnad kui hindamise üldistustasandi. KSH teostamisel lähtuti
teemaplaneeringuga kavandatust, üldjuhul ei väljutud hindamise teostamisel planeeringu
täpsusastmest. Hindamisel tugineti olemasolevatele andmetele, täiendavaid uuringuid
KSH raames ei teostatud.
Mitmetes valdkondades sõltub reaalne avalduv keskkonnamõju madalama tasandi
planeeringutes
või
ehitusprojektis
sätestatavatest
tingimustest
ning
maakonnaplaneeringu tasandil ei ole mõju olulisus ja esinemise tõenäosus üheselt
määratletav. Sellisel juhul on käesolevas aruandes kajastatud täpsema hindamise
vajadus järgnevates etappides.
KSH käigus käsitletavad kohustuslikud valdkonnad määratleb KeHJS paragrahvis 40.
Harju maakonna kergliiklus teemaplaneeringu puhul oli käsitletavate valdkondade loetelu
mõnevõrra laiem seaduses nõutust. Lisaks tavapärastele käsitleti olulise valdkonnana
majanduslikke mõjusid: kergliiklusteede arvatavat rajamise ja hoolduse maksumust, mis
kohaliku omavalitsuse tasandil võib moodustada tähelepanuväärse osa kohalikust
eelarvest. Samuti pälvisid tavapärasest enam tähelepanu inimese tervise ja heaoluga
seotud valdkonnad.
KSH viidi läbi etappidena. KSH esimese etapi moodustas planeeringu tööseminarides
osalemine, tagamaks keskkonnaaspektidega arvestamist planeeringu koostamise käigus.
Tööseminaride käigus andsid keskkonnamõju hindamisega tegelevad spetsialistid
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esialgseid hinnanguid kujunevatele lahendustele, võimaldamaks mõjudega arvestamist
võimalikult varases staadiumis. Oluliste negatiivsete keskkonnamõjude esinemist, mida
ei oleks võimalik leevendada või mille esinemist ei oleks võimalik vältida täpsemate
planeeringute koostamisel, ei peetud esimese etapi käigus tõenäoliseks. Tähelepanu
pöörati oluliste positiivsete mõjude – eelkõige mõju inimese tervisele ja heaolule –
võimendamisele.
KSH teise etapi käigus viidi läbi põhiosas valminud planeeringulahenduse täiendav
mõjude hindamine kaardipõhiselt. Planeeringu analüüsikaardi koostas Harju Maavalitsus.
Kaardile kanti lisaks planeeringulahendusele:
-

Maakonnaplaneeringu
sotsiaalse
infrastruktuuri
teemaplaneeringu
alusel
olulisemad keskused tingmärgiga
Maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Asustust ja maakasutust suunavad
keskkonnatingimused“ kohane rohevõrgustik
väärtuslikud maastikud
ilusad vaatekohad või ilusad teelõigud
Muinsuskaitsealused objektid
Looduskaitsealused objektid
Põhjavee kaitstus
Natura 2000

Kuna analüüsikaardil kajastus suurel hulgal infot, oli kaart kasutatav eelkõige
digitaalsena. Kaardi põhjal, vajadusel täiendavaid teemakaarte koostades, teostati
kaardipõhine mõjude hindamine. Samal põhimõttel on üles ehitatud ka käesoleva
aruande peatüki 3 Planeeringu elluviimisega kaasnevad mõjud alapeatükid:
mõjuvaldkondade lõikes on esmalt esitatud mõjud, mis antud mõjuvaldkonnas
kergliiklusteede arendamisega avalduvad; olenevalt hinnatavast valdkonnast on seejärel
kaardianalüüsi põhjal toodud probleemsed või tähelepanu vajavad kohad.
Teatud valdkondades – looduskaitsealused objektid, Natura 2000 alad – oli vajalik
koostatud analüüsikaardist täpsemate analüüsikaartide koostamine ning geoinfopõhiste
kaardianalüüside ehk GIS-analüüside läbiviimine. GIS-analüüsi põhjal saadud info
kajastati KSH aruandes.
Arvestades kavandatava tegevuse iseloomuga on ajalises perspektiivis võimalik eristada
kahte tüüpi mõjusid:
-

Kergliiklustee
ehitusaegsed
potentsiaalsed
negatiivsed
keskkonnamõjud
(lühiajalised mõjud)
Kergliiklustee kasutamisel ilmnevad potentsiaalsed mõjud (pikaajalised mõjud)

Rajamise ja kasutamisega seotud mõjusid on käsitletud paralleelselt peatüki 3
Planeeringu elluviimisega kaasnevad mõjud alapeatükkides. Alapeatükkides on käsitletud
võimaliku mõju iseloomu ja ulatust, võimalikke leevendavaid meetmeid ja antud
soovitusi hilisemateks arenduse etappideks. Vajadusel on alapeatükkides täiendavalt
kirjeldatud piirkonna olemust, täpsustades peatükis 2 toodud maakonna üldist
tutvustust.
Käesolevas KSH aruandes on samatähenduslikena kasutatud mõisteid terviserada ja
matkarada.
Samuti
on
käesolevas
aruandes
samatähenduslikud
mõisted
kergliiklusmarsruut ja jalgrattamarsruut.
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1.4 Planeeringu seosed muude dokumentidega ja strateegiliste
arengueesmärkidega
1.4.1 Kergliikluse mõiste ja seosed liiklusseadusandlusega
Planeeringus ja keskkonnamõju hindamises kasutatakse Eesti planeerimisseaduse kohase
ruumilise planeerimise praktikas levinud mõistet „kergliiklusteed“. Termin kajastub ka
planeeringu ametlikus nimetuses – Harju Maavanema korraldusega on algatatud Harju
maakonnaplaneeringut täpsustav teemaplaneering „Harjumaa kergliiklusteed“. Mõiste
„kergliiklusteed“ hõlmab planeeringus igasugust teed, mis on rajatud jalakäijate või
jalgratturite liiklemiseks, olenemata liikumise otstarbest (näiteks liikumine jalgrattaga
maakonnakeskusse
raamatukokku,
lapsevankriga
jalutamine
maastikukaitsealas
paikneval kõvakatteta matkarajal või alevikusisene liikumine kodumajast poeni piki
sõiduteeäärset
märgistusega
eraldatud
jalakäijateja
jalgrattarada).
Maakonnaplaneeringu täpsusastmest tulenevalt ei ole otstarbekas eristada, kas tegemist
on 01.07.2011 jõustuva liiklusseaduse mõistes jalgtee või jalgrattatee või jalg- ja
jalgrattateega. Planeeringus kasutatakse erineva otstarbega kergliiklusteede eristamiseks
eeldatavasti järgnevat liigitust:
-

-

-

Kergliiklustee – olulisi sihtpunkte ühendav eraldi teetammil asuv, olemasoleval
mootorsõidukiliikluseta teel kulgev või olemasoleva maantee serva märgitud,
mootorsõidukiliiklusest eraldatud, kergliiklusele mõeldud tee. Kergliiklusteel tohib
liikuda jalgsi ja inimjõul töötavate liikumisvahenditega, samuti elektrijalgratta
ning elektrilise abivahendiga (näiteks ratastool).
Terviserada – looduslikul maastikul kulgev, spetsiaalselt sportimiseks ja vabas
õhus liikumiseks mõeldud, vastavalt ette valmistatud, tähistatud ja hooldatav
kergliiklusele mõeldud rada või olemasolevatel, sportimiseks ja liikumiseks
sobilikel pinnasteedel kulgev tähistatud, vähemalt hooajaliselt hooldatav
kergliiklusele mõeldud rada. Kergliiklus on mootorsõidukiliiklusest eraldatud.
Eristada tuleb pinnase- või puistekattega rajad (jooksmiseks, maastikusõiduks
rattaga, jalutamiseks; talvel murdmaasuusatamiseks) ja asfalteeritud rajad
(rulluisutajatele ja -suusatajatele; talvel murdmaasuusatajatele).
Kergliiklusmarsruut
–
olemasolevatel
vähemkasutatavatel
maanteedel,
metsateedel või pargiteedel kulgev viitadega tähistatud kergliikluseks (teekattest
tulenevalt eelkõige rattasõiduks ja käimiseks/jooksmiseks) sobilik marsruut.
Kergliiklus ei ole mootorsõidukiliiklusest eraldatud (välja arvatud näiteks
pargiteedel). Marsruutide hulka kuuluvad nt rahvusvahelised rattamarsruudid
(Eurovelo) ja matkarajad, mis kasutavad olemasolevaid teid või radu.

Liiklusseadus (edaspidi ka – LS) on raamdokument, mis sätestab vastavalt seaduse
paragrahvile 1 liikluskorralduse, samuti liiklusreeglid, liiklusohutuse tagamise alused ja
põhinõuded Eesti teedel. 1. juulist 2011 hakkab kehtima uus liiklusseadus. Seaduses ei
kajastu üldmõiste „kergliiklustee“, vaid kasutatakse täpsemaid määratlusi (LS § 2,
punktid):
13) jalakäija on jalgsi või ratastoolis liikleja. Jalakäijaks loetakse ka rula, rulluiske
või -suuski, tõukeratast või -kelku või muid sellesarnaseid abivahendeid kasutav
liikleja;
14) jalgratas on vähemalt kaherattaline sõiduk, mis liigub sellega sõitva inimese
või inimeste lihasjõul pedaalide või käsiväntade-hoobade abil. Jalgratas võib olla
varustatud ka elektrimootoriga, mille maksimaalne püsi-nimivõimsus ei ületa 0,25
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kilovatti. Jalgrattaks ei loeta ratastooli, mis on ette nähtud liikumiseks puudega
isikule;
15) jalgratta- ja jalgtee on jalgrattaga, tasakaaluliikuri ja jalakäija liiklemiseks
ettenähtud eraldi tee või teeosa, mis on asjakohaste liiklusmärkidega tähistatud.
Sõiduteega teede ristmikul on jalgratta- ja jalgtee tee osa;
16) jalgrattarada on jalgratta, pisimopeedi või mopeediga liiklemiseks ettenähtud
ja teekattemärgisega tähistatud pikisuunaline sõiduteeosa;
17) jalgrattatee on jalgratta, tasakaaluliikuri, pisimopeedi või mopeediga
liiklemiseks ettenähtud sõiduteest ehituslikult eraldatud või eraldi asuv teeosa või
omaette tee, mis on tähistatud asjakohase liiklusmärgiga. Sõiduteega teede
ristmikul on jalgrattatee tee osa;
18) jalgtee on jalakäija ja tasakaaluliikuriga liiklemiseks ettenähtud omaette tee,
mis võib olla tähistatud asjakohase liiklusmärgiga;
25) kõnnitee on jalakäija ja tasakaaluliikuriga liiklemiseks ettenähtud ja äärekiviga
või muul viisil sõiduteest või jalgrattateest eraldatud teeosa, mis võib olla
tähistatud asjakohaste liiklusmärkide või teekattemärgistega.
Planeeringuga kavandatud kergliiklusteed võivad olla punktides 15-18 ning punktis 25
loetletud teed, täpne jaotus selgub edasise planeerimise käigus.
Vastavalt LS § 22 peab jalakäija liikuma temale ettenähtud teel või teeosal. Valdava osa
teede juures (sõidukitele kehtestatud suurim sõidukiirus on enam kui 20 km/h) peab
jalakäija liikuma kõnniteel, selle puudumisel sõidutee teepeenral, mõlema puudumisel või
liikumiseks sobimatuse korral võib jalakäija liikuda sõiduteel selle ääre lähedal. Mitte liiga
tiheda liikluse korral tohib jalakäija liikuda ka jalgrattateel või jalgratta- ja jalgtee
jalgratturitele mõeldud osal.
Jalgrattur võib vastavalt LS § 31 sõita jalgrattarajal, jalgrattateel või jalgratta- ja
jalgteel. Samuti sõiduteel võimalikult selle parema ääre lähedal või teepeenral, häirimata
seal liikuvat jalakäijat. Jalgrattaga ei tohi vastavalt LS paragrahvile 32 reeglina sõita
kõnniteel, eeldatavasti siis ka jalgteel1.
Vastavalt LS § 66 ei tohi ei jalgsi ega jalgrattaga liigelda kiirteel.
Teeseaduses (edaspidi ka – TeeS) ei kajastu samuti üldmõiste „kergliiklustee“. Seaduses
on eraldi tee liigina esitatud „jalgtee ja jalgrattatee“ (§ 7), mis on ehitatud või
kohandatud kas ainult jalakäijate, nii jalakäijate kui ka jalgratturite või ainult jalgratturite
liiklemiseks. Teatud kohtades kasutatakse seaduses ka kõnnitee mõistet, mida eraldi ei
defineerita2. Teeseadus määratleb ka üldised nõuded, millest tuleb lähtuda teede
projekteerimisel.

1

Antud piirangut otseselt LS ei esita (§ 32), piirangu võib tuletada seaduse § 2 esitatud
mõistetest.
2
Näiteks TeeS § 251 lg 4 viitab tegevusloa andmise raames kõnni- ja jalgrattateedele.
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Kergliiklusteedega seotud tingimusi seavad teede- ja sideministri 28. septembri 1999
määrusega nr 55 kinnitatud maanteede projekteerimisnormid. Normid on üldjuhul
aluseks teeprojektide koostamisel. Normis kasutatakse üldistavat mõistet kergliiklustee
ning vajadusel täpsemaid jalgratturi ning jalakäija mõisteid – näiteks ruumivajaduse või
liiklussageduse puhul. Normides esitatakse nõuded, millele peab kavandatav
kergliiklustee vastama. Olulisel kohal on eeldatav kasutajate hulk, millest peab lähtuma
kergliiklustee täpsemal lahendamisel.
Asulasisestel tänavatel saab kergliiklusteede kavandamisel lähtuda Eesti Vabariigi
standardist „Linnatänavad“ (EVS 843:2003), millega antakse alused liiklusruumi
lahendamisele asula sees (tiheasustusalal). Standardis kasutatakse üldistavat mõistet
„kergliiklustee“, täpsemate mõistetena on kasutusel jalgrada ning jalgrattarada.
Standard annab alused turvalise liiklusruumi loomiseks.

1.4.2 Teemaplaneeringu asetus Eesti planeeringuhierarhias
KSH teostamisel aluseks oleva strateegilise arengudokumendi näol on tegemist PlanS § 7
lg 2 p 2 kohase maakonnaplaneeringu teemaplaneeringuga. Vastavalt seadusele
arvestatakse maakonnaplaneeringu koostamisel kehtestatud üldplaneeringutega või
kokkuleppel kohalike omavalitsustega tehakse vajaduse korral ettepanek nende
muutmiseks.
Maakonnaplaneeringu koostamisel on osalt aluseks üleriigiline planeering, millega
seaduse § 6 lg 2 p 6 kohaselt seatakse ülesanded maakonnaplaneeringutele.
Maakonnaplaneering on aluseks kohalike omavalitsuste arengukavade, üld- ja
teemaplaneeringute ja detailplaneeringute koostamisel. PlanS § 7 lg 4 sätestab:
Kehtestatud maakonnaplaneering on aluseks valla ja linna üldplaneeringute
koostamisele. Kui kehtestatud üldplaneering puudub või kui maakonnaplaneeringust
varem kehtestatud üldplaneering ei kajasta kehtestatud maakonnaplaneeringus
sätestatut, on kehtestatud maakonnaplaneering valla ja linna detailplaneeringute
koostamise või projekteerimistingimuste väljaandmise aluseks. Seega ka juhul, kui
konkreetses omavalitsuses on üldplaneering kehtestatud, on lisaks kohaliku omavalitsuse
üldplaneeringule peale maakonna kergliikluse teemaplaneeringu kehtestamist ka viimane
aluseks detailplaneeringute koostamisel või projekteerimistingimuste väljastamisel.
Üldplaneeringuga on vastavalt PlanS § 8 lg 4 põhjendatud vajaduse korral võimalik
esitada kehtestatud maakonnaplaneeringu muutmise ettepanekuid.
Eesti planeerimissüsteemist johtuvalt tuleb üld- ja detailplaneeringutega täpsustada
maakonnaplaneeringuga määratletut – antud juhul määratleda kergliiklusteede täpsem
paiknemine (millisel pool teed, millisel kaugusel teest, millise laiusega kergliiklustee ja
muud täpsemad tingimused).
Lisada tuleb, et planeeringu näol ei ole tegemist PlanS § 29¹ kohase joonehitise
asukohavalikuga ning planeeringule ei laiene paragrahvis esitatud planeeringuprotsessi
erisused. Vastavalt seadusele loetakse joonehitiseks riigimaantee, raudtee, torujuhe ja
kõrgepingeliin. Kergliikluse teemaplaneeringuga määratletakse kergliiklusteede ja
nendega seotud objektide rajamise põhimõtted ja eeldatav kergliiklusteede võrk, mida
täpsustatakse järgnevates planeeringutes.
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1.4.3 Riiklikul tasandil olulised strateegilised dokumendid
Üleriigiline planeering – Eesti 2010; Eesti 2030+
Üleriigiline planeering loob ruumilised alused riigi regionaalsele arengule. Harjumaa
kergliikluse teemaplaneeringu koostamise ajal on kehtivaks üleriigiliseks planeeringuks
„Eesti 2010“. Uus üleriigiline planeering „Eesti 2030+“ on koostamisel. Et praegu kehtiv
planeering on osalt sisuliselt vananenud ning koostatava üleriigilise planeeringu
materjalid on kättesaadavad, on otstarbekas viidata olulisematele seostele koostatava
planeeringuga3.
Maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu koostamise ajaks on toimunud üleriigilise
planeeringu teemarühmade koosolekud ning visioonikonverents suvel 2010, samuti
planeeringu
piirkondlikud
avalikud
arutelud.
Avalikustatud
materjalidest
on
teemaplaneeringu koostamise seisukohalt olulisemad planeeringu ruumilise arengu
visioon ning teemarühmade põhiteesid.
Kergliikluse teemaplaneeringu seisukohalt olulised punktid üleriigilise
visioonis (kergliikluse teemaplaneeringu seisukohalt oluline rõhutatud):
-

-

-

planeeringu

Eesti eesmärk on olla 2030 aastatel sidusa ja kasutajasõbraliku ruumilise
struktuuriga, mitmekesise elukeskkonna ning välismaailmaga hästi ühendatud
riik.
Meie
hajalinnastunud
ruumi
inimsõbralikkuse
ja
majandusliku
konkurentsivõime tagavad võrreldes naaberriikidega eeskätt looduslähedane
keskkond ning hästi sidustatud asulate võrgustik.
Ligipääsetavus ja aegruumiliste vahemaade vähendamine
Eesti ligipääsetavus ja aegruumiliste vahemaade vähendamine on visiooni
saavutamise üks peamine eeldus. Seejuures on üks peamisi vahendeid
raudteeliikluse arendamine. Eesti peamiseks välisühendusi pakkuvaks keskuseks
on Tallinn, mis on Euroopaga seotud kaasaegse rongi-, kiirrongi-, laeva-, lennu- ja
teedeühenduste ning kommunikatsioonivõrgustikuga. Tallinna sadamad, lennuväli
ja kiirrongi jaam on ühendatud teiste Eesti linnadega rahvusvaheliste väljumiste
aegu arvestavate rongi- ning bussiühendustega, mis muudab reisimise
ühistranspordiga lihtsaks ja meeldivaks. Regionaalse tähtsusega lennuväljad
asuvad Tartus, Pärnus, Kuressaares ja Kärdlas.
Riigisisene transpordisüsteem on üles ehitatud Tallinna-Tartu-Valga, Tallinn-Pärnu
ja Tallinn-Narva suundades toimivale riigisisesele kiirele rongiliiklusele.
Raudteejaamadest edasi liikumiseks on loodud ühistranspordi ja hea kvaliteediga
kohalike teede ning kergliiklusteede võrgustik. Transpordisüsteemi paneb toimima
kaasaegsete sidevahendite baasil tellitavate ühissõidukite, elektriautode vms
individuaalse keskkonnasõbraliku transpordi kombineerimine, mis tagab senisest
oluliselt kiirema ning keskkonnasäästlikuma logistika hajalinnastunud ruumis.

Kergliikluse teemaplaneeringu seisukohalt olulised punktid üleriigilise planeeringu
asustus- ja ruumistruktuuri teemarühma põhiteesides (kergliikluse teemaplaneeringu
seisukohalt oluline rõhutatud):

3

Koostatava üleriigilise planeeringu „Eesti 2030+“ materjalid on kättesaadavad planeeringu
veebiportaalis http://eesti2030.wordpress.com. Ka tekstis järgnevalt viidatud üleriigilise
planeeringu materjalid pärinevad planeeringu veebiportaalist (seisuga 25.01.2011).
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-

-

-

-

-

-

-

-

Üleriigilise planeeringu koostamisel lähtutakse järgmistest tingimustest ja
suundumustest: /.../ Elanikkonna igapäevane mobiilsus (pendelmigratsioon)
kasvab, tingituna ühtaegu vajadustest (elu ja töökoha asumine erinevates
kohtades), teisalt paranevatest võimalustest (väheneb aeg-ruumiline vahemaa kui
paraneb ühistranspordi kvaliteet ja teede kvaliteet). Hõivatute põhitöökoha
keskmine kaugus elukohast tõuseb Eesti keskmisest praeguselt ca 10 km 15-le,
hõredama asustusega kohtades ca 15-lt 20-le km. See tähendab keskeltläbi ca
1000 km² suurusi tööjõuareaale.
Asustus- ja ruumistruktuuri suunamise eesmärkideks Eestis aastani 2030 on:
(1) Kvaliteetse ja mitmekesise elukeskkonna tagamine kõikjal Eestis;
(2) Teenuste ja töökohtade kättesaadavuse tagamine;
(3) Majandustegevuse konkurentsivõime tagamine läbi ratsionaalse ja sidustatud
ruumistruktuuri ning aeg-ruumiliste vahemaade vähendamise.
Nende eesmärkide täitmise ja põhimõtete järgimine eeldab linnade, asulate ja
haja-asustuse omavahelist sidumist ning elanikkonna senisest hõlpsama liikuvuse
võimaldamist.
Hajalinnastunud ruumi jaotub tööjõuareaalideks. Viimaste raames toimub valdava
tööealise elanikkonna igapäevane liikumine seotud süsteemis „elukoht – töökoht –
igapäevaselt külastatavad teenindusasutused“.
Asustus- ja ruumistruktuuri ülesandeks maakonna- ja üldplaneeringutes on kaasa
aidata kõikide Eesti tööjõuareaalide paremaks omavaheliseks ühendamiseks ja
sidumiseks (sh rahvusvahelise majanduse tuumaladega ja see peab ühtlasi olema
administratiivseid piire ületav). Sellised ühendused on olemuselt piirkondade
ruumistruktuuri jaoks pika-ajalised ja strateegiliste valikute ning kohalike
ruumiplaneerimisotsuste
lähtekohaks.
Maakondlikul/regionaalsel
tasandil
tagatakse väiksemate tööjõu-areaalide sisene sidusus.
Väikse asustustiheduse kontekstis on oluline kasutada nn haakuvuse strateegiat –
olla koostöös eri valdkondade vahel (nt. turismi kasutamine transpordisageduste
avardamiseks) või naaberaladega (nt. Tallinn-Helsingi kaksiklinn). Nende
piirkondade kaudu või nende piirkondade konkurentsivõime tagamiseks
kindlustatakse ka sinna riigi sisesed ja rahvusvahelised ühendusteed
Tööjõu-areaalide siseselt tagatakse erinevate kohtade hea sidusus. Asustuse
koondub seal suuremate teede või raudteede lähedusse tagab elukoha sidususe
lähima tööjõu areaali keskusega,. Seda põhjustab mobiilsuse kui vajaduse nihe
kohalikult tasandi kesksest liikumisest regionaalseks ja rahvusvaheliseks
liikumiseks.
Piirkondliku
tähtsusega
ühistranspordivõrk
tuleb
kujundada
lähtuvalt
tööjõuareaalidest (sh soodustades erinevate tööjõuareaalide koostoimimise
võimalust). Omavalitsustel on soovituslik määratleda endid tööjõuareaalide
koosseisu ja tugevdada seeläbi majanduslikku jm. ühistegevust ning suunata
piirkondliku arendustegevust (sh võimaldada ka linnast maale tööle käimist).

Kergliikluse teemaplaneeringu seisukohalt olulised punktid üleriigilise planeeringu
transpordi teemarühma põhiteesides (kergliikluse teemaplaneeringu seisukohalt oluline
rõhutatud):
-

-

Maanteede transpordisüsteem
On oluline, et ka kergliiklusteed riigis peavad olema võrgustunud. Vältida tuleks
selliseid teid, millel puudub reaalne ühenduse funktsioon, mis ei vii kusagilt ega
kuhugi. Sellele tuleb tähelepanu pöörata maakonnaplaneeringutes.
Linnaregioonide transpordisüsteem
Mõneti erinevalt maaregioonide transpordikorraldusest on linnaregioonides
tulevase transpordisüsteemi prioriteetide muutmise peamiseks eesmärgiks
autosõltuvusest tulenevate kahjulike tagajärgede leevendamine, millest saab
olulisematena esile tõsta ummikutest tulenevaid ajakadusid, keskkonnaseisundi
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muutumist, liiklusturvalisusega kaasnevaid sündmusi ning õnnetusi aga ühe
peamisena- säästlik ruumikasutus. Sellest tulenevalt on oluline, et senised
peamised transpordiarengu trendid suuremates linnades- eelkõige autokasutuse
kasv ja ühistranspordi osakaalu kiire langemine ning kergliikluse osakaalu
kahanemine, saaksid ületatud.
Siin on peamisteks olulisteks tegevusteks ühistranspordisüsteemide areng,
eesmärgiga muuta need reaalseks alternatiiviks autokasutusele ja seda mitte
ainult linnas vaid eelkõige kogu antud linna mõjualas. Teiseks oluliseks
tegevuseks on kergliikluse (jalgsiliikluse ja jalgrattaliikluse) reaalne arendamine,
eelkõige selliste liikumisviisidena, mis võimaldab neid käsitleda võrdväärsetena
just igapäevaste liikumiste puhul. Kolmandaks oluliseks märksõnaks siin on aga
ka erinevate tasandite transpordisüsteemide (rahvusvaheline, riiklik, regionaalne
ja kohalik) integreeritavus, kusjuures peamisteks kokkupuutepunktideks on just
suuremad
keskused
ning
peamisteks
tegevusteks
soodsate
ümberistumisvõimaluste loomine erinevate transpordiliikide vahel.
Kergliikluse teemaplaneering aitab kaasa koostatavas
eeldatavalt sätestatavate eesmärkide saavutamisele:
-

üleriigilises

planeeringus

Tähelepanu pööratakse kergliiklusteede ühendatud võrgu välja arendamisele.
Planeeringu koostamise käigus on käsitletud ühistranspordi ja kergliikleja
vajaduste ühendamise küsimust
Arvestatud on kohalike sihtmärkidega – nii teenuste, ametiasutuste kui
eeldatavalt olulisemate töökohtade paiknemisega.

Eesti keskkonnastrateegia 2030
Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030 on Riigikogu poolt heaks kiidetud
keskkonnavaldkonna arengustrateegia, mis on aluseks keskkonnavaldkonna strateegiliste
dokumentide koostamisel. Strateegia esitab ülevaate riigi keskkonnaküsimustest,
määratleb arengu visiooni ning püstitab valdkonniti eesmärgid aastani 2030. Kergliikluse
teemaplaneering ei ole strateegiline dokument, mille koostamise vajadus tuleneks
otseselt keskkonnastrateegiast, ometi on planeeringuga käsitletav valdkond tihedalt
seotud strateegia eesmärkidega. Seetõttu on oluline esitada koostatava planeeringu ja
strateegia olulisemad omavahelised seosed.
Keskkonnastrateegia elluviimiseks koostatakse keskkonnategevuskavad. Planeeringu
koostamise ajal kehtib „Eesti Keskkonnategevuskava aastateks 2007-2013“4.
Keskkonnategevuskava
pakub
meetmed
strateegias
püstitatud
eesmärkide
saavutamiseks.
Kergliikluse teemaplaneeringu seisukohalt olulised punktid Eesti keskkonnastrateegias
2030 kajastuvad eelkõige tegevussuunas „Kliimamuutuste leevendamine ja õhu
kvaliteet“ (kergliikluse teemaplaneeringu seisukohalt oluline rõhutatud):
-

-

Eesmärk:
Arendada
välja
efektiivne,
keskkonnasõbralik
ja
mugav
ühistranspordisüsteem, ohutu kergliiklus (muuta auto alternatiivid mugavamaks)
ning sundpendelliiklust ja maanteevedusid vähendav asustus- ja tootmisstruktuur
(vähendada transpordivajadust).
Meetmed (tegevussuunad):

4

Eesti keskkonnategevuskava aastateks 2007-2013. Heaks kiidetud Vabariigi Valitsuse 22.02.2007
korraldusega nr 116, uuendatud aprill 2010. http://www.envir.ee/2851 (25.01.2011)
Töö nr 1400/10
Aruanne planeeringu vastuvõtmise ja avalikustamise etapis

16
Harjumaa kergliikluse teemaplaneering
KSH aruanne

Regulatsioonide
ja
toetuste
süsteemi
arendamine
ning
rakendamine
ühistranspordi ja kergliikluse arendamiseks.
Säästva ja integreeritud transpordi arendamise pikaajaline kavandamine, sh
pendelrännet ja maanteevedusid vähendava regionaalpoliitika kujundamine ning
planeeringute kaudu asulate multifunktsionaalsuse suurendamine ja sundliikluse
vähendamine.
Säästva transpordi ja linnaplaneerimise alase teadlikkuse tõstmine ja hoiakute
kujundamine, sh säästvate transpordiliikide atraktiivsuse suurendamine.
Keskkonnategevuskava
näitab
tegevused
strateegias
püstitatud
eesmärkide
saavutamiseks. Muuhulgas on tegevustena aastateks 2007 kuni 2013 näidatud:
-

Jalgrattateede võrgu ehitamine asulates ja linnades
Jalgrattahoidlate ja -parklate ehitamine linnades
Keskkonnasäästlikku ühistransporti eelistavate põhimõtete eeliskasutamise nõude
sisseviimine valdkonda reguleerivatesse seadusandlikesse aktidesse
Ühistransporti ja kergliiklust propageerivate infokampaaniate läbiviimine
erinevates meediakanalites
Kergliikluse liiklusohutuse alaste kampaaniate läbiviimine ning ohutuse
suurendamine

Kergliikluse teemaplaneering aitab kaudselt kaasa keskkonnastrateegia eesmärkide
saavutamisele. Keskkonnategevuskavas ette nähtud tegevusi on kohalikel omavalitsustel
võimalik kasutada kergliiklusteede võrgustiku arendamiseks.

Transpordi arengukava 2006-2013
Transpordi arengukava on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi strateegiline
lähtedokument transpordisektori arendamiseks. Arengukavas sätestatakse suunad ja
põhimõtted valdkonna üldküsimuste lahendamiseks. Samuti on see dokument aluseks
täiendavate uuringute läbiviimiseks, sektorspetsiifiliste tegevuskavade koostamiseks,
seadusandliku keskkonna analüüsiks ja vajadusel muudatuste väljatöötamiseks
transpordivaldkonna reguleerimisel. Arengukavas esitatud eesmärgid ja meetmed on
aluseks riigieelarve vahendite planeerimisel ning Euroopa Liidu struktuurivahendite ja
Ühtekuuluvusfondist rahastatava transpordi infrastruktuuri planeerimisel aastateks 2007
– 2013.
Transpordi arengukava elluviimiseks koostatakse rakendusplaan. Käesoleval hetkel
lähtutakse rakendusplaanist aastateks 2010 ja 2011.5
Kergliiklusega seotut käsitleb arengukava meede 7.3 – kergliikluse soodustamine.
Tulemusnäitajaks on kergliikluse osakaalu suurenemine tööl käimisel kuni 10%-ni.
Meetme selgituses kirjeldatakse:
Lisaks ühistranspordile on ka teisi keskkonnasõbralikke liikumisvõimalusi, mida ei tohiks
tahaplaanile jätta. Euroopa riikides on laialdaselt levinud kergliikluse kasutamine üldise
transpordikoormuse vähendamiseks.
Kergliikluse süstemaatiliseks arendamiseks on ette nähtud kergliikluse edendamise
rakendusplaani väljatöötamine.

5

Arengukava ja rakendusplaan on kättesaadavad Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi
veebilehel http://www.mkm.ee/transport-3/ (kasutatud 25.01.2011)
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Peamiste tegevussuundadena kirjeldab arengukava:
-

Kergliikluse infrastruktuuri oluline parandamine nii asulates kui ka asulavälistel
teedel
Töötatakse välja juhendid kergliikluse ohutuse ja juurdepääsu arendamiseks.
Kergliikluse propageerimine

Vastavalt arengukava rakendusplaanile aastateks 2010 ja 2011 on kergliikluse
rakendusplaani koostamise osas esitatud täpsustus: Täidetud osaliselt. Välja on töötatud
maanteeäärsete kergliiklusteede arendamise põhimõtted, asulate jaoks ei ole hetkel
kavas sarnaseid põhimõtteid välja töötada, kuna tegemist on kohaliku omavalitsuse
pädevusse kuuluva küsimusega ning riigil puuduvad hoovad põhimõtete rakendamiseks.
Samas on mõistlik välja töötada soovituslikud juhised, mis lihtsustaksid KOV-del
kergliikluse planeerimist, kuid selleks puudub hetkel ressurss. Muudetud ka sõnastust,
sest rakendusplaan ei ole antud kontekstis korrektne nimetus.

1.4.4 Euroopa Liidu tasandil olulised keskkonnaeesmärgid
Euroopa säästva arengu strateegia
Euroopa Ülemkogu poolt aastal 2006 heakskiidetud Euroopa säästva arengu strateegia
näol on tegemist aastast 2001 pärineva strateegia uuendatud versiooniga. Strateegia
eesmärgiks on keskkonnakaitse, sotsiaalse õigluse ja ühtekuuluvuse, majandusliku
jõukuse ja rahvusvaheliste kohustuste täitmise edendamine Euroopa Liidus tervikuna ja
kõigis
liikmesriikides
olukorrale
vastavalt.
Strateegia
esitab
prioriteetsed
arenguvajadused järgnevate valdkondade lõikes:
-

kliimamuutused ja puhas energia,
säästev transport,
säästev tarbimine ja tootmine,
loodusressursside säilitamine ja haldamine,
rahvatervis,
sotsiaalne kaasatus, demograafia ja ränne,
ülemaailmne vaesus ja säästva arengu alased väljakutsed.

Aastal 2009 viidi läbi säästva arengu strateegia läbivaatamine ning koostati vastav teatis.
Teatises loetletakse valdkonnad, millele edasises säästva arengu strateegia elluviimises
peaks keskenduma, nende hulgas: aidata kaasa kiirele üleminekule vähem CO2-heiteid
tekitavale ja vähe sisendeid kasutavale majandusele, mis põhineb energia- ja
ressursitõhusal tehnoloogial ja säästval transpordil, ning edendada säästvamat
tarbimiskäitumist
Kergliikluse teemaplaneering aitab kaudselt kaasa strateegia eesmärkide saavutamisele:
planeeringuga kavandatu elluviimisel parandatakse inimeste võimalusi jalgsi või
jalgrattaga liikumiseks ning ühistranspordi kasutamiseks, vähendades vajadust isikliku
auto kasutamiseks. Selle tulemusena vähendatakse liiklusest tulenevat heitmekogust
ning õhusaastet eelkõige linnalises keskkonnas. Planeeringu elluviimine aitab kaudselt
kaasa terviseedendusele, vähendades keskkonnast tulenevaid terviseriske ning
parandades vabas õhus veetmise võimalusi.
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Euroopa kui liiklusohutusala: poliitikasuunised liiklusohutuse valdkonnas
aastateks 2011–2020
Euroopa Komisjoni teatises „Euroopa kui liiklusohutusala: poliitikasuunised liiklusohutuse
valdkonnas aastateks 2011–2020“ esitatakse üldine juhtimisraamistik ja liiklusohutusega
seotud kaugeleulatuvad eesmärgid, millest tuleks lähtuda riiklike ja kohalike strateegiate
koostamisel.
Kergliikluse teemaplaneeringu seisukohalt on oluline esitatud seitsmes eesmärk: pöörata
rohkem tähelepanu vähemkaitstud liiklejatele. Sellistena kirjeldatakse:
-

Mootoriga kaherattalised sõidukid
Jalakäijad ja jalgratturid
Eakad ja puudega inimesed

Esitatud on ettepanekud meetmete rakendamiseks, mis peaksid parandama liikluses
vähem kaitstud osapoolte ohutust. Kergliikluse teemaplaneeringu seisukohalt on
olulisemad:
-

-

Alates 2003. aastast on ELis võimalike vigastuste vähendamiseks vastu võetud
mitmeid õigusakte (nt sõidukite esiosa löögisummutuse, kaasaegsete
pidurisüsteemide, pimealapeeglite kohustuslikuks muutmise kohta). Uurida tuleb
täiendavaid võimalusi (nt parem nähtavus, kiiruskontroll, piisav infrastruktuur
motoriseerimata transpordile, ohtliku transpordi eraldamine segaliiklusvoolust
jne). Kuna probleemid on põhiliselt seotud linnaliiklusega, tuleb enamik meetmeid
rakendada
kohalikul
tasandil.
Arvestades
jalgrattaliiklusest
tõusvat
märkimisväärset tulu keskkonnale, kliimale, liikluse sujuvusele ja tervisele, tasub
kaaluda, kas selles valdkonnas poleks võimalik rohkem ära teha.
Komisjon teeb asjakohased ettepanekud, et /.../ suurendada jalgratturite ja teiste
vähemkaitstud liiklejate turvalisust, näiteks sobiva infrastruktuuri loomise
toetamise teel.
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2 Ülevaade planeeringualast
2.1 Harju maakond Eesti kontekstis
Harjumaa on mitmes mõttes Eesti suurim maakond. Maakonnas elab enam kui 40% Eesti
rahvastikust, ühtlasi on tegemist ainukese maakonnaga, mille rahvaarv on viimase
kümne aasta jooksul tõusnud, seda riigi kogurahvastiku vähenedes. Eesti kõrgeim – riigi
vastavast näitajast neli korda suurem – on maakonna asustustihedus, kuigi ka Harjumaa
kogupindala jääb maakondadest alla vaid Pärnu maakonnale. Harju maakonnas
toodetakse ligi 60% Eesti sisemajanduse koguproduktist – tõsi, valdav osa sellest
Tallinna
linnas.
Mõnevõrra
tagasihoidlikum
maakondade
keskmisest
on
põllumajanduslikult kasutatava maa osakaal6. Täpsemad andmed järgnevas tabelis.
Tabel 1. Harjumaa võrreldes muude maakondadega – peamised statistilised näitajad.
Algandmed: Eesti Statistikaamet, http://pub.stat.ee (27.01.2011)
Rahvaarv
20002010*

Põllukultuuride
AsustusMaakonna
Rahvastiku
Pindala,
kasvupinna
tihedus,
osatähtsus
osakaal
km²
osakaal
in/km²
riigi SKP-s
kogu
maakonna
Eestist
pindalast

2010*
↓

2000

1 323 323

1 372 438

-3,7%

100%

43432

30,9

13%

100%

552 282

526 327

+4,7%

41,7%

4333

121,5

7%

59,6%

sh Tallinn
Ida-Viru
maakond
Tartu
maakond
Pärnu
maakond
LääneVirumaa
Viljandi
maakond
Rapla
maakond
Võru
maakond

397 287

401 050

-0,9%

30%

158

2523,2

158 479

180 233

-13,7%

12%

3364

50,1

5%

8,1%

145 244

149 766

-3,1%

11%

2993

50,1

19%

10,4%

86 821

91 376

-5,2%

6,6%

4807

18,4

9%

4,7%

62 780

69 603

-10,9%

4,7%

3628

18,5

22%

3,4%

50 770

58 110

-14,5%

3,8%

3422

16,2

17%

2,3%

35 961

37 651

-4,7%

2,7%

2980

12,3

10%

1,4%

35 495

40 003

-12,7%

2,7%

2305

16,4

12%

1,5%

Jõgeva

33 610

38 372

-14,2%

2,5%

2604

14,1

20%

1,2%

Kogu
Eesti
Harju
maakond

6

49,2%

Põllumajanduslikult kasutatava maa osakaal on esitatud vastavalt Eesti Statistikaameti
metoodikale, mis tugineb Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) andmetele ning
iga-aastastele statistilistele aruannetele. Vt täpsemalt Eesti Statistikaameti veebilehel
http://pub.stat.ee/pxweb.2001/database/Majandus/13Pellumajandus/06Pellumajandussaaduste_tootmine/06Taimekasv
atussaaduste_tootmine/PM_028.htm
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Rahvaarv
2010*
↓

2000

20002010*

Põllukultuuride
AsustusMaakonna
Rahvastiku
Pindala,
kasvupinna
tihedus,
osatähtsus
osakaal
km²
osakaal
in/km²
riigi SKP-s
kogu
maakonna
Eestist
pindalast

maakond
Saare
maakond
Järva
maakond
Valga
maakond
Põlva
maakond
Lääne
maakond
Hiiu
maakond

33 055

36 019

-9%

2,5%

2922

11,9

5%

1,8%

32 635

37 204

-14%

2,5%

2460

14,7

26%

1,6%

32 029

35 874

-12%

2,4%

2044

16,7

12%

1,2%

29 435

32 746

-11,2%

2,2%

2165

14,3

17%

1,2%

25 346

28 693

-13,2%

1,9%

2383

11,5

9%

1,2%

9 381

10 461

-11,5%

0,7%

1023

9,8

2%

0,4%

*Aasta 2010 rahvaarv on Eesti Statistikaameti poolt sündide ja surmade, samuti rändesündmuste
alusel igaaastaselt korrigeeritav rahvaloendusel kogutud andmete põhjal esitatav rahvaarv
Toodud statistilised andmed kirjeldavad hästi Harjumaa üldist positsiooni Eestis ja
viimastel aastatel aset leidnud arenguid. Harjumaa administratiivseks keskuseks on
pealinn Tallinn. Tallinn oma olulisusega on välja kujundanud linna lähiala, milles toimub
aktiivne majandustegevus ning kinnisvaraarendus. Rahvastiku koondumine Tallinna
linnastusse (samuti muudesse Eesti linnadesse) on toimunud lainetena läbi
aastakümnete. Siin toodud andmetes kajastub ka möödunud aastakümne erijoon
asustuse kujunemises, mis on hästi nähtav Tallinna, Harjumaa ja kogu Eesti rahvaarvu
toel – lisaks elanike koondumisele linna toimus aastatuhande alguses aktiivne
valglinnastumine, funktsionaalne linnastu väljus linna administratiivpiiridest. Sellega
seoses suurenes oluliselt suuremate linnadega külgnevate omavalitsuste rahvaarv (vt ka
eelnenud tabel – Tallinna linna rahvaarv on ajavahemikus 2000-2010 püsinud samal
tasemel või veidi vähenenud, samal ajal kui kogu Harjumaa rahvaarv on oluliselt
kasvanud), tekkisid uusasumid ja sellega seoses muutus osaliselt senine asustusmuster.
Jätkuvalt on aga oluliseks sihtpunktiks ka Tallinn, seda eelkõige mujalt Eestist lahkujate
jaoks. Tõdetud ongi, et linnade naaberomavalitsuste rahvaarv on kasvanud nimelt
keskuslinnadest lahkujate arvel – mis ühtlasi tähendab, et „uutel elanikel“ säilivad
tugevad seosed keskuslinnaga, Harjumaa puhul Tallinnaga.

2.2 Harjumaa omavalitsused
Harju maakonnas on 24 omavalitsust, neist kuus linnad. Elanikearvu poolest suurim on
Tallinna linn – ülejäänud omavalitsustes elab vähem kui viiendik maakonna elanikest.
Tallinna ümbritsevate omavalitsuste rahvaarv on viimase aasta jooksul väga aktiivselt
tõusnud – Viimsi vallas on tõus olnud enam kui 50%, aga ka muudes
naaberomavalitsustes on tõus olnud oluline. Samal ajal on valdades, mis jäävad
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Tallinnast eemale, rahvaarv oluliselt langenud ning seda aktiivsemalt, kui Eestis
keskmiselt. Täpsemad andmed järgnevas tabelis.
Tabel 2. Harjumaa omavalitsused – peamised statistilised näitajad.
Algandmed: Eesti Statistikaamet, http://pub.stat.ee (27.01.2011)
Rahvaarv
20002010*

AsustusRahvastiku
Pindala,
tihedus,
osakaal
km²
in/km²
kogu
maakonnast

2010*
↓

2000

Harju maakond

552 282

526 327

+4,7%

100%

4333,1

121,5

Tallinn

397 287

401 050

-0,9%

71,9%

158,3

2523,2

7981 +53,7%

Viimsi vald

17 232

Maardu linn

17 064

3,1%

72,8

124,5

+2%

3,1%

22,8

726,2

Harku vald

12 572

6600 +47,5%

2,3%

159,8

45,6

Rae vald

12 217

7961 +34,8%

2,2%

206,7

41,0

Keila linn

9790

9410

+3,9%

1,8%

10,5

901,5

Saku vald

9532

7308 +23,3%

1,7%

171,1

44,2

Saue vald

9492

7306

+23%

1,7%

196,1

38,9

Kuusalu vald

6640

6534

+1,6%

1,2%

707,9

9,0

Jõelähtme vald

6186

5215 +15,7%

1,1%

210,9

25,0

Saue linn

6099

4943

+19%

1,1%

3,5

1501,7

Anija vald

5926

6382

-7,7%

1,1%

520,9

11,9

Kose vald

5845

5848

-0,1%

1,1%

237,3

24,1

Vasalemma vald

5161

5171

-0,2%

0,9%

38,7

129,5

Keila vald

4904

3834 +21,8%

0,9%

179

21,4

Raasiku vald

4721

4434

+6,1%

0,9%

158,9

27,4

Kiili vald

4660

2368 +49,2%

0,8%

100,4

25,9

Paldiski linn

4283

4250

+0,8%

0,8%

60,2

68,6

Nissi vald

3143

3360

-6,9%

0,6%

264,9

12,2

Loksa linn

3121

3499

-12,1%

0,6%

3,8

893,2

Kernu vald

2310

1695 +26,6%

0,4%

174,7

9,5

Padise vald

1757

1776

-1,1%

0,3%

366,6

4,7

Kõue vald

1569

1727

-10,1%

0,3%

295,5

5,4

16 716

771
959 -24,4%
0,1%
12
71,5
Aegviidu vald
*Aasta 2010 rahvaarv on Eesti Statistikaameti poolt sündide ja surmade, samuti
rändesündmuste alusel igaaastaselt korrigeeritav rahvaloendusel kogutud
andmete põhjal esitatav rahvaarv. Antud metoodika alusel saadud rahvaarv
võib erineda Rahvastikuregistri andmetest

2.3 Looduslik seisund
Teemaplaneeringu ala asub Põhja-Eestis Harju maakonnas. Harju maakond paikneb
kolmes maastikurajoonis: Põhja-Eesti rannikumadalikul, Põhja-Eesti lavamaal ja
Kõrvemaal. Aluspõhja moodustavad kesk-ja ülemordoviitsiumi lubjakivid, pinnakatteks
Töö nr 1400/10
Aruanne planeeringu vastuvõtmise ja avalikustamise etapis

22
Harjumaa kergliikluse teemaplaneering
KSH aruanne

on lubjarikas rähkne moreen, keskmise paksusega 2-10 m (mõnes piirkonnas võib olla ka
vähem kui 1 m ja kuni 20 m). Madalamates reljeefi osades esineb pinnakattena ka
limnoglatsiaalseid või rabasetteid ning turvast. Huumuserikka mullakihi paksus on
keskmiselt 20 cm.
Majandus- ja joogivee allikaks on Harju maakonnas väljaspool Tallinna põhjavesi.
Tarbitakse kvaternaarisetete ja kolme aluspõhjalise veekompleksi ja veekihi vett:
ordoviitsiumi veekompleks, ordoviitsium-kambriumi veekiht ja kambrium-vendi
veekompleks. Kvaternaari veekompleks on levinud kogu maakonna territooriumil, välja
arvatud alvarite alad, kus pinnakatte paksus on alla 1 m.
Harju alamvesikonna maapinnalt esimese aluspõhjalise veekompleksi põhjavee kaitstus
on valdavalt nõrk – ligikaudu 70%-l kogu maakonna pindalast; 12% alast on kaitsmata
põhjaveega, 10% alast keskmiselt kaitstud ning 8% – hästi kuni väga hästi kaitstud
põhjaveega. Põhjavee kaitstuse all mõistetakse veekihi kaetust nõrgalt vett läbilaskva
pinnasekihiga, mis takistab reoaine imbumist maapinnalt põhjavette, st maapinnalt
esimesse aluspõhjalisse veekompleksi. Põhjavee kaitstus sõltub eelkõige looduslikest
tingimustest, st põhjaveekihti (-kompleksi) katva pinnasekihi paksusest, selle
litoloogilisest koostisest ja filtratsiooniomadustest 7.
Maakonna piires suubub merre 34 jõge ja muud vooluveekogu, pikimad ja suurima
valgalaga on Jägala, Keila ja Pirita jõgi ning Valgejõgi. Harjumaa sajast järvest on
suurimad Ülemiste, Kahala ja Harku järv. Füüsikalis-keemilistelt omadustelt on suurema
osa Harju piirkonna jõgesid halva kvaliteediga, peamiselt on põhjuseks vee lämmastikuja fosforisisaldus. Mõningast orgaanilist reostust (BHT) on täheldatud jõesuudmeis
paiknevais seirejaamades.
Mitmekesiste elupaikade tõttu on Harjumaa taimestik liigirikas, haruldastest
taimeliikidest olulisemad on põhja lipphernes, alpi võipätakas, püsiksannikas ja mitmed
käpalised. Tähelepanuväärne on ka põõsasmarana rohke esinemine maakonna
loodeosas.
Suured metsa- ja soomassiivid maakonna ida-ja lääneosas pakuvad varjupaika
erinevatele loomaliikidele. Arvukalt on esindatud Eesti suurimad kiskjad: hunt, ilves ja
karu. Rohkesti leidub tetrede ja metsiste mängupaiku. Maakonna põhja osas vanades
merekindlustes ja kaevanduste koobastes on nahkhiirte talvitumispaigad. Olulisteks
lõhede kudemispaikadeks on Jägala, Keila, Pirita, Vasalemma, Loobu jõgi ja Valgejõgi.
Haruldasemad loomaliigid Harjumaal on ebapärlikarp, lendorav, kaljukotkas, must
toonekurg ja krüüsel8.
Harjumaa looduse kaitseks on moodustatud 135 kaitseala. Kaitse all on ka 240
üksikobjekti, milledest enamuse moodustavad rändrahnud (108) ja põlispuud (101)9.

7
8
9

Harju põhjaveekaitstuse kaart. Eesti Geoloogiakeskus, 2003
Vikipeedia, vaba entsüklopeedia, http://et.wikipedia.org/wiki/Harju_maakond (07.2.2011)
Keskkonnaregistri avalik teenus, http://register.keskkonnainfo.ee (13.2.2011)
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3 Planeeringu elluviimisega kaasnevad mõjud
3.1 Looduskeskkond
3.1.1 Pinnas ja veestik
Harju alamvesikonna alale on iseloomulik valdavalt õhuke pinnakate, keskmise
paksusega 3-5 m. Ala põhjapoolses osas esineb paekõrgendikke ja alvareid, kus
põhjavesi on kaitsmata. Sellele alale on iseloomulik ka aluspõhja kivimitesse lõikuvad
mattunud orud, mis on täitunud erineva vanusega kvaternaarisetetega, paksusega oru
keskel kuni 130-140 m. Mattunud orgude kaudu on aluspõhjalised veekompleksid
hüdrauliliselt seotud Kvaternaari veekompleksi pinnaseveega, mis loob ohu sügavamate
veekomplekside põhjavee reostumiseks. Iseloomulik on karsti levik, kus põhjavesi on
kaitsmata.
Lõuna suunas kattekihi paksus suureneb, moreentasandikud vahelduvad soo- ja
jääjärveliste ning liustikujõetekkeliste setete aladega. Põhjavee kaitstuse seisukohalt on
oluline nende setete paksus ning savikate kihtide esinemine läbilõikes. Valdavalt on
põhjavesi vähese või ebapiisava kaitstusega, kuid paksema pinnakattega savikate setete
ja viirsavi leviku aladel on põhjavesi keskmiselt kuni hästi kaitstud.
Asfaltkattega kergliiklusteede rajamisel toimub lokaalselt loodusliku pinnase katmine.
Kergliiklusteede ehitamise ja hilisema kasutamise käigus mõjutatakse nii teealust kui äärset pinnast. Olulisemate võimalike püsivate mõjudena saab välja tuua pinnase
tihendamisest ja asfaldiga katmisest tulenevalt pinnase looduslike funktsioonide
kadumist; lühiajaliste mõjudena ehitustegevusest tulenevaid võimalikke kütuselekkeid,
ehitusjäätmeid;
teeäärse
pinnase
saastumist
lumetõrjesooladega.
Tulenevalt
kergliiklusteede eeldatavast laiusest (suurima prognoositava liiklussageduse puhul 4m)
on mõjutatav maa-ala suhteliselt väike ning olulist negatiivset mõju keskkonnale ei
kaasne. Loodusliku kattega kergliiklusteede ja matkaradade rajamisel põhjaveele ja
pinnasele olulist mõju ei kaasne.

Kaardipõhine analüüs
Kaardipõhise analüüsi põhjal saab välja tuua, et Harjumaa põhja- ja läänepoolses osas
paiknevad kavandatavad kergliiklusteed valdavalt kaitsmata põhjaveega aladel. Mujal
piirkondades, kus põhjavesi on looduslikult paremini kaitstud, on ka planeeritavate teede
asukoht põhjavee kaitstuse suhtes varieeruv. Veekvaliteedi halvenemise riskid on
peamiselt ehitustööde ajal (saastunud ehitusplatsid, lekked, ohtlike jäätmete välja
kaevamine jne). Ehitusstaadiumis saab pinna- ja põhjavee reostumise ohtu kütuste ja
õlidega vähendada pidades rangelt kinni käitlemisnõuetest. Kütuste ja õlide
käitluskohtades peab olema vajadusel koheselt saadaval naftasaaduseid siduv absorbent.
Välja kaevatud pinnas tuleb ladustada selleks ette nähtud kohta ning tuleb rangelt vältida
pinnase ladustamist taimede kasvukohtadel.
Eraldi tähelepanu tuleb pöörata kergliiklusteede hooldusele talvel. Hooldust tuleb
teostada vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooniministri 13.05.2004 määrusele nr 132
„Teehoiutööde tehnoloogianõuded“, mille peatükis 10 on toodud talihoolduse nõuded.
Parimaks lahenduseks on ekspertide hinnangul pidev teede lumevaba hoidmine
(lumesahkade, puhurite, harjamise vms abil) ning seejärel puhastatud teede vajadusel
minimaalne soolamine. Lumekoristamist tuleb teha järjepidevalt ja kohe peale lumesadu,
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et teed liiklejate poolt kinni ei sõidetaks ja ei jõuaks tekkida jää. Kaitsmata ja nõrgalt
kaitstud põhjaveega aladel on libedusetõrjeks soovitav kasutada puistematerjale
(vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17.12.2002 määrusele „Tee
seisundinõuded“ § 5 p 17 võib libeduse tõrjeks kasutada abrasiivpuistematerjali, mille
tera läbimõõt on 2 kuni 6 mm).
Valdav osa kergliiklusteedest planeeritakse olemasolevate teede koridori (arvestatud on
100 m laiust koridori), olemasoleva teetammi suhtes paralleelselt. I prioriteedi
perspektiivsetest kergliiklusteedest kattub olemasolevate teedega (sh riigimaanteed,
kohalikud teed, tänavad, pinnasteed, rajad, raudteed) minimaalselt 98%, II prioriteedi
perspektiivsetest kergliiklusteedest minimaalselt 88%. Seetõttu muutub kergliiklusteede
rajamisega teetammiga ristisuunaline pinna- ja põhjavee liikumine tõenäoliselt vähe ja
eeldatavad muudatused veerežiimis on vähesed.

3.1.2 Taimestik ja loomastik. Rohevõrgustik
Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Asustust ja maakasutust suunavad
keskkonnatingimused”10
üheks
olulisemaks
eesmärgiks
on
loodusja
keskkonnakaitseliselt põhjendatuma ruumistruktuuri tagamine. Tuginedes erinevate
infrastruktuuride paiknemise ja vajaduste analüüsile, seatakse aladele vajalikud
kasutustingimused, mis peaksid tagama säästva arengu maakonnas.
Roheline võrgustik koosneb tuumaladest ja koridoridest, mis on ühendatud ühtselt
funktsioneerivaks tervikuks. Kogu võrgustiku toimimine toetub tugialadele, mis on
ümbritseva keskkonna suhtes kõrgema väärtusega loodusalad ning mis on tavaliselt juba
looduskaitse alla võetud. Koos piisavalt suurte ja terviklike metsamassiividega
moodustavad need tuumala. Rohelise võrgustiku sidususe ja terviklikkuse tagavad
koridorid.
N-ö rohevõrgustiku teemaplaneering seab rohelise võrgustiku tugialadele ja koridoridele
üldised kasutustingimused, mis peavad tagama rohelise võrgustiku toimimise. Täpsemad
kasutustingimused määratakse rakenduslike töödega. Vastavalt teemaplaneeringule tuleb
arendustegevused, mis muudavad maa sihtotstarvet või kavandavad joonehitisi, tuleb
kooskõlastada maavalitsuse ja keskkonnaametiga ning nende keskkonnamõju hindamisel
tuleb tähelepanu pöörata rohevõrgustiku funktsioneerimisele. Suurtele tugialadele ja
koridoridele on reeglina vastunäidustatud teatud infrastruktuuride rajamine. Juhul, kui
nende rajamine on möödapääsmatu, tuleb eriti hoolikalt valida rajatiste asukohta ja
leevendada
võimalikku
negatiivset
mõju.
Suurte
tugialade
spetsiaalseid
kasutustingimused, mis lähtuvad nende režiimist kaitsealuste loodusobjektidena, on
kirjeldatud nende kaitseeeskirjades ja kaitsekorralduskavades.
Peamiseks loomastikku mõjutavaks asjaoluks kergliiklusteede rajamisel on neile sobivate
liikumisteede ja elupaikade killustamine, mis on selgelt seotud mõjuga rohevõrgustikule.
Rohevõrgu ribastruktuurid on vajalikud loomade liikumisteede tagamiseks. Isegi juhul,
kui loomadel leidub teatud tuumalal piisavalt sööki ja varjetingimusi väikse kohaliku
populatsiooni ülalpidamiseks, ei tähenda see pikemast elujõulise asurkonna säilimist, kui
10

Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneering „Asustust ja maakasutust suunavad
keskkonnatingimused“ Tallinn 2003. Kättesaadav Harju Maavalitsuse veebilehel
http://www.harju.ee/public/Maakonnaplaneering/Rohevork/Seletuskiri_rohevork_20070327110303
.pdf
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genofondi ei rikastata. Selleks, et loomad oleksid võimelised liikuma ja erinevad
populatsioonid omavahel kohtuks, on vaja rohekoridore, mis ühendavad ka erinevaid
tuumalasid.

Kaardipõhine analüüs
Kergliiklusteid kavandatakse enamasti olemasolevate teede/raudteede koridori,
rohevõrgustiku struktuure lõikavad uued teed on ette nähtud vaid üksikutes kohtades.
Asukohad, kus rohevõrgustikus planeeritakse kergliiklusteid olemasolevatest teedest
eraldi (vastavalt maakonnaplaneeringu rohevõrgustiku teemaplaneeringule):
-

Paldiski poolsaarel risti üle tipuosa, osaliselt tuumalal;
Keila vallas Kloogaranna külas läbi tuumala;
Saku vallas Kirdalu külas osaliselt tuumalal;
Harku vallas Muraste külas osaliselt mereäärsel tuumalal;
Harku vallas Tabasalu alevikus osaliselt uus tuumalal;
Saue vallas Vanamõisa külas raudteest lõuna pool, läbi tuumala;
Saku vallas Männiku külas paralleelselt Männiku teega, lääne pool, tuumalal;
Rae vallas Järveküla külas Viljandi maanteest ida suunas läbi tuumala;
Rae vallas Kurna külas Tallinn-Tartu maanteest lääne pool läbi rohekoridori;
Kuusalu vallas läbides Mäepea, Salmistu ja Valkla külasid, läbi rohekoridori;

Ehitustegevuse käigus tuleb kasutada selliseid seadmeid ja tehnoloogilisi võtteid, mis
kahjustavad pinnast kõige vähem (väiksemad masinad, trasside
rajamisel
pealtkaevamise vältimine, vajadusel teha kaevetööd käsitsi jms), seeläbi välditakse
otsest negatiivset mõju taimestikule.
Ehituse ajal ei tohi masinatega sõita väljapoole töömahtude piire ega ladustada sinna
ajutiselt pinnast. Rohevõrgustiku aladel tuleb eelistada loodusliku teekatte kasutamist.
Kuna enamasti on tegemist olemasolevate teekoridoridega, ei vähenda kergliiklusteede
kavandamine piirkonna elukeskkonna väärtust oluliselt ka loomastiku jaoks. Terviseradu
on planeeritud enam ka rohevõrgustiku struktuuridele, kuid see ei oma olulist killustavat
ega muud negatiivset mõju. Seda aga eeldusel, et kavandatavad rajad ei ole valgustatud.
Terviseradade näol on tegemist valdavalt olemasolevate või omavalitsuste
üldplaneeringutega kavandatud radadega.
Rohevõrgustiku tuumaladel ja ka ribastruktuuridel on soovitav vältida valgustatud teede
ja radade rajamist. Kergliiklustee valgustuse rajamisel tuleb valgustid paigaldada
selliselt, et valgus langeks ainult teele.
Taimkatte vähenemise seisukohalt on lisaks kavandatud kergliiklusteedele oluline
kergliiklust toetava taristu kavandamine – loodusliku kattega pindade vähenemise
seisukohalt eelkõige kergliiklusteedega seotud autoparklate rajamine. Planeeringu
seletuskirjas on kergliiklusteedega seotud autoparklaid kirjeldatud kui kavandatud
teedevõrgule ligipääsu parandavaid rajatisi. Parklate rajamine on põhjendatud juhul, kui
kergliiklusteede välja arendamisel on loodud võimalused ka sportimiseks. Planeeringu
koostamise käigus kerkis esile küsimus parklate arvatavast suurusest – teatud
asukohtades võib parkimisvajadus hüppeliselt suureneda seoses ürituste toimumisega.
Sellisel põhjendusel autoparklate suurendamine ei ole põhjendatud – ürituste toimumise
korral on tegemist ajutise parkimisvajadusega, mille rahuldamiseks tuleks kasutada
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ajutisi lahendusi. Nii välditakse ulatuslike kaetud pindade teket. Ajutist parkimisvajadust
saab lahendada näiteks ajutiste kattemattidega (vt järgnev joonis).

Joonis 1. Ajutist hüppeliselt kasvavat parkimisvajadust näiteks ürituste korral saab
lahendada ajutiste kaitsemattidega. Nii välditakse vajadust ulatuslike pindade katmiseks
ning pinnakatte kahjustamist. Foto: http://www.boddingtonsltd.com/forestry/images/GrassProtecta-Slip-resistant-mesh.JPG (22.3.2011)

3.1.3 Kaitstavad loodusobjektid
Vastavalt looduskaitseseaduse §-le 4 on kaitstavateks loodusobjektideks:
-

kaitsealad (sh kaitsealused pargid);
hoiualad;
kaitsealused liigid, kivistised ja mineraalid;
püsielupaigad;
kaitstavad looduse üksikobjektid;
kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstavad loodusobjektid.

Negatiivne pikaajaline mõju võib esineda juhul, kui kergliiklustee kavandatakse kaitstava
loodusobjekti alale või piiranguvööndisse ning ehitiste alune taimestik hävitatakse.
Pindalaliste loodusobjektide puhul on negatiivset mõju võimalik vältida järgides
looduskaitseseaduses ja asjakohastes kaitse-eeskirjades sätestatud piiranguid. Niiöelda
punktobjektide puhul on võimalik otsene mõju välistada (või leevendada) kergliiklustee
reaalse paigutusega kavandatud 100-meetrise koridori raames.

Kaardipõhine analüüs
Kaardipõhise analüüsi tulemusel tuvastati n-ö tähelepanu vajavad kohad planeeringus,
kus
kavandatavate
kergliiklusteede
paiknemine
võib
mõjutada
kaitsealuseid
loodusobjekte. Kergliiklusteede ja kaitstavate loodusobjektide paiknemise võrdluses
arvestati eelkõige I ja II prioriteedi planeeritavaid kergliiklusteid, kuid vajadusel käsitleti
ka terviseradu. Hinnangust jäid välja olemasolevad ja projekteeritavad kergliiklusteed.
KSH koostajad teevad ettepaneku teemaplaneeringu kaardil markeerida edaspidi
täiendavat tähelepanu vajavad kohad, võimaldamaks probleemkohtadega arvestamist
edasises planeerimises ja võrgustiku välja arendamisel. Analüüsil aluseks olnud tabelid ja
joonised on leitavad aruande lisade koosseisus (LISA 3 ja LISA 4 – eraldiseisva
dokumendina, digitaalselt).
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Kaitsealad
Alljärgnevas tabelis on välja toodud kaitsealad Harjumaal, millele on planeeringuga
kavandatud kergliiklusteid ning kus seetõttu on edaspidi vajalik täiendavalt tähelepanu
pöörata tee paigutamisele looduses.
Tabel 3. Potentsiaalselt mõjutatavad kaitsealad.
Alade paiknemine: Keskkonnaregistri avalik teenus, http://register.keskkonnainfo.ee
Kaitseala

Asukoht

1

Harku mõisa park

Harku alevik, Harku vald

2

Pakri maastikukaitseala

Paldiski linn

3

Kurna mõisa park

Kurna küla, Rae vald

4

Kiiu mõisa park

Kiiu alevik, Kuusalu vald

5

Alavere mõisa park

Alavere küla, Uuearu küla, Anija vald

6

Anija mõisa park

Anija küla, Anija vald

7

Viimsi mõisa park

Viimsi alevik, Viimsi vald

8

Viimsi sanglepik

Haabneeme alevik, Viimsi vald

9

Kostivere mõisa park

Kostivere alevik, Jõelähtme vald

10

Kiviloo mõisa park

Kiviloo küla, Raasiku vald

11

Kõrvemaa maastikukaitseala

Harjumaal: Aegviidu vald, Anija vald, Kõue vald

12

Lahemaa rahvuspark

Harjumaal: Kuusalu vald, Loksa linn

13

Kolga mõisa park

Kolga alevik, Kuusalu vald

14

Kose-Uuemõisa mõisa park

Kose-Uuemõisa alevik, Kose vald

15

Põhja-Kõrvemaa looduskaitseala

Anija vald, Kuusalu vald

16

Paunküla maastikukaitseala

Kose vald, Kõue vald

17

Paunküla mõisa park

Paunküla küla, Kõue vald

18

Rannamõisa maastikukaitseala

Harku vald

19

Muraste looduskaitseala

Harku vald

20

Vääna mõisa park

Vääna küla, Harku vald

21

Naage maastikukaitseala

Naage küla, Harku vald

22

Tuhala mõisa park

Tuhala küla, Kose vald

23

Kõue-Triigi mõisa park

Harmi küla, Triigi küla, Kõue vald

24

Saku mõisa park

Saku alevik, Saku vald

25

Keila-Joa mõisa park

Keila joa vald, Meremõisa küla, Keila vald

26

Vasalemma mõisa park

Lemmaru küla, Vasalemma vald

27

Laitse mõisa park

Laitse küla, Kernu vald

28

Haiba mõisa park

Haiba küla, Kernu vald

29

Muraste mõisa park

Muraste küla, Suurupi küla, Harku vald

30

Pirita jõeoru maastikukaitseala

Iru küla, Jõelähtme vald; Tallinna linn

31

Kostivere maastikukaitseala

Jõelähtme vald

32

Ravila mõisa park

Ravila alevik, Kose vald

33

Kumna mõisa park

Kumna küla, Harku vald

34

Vääna maastikukaitseala

Harku vald

35

Valingu tammik

Tutermaa küla, Harku vald; Valingu küla, Saue vald

36

Ohtu mõisa park

Ohtu küla, Keila vald
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Kaitseala

Asukoht

37

Pikva mõisa park

Pikva küla, Anija vald

38

Viti mõisa park

Harku vald

Kaitsealade piiresse kavandatavad kergliiklusteed ning terviserajad omavad olulist
rekreatiivset väärtust. Radade rajamisel ei rikuta oluliselt looduskeskkonda, soovitav on
loodusliku katendi kasutamine. Lihtsustamaks kaitsealadega arvestamist kergliiklusteede
võrgustiku
edasise
arendamise
käigus,
kantakse
võimalikud
probleemkohad
planeeringukaardile.
Looduskaitseseaduse alusel kaitse alla võetud loodusobjektide kaitse reguleerimiseks on
koostatud kaitsealade kaitse-eeskirjad, milles on ära määratud kaitsealadel ja
kaitsealuste loodusobjektide lähedal lubatud ja keelatud tegevused. Edasisel
kergliiklusteede planeerimisel tuleb arvestada kaitse-eeskirjades sätestatud piirangutega.

Hoiualad
Alljärgnevas tabelis on välja toodud hoiualad, millele kavandatakse kergliiklusteid ning
kus seetõttu on edaspidi vajalik täiendavalt tähelepanu pöörata tee paigutamisele
looduses.
Tabel 4. Potentsiaalselt mõjutatavad hoiualad.
Alade paiknemine: Keskkonnaregistri avalik teenus, http://register.keskkonnainfo.ee
Hoiuala

Asukoht

1

Valkla klindi hoiuala

Valkla küla, Kuusalu vald

2

Pakri hoiuala

Harku vald, Keila vald, Padise vald, Paldiski linn

3

Vääna hoiuala

Harku vald

Kaitsealade piiresse kavandatavad kergliiklusteed ning terviserajad omavad olulist
rekreatiivset väärtust. Radade rajamisel ei rikuta oluliselt looduskeskkonda, soovitav on
loodusliku katendi kasutamine. Lihtsustamaks kaitsealadega arvestamist kergliiklusteede
võrgustiku
edasise
arendamise
käigus,
kantakse
võimalikud
probleemkohad
planeeringukaardile.
Edasisel kergliiklusteede planeerimisel tuleb arvestada looduskaitseseaduses sätestatud
piirangutega hoiualadele.

Kaitsealused liigid
Analüüsides kavandatavate kergliiklusteede paiknemist kaitsealuste liikide kasvukohtade
suhtes, saab välja tuua, et otsest potentsiaalset mõju omab teedevõrgustik (st
kasvukohad jäävad 100 m laiuse teekoridori sisse) II kaitsekategooria taimedele 29
kasvukohas (sh 10 erinevat liiki) ning III kaitsekategooria taimedele 43 kasvukohas (sh
18 erinevat liiki).
Kaitsealuste loomade elupaikade suhtes saab välja tuua, et otsest potentsiaalset mõju
omab teedevõrgustik (st loomade elupaigad jäävad 100 m laiuse teekoridori sisse) II
kaitsekategooria loomadele 27 asukohas (sh 9 erinevat liiki) ning III kaitsekategooria
loomadele 17 asukohas (sh 7 erinevat liiki).
Vastavalt looduskaitseseaduse §-le 55 on I ja II kaitsekategooria taimede ja seente
kahjustamine, sealhulgas korjamine ja hävitamine, keelatud, III kaitsekategooria
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taimede hävitamine ja loodusest korjamine on keelatud ulatuses, mis ohustab liigi
säilimist selles elupaigas. Paragrahvi 48 kohaselt: (1) I kaitsekategooria liikide kõikide
teadaolevate elupaikade või kasvukohtade kaitse tagatakse kaitsealade või hoiualade
moodustamise või püsielupaikade kindlaksmääramisega, (2) II kaitsekategooria liikide
vähemalt 50 protsendi teadaolevate ja keskkonnaregistris registreeritud elupaikade või
kasvukohtade kaitse tagatakse kaitsealade või hoiualade moodustamise või
püsielupaikade kindlaksmääramisega lähtuvalt alade esinduslikkusest, (3) III
kaitsekategooria liikide vähemalt 10 protsendi teadaolevate ja keskkonnaregistris
registreeritud elupaikade või kasvukohtade kaitse tagatakse kaitsealade või hoiualade
moodustamise või püsielupaikade kindlaksmääramisega lähtuvalt alade esinduslikkusest.
Samuti on vastavalt looduskaitseseaduse paragrahvile 53 (1) I ja II kaitsekategooria liigi
isendi täpse elupaiga asukoha avalikustamine massiteabevahendites keelatud.
Võimaldamaks kaitsealuste liikidega arvestamist planeerimise järgnevates etappides ja
negatiivse mõju ennetamist, kantakse potentsiaalsed probleemkohad planeeringu
kaardile. Otsene mõju tuleb antud asukohtades välistada kergliiklustee reaalse
paigutusega kavandatud 100-meetrise koridori raames. Juhul kui teed ei ole mingil juhul
võimalik paigutada väljapoole kaitsealuste taimeliikide kasvukohti, kaaluda taimede
ümberistutamist. Kui ka kavandatava tee läheduses on tegemist väärtusliku
taimestikuga, tuleb vältida pinnase koorimist või kokkulükkamist seal, kus see ei ole
vältimatu. Üheks võimaluseks on rajada piirded, et kergliiklusteedel paiknevad liiklejad ei
pääseks kaitstavate taimeliikide elupaikadele. Edasisel kergliiklusteede planeerimisel
tuleb arvestada looduskaitseseaduses sätestatud piirangutega kaitsealustele liikidele.
Häiriva mõju vähendamiseks linnustikule on soovitav ehitustööd ajastada väljapoole
pesitsusperioodi (15. aprill – 15. juuli). Parim tööde läbiviimise aeg (nii linnustiku kui ka
taimestiku seisukohalt) on 1. november – 20. märts.

Püsielupaigad
Alljärgnevas tabelis on välja toodud püsielupaigad, mis jäävad kavandatavate
kergliiklusteede otsesesse mõjualasse (st 100 m laiuse teekoridori sisse) ning kus
seetõttu on edaspidi vajalik täiendavalt tähelepanu pöörata tee paigutamisele looduses.
Tabel 5. Potentsiaalselt mõjutatavad püsielupaigad.
Paiknemine: Keskkonnaregistri avalik teenus, http://register.keskkonnainfo.ee

1
2

Püsielupaik
Vääna-Posti nahkhiirte
püsielupaik
Sooniidu eesti soojumika
püsielupaik

3

Laagri nahkhiirte püsielupaik

4

Ardu must-toonekure
püsielupaik

5

Ihasalu merikotka püsielupaik

Asukoht
Kiia küla, Saue vald; Püha küla,
Saue vald
Laitse küla, Vansi küla, Kernu
vald
Tänassilma küla, Laagri alevik,
Saue vald
Ardu küla, Silmsi küla, Kõue
vald
Vääna-Jõesuu küla, Harku vald;
Ihasalu küla, Jõelähtme vald
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Edasisel kergliiklusteede planeerimisel tuleb arvestada püsielupaikade kaitse-eeskirjades
sätestatud piirangutega. Otsene mõju on tuleb antud asukohtades võimalusel välistada
kergliiklustee reaalse paigutusega kavandatud 100-meetrise koridori raames.
Häiriva mõju vähendamiseks linnustikule on soovitav ehitustööd ajastada väljapoole
pesitsusperioodi (15. aprill – 15. juuli). Parim tööde läbiviimise aeg (nii linnustiku kui ka
taimestiku seisukohalt) on 1. november – 20. märts.

Kaitstavad looduse üksikobjektid
Alljärgnevas tabelis on välja toodud kaitstavad looduse üksikobjektid, mis jäävad
kavandatavate kergliiklusteede 200 m raadiusesse koridori (100 m koridor +
maksimaalne piiranguvöönd mõlemas suunas 50 m) ning kus seetõttu on edaspidi vajalik
täiendavalt tähelepanu pöörata tee paigutamisele looduses.
Tabel 6. Potentsiaalselt mõjutatavad kaitsealused üksikobjektid.
Paiknemine: Keskkonnaregistri avalik teenus, http://register.keskkonnainfo.ee
Üksikobjekt

Asukoht

1

Aruküla lehisepuiestee; (Pärna ja Lehise
puiestee; Põlispuude grupp)

2

Nelja kuninga kivi

3

Treppoja; Treppoja astangud

4

Ojasoo lehis

5

Põllküla rändrahn

6

Raasiku remmelgas

7

Riiasöödi tamm

8

Kõlli-Tooma tamm

9

Äksi suur rahn; Äksi rändrahn

10

Kuivajõe säng ja kaskede puiestee;
(Kuivajõe säng; Kuivajõe säng ja kased)

11

Ojasoo männid (2)

12

Saku paekivipaljand

13

Lohusalu tammed (2)

14

Iru aiandi kivi

15

Loomisvälja mänd

Aruküla alevik,
Raasiku vald
Kuusalu alevik,
Kuusalu vald
Kloogaranna küla,
Keila vald

Piiranguvöönd
30 m
10 m
50 m

Ojasoo küla, Kõue vald

50 m

Paldiski linn, Harjumaa

10 m

Raasiku alevik,
Raasiku vald
Randvere küla, Viimsi
vald
Kose-Uuemõisa alevik,
Kose vald

30 m
50 m
30 m

Kõue vald

10 m

Tade küla, Kose vald

30 m

Ojasoo küla, Kõue vald

30 m

Saku alevik, Saku vald

10 m

Keila vald

30 m

Maardu linn

10 m

Muuga küla, Viimsi
vald

30 m
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Tulenevalt piiranguvööndi ulatusest ja arvestades üksikobjekti kaugust kavandatava
kergliiklustee koridorist, selgus analüüsi käigus, et otseselt ei mõjutata järgnevaid
üksikobjekte: Saku paekivipaljand, Iru aiandi kivi ja Loomisvälja mänd.
Olemasolevad
kaitsealused
objektid
tuleb
säilitada.
Edasisel
kergliiklusteede
planeerimisel tuleb arvestada üksikobjektide kaitse-eeskirjades sätestatud piirangutega.
Võimaldamaks üksikobjektidega arvestamist planeerimise järgnevates etappides ja
negatiivse mõju ennetamist, kantakse potentsiaalsed probleemkohad planeeringu
kaardile. Otsene mõju on tuleb antud asukohtades välistada kergliiklustee reaalse
paigutusega kavandatud 100-meetrise koridori raames.

Kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstavad loodusobjektid
Alljärgnevas tabelis on välja toodud kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstavad objektid,
millele on planeeringuga kavandatud kergliiklusteid ning kus seetõttu on edaspidi vajalik
täiendavalt tähelepanu pöörata tee paigutamisele looduses.
Tabel 7. Potentsiaalselt mõjutatavad kohaliku kaitse all olevad objektid.
Alade paiknemine: Keskkonnaregistri avalik teenus, http://register.keskkonnainfo.ee
KOV kaitstavad loodusobjektid
Mäealuse maastikukaitseala
Haabneeme-klindiastangu
maastikukaitseala
Krillimäe maastikukaitseala
Leppneeme-Tammneeme
maastikukaitseala
Rohuneeme maastikukaitseala
Rahkvälja maastikukaitseala*
Lubja klindiastangu maastikukaitseala

Asukoht
Viimsi vald
Viimsi vald
Lubja küla, Viimsi vald
Viimsi vald
Rohuneeme küla, Viimsi vald
Tuhala küla, Tammiku küla,
Kose vald
Lubja küla, Viimsi vald

*Kose Vallavolikogu 17.09.2008 otsusega nr 191 on loobutud Rahkvälja
maastikukaitseala kaitsmisest kohalikul tasandil. Soovitav on
väärtustega kergliiklustee täpsemal kavandamisel siiski arvestada 11
Edasisel kergliiklusteede planeerimisel tuleb arvestada nimetatud loodusobjektide kaitseeesmärkidega.

3.1.4 Natura 2000 võrgustik
Üle-Euroopaline ökoloogiline võrgustik, Natura 2000, on loodud selleks, et kaitsta
väärtuslikke ja ohustatud looma-, linnu- ja taimeliike ning nende elupaiku. Õiguslikult

11

Tulenevalt Rahkvälja maastikukaitseala moodustamise vaidlustamisest on loobutud ala kohaliku
kaitse alla võtmisest. Kuna piirkonnas esineb loodusväärtuslikke objekte, on soovitav vaatamata
seadusliku kaitse puudumisest tähelepanu pöörata väärtuste säilitamisele kergliiklusteede täpsemal
kavandamisel.
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põhineb Natura-võrgustiku loomine kahel EL direktiivil – nn linnudirektiivil12, mille
ülesanne on kaitsta linde, ning nn loodusdirektiivil 13, mille ülesanne on kaitsta looma-, ja
taimeliike ning nende elupaiku ja kasvukohti. Sellest tulenevalt sisaldab Natura 2000
võrgustik kahte tüüpi alasid: linnualad (kaitset vajavate lindude kaitseks) ja loodusalad
(kaitset vajavate looduslike ja pool-looduslike elupaikade ja looma- ning taimeliikide
elupaikade kaitseks). Natura 2000 võrgustiku osadeks ei valita mitte kõiki linnu- ja
loodusdirektiivi liikide leiukohti ja elupaigatüüpide esinemiskohti, vaid ainult esinduslikum
osa neist.
Eestis kattuvad paljud Natura alad juba olemasolevate kaitsealadega. Kuna praeguste
kaitsealade kaitse-eeskirjad tagavad alade piisava kaitstuse, siis neile aladele eraldi
kaitsekorda ei rakendata, kuid väljaspool kaitsealasid olevate Natura alade kaitseks
moodustatakse hoiualad või püsielupaigad. Kaitsekord viimastes on sätestatud
looduskaitseseaduses ja/või püsielupaigana kaitse alla võtmise määruses.
Vastavalt loodusdirektiivi artikli 6 lõigetele 3 ja 4 tuleb mis tahes kava või projekti, mis
tõenäoliselt oluliselt mõjutab mõnda Natura 2000 võrgustiku ala, asjakohaselt hinnata
nende tagajärgede seisukohast, mida ta alale kaasa toob, silmas pidades ala kaitseeesmärke. Sealjuures võib tegevust ellu viia vaid juhul, kui on kindlaks tehtud, et
tegevus ei mõju kahjulikult asjaomase Natura ala terviklikkusele.

Kaardipõhine analüüs
Kaardipõhise analüüsi tulemusel tuvastati n-ö tähelepanu vajavad kohad planeeringus,
kus kavandatavate kergliiklusteede paiknemine võib mõjutada Natura alasid ning viidi
läbi Natura hindamine. Kergliiklusteede ja Natura alade paiknemise võrdluses arvestati
eelkõige I ja II prioriteedi planeeritavaid kergliiklusteid, kuid vajadusel käsitleti ka
terviseradu. Hinnangust jäid välja olemasolevad ja erinevate teeprojektidega kavandatud
kergliiklusteed, mis kajastuvad planeeringukaardil. KSH koostajad teevad ettepaneku
teemaplaneeringu kaardil markeerida Natura hindamise tulemustest tulenevalt
konfliktalad ning edaspidi täiendavat tähelepanu vajavad kohad, võimaldamaks
probleemkohtadega arvestamist edasises planeerimises ja võrgustiku välja arendamisel.
Üheski asukohas maakonnaplaneeringu täpsusastmes Natura 2000 alade paiknemisest
tulenevalt kergliiklustee rajamist ei välistatud: teemaplaneeringuga kavandatavate
kergliiklusteede väljaarendamine võib toimuda isegi mitmekümne aasta pärast, mil
looduslikud tingimused võivad olla muutunud, samuti sõltub reaalselt avalduv mõju
täpsematest asjaoludest kergliiklustee rajamisel. KSH aruandele on lisatud analüüside
aluseks olnud tabelid ja joonised (LISA 2 - eraldiseisva dokumendina, digitaalselt).

Kavandatava tegevuse mõjupiirkonda jäävate Natura alade iseloomustus
ning tõenäoliselt oluliste mõjude määratlemine ja hindamine
Natura hindamisel käsitletakse võimaliku mõjualana teemaplaneeringuga seatud
kergliiklusteede paiknemist ning nende lähipiirkonda jäävaid Natura alasid.
Kergliiklusteede lähipiirkonda jäävate Natura alade loetelu teostati GIS-päringuga
(analüüsimaterjalid esitatud: LISA 2 – eraldiseisva dokumendina, digitaalselt).
Kavandatava tegevuse otsene mõjupiirkond on teemaaala, mis jääb rajatava
12

Euroopa nõukogu direktiiv 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta
Euroopa nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ja loodusliku loomastiku ja
taimestiku kaitse kohta
13
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kergliiklustee alla. Natura hindamise kontekstis on tegemist joonobjekti rajamisega nii
Natura aladel kui väljapool Natura alasid.
Olulise mõju hindamisel on indikaatoritena kasutatud Euroopa Komisjoni poolt soovitatud
järgmisi indikaatoreid:
-

Elupaiga pindala kadu;
Killustatus;
Häirimine;
Populatsiooni asustustihedus;
Veevarud;
Veekvaliteet.

Kergliiklustee poolt tekitatav mõju on reeglina lokaalse iseloomuga. Kergliiklustee
rajamise ja likvideerimisega kaasnev otsene mõju (tee ehitamine) maastikule ja
taimestikule/loomastikule jääb reeglina projektiga käsitletava ala piiridesse ning seisneb
lokaalses infrastruktuuri aluse maa taimekoosluse hävimises ning taimkatte võimalikus
kahjustamises
ehitustööde
käigus.
Seega
loodusalade
puhul
on
peamised
mõjuindikaatorid, millele tuleb tähelepanu pöörata, elupaiga pindala kadu ja killustatus.
Linnualade puhul on olulisem vaadata kasutusaegseid mõjusid nagu häirimine ja sellest
tulenev võimalik populatsiooni asustustihedus.
Ala olemust määravates aspektides kavandatava tegevuse käigus olulisi muutusi ei tehta
ning kergliiklusteede rajamine veevarusid suuresti ei mõjuta (nt rajatavate ühendusteede
ehituse
käigus
tagatakse
veerežiimi
muutumatus).
Samuti
ei
keskenduta
teemaplaneeringu Natura hindamise käigus veekvaliteedi mõjudele. Veekvaliteet on
mõjutatud peamiselt ehituaegselt, millele tuleb suuremat tähelepanu pöörata
kergliiklusteede projekteerimis- ja ehitusetapis.
Tabel 8 ja Tabel 9 on hindamisel kasutatud ülal nimetatud indikaatoreid ning toodud
kokkuvõtlikult kavandatava tegevuse ja sellega kaasnevate tegevuste mõju kaitstavatele
elupaiga tüüpidele ja kaitsealustele liikidele kavandatavate tegevuste piirkonnas.
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Tabel 8. Potentsiaalselt mõjutatavad Natura loodusalad

1

2

3

Natura
loodusala

Kavandatavate tegevuste mõjupiirkonda
jäävate Natura loodusalade iseloomustus

Teede mõjupiirkonda jäävad Natura
väärtused ning tõenäoliselt oluliste
mõjude määratlemine ja hindamine

Alema
loodusala
EE0010107

I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid
on lubjarikkad madalsood läänemõõkrohuga (*7210), vanad loodusmetsad
(*9010), vanad laialehised metsad (*9020)
ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite
elupaiku kaitstakse, on kaunis kuldking
(Cypripedium calceolus), soohiilakas
(Liparis loeselii) ja eesti soojumikas
(Saussurea alpina ssp. esthonica).

Nimetatud loodusala küljest kulgeb
kõige lähemalt matka- ja
jalgrattarada ca 44 m kaugusel.
Seega mõju loodusala piires puudub,
ei avalda mõju loodusala
terviklikkusele ning on piisavas
kauguses, et tagada kaitstavate
elupaikade ja liikide säilimine.

Ardu
loodusala
EE0010112

I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on
vanad loodusmetsad (*9010).

Planeeritav kergliiklustee on
kavandatud maantee äärde, kus
looduala poolsest trassist ca 9 m
kaugusel paikneb loodusala.
Loodusala poolses osas, mis ulatub
teetrassini, kaitstav elupaigatüüp
vanad loodusmetsad puudub. Seega
mõju loodusala piires puudub ning ei
avalda mõju loodusala
terviklikkusele.

Jägala
loodusala

I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on
jõed ja ojad (3260);

Lähim planeeritav kergliiklustee jääb
ca 64 m kaugusele. Seega mõju

Soovitused järgnevates
etappides/Vajadusel
leevendavad meetmete
rakendamine
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Natura
loodusala

Kavandatavate tegevuste mõjupiirkonda
jäävate Natura loodusalade iseloomustus

EE0010150

II lisas nimetatud liigid, mille isendite
elupaiku kaitstakse, on saarmas (Lutra
lutra), paksukojaline jõekarp (Unio
crassus), harilik võldas (Cottus gobio),
jõesilm (Lampetra fluviatilis) ja lõhe (Salmo
salar.

4

Kolga lahe
loodusala
EE0010171

I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid
on veealused liivamadalad (1110),
rannikulõukad (*1150), karid (1170),
esmased rannavallid (1210), väikesaared
ning laiud (1620), rannaniidud (*1630),
püsitaimestikuga liivarannad (1640), valged
luited (liikuvad rannikuluited – 2120),
rusked luited kukemarjaga (*2140),
metsastunud luited (2180),
huumustoitelised järved ja järvikud (3160),
kadastikud (5130), liigirikkad madalsood
(7230) ning vanad loodusmetsad (*9010);
II lisas nimetatud liik, mille isendite
elupaika kaitstakse, on hallhüljes
(Halichoerus grypus).

5

Kostivere
loodusala
EE0010114

I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid
on karstijärved ja -järvikud (*3180), lood
(alvarid – *6280), nõrglubja-allikad
(*7220) ja plaatlood (*8240);
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Teede mõjupiirkonda jäävad Natura
väärtused ning tõenäoliselt oluliste
mõjude määratlemine ja hindamine

Soovitused järgnevates
etappides/Vajadusel
leevendavad meetmete
rakendamine

loodusala piires puudub, ei avalda
mõju loodusala terviklikkusele ning
on piisavas kauguses et tagada
kaitstavate elupaikade ja liikide
säilimine.

Kavandatakse üksnes terviseradasid,
mis on suures osa juba
olemasolevad. Väheoluline negatiivne
mõju.

Uute radade täpne asukoht
ja rajamine on vajalik
kooskõlastada piirkondliku
Keskkonnaametiga.

Planeeritav kergliiklustee on
kavandatud olemasoleva teetrassi
äärde, loodusala poolses osas jääb 3
m kaugusele olemasolevast Kostivere

Alalt algava elupaigatüübi
lõunaots võib saada
vähetähtsas ulatuses
mõjutatud teekoridori
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Natura
loodusala

Kavandatavate tegevuste mõjupiirkonda
jäävate Natura loodusalade iseloomustus

Teede mõjupiirkonda jäävad Natura
väärtused ning tõenäoliselt oluliste
mõjude määratlemine ja hindamine
loodusalast. Kergliikluste rajamisel
loodusala poolsele teeservale võib
kaasneda mõningane esmatähtsate
elupaigatüüpide pindala kadu.

6

7

Kuivajõe
loodusala
EE0010148

I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid
on jõed ja ojad (3260) ning nõrglubjaallikad (*7220);
II lisas nimetatud liik, mille isendite
elupaika kaitstakse, on harilik võldas
(Cottus gobio);

Kõrvemaa
loodusala
EE0060119

I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid
on liiva-alade vähetoitelised järved (3110),
vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised
järved (3140), huumustoitelised järved ja
järvikud (3160), liigirikkad niidud
lubjavaesel mullal (*6270), lamminiidud
(6450), rabad (*7110), siirde- ja
õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused
(7150), allikad ja allikasood (7160),
nõrglubja-allikad (*7220), vanad
loodusmetsad (*9010), vanad laialehised
metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud
(9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad

Soovitused järgnevates
etappides/Vajadusel
leevendavad meetmete
rakendamine
rajamise ja servaefekti tõttu.
Soovitav rajada
kergliiklustee olemasoleva
tee äärde, mis jääb
loodusalast üle tee.

Lähim planeeritav kergliiklustee jääb
ca 42 m kaugusele. Seega mõju
loodusala piires puudub, ei avalda
mõju loodusala terviklikkusele ning
on piisavas kauguses et tagada
kaitstavate elupaikade ja liikide
säilimine.

Planeeritav kergliiklustee on
kavandatud olemasoleva maantee
äärde, loodusala poolses teeservas
on mõjutatud elupaigatüüp – liivaalade vähetoitelised järved 3110 (vt
Joonis 8 lk 89). Alale jäävad ka
kavandatud matkarajad, millel on
väheoluline negatiivne mõju.

Planeeritava kergliiklustee
täpse asukoha valikul ja
projekteerimisel tuleb
tähelepanu pöörata, et ei
kahjustata elupaigatüüpi
3110. Soovitatav on rajada
kergliiklustee
-

Kas teisele poole
maantee serva;
Koos olemasoleva
maantee
uuendamisega
nihutada teemaad, et
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Harjumaa kergliikluse teemaplaneering
KSH aruanne

Natura
loodusala

8

Lahemaa
loodusala
EE0010173

Kavandatavate tegevuste mõjupiirkonda
jäävate Natura loodusalade iseloomustus

Teede mõjupiirkonda jäävad Natura
väärtused ning tõenäoliselt oluliste
mõjude määratlemine ja hindamine

Soovitused järgnevates
etappides/Vajadusel
leevendavad meetmete
rakendamine

(*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad
(*91D0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite
elupaiku kaitstakse, on tõmmuujur
(Graphoderus bilineatus); kaunis kuldking
(Cypripedium calceolus), palu-karukell
(Pulsatilla patens), eesti soojumikas
(Saussurea alpina ssp. esthonica) ja kollane
kivirik (Saxifraga hirculus);

kergliiklustee
rajamisel loodusala
poolsele osale ei
mõjutataks
kaitstavaid
elupaigatüüpe.
Uute matkaradade täpne
asukoht ja rajamine on
vajalik kooskõlastada
piirkondliku
Keskkonnaametiga.

I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid
on veealused liivamadalad (1110), liivased
ja mudased pagurannad (1140),
rannikulõukad (*1150), laiad madalad
lahed (1160), karid (1170), esmased
rannavallid (1210), püsitaimestuga
kivirannad (1220), väikesaared ning laiud
(1620), rannaniidud (*1630),
püsitaimestuga liivarannad (1640),
eelluited (2110), valged luited (liikuvad
rannikuluited – 2120), hallid luited
(kinnistunud rannikuluited – *2130),
rusked luited kukemarjaga (*2140),
metsastunud luited (2180), luidetevahelised
niisked nõod (2190), kuivad liivanõmmed
kanarbiku ja kukemarjaga (2320),

Planeeritavate
kergliiklusteede puhul on
edaspidistes etappides täpse
asukoha määratledes vajalik
hinnata konkreetset mõju
kaitstavatele elupaikadele ja
sealsetele liikidele.
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Planeeritav I prioriteetsusega
kergliiklustee rajamine mõjutab
mitmeid kaitstavaid sh ka
esmatähtsaid elupaigatüüpe (*6210,
*6270, 6450, *9010) ning
põhjustada nende alade pindala
vähenemist. (Vt elupaigatüüpide
paiknemist Joonis 9 lk 90.)

Soovitatav on kaaluda I
prioriteetsusega
kergliiklustee kavandamist
põhjapoolses osas
läänepoolsele
maanteeservale ja lõuna
pool idapoolsele maantee
servale.
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Harjumaa kergliikluse teemaplaneering
KSH aruanne

Natura
loodusala

Kavandatavate tegevuste mõjupiirkonda
jäävate Natura loodusalade iseloomustus

Teede mõjupiirkonda jäävad Natura
väärtused ning tõenäoliselt oluliste
mõjude määratlemine ja hindamine

Soovitused järgnevates
etappides/Vajadusel
leevendavad meetmete
rakendamine

looduslikult rohketoitelised järved (3150),
huumustoitelised järved ja järvikud (3160),
jõed ja ojad (3260), kuivad nõmmed
(4030), kadastikud (5130), kuivad niidud
lubjarikkal mullal (*olulised orhideede
kasvualad – 6210), liigirikkad niidud
lubjavaesel mullal (*6270), lood (alvarid –
*6280), sinihelmikakooslused (6410),
niiskuslembesed kõrgrohustud (6430),
lamminiidud (6450), aas-rebasesaba ja ürtpunanupuga niidud (6510), puisniidud
(*6530), rabad (*7110), rikutud, kuid
taastumisvõimelised rabad (7120), siirdeja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused
(7150), allikad ja allikasood (7160),
liigirikkad madalsood (7230),
lubjakivipaljandid (8210), liivakivipaljandid
(8220), koopad (8310), vanad
loodusmetsad (*9010), vanad laialehised
metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud
(9050), puiskarjamaad (9070), soostuvad
ja soo-lehtmetsad (*9080), rusukallete ja
jäärakute metsad (pangametsad – *9180),
siirdesoo- ja rabametsad (*91D0) ning
lammi-lodumetsad (*91E0); II lisas
nimetatud liigid, mille isendite elupaiku
kaitstakse, n saarmas (Lutra lutra),
Töö nr 1400/10
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Harjumaa kergliikluse teemaplaneering
KSH aruanne

Natura
loodusala

Kavandatavate tegevuste mõjupiirkonda
jäävate Natura loodusalade iseloomustus

Teede mõjupiirkonda jäävad Natura
väärtused ning tõenäoliselt oluliste
mõjude määratlemine ja hindamine

Soovitused järgnevates
etappides/Vajadusel
leevendavad meetmete
rakendamine

tiigilendlane (Myotis dasycneme), harilik
hink (Cobitis taenia), harilik võldas (Cottus
gobio), jõesilm (Lampetra fluviatilis), lõhe
(Salmo salar), suur-mosaiikliblikas
(Hypodryas maturna), suur-kuldtiib
(Lycaena dispar), suur-rabakiil
(Leucorrhinia pectoralis), harilik
ebapärlikarp (Margaritifera margaritifera),
rohe-vesihobu (Ophiogomphus cecilia),
paksukojaline jõekarp (Unio crassus) ja
vasakkeermene pisitigu (Vertigo angustior);

9

Laulasmaa
loodusala
EE0010122

I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid
on rannikulõukad (*1150), püsitaimestuga
liivarannad (1640), eelluited (2110), valged
luited (liikuvad rannikuluited – 2120),
metsastunud luited (2180),
lubjakivipaljandid (8210) ning rusukallete ja
jäärakute metsad (pangametsad – *9180);
II lisas nimetatud liik, mille isendite
elupaika kaitstakse, on vasakkeermene
pisitigu (Vertigo angustior);

Töö nr 1400/10
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Planeeritava kergliiklustee loodusala
poolses osas on suurel määral
mitmes lõigus mõjutatud
metsastunud luidete (2180)
elupaigatüüp. Samuti on mõjutatud
elupaigatüübid – pangametsad
(9180) ja (lubjakivipaljandid (8210).
Vt elupaigatüüpide paiknemist:
Joonis 10 lk 91. Rajades
kergliiklustee loodusala poolsesse
külge toimub elupaikade pindala
kadu. Oluline mõju võib sel juhul
esineda elupaigatüüpidele 8210 ja
9280, kuna nimetatud elupaikade
esinemine ja osakaal kaitstaval alal

Kaaluda planeeritava
kergliiklusteede rajamist
valdavalt maantee poolsele
servale, mis jääb teisele
poole loodusala.
Uute matkaradade täpne
asukoht ja rajamine on
vajalik kooskõlastada
piirkondliku
Keskkonnaametiga.
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Harjumaa kergliikluse teemaplaneering
KSH aruanne

Natura
loodusala

Kavandatavate tegevuste mõjupiirkonda
jäävate Natura loodusalade iseloomustus

Teede mõjupiirkonda jäävad Natura
väärtused ning tõenäoliselt oluliste
mõjude määratlemine ja hindamine

Soovitused järgnevates
etappides/Vajadusel
leevendavad meetmete
rakendamine

on väike ning seega kaduva pindala
osakaal ulatuda suhteliselt suureks.
Lohusalu lahe poolses osasse, kuhu
kavandatakse kergliiklustee rajamist
jääb lisaks III kaitsekategooria liigi
vasakkeermene pisitigu (Vertigo
angustior) elupaik.
Alale jäävad ka kavandatud
matkarajad, millel on väheoluline
negatiivne mõju.

10

11

Maapaju
loodusala
EE0010113

Muraste
loodusala
EE0010142

I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid
on rabad (*7110), nokkheinakooslused
(7150), liigirikkad madalsood (7230),
vanad loodusmetsad (*9010),
rohunditerikkad kuusikud (9050) ning
siirdesoo- ja rabametsad (*91D0).

Nimetatud loodusala küljest kulgeb
kõige lähemalt matka- ja
jalgrattarada, ca 68 m kaugusel.
Seega mõju loodusala piires puudub,
ei avalda mõju loodusala
terviklikkusele ning on piisavas
kauguses, et tagada kaitstavate
elupaikade ja liikide säilimine.

I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid
on hallid luited (kinnistunud rannikuluited –
*2130), lubjakivipaljandid (8210), vanad
loodusmetsad (*9010), soostuvad ja soolehtmetsad (*9080) ning rusukallete ja

Muraste loodusalal on
planeeritavates kergliiklusteedest
mõjutatud esmatähtsad
elupaigatüübid hallid luited (*2130) ,
vanad loodusmetsad (*9010), ja
soostuvad ja soo-lehtmetsad

Ülejäänud osas on
kergliiklusteede rajamine
võimalik üksnes väljapool
loodusala, et ei põhjustataks
esmatähtsate
elupaigatüüpide pindala
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Harjumaa kergliikluse teemaplaneering
KSH aruanne

Natura
loodusala

Kavandatavate tegevuste mõjupiirkonda
jäävate Natura loodusalade iseloomustus

jäärakute metsad (pangametsad – *9180);

Teede mõjupiirkonda jäävad Natura
väärtused ning tõenäoliselt oluliste
mõjude määratlemine ja hindamine
(*9080). Vt elupaigatüüpide
paiknemist: Joonis 11 lk 92.
Planeeritava kergliiklustee rajamine
olemasoleva maantee äärde võib
osutuda võimatuks kaitstavate
elupaigatüüpide hallid luited ( *2130)
ja soostuvate metsade (9080) alade
vahele. Tegemist on esmatähtsate
elupaigatüüpide pindala kaoga, mis
toob kaasa olulise negatiivse mõju.
Keskkonnaametilt saadud info alusel
on koostamisel oleva
Sisekaitseakadeemia
detailplaneeringu käigus välistatud
kergliiklustee rajamine.

Soovitused järgnevates
etappides/Vajadusel
leevendavad meetmete
rakendamine
kadu. Soovitav planeerida
kergliiklusteed maanteede
äärde, mis jäävad teisele
poole loodusalast.

Ülejäänud osas on kergliiklusteede
rajamine võimalik üksnes väljapool
loodusala, et ei põhjustataks
esmatähtsate elupaigatüüpide
pindala kadu.

12

Mustjärve
raba
loodusala
EE0040212

I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid
on huumustoitelised järved ja järvikud
(3160), rabad (*7110),
nokkheinakooslused (7150), vanad
loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad
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Alale on kavandatud terviserajad,
millel on väheoluline negatiivne
mõju.

Uute matkaradade täpne
asukoht ja rajamine on
vajalik kooskõlastada
piirkondliku
Keskkonnaametiga.
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Harjumaa kergliikluse teemaplaneering
KSH aruanne

Natura
loodusala

Kavandatavate tegevuste mõjupiirkonda
jäävate Natura loodusalade iseloomustus

Teede mõjupiirkonda jäävad Natura
väärtused ning tõenäoliselt oluliste
mõjude määratlemine ja hindamine

Soovitused järgnevates
etappides/Vajadusel
leevendavad meetmete
rakendamine

kuusikud (9050), okasmetsad oosidel ja
moreenikuhjatistel (sürjametsad – 9060),
soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning
siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

13

14

Naage
loodusala
EE0010138

Niitvälja
loodusala
EE0010137

I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid
on lubjakivipaljandid (8210), koopad
(8310) ning rusukallete ja jäärakute
metsad (pangametsad – *9180);

Planeeritava kergliiklustee rajamisel
loodusala poolsele maantee äärele
toimub elupaigatüüpide
lubjakivipaljandid (8210) ja
pangametsad (*9180 ) pindala
kadu. Vt elupaigatüüpide paiknemist:
Joonis 12 lk 93. Pangametsa puhul
võib toimuda ka mõningane
esmatähtsa elupaigatüübi
killustamine, mis toob kaasa olulise
negatiivse mõju.

I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on
liigirikkad madalsood (7230);
II lisas nimetatud liik, mille isendite
elupaika kaitstakse, on eesti soojumikas
(Saussurea alpina ssp. esthonica);

Planeeritav kergliiklustee on
kavandatud tervenisti loodusalast ca
87 m eemal. Kuid kergliiklustee
planeerimisele ja rajamisel tuleb
tähelepanu pöörata võimalikele eesti
soojumika (Saussurea alpina ssp.
esthonica) kasvukohtadele, kuna
loodusala vastas paiknevad lisaks
ulatuslikud soojumika (Saussurea
alpina ssp. esthonica) kasvukohad.

Kergliiklustee rajamine on
võimalik üksnes väljapool
olemasolevat Naage
loodusala, et oleks tagatud
seal kaitstavate elupaikade
terviklikkus.

Kergliiklustee täpsemal
projekteerimisel viia läbi
taimestiku inventeerimine.
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Harjumaa kergliikluse teemaplaneering
KSH aruanne

Natura
loodusala

Kavandatavate tegevuste mõjupiirkonda
jäävate Natura loodusalade iseloomustus

Teede mõjupiirkonda jäävad Natura
väärtused ning tõenäoliselt oluliste
mõjude määratlemine ja hindamine

Soovitused järgnevates
etappides/Vajadusel
leevendavad meetmete
rakendamine

Samuti leidub neid Niitvälja
loodusalast läänes.

15

Pakri
loodusala
EE0010129

I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid
on veealused liivamadalad (1110), jõgede
lehtersuudmed (1130), rannikulõukad
(*1150), laiad madalad lahed (1160), karid
(1170), esmased rannavallid (1210),
püsitaimestuga kivirannad (1220), merele
avatud pankrannad (1230), väikesaared
ning laiud (1620), rannaniidud (*1630),
hallid luited (kinnistunud rannikuluited –
*2130), vähe- kuni kesktoitelised
kalgiveelised järved (3140), jõed ja ojad
(3260), kadastikud (5130), kuivad niidud
lubjarikkal mullal (*olulised orhideede
kasvualad – 6210), lood (alvarid – *6280),
puisniidud (*6530), allikad ja allikasood
(7160), liigirikkad madalsood (7230),
vanad laialehised metsad (*9020),
soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning
rusukallete ja jäärakute metsad
(pangametsad – *9180);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite
elupaiku kaitstakse, on emaputk (Angelica
palustris), nõmmnelk (Dianthus arenarius
subsp. arenarius), soohiilakas (Liparis
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Pakri poolsaarele planeeritav I
prioriteetsusega tee kulgeb mööda
Majaka teed kuni Paldiski poolsaare
tipuni. Planeeritava tee mõjualasse
jäävad elupaigatüübid - kuivad
niidud lubjarikkal mullal (*olulised
orhideede kasvualad - 6210), lood
(alvarid – *6280) ja vähesemal
määral kadastikud (5130).
Kavandatava tee idapoolsele küljele
jääb ulatuslik III kat nõmm-nelgi
(Dianthus arenarius) kaitseala.
Soovitatav on kavandata tee pigem
läänepoolsele küljele, kuid selliselt
olemasoleva teemaa ulatuses, et
kahjustatakse võimalikult vähe
kaitstavaid elupaigatüüpe.

Planeeritava II prioriteetsusega
kergliiklustee kulgeb Paldiski
poolsaare tipust ning lõikab läbi ning
killustab suurt osa elupaigatüüpe –
1210, 6210, 8210, 9180 ja 9020,

Planeeritavate
kergliiklusteede puhul on
edaspidistes etappides täpse
asukoha määratledes vajalik
hinnata konkreetset mõju
kaitstavatele elupaikadele ja
sealsetele liikidele.
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Harjumaa kergliikluse teemaplaneering
KSH aruanne

Natura
loodusala

Kavandatavate tegevuste mõjupiirkonda
jäävate Natura loodusalade iseloomustus

loeselii), jäik keerdsammal (Tortella rigens)
ja suur-mosaiikliblikas (Hypodryas
maturna);

Teede mõjupiirkonda jäävad Natura
väärtused ning tõenäoliselt oluliste
mõjude määratlemine ja hindamine

Soovitused järgnevates
etappides/Vajadusel
leevendavad meetmete
rakendamine

seega toob nimetatud kergliiklustee
lõigu rajamine kaasa tõenäoliselt
olulise negatiivse mõju seal
kaitstavatele elupaigatüüpidele ja
liikidele. Lahepera poolses küljes
loodusala poolsele küljele planeeritav
II prioriteetsusega kergliiklustee toob
kaasa mitmete elupaigatüüpide
pindala kao (6210, 9020, 5130)
loodusala piires. Natura kaitstavate
väärtuste osas on kergliiklustee
soovitav kavandada väljapoole
loodusala. Arvestada tuleb aga ka
lisaks asjaolu, et mitmele poole
olemasoleva tee ja planeeritavate
kergliiklusteede äärde jääb
kaitstavate liikide kasvukohti
vööthuul sõrmkäpp, (Dactylorhiza
fuchsii), laialehine neiuvaip
(Epipactis helleborine) jne. Vt
elupaigatüüpide paiknemist: Joonis
13 lk 94.
Pakri saartel väljakujunenud ja
olemasolevad matkarajad ei kahjusta
kaitstavate väärtuste terviklikkust ja
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Harjumaa kergliikluse teemaplaneering
KSH aruanne

Natura
loodusala

Kavandatavate tegevuste mõjupiirkonda
jäävate Natura loodusalade iseloomustus

Teede mõjupiirkonda jäävad Natura
väärtused ning tõenäoliselt oluliste
mõjude määratlemine ja hindamine

Soovitused järgnevates
etappides/Vajadusel
leevendavad meetmete
rakendamine

elupaigatüüpide väärtust.

16

17

Paraspõllu
loodusala
EE0010102

Paunküla
loodusala
EE0010104

I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid
on rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad
(7120), siirde- ja õõtsiksood (7140), allikad
ja allikasood (7160), liigirikkad madalsood
(7230), vanad laialehised metsad (*9020),
rohunditerikkad kuusikud (9050),
soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning
siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite
elupaiku kaitstakse, on kaunis kuldking
(Cypripedium calceolus), soohiilakas
(Liparis loeselii) ja eesti soojumikas
(Saussurea alpina ssp. esthonica);
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid
on vähe- kuni kesktoitelised mõõdukalt
kareda veega järved (3130), vähe- kuni
kesktoitelised kalgiveelised järved (3140),
huumustoitelised järved ja järvikud (3160),
rabad (*7110), rikutud, kuid
taastumisvõimelised rabad (7120), siirdeja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused
(7150), vanad loodusmetsad (*9010),
rohunditerikkad kuusikud (9050) ning
siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
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Alale on kavandatud matkarajad,
millel on väheoluline negatiivne
mõju.

Planeeritava kergliiklustee rajamisel
loodusala poolsele maantee servale
on mõjutatud osaliselt elupaigatüüp
– rohunditerikkad kuusikud (9050).
Vt elupaigatüüpide paiknemist:
Joonis 14 lk 95.
Tõenäoliselt osutub kaduva
elupaigatüübi pindala osakaal
suhteliselt väikseks ning tegemist on
väheolulise negatiivse mõjuga.

Uute matkaradade täpne
asukoht ja rajamine on
vajalik kooskõlastada
piirkondliku
Keskkonnaametiga.

Vältida elupaigatüübi
kahjustamist maksimaalselt.
Kergliiklustee täpsemal
kavandamisel ja
projekteerimisel arvestada
ka võimalusega rajada
kergliiklustee teisele poole
maanteed.
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Harjumaa kergliikluse teemaplaneering
KSH aruanne

Natura
loodusala

Kavandatavate tegevuste mõjupiirkonda
jäävate Natura loodusalade iseloomustus

Teede mõjupiirkonda jäävad Natura
väärtused ning tõenäoliselt oluliste
mõjude määratlemine ja hindamine

Soovitused järgnevates
etappides/Vajadusel
leevendavad meetmete
rakendamine

II lisas nimetatud liigid, mille isendite
elupaiku kaitstakse, on kaunis kuldking
(Cypripedium calceolus) ja soohiilakas
(Liparis loeselii);

18

19

Pirita
loodusala
EE0010120

I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid
on metsastunud luited (2180), jõed ja ojad
(3260), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal
(*6270), niiskuslembesed kõrgrohustud
(6430), lamminiidud (6450), aasrebasesaba ja ürt-punanupuga niidud
(6510) ning puisniidud (*6530);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite
elupaiku kaitstakse, on tiigilendlane (Myotis
dasycneme), saarmas (Lutra lutra),
paksukojaline jõekarp (Unio crassus),
harilik hink (Cobitis taenia), harilik võldas
(Cottus gobio), jõesilm (Lampetra
fluviatilis) ja lõhe (Salmo salar);

Planeeritavate kergliiklusteede
rajamisega on vähesel määral
mõjutatud kaitstavad niidualad.

Planeeritavate
kergliiklusteede puhul on
edaspidistes etappides täpse
asukoha määratledes vajalik
hinnata konkreetset mõju
kaitstavatele elupaikadele ja
sealsetele liikidele.

Rannamõis
a loodusala
EE0010132

I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid
on merele avatud pankrannad (1230),
püsitaimestuga liivarannad (1640),
lubjakivipaljandid (8210), koopad (8310),
vanad laialehised metsad (*9020) ning
rusukallete ja jäärakute metsad

Planeeritavate kergliiklusteede
rajamisega on vähesel määral
mõjutatud kaitstavad metsaalad.

Vältida kergliiklusteede
rajamist loodusalale.
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Natura
loodusala

Kavandatavate tegevuste mõjupiirkonda
jäävate Natura loodusalade iseloomustus

Teede mõjupiirkonda jäävad Natura
väärtused ning tõenäoliselt oluliste
mõjude määratlemine ja hindamine

Soovitused järgnevates
etappides/Vajadusel
leevendavad meetmete
rakendamine

(pangametsad – *9180).

20

21

PõhjaKõrvemaa
loodusala
EE0010106

Türisalu
loodusala

I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid
on liiva-alade vähetoitelised järved (3110),
vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised
järved (3140), looduslikult rohketoitelised
järved (3150), huumustoitelised järved ja
järvikud (3160), jõed ja ojad (3260),
kuivad nõmmed (4030), niiskuslembesed
kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450),
rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood
(7140), nokkheinakooslused (7150), vanad
loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad
kuusikud (9050), okasmetsad oosidel ja
moreenikuhjatistel (sürjametsad – 9060),
soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning
siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite
elupaiku kaitstakse, on kaunis kuldking
(Cypripedium calceolus), palu-karukell
(Pulsatilla patens), kollane kivirik (Saxifraga
hirculus), rohe-vesihobu (Ophiogomphus
cecilia) ja paksukojaline jõekarp (Unio
crassus);
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid
on merele avatud pankrannad (1230),

Töö nr 1400/10
Aruanne planeeringu vastuvõtmise ja avalikustamise etapis

Planeeritava kergliiklustee äärde
loodusala poolses osas jääb
mõjualasse esmatähtis elupaigatüüp
vanad loodusmetsad (*9010). Vt
elupaigatüüpide paiknemist: Joonis
15 lk 96. Seega rajades
kergliiklustee loodusala poolsele
maantee servale on mõningale
elupaiga pindala kadu. Tegemist on
esmatähtsa elupaigatüübiga, seega
tuleb kergliiklustee rajamisel järgida,
et ei kahjustataks nimetatud
kooslusi.

Soovitatav kergliiklustee
kavandada loodusalast
teisele poole maanteed.
Uute matkaradade täpne
asukoht ja rajamine on
vajalik kooskõlastada
piirkondliku
Keskkonnaametiga.

Alale jäävad ka kavandatud
matkarajad, millele on väheoluline
negatiivne mõju.

Planeeritav kergliiklustee rajamine
mõjutab mitmeid kaitstavaid sh ka

Planeeritavate
kergliiklusteede puhul on
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22

Natura
loodusala

Kavandatavate tegevuste mõjupiirkonda
jäävate Natura loodusalade iseloomustus

EE0010123

püsitaimestuga liivarannad (1640),
eelluited (2110), metsastunud luited
(2180), jõed ja ojad (3260), lood (alvarid –
*6280), lubjakivipaljandid (8210),
liivakivipaljandid (8220) ning rusukallete ja
jäärakute metsad (pangametsad – *9180);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite
elupaiku kaitstakse, on paksukojaline
jõekarp (Unio crassus), rohe-vesihobu
(Ophiogomphus cecilia), harilik hink
(Cobitis taenia), jõesilm (Lampetra
fluviatilis), lõhe (Salmo salar) ja harilik
võldas (Cottus gobio);

Valkla
klindi
loodusala
EE0010190

I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on
rusukallete ja jäärakute metsad
(pangametsad – *9180);

Teede mõjupiirkonda jäävad Natura
väärtused ning tõenäoliselt oluliste
mõjude määratlemine ja hindamine
esmatähtsaid elupaigatüüpe (*6280,
1230, *9180) ning põhjustada nende
alade pindala vähenemist.
Vt elupaigatüüpide paiknemist:
Joonis 12 lk 93.
Alale jäävad ka kavandatud
matkarajad, millel on väheoluline
negatiivne mõju.

Soovitused järgnevates
etappides/Vajadusel
leevendavad meetmete
rakendamine
edaspidistes etappides täpse
asukoha määratledes vajalik
hinnata konkreetset mõju
kaitstavatele elupaikadele ja
sealsetele liikidele.
Soovitatav rajada
kavandatavad
kergliiklusteed pigem
väljapoole loodusala.
Uute matkaradade täpne
asukoht ja rajamine on
vajalik kooskõlastada
piirkondliku
Keskkonnaametiga.

Planeeritava kergliiklustee rajamisel
olemasoleva maantee loodusala
poolsele alal jääb tee võimaliku
mõjualasse väga minimaalses
ulatuses. Kergliiklustee võimalik
rajada perspektiivselt mõlemale
poole teed, vältida elupaigatüübi
kahjustamist. Antud juhul toimub
kattumine väga väikeses ulatuses,
mis toob kaasa väheolulise
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Natura
loodusala

Kavandatavate tegevuste mõjupiirkonda
jäävate Natura loodusalade iseloomustus

Teede mõjupiirkonda jäävad Natura
väärtused ning tõenäoliselt oluliste
mõjude määratlemine ja hindamine

Soovitused järgnevates
etappides/Vajadusel
leevendavad meetmete
rakendamine

negatiivse mõju.

23

Vansi
loodusala
EE0010176

I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid
on liigirikkad madalsood (7230) ja vanad
loodusmetsad (*9010);
II lisas nimetatud liik, mille isendite
elupaika kaitstakse, on eesti soojumikas
(Saussurea alpina ssp. esthonica);

Planeeritava kergliiklustee rajamisel
loodusala poolsele maantee servale
jääb kavandatava kergliiklustee
mõjualasse eesti soojumika
(Saussurea alpina ssp. esthonica)
püsielupaik. Vt elupaigatüüpide
paiknemist: Joonis 16 lk 97 Mõju ei
ole oluline, kui jälgida, et ei
kahjustata LoD II liikide kasvukohti.

Kergliiklustee täpsemal
projekteerimisel viia läbi
taimestiku inventeerimine.

Kergliiklusteedest tulenev võimalik
häirimine musta-toonekure
püsielupaiga alale ei ulatu.

24

Vääna
loodusala
EE0010125

I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid
on vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised
järved (3140), huumustoitelised järved ja
järvikud (3160), karstijärved ja -järvikud
(*3180), kadastikud (5130), kuivad niidud
lubjarikkal mullal (*olulised orhideede
kasvualad – 6210), liigirikkad niidud
lubjavaesel mullal (*6270), lood (alvarid –
*6280), sinihelmikakooslused (6410),
niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), aas-
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Planeeritava kergliiklustee rajamisel
loodusala poolsele maantee osale
kattub kavandatava kergliiklustee
osaliselt elupaigatüübi liigirikkad
niidud lubjavaesel mulla (*6280) ja
kadastikud (5130) aladel. Samuti on
loodusalast üle maantee määratud
esmatähtsa elupaigatüübi * 6280
paiknemine. Vt elupaigatüüpide
paiknemist: Joonis 17 lk 98. Lisaks

Planeeritavate
kergliiklusteede puhul on
edaspidistes etappides täpse
asukoha määratledes vajalik
hinnata konkreetset mõju
kaitstavatele elupaikadele ja
sealsetele liikidele. Vajalik
on tõenäoliselt koostada
täpne taimestiku inventuur.
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Natura
loodusala

Kavandatavate tegevuste mõjupiirkonda
jäävate Natura loodusalade iseloomustus

rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud
(6510), rabad (*7110),
nokkheinakooslused (7150), nõrglubjaallikad (*7220), liigirikkad madalsood
(7230) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad
(*9080);
II lisas nimetatud liik, mille isendite
elupaiku kaitstakse, on tiigilendlane (Myotis
dasycneme);

25

26

Vääna jõe
loodusala
EE0010187

Vääna-Posti
loodusala
EE0010175

I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on
jõed ja ojad (3260);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite
elupaiku kaitstakse, on harilik hink (Cobitis
taenia), harilik võldas (Cottus gobio),
jõesilm (Lampetra fluviatilis), lõhe (Salmo
salar), paksukojaline jõekarp (Unio crassus)
ja saarmas (Lutra lutra);

I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on
lood (alvarid – *6280);
II lisas nimetatud liik, mille isendite
elupaika kaitstakse, on tiigilendlane (Myotis
dasycneme);

Teede mõjupiirkonda jäävad Natura
väärtused ning tõenäoliselt oluliste
mõjude määratlemine ja hindamine

Soovitused järgnevates
etappides/Vajadusel
leevendavad meetmete
rakendamine

elupaigatüüpide kaitstakse kogu
Vääna hoiuala ulatuses ja ka teisel
pool maanteed III kaitsekategooria
taimestiku - harilik põõsasmarana
kasvukohti (Potentilla fruticosa).

Planeeritav kergliiklustee kulgeb üle
Vääna jõe loodusala. Kergliiklustee
rajamisel õigete ehitusvõtete
järgmisele ei mõjuta sealseid
elupaigatüüpe ning kaitstavate
elupaikade ja liikide soodat seisundit.

Planeeritava kergliiklusteede
rajamine loodusala poolsele osale
mõjutaks ja vähendaks esmatähtsa
elupaigatüübi lood *6280 kaitstavate
alade pinda. Alvarid on tundlikud,
kergesti mõjutatav elupaik, mis
vajavad tallamiskoormuse piiramist,
seega on soovitatava ka

Soovitav kavandada ja
rajada kergliiklustee teisele
poole maanteed
loodusalast.
Nimetatud lõigus kaaluda
kergliiklusteede
valgustusvõimalusi.
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Natura
loodusala

Kavandatavate tegevuste mõjupiirkonda
jäävate Natura loodusalade iseloomustus

Teede mõjupiirkonda jäävad Natura
väärtused ning tõenäoliselt oluliste
mõjude määratlemine ja hindamine
kergliiklusteelt kõrvale kaldumise ja
tallamise vältimiseks rajada
kergliiklustee teise poole maanteed.
Ühtlasi kaitstakse nimetatud alal
tiigilendlase elupaika, mistõttu oleks
soovitav kavandada ja rajada
kergliiklustee teisele poole maanteed
loodusalast, et pimedal ajal ei
põhjustaks nt kergliiklusteedele
rajatud valgustus häiringut
tiigilendlasele.

27

Ülgase
loodusala
EE0010116

I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid
on aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga
niidud (6510) ning rusukallete ja jäärakute
metsad (pangametsad – *9180);
II lisas nimetatud liik, mille isendite
elupaika kaitstakse, on tiigilendlane (Myotis
dasycneme);
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Planeeritav kergliiklustee lõpeb ca 90
m enne loodusala, seega jääb
piisavale kaugusele ega mõjuta
loodusala.

Soovitused järgnevates
etappides/Vajadusel
leevendavad meetmete
rakendamine
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Tabel 9. Potentsiaalselt mõjutatavad Natura linnualad

Natura
linnuala

Kavandatavate tegevuste mõjupiirkonda jäävate Natura
linnualade iseloomustus

Teede mõjupiirkonda jäävad
Natura väärtused ning
tõenäoliselt oluliste mõjude
määratlemine ja hindamine

Kolga lahe
linnuala
EE0010171

Liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on alk (Alca torda),
sinikael-part (Anas platyrhyncho), rääkspart (Anas
strepera), tuttvart (Aythya fuligula), kühmnokk-luik (Cygnus
olor), tõmmukajakas (Larus fuscus), tõmmuvaeras
(Melanitta fusca), jääkoskel (Mergus merganser), rohukoskel
(Mergus serrator), kormoran e karbas (Phalacrocorax
carbo), tutkas (Philomachus pugnax), hahk (Somateria
mollissima), väiketiir (Sterna albifrons), randtiir (Sterna
paradisaea) ja punajalg-tilder (Tringa totanus);

Linnuala väärtus seisneb
suuresti ümbritseva mereala
tähtsuse lindudele.
Planeeritavad matkarajad
võivad põhjustada senisest
veidi suuremat häirimist,
kuid eeldatavasti on
tegemist väheoluline
negatiivse mõjuga.

2

Kõrvemaa
linnuala
EE0060171

Liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on kanakull
(Accipiter gentilis), piilpart (Anas crecca), sinikael-part
(Anas platyrhynchos), kaljukotkas (Aquila chrysaetos),
laanepüü (Bonasa bonasia), sõtkas (Bucephala clangula),
öösorr (Caprimulgus europaeus), must-toonekurg (Ciconia
nigra), laululuik (Cygnus cygnus), musträhn (Dryocopus
martius), väikepistrik (Falco columbarius), väike-kärbsenäpp
(Ficedula parva), hallõgija (Lanius excubitor), rüüt (Pluvialis
apricaria), sarvikpütt (Podiceps auritus), teder (Tetrao
tetrix), metsis (Tetrao urogallus), mudatilder (Tringa
glareola), heletilder (Tringa nebularia) ja kiivitaja (Vanellus
vanellus);

Kavandatakse üksnes
matkaradasid. Võimalik
häirimine (varasemast
tihedam külastamine), kuid
eeldatavasti väheoluline
negatiivne mõju.

3

Lahemaa
linnuala

Liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on kanakull
(Accipiter gentilis), rästas-roolind (Acrocephalus

Peamiseks mõjuks on
inimtegevuse

1

Soovitused
järgnevates etappides
Vajadusel leevendavad
meetmete
rakendamine

Häiriva mõju
vähendamiseks

Töö nr 1400/10
Aruanne planeeringu vastuvõtmise ja avalikustamise etapis

53
Harjumaa kergliikluse teemaplaneering
KSH aruanne

Natura
linnuala

Kavandatavate tegevuste mõjupiirkonda jäävate Natura
linnualade iseloomustus

EE0010173

arundinaceus), karvasjalg-kakk (Aegolius funereus), jäälind
(Alcedo atthis), soopart e pahlsaba-part (Anas acuta),
piilpart (Anas crecca), viupart (Anas penelope), sinikael-part
(Anas platyrhynchos), nõmmekiur (Anthus campestris),
kaljukotkas (Aquila chrysaetos), väike-konnakotkas (Aquila
pomarina), hallhaigur (Ardea cinerea), punapea-vart
(Aythya ferina), tuttvart (Aythya fuligula), merivart (Aythya
marila), laanepüü (Bonasa bonasia), hüüp (Botaurus
stellaris), kassikakk (Bubo bubo), sõtkas (Bucephala
clangula), niidurisla e rüdi e niidurüdi (Calidris alpina
schinzii), öösorr (Caprimulgus europaeus), mustviires
(Chlidonias niger), valge-toonekurg (Ciconia ciconia), musttoonekurg (Ciconia nigra), roo-loorkull (Circus aeruginosus),
välja-loorkull (Circus cyaneus), õõnetuvi (Columba oenas),
rukkirääk (Crex crex), väikeluik (Cygnus columbianus
bewickii), laululuik (Cygnus cygnus), kühmnokk-luik
(Cygnus olor), väike-kirjurähn (Dendrocopos minor),
musträhn (Dryocopus martius), põldtsiitsitaja (Emberiza
hortulana), väike-kärbsenäpp (Ficedula parva), värbkakk
(Glaucidium passerinum), sookurg (Grus grus), merikotkas
(Haliaeetus albicilla), väänkael (Jynx torquilla), punaselgõgija (Lanius collurio), kalakajakas (Larus canus),
tõmmukajakas (Larus fuscus), naerukajakas (Larus
ridibundus), männi-käbilind (Loxia pytyopsittacus),
nõmmelõoke (Lullula arborea), tõmmuvaeras (Melanitta
fusca), jääkoskel (Mergus merganser), rohukoskel (Mergus
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Teede mõjupiirkonda jäävad
Natura väärtused ning
tõenäoliselt oluliste mõjude
määratlemine ja hindamine
intensiivistumine häirimine,
kuid eeldatavasti on
tegemist väheoluline
negatiivse mõjuga seetõttu,
et planeeritavad
kergliiklusteed
kavandatakse olemasoleva
maanteede äärde.

Soovitused
järgnevates etappides
Vajadusel leevendavad
meetmete
rakendamine
linnustikule soovitame
ehitustööd ajastada
väljapoole
pesitsusperioodi (15.
aprill- 15 juuli). Parim
tööde läbiviimise aeg
(nii linnustiku kui ka
taimestiku seisukohalt)
on 1. november – 20.
märts.
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Natura
linnuala

Kavandatavate tegevuste mõjupiirkonda jäävate Natura
linnualade iseloomustus

Teede mõjupiirkonda jäävad
Natura väärtused ning
tõenäoliselt oluliste mõjude
määratlemine ja hindamine

Soovitused
järgnevates etappides
Vajadusel leevendavad
meetmete
rakendamine

serrator), suurkoovitaja (Numenius arquata), kalakotkas
(Pandion haliaetus), herilaseviu (Pernis apivorus), tutkas
(Philomachus pugnax), laanerähn e kolmvarvas-rähn
(Picoides tridactylus), roherähn e meltsas (Picus viridis),
sarvikpütt (Podiceps auritus), tuttpütt (Podiceps cristatus),
hahk (Somateria mollissima), randtiir (Sterna paradisaea),
händkakk (Strix uralensis), vööt-põõsalind (Sylvia nisoria),
teder (Tetrao tetrix tetrix), metsis (Tetrao urogallus),
punajalg-tilder (Tringa totanus), vaenukägu e toonetutt
(Upupa epops) ja kiivitaja (Vanellus vanellus);

4

5

MarimetsaÕmma
linnuala
EE0040203

Pakri
linnuala
EE0010129

Liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on kaljukotkas
(Aquila chrysaetos), sooräts (Asio flammeus), musttoonekurg (Ciconia nigra), mustsaba-vigle (Limosa limosa),
väikekoovitaja (Numenius phaeopus), rüüt (Pluvialis
apricaria), mudatilder (Tringa glareola), punajalg-tilder
(Tringa totanus) ja kiivitaja (Vanellus vanellus);

Kavandatakse üksnes
matkaradasid linnuala
lähedusse ca 200 m
kaugusele. Linnuala jääb
piisavalt kaugele, ega
põhjusta tõenäoliselt seal
kaitstavatele liikide häirivat
mõju.

Liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on viupart (Anas
penelope), sinikael-part (Anas platyrhynchos), merivart
(Aythya marila), hüüp (Botaurus stellaris), sõtkas
(Bucephala clangula), krüüsel (Cepphus grylle), aul
(Clangula hyemalis), väikeluik (Cygnus columbianus
bewickii), laululuik (Cygnus cygnus), kühmnokk-luik

Pakri linnuala väärtus
seisneb suuresti saari
ümbritseva mereala
tähtsuse lindudele.
Mõnedele liikidele on olulise
tähtsusega ka saartel
Töö nr 1400/10
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Natura
linnuala

6

PõhjaKõrvemaa
linnuala
EE0010106

Kavandatavate tegevuste mõjupiirkonda jäävate Natura
linnualade iseloomustus

Teede mõjupiirkonda jäävad
Natura väärtused ning
tõenäoliselt oluliste mõjude
määratlemine ja hindamine

(Cygnus olor), merikotkas (Haliaeetus albicilla), kalakajakas
(Larus canus), tõmmuvaeras (Melanitta fusca), jääkoskel
(Mergus merganser), tutkas (Philomachus pugnax), tuttpütt
(Podiceps cristatus), hahk (Somateria mollissima) ja
punajalg-tilder (Tringa totanus);

leiduvad niidualad ja alvarid.
Saartele kavandatavad
matkaradadega võib
kaasneda mõningane
senisest suurem häirimine.
Kuid Pakri saarte
matkaradade puhul on
tegemist olemasolevate
matkaradadega, mida
suvisel perioodil külastab
juba suur osa turiste, seega
eeldatavalt on tegemist
väheolulise negatiivse
mõjuga. Pakri poolsaarele
planeeritavad kergliiklusteed
võivad põhjustada samuti
senisest suuremat häirimist.
Oluliste pesitsuspaikade
hävimist pole ette näha.

Liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on sinikael-part
(Anas platyrhynchos), kaljukotkas (Aquila chrysaetos),
sõtkas (Bucephala clangula), laululuik (Cygnus cygnus),
järvekaur (Gavia arctica), nõmmelõoke (Lullula arborea),
rüüt (Pluvialis apricaria), teder (Tetrao tetrix), metsis
(Tetrao urogallus), mudatilder (Tringa glareola) ja heletilder

Kavandatakse üksnes
matkaradasid, enamus
kulgeb juba mööda
olemasolevaid
matkaradasid. Võimalik
häirimine (varasemast
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Soovitused
järgnevates etappides
Vajadusel leevendavad
meetmete
rakendamine

Uute matkaradade
rajamisel järgida, et ei
kahjustataks lindude
pesitsusalasid.
Matkaradade rajamisel
teha koostööd
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Natura
linnuala

Kavandatavate tegevuste mõjupiirkonda jäävate Natura
linnualade iseloomustus

(Tringa nebularia);

Teede mõjupiirkonda jäävad
Natura väärtused ning
tõenäoliselt oluliste mõjude
määratlemine ja hindamine
tihedam külastamine), kuid
eeldatavasti väheoluline
negatiivne mõju.

Soovitused
järgnevates etappides
Vajadusel leevendavad
meetmete
rakendamine
piirkondliku
Keskkonnaametiga.
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Natura hindamise kokkuvõte ja leevendusmeetmete vajadus
Hindamise tulemusel tuvastati, et kavandatava tegevuse ja sellega seotud tegevustega
võib kaasneda mõningane negatiivne mõju Natura liikidele ja elupaigatüüpidele.
Kavandatava tegevuse peamised mõjud seisnevad ehitustegevusest tulenevast (vajaliku
infrastruktuuri rajamine) kohalike linnuliikide enamast häirimisest ning osalisest
elupaikade pindala võimalikust vähenemisest ja killustamisest.
Võtmeliikide asustustihedust, tasakaalu ja levikut kavandatav tegevus olulisel määral ei
mõjuta – juhul kui kavandatud objektide täpsemal paigutamisel arvestatakse Natura
2000 aladest tulenevate piirangutega. Peamine mõju liikidele ja elupaigatüüpidele on
nende hävitamine ehitatavate struktuuride alusel alal, kuid see on piisavalt väikse
ulatusega, et mitte tekitada olulisi häiringuid. Kuna plaanitava tegevusega kaasneb
elupaikade pindala mõningane vähenemine (sealhulgas esmatähtsad elupaigad), siis võib
väita, et elupaikade soodus seisund alal ei ole tagatud. Seega võib tegevus mingil määral
mõjutada mõningate loodusala kaitse-eesmärkide saavutamist.
Teemaplaneeringuga kavandatavate tegevuste puhul – teadmata täpselt planeeritavate
kergliiklusteede asukohta – on võimalik pigem välja tuua soovitused edaspidisteks
etappideks, millele tuleb kergliiklustee projekteerimis- ja ehitusetapis tähelepanu pöörata
ning missuguste tingimustega vajalik arvestada.
Seega on soovitatav järgnevad alad märkida eraldi tähistusega teemaplaneeringu kaardil
osades, kus planeeritav kergliiklustee piirneb või läbib loodusala:
1. Kostivere loodusala
2. Kõrvemaa loodusala
3. Lahemaa loodusala
4. Laulasmaa loodusala
5. Muraste loodusala
6. Naage loodusala
7. Niitvälja loodusala
8. Pakri loodusala
9. Paunküla loodusala
10. Rannamõisa loodusala
11. Põhja-Kõrvemaa loodusala
12. Türisalu loodusala
13. Vansi loodusala
14. Vääna loodusala
15. Vääna-Posti loodusala
Nimetatud asukohtades võib kergliiklustee rajamine mõjutada Natura 2000 võrgustikku
kuuluvaid alasid. Mõju tuleb välistada või leevendada tee täpsemal projekteerimisel.
Võimalik on, et mõnes asukohas osutub tee rajamine järgmistes etappides raskendatuks
ning otsida tuleks alternatiivseid lahendusi (kergliiklustee alternatiivne asukoht või
jalakäijate ja jalgsi liiklejate paigutamine olemasolevale teemaale koos liikluskiiruse
vähendamisega või muu).
Kergliiklustee rajamiseks peab loa (ehitusloa või muu haldusakti) andja või asutus, kelle
otsusest sõltub projekti elluviimine ning kes teeb projekti kohta lubava otsuse, olema
veendunud, et kavandatava tegevuse mõju Natura 2000 võrgustiku alale ei põhjusta
olulist keskkonnahäiringut või mis on mõistlikult välistatud. Juhul, kui oluline
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keskkonnahäiring Natura 2000 võrgustiku alale ei ole mõistlikult välistatud, algatab
otsustaja vajadusel Natura 2000 võrgustiku alale avalduva mõju hindamise - Natura
hindamise, välja arvatud, kui vastav hindamine on juba läbi viidud vajalikus mahus ning
tõendatud, et kavandatav tegevus ei too kaasa keskkonnahäiringuid Natura 2000
võrgustiku alal. Maakonnaplaneeringu alusel ei väljastata kergliiklusteede rajamiseks
ehitusluba, sellele peab eelnema täpsem planeerimine/projekteerimine kas omavalitsuse
üld- või teemaplaneeringu, detailplaneeringu või teeprojekti käigus
Olulisemad mõju leevendamiseks rakendatavad meetmed Natura alade seisukohalt:
1. Taimestiku ja pinnase eemaldamisel, kaevetööde käigus tekkivad ehitusjäätmed
tuleb ladestada väljapool kaitstavaid alasid.
2. Häiriva mõju vähendamiseks linnustikule soovitame ehitustööd ajastada
väljapoole pesitsusperioodi (15. aprill – 15. juuli). Parim tööde läbiviimise aeg (nii
linnustiku kui ka taimestiku seisukohalt) on 1. november – 20. märts.
3. Kavandatavad teed tuleb ehitada selliselt, et need ei põhjustaks veerežiimi
muutusi.

3.1.5 Kliimamuutused
Transport avaldab väga olulist mõju keskkonnale, olles samal ajal seotud väga mitmete
majandusharudega. Ühtlasi mõjutavad erinevates tegevusalades tehtavad otsused
tugevasti transpordinõudlust, -planeerimist ning -korraldust. Üheks transpordi peamiseks
kahjulikuks mõjuks keskkonnale ja seeläbi inimese tervisele on kliimamuutus –
transpordikütuse põletamisel tekkivad kasvuhoonegaaside (süsihappegaasi – CO2,
dilämmastikoksiidi – N2O ja metaani – CH4, edaspidi ka KHG) heitkogused moodustavad
umbes 14% ülemaailmsest inimtegevusest pärinevast KHG heitkogusest. Transport on
energiatootmise ja tööstuse kõrval üks kolmest kõige suuremast valdkonnast, mis
fossiilkütuseid tarbib.

Joonis 2. Eesti transpordisektori kasvuhoonegaasid 1999–2008, 1000 t CO2 ekv.
Allikas: Säästva transpordi raport 2010 14. Algandmed: Eurostat
Ajavahemikul 1990–2009 on sõiduautode arv Eestis suurenenud üle kahe korra.
Autostumist ja sõiduauto kasutust on soodustanud majanduse ja sissetulekute kasv,
majandus-struktuuri ja tööhõive muutumine, valglinnastumine, ühistranspordi ja
kergliikluse alafinantseerimine, ühistranspordi konkurentsivõime vähenemine jm tegurid.
Elanikkonna
liikuvuse
mustreid,
transpordisüsteemi
mitmekesisust
ja
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keskkonnasõbralikkust näitab liikumisviiside jaotus auto, ühistranspordiliikide, ja nii jalgsi
kui ka jalgrattaga tehtud liikumiste lõikes. Vaatamata kiirele autostumisele on Eesti
elanikkonna liikuvusmustrid veel EL riikide keskmisega võrreldes säästlikumad – auto
osakaal kõikidest sõidukiga tehtud liikumistest on ligikaudu 80%14.

Joonis 3. KHG heitkogused Eestis transpordiliigiti 2000–2008, miljonit tonni CO2 ekv.
Allikas: Säästva transpordi raport 201014. Algandmed: Allikas: EEA andmebaas, KTK
COPERT-mudel
Eestis langeb KHG heitest 12% transpordi arvele, millest 94% pärineb maanteetranspordist. Viimase kümne aastaga on toimunud kiire KHG heitkoguste kasv seoses
sõiduautode arvu ja läbisõidu suurenemisega, näiteks 1999–2008 suurenesid
heitkogused ligi 40%.
Transpordist pärinev peamine kasvuhoonegaas on CO2, mille heitkogused on otseselt
seotud tarbitud fossiilkütuste hulgaga. Olenemata mootoritehnoloogiast paiskub iga
tarbitud bensiiniliitri kohta õhku 2350 g ja diislikütuse liitri kohta 2660 g CO 214.
SAKTRA raporti kohaselt on säästva transpordisüsteemi kujundamise stsenaariumi
meetmeks, mis mõjutab CO2-heidet sõiduautode läbisõidu vähenemise kaudu, muuhulgas
kergliikluse arendamine. Hinnanguliselt vähendab meede sõiduautode läbisõitu ja CO2
heidet 1% võrra14.
Seetõttu on muuhulgas vajalik kergliiklust soosiv planeerimine nii linnas kui maal, samuti
üldine liiklusvoogude parem suunamine – rõhutades kergliiklusteede ja ühistranspordi
olulisust. Planeeringuga aidatakse kaasa autoliiklusest tulenevate kasvuhoonegaaside
koguhulga vähenemisele, mis avaldab pikaajalist kaudset positiivset mõju üldisele
keskkonnaseisundile.
Kergliikluse
kasutatavuse
ja
seeläbi
positiivse
mõju
suurendamiseks kasvuhoonegaaside vähendamisele on vajalik lisaks kergliiklusteede
võrgustiku ja toetava taristu välja arendamiseks teavitustegevus ja kergliikluse
propageerimine.

14

Jüssi, M., Poltimäe, H., Sarv, K., Orru, H. Säästva transpordi raport 2010. Säästva Arengu
Komisjon, Tallinn, 2010. http://www.valitsus.ee/et/riigikantselei/saastva-arengukomisjon/saastva-transpordi-raport
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3.2 Majanduslik mõju
3.2.1 Rajamis- ja hoolduskulud
Tänasel päeval ei ole Eestis välja kujunenud ühest tegutsemisviisi kergliiklusteede
rajamiseks ja hooldamiseks. Kergliiklusteid on rajatud kohaliku omavalitsuse ja
Maanteeameti koostöös (näiteks Saku vallas ühendati paralleelse riigimaantee ja
kergliiklustee projekteerimistegevused), samuti riigimaantee rekonstrueerimise raames
paralleelselt maanteega või kohalike sihtpunktide ühendamiseks täielikult kohaliku
omavalitsuse poolt. Kergliiklusteede hooldus on reeglina kohaliku omavalitsuse ülesanne.
Kergliiklustee (jalg- või jalgrattatee) kuulub vastavalt teeseaduse §-le 2 tee mõiste alla,
reeglina on tegemist avaliku teega. Kohalike teede teehoidu (vastavalt teeseaduse § 14
teetööde tegemine, kavandamine, teekasutuse korraldamine, tee kaitsevööndi
hooldamine, tee projekteerimine ning tee haldamisega seotud muud tegevused)
rahastatakse kohaliku omavalitsuse eelarvest. Raha teehoiu teostamiseks tuleb n-ö
tavalistest kohaliku omavalitsuse tuludest (eelkõige tulumaks), ning teeseaduse § 16 lg 3
alusel riigieelarvest. Riigieelarvest tehtavad eraldised kohalike teede teehoiule sõltuvad
igaaastasest riigieelarve mahust, kasutamiseks olevate ressursside jaotus omavalitsuste
vahel toimub vastavalt teeregistrisse kantud andmetele kohalike teede kohta.
Kergliiklusteed
kajastuvad
osaliselt
teeregistris.
Kergliiklusteede
teehoidutöid
riigieelarvest reeglina ei toetata, muuhulgas seetõttu, et teeregistrisse kantud andmed
on puudulikud, muutes komplitseerituks järelvalve teostamise ressursside kasutuse üle.
Seega jäävad rajatavad
omavalitsuse hooldada.

kergliiklusteed

praeguse

õiguspraktika

raames

kohaliku

Planeeringulahendus
tugineb
piirkonna
kohalike
omavalitsuste
ettepanekutele
kergliiklusteede paiknemise osas, mis töötati läbi tööseminaride käigus. Seega on
planeeringulahenduses kajastuv perspektiivne kergliiklusteede võrgustik kooskõlas
kohalike omavalitsuste vajadustega.
Kohaliku omavalitsuse kulubaasi suurenemise vastukaaluks võib välja tuua teatud
positiivseid tendentse, mis küll suurendavad kohaliku eelarve tulubaasi, ent mille mõju
on kaudsem ja raskemini numbriliselt väljendatav:
-

-

Kohaliku elukeskkonna kvaliteedi tõus, mis parandab piirkonna positsiooni
eluasemeturul. Elanike lisandumine tähendab kohaliku omavalitsuse tulubaasi
suurenemist täiendava tulumaksu arvel.
Vähesem liiklusõnnetuste hulk ja inimeste paranenud tervislik seisund. Kaudselt
vähendab vajadust tervishoiu- ja sotsiaalteenuste järele.

Teatud täpsusastmes on jalgsi ja jalgrattaga liikumise majanduslikke mõjusid tulenevalt
terviseedendusest käsitletud käesoleva aruande peatükis 3.3.4.
Kergliiklusteed hooldusega seotud kulutuste vähendamiseks on võimalik piirata
teehooldega kaetud teekilomeetreid hooajaliselt (näiteks juhul, kui teatud piirkondades
on tee kasutatavus talvel väiksem). Võimalusega on arvestatud planeeringu koostamisel
ja see kajastub planeeringu seletuskirjas. Samal ajal ei ole võrgustiku välja arendamisel
mõtet, kui selle kasutamine muutub talvisel ajal ebamugavaks või ohtlikuks – seega peab
teehoolduse mahtude vähendamine tuginema kohaliku omavalitsuse kaalutletud
otsusele.
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Talviseks hoolduseks tehtavaid kulutusi on võimalik piirata lume teisalduse vajaduse
vähendamisega. Juhul, kui kergliiklustee täpsema paigutuse kavandamisel järgnevate
etappide käigus kavandatakse kergliiklustee ja sõidutee vahele või mujale
kergliiklusteega külgnevalt piisav maaala kergliiklusteelt koristatava lume kuhjamiseks,
ei ole vajalik korraldada lume äravedu. Täpne maaala vajadus sõltub kohalikest oludest,
oluline on vajadusega arvestamine edasistes etappides. Lume kuhjamise vajadus ei saa
kujuneda taksituseks kergliiklusteega seotud haljastuse säilitamisel või rajamisel, mille
eesmärk on meeldiva keskkonna loomine kergliiklejale. Teemaplaneeringus on
vajadusega arvestatud.

Kaardipõhine analüüs
Täpsustamaks võimalikke rahalisi mahtusid, mis kuluvad kergliiklusteede võrgustiku
rajamisele ja hoolduse tagamisele, on järgnevas tabelis esitatud kavandatud
kergliiklusteede rajamise ja hoolduse ligikaudne maksumus omavalitsuseti.
Tabel 10. Indikatiivsed kulud kergliiklusteede rajamisel ja hooldusel (EUR).
Arvestuslikud maksumused15: rajamine koos valgustusega – 200 000 EUR/km; hooldus –
2000 EEK/km/a. Planeeringulahendus seisuga 22.2.2011.
Kohalik
omavalitsus
Aegviidu vald

Anija vald

Harku vald

Jõelähtme vald

Keila vald

Keila linn

Kernu vald

Kuluobjekt

I prioriteedi
kergliiklusteed

kogupikkus (km)
rajamine (eur)
hooldus (eur/a)
kogupikkus (km)
rajamine (eur)
hooldus (eur/a)
kogupikkus (km)
rajamine (eur)
hooldus (eur/a)
kogupikkus (km)
rajamine (eur)
hooldus (eur/a)
kogupikkus (km)
rajamine (eur)
hooldus (eur/a)
kogupikkus (km)
rajamine (eur)
hooldus (eur/a)
kogupikkus (km)
rajamine (eur)

0
0
0
3,974
794 800
7 948
23,68
4 736 000
47 360
27,408
5 481 600
54 816
19,359
3 871 800
38 718
0
0
0
0
0

15

II prioriteedi
kergliiklusteed

10,25
2 050 800
20 508
40,71
8 142 000
81 420
101,881
20 376 200
203 762
55,544
11 108 800
111 088
68,744
13 748 800
137 488
3,52
704 000
7 040
46,01
9 202 000

Kergliiklusteed
kokku

10,25
2 050 800
20 508
44,68
8 936 800
89 368
125,56
25 112 200
251 122
82,95
16 590 400
165 904
88,10
17 620 600
176 206
3,52
704 000
7 040
46,01
9 202 000

Keskmise maksumuse arvestamisel aluseks info erinevatest allikatest: arvestuslikud
maksumused teeprojektide koostamisel, reaalsed maksumused kergliiklusteede välja ehitamisel ja
hooldusel (muuhulgas http://www.tartupostimees.ee/?id=92760;
http://www.sakuvald.ee/vvfiles//208/eelnou.doc; SA Eesti Terviserajad 2007)
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Kohalik
omavalitsus

Kiili vald

Kose vald

Kuusalu vald

Kõue vald

Loksa linn

Maardu linn

Nissi vald

Padise vald

Paldiski linn

Raasiku vald

Rae vald

Saku vald

Saue vald

Kuluobjekt

I prioriteedi
kergliiklusteed

hooldus (eur/a)
kogupikkus (km)
rajamine (eur)
hooldus (eur/a)
kogupikkus (km)
rajamine (eur)
hooldus (eur/a)
kogupikkus (km)
rajamine (eur)
hooldus (eur/a)
kogupikkus (km)
rajamine (eur)
hooldus (eur/a)
kogupikkus (km)
rajamine (eur)
hooldus (eur/a)
kogupikkus (km)
rajamine (eur)
hooldus (eur/a)
kogupikkus (km)
rajamine (eur)
hooldus (eur/a)
kogupikkus (km)
rajamine (eur)
hooldus (eur/a)
kogupikkus (km)
rajamine (eur)
hooldus (eur/a)
kogupikkus (km)
rajamine (eur)
hooldus (eur/a)
kogupikkus (km)
rajamine (eur)
hooldus (eur/a)
kogupikkus (km)
rajamine (eur)
hooldus (eur/a)
kogupikkus (km)
rajamine (eur)
hooldus (eur/a)

0
15,97
3 194 400
31 944
15,71
3 142 800
31 428
21,94
4 387 600
43 876
20,17
4 034 400
40 344
1,28
256 800
2 568
20,56
4 111 800
41 118
3,04
607 600
6 076
0
0
0
13,40
2 680 600
26 806
4,74
948 600
9 486
30,49
6 097 800
60 978
6,81
1 361 400
13 614
0
0
0

II prioriteedi
kergliiklusteed

92 020
22,69
4 537 200
45 372
37,73
7 545 800
75 458
21,92
4 383 600
43 836
14,53
2 905 800
29 058
0
0
0
22,13
4 426 200
44 262
12,41
2 482 600
24 826
10,03
2 005 200
20 052
28,07
5 614 000
56 140
20,53
4 106 200
41 062
40,09
8 017 800
80 178
72,48
14 496 000
144 960
83,25
16 650 400
166 504

Kergliiklusteed
kokku

92 020
38,66
7 731 600
77 316
53,44
10 688 600
106 886
43,86
8 771 200
87 712
34,70
6 940 200
69 402
1,28
256 800
2 568
42,69
8 538 000
85 380
15,45
3 090 200
30 902
10,03
2 005 200
20 052
41,47
8 294 600
82 946
25,27
5 054 800
50 548
70,58
14 115 600
141 156
79,29
15 857 400
158 574
83,25
16 650 400
166 504
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Kohalik
omavalitsus
Saue linn

Vasalemma vald

Viimsi vald

Kokku

Kuluobjekt

I prioriteedi
kergliiklusteed

kogupikkus (km)
rajamine (eur)
hooldus (eur/a)
kogupikkus (km)
rajamine (eur)
hooldus (eur/a)
kogupikkus (km)
rajamine (eur)
hooldus (eur/a)
kogupikkus (km)
rajamine (eur)
hooldus (eur/a)

0
0
0
0
0
0
43,76
8 751 800
87 518
272,30
54 459 800
544 598

II prioriteedi
kergliiklusteed

1,48
296 800
2 968
13,16
2 632 000
26 320
32,85
6 570 800
65 708
760,02
152 003 000
1 520 030

Kergliiklusteed
kokku

1,48
296 800
2 968
13,16
2 632 000
26 320
76,61
15 322 600
153 226
1 032,31
206 462 800
2 064 628

Nagu tabel kajastab, on planeeringus kavandatud kergliiklusteede kogupikkused
omavalitsuseti oluliselt varieeruvad. Erinevus on mõistetav, kuna kergliiklusteede
vajadust mõjutavad väga erinevad tegurid: näiteks asustusmuster (linn või vald;
hajaasustus või vastastikku lähestikused asumid), teenuste paiknemine, asulate kaugus
suurematest teeninduskeskustest, oluliste tööandjate paiknemine või muu. Püüdes
üldistada, on võimalik kavandatavate teede kogukilometraaži võrrelda elanikearvuga,
kuid seegi annab eksliku pildi – suurema elanikearvuga omavalitsustes või linnalistes
omavalitsustes tuleb kavandatava kergliiklustee kogupikkus ühe elaniku kohta oluliselt
väiksem kui väikse elanikearvuga piirkondades (keskmiselt on planeeringus kavandatud
ligikaudu 8 meetrit kergliiklusteed elaniku kohta; osades linnalistes omavalitsustes on
näitaja väiksem kui 1, osades väiksema elanikearvuga piirkondades aga enam kui 20).

3.2.2 Ettevõtluse arengu toetamine
Teemaplaneeringu seletuskirjas on esitatud põhimõtted, millest on lähtutud planeeringu
koostamisel. Ühe põhimõttena on esitatud: Trasside asukohtade määramisel lähtutakse
esmajoones elanike igapäevasest liikumisest ning vastavate sihtpunktide ja suundade
olulisusest (kasutustihedus, ohutusvajadus).
Planeeringu koostamise esimeste tööseminaride käigus paluti kohalik omavalitsustel
esitada omapoolsed ettepanekud kergliiklusteede paiknemise osas. Juhendina teedevõrgu
kavandamiseks edastati omavalitsustele muuhulgas loend sihtkohtadest, mille
kergliiklusteega ühendamisele tuleb võrgustiku kavandamisel tähelepanu pöörata. Loend
hõlmas ka kohalikke olulisemaid tööandjaid ning ettevõtteid. Seega arvestati planeeringu
koostamisel olulisemate ettevõtete paiknemisega.
Kergliiklusteede võrgustiku sidumine kohalike tööandjate ning olulisemate ettevõtetega
omab positiivset mõju kohalikule ettevõtlusele:
-

Paranenud ligipääs võib suurendada külastatavust.
Kergliiklusteede olemasolu võimaldab töötajatele head ligipääsu töökohale jalgsi
või jalgrattaga.
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Kohalikest ettevõtetest ei lisandu praeguse maksukorralduse juures omavalitsuse
eelarvesse tulusid. Kohalikud ettevõtted on ometi olulised tööhõive hoidmise ja seega
sotsiaalprobleemide ennetamise seisukohalt.
Võrgustiku välja arendamiseks on kohalikel omavalitsustel soovitav teha koostööd
ettevõtetega, leidmaks koostöövõimalusi kergliiklusteede rajamiseks ja hoolduse
korraldamiseks.

Kaardipõhine analüüs
Peale planeeringu põhilahenduse valmimist läbi viidud kaardianalüüsi käigus ei olnud
võimalik kaardil maakonna tasandil tuvastada oluliste tööandjate ja ettevõtete
paiknemist. Suhtluses sihtasutusega Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (HEAK) selgus,
et maakonna tasandil oluliste ettevõtete infot ei ole võimalik üheselt kaardile kanda,
kuna paljude Harjumaa ettevõtete puhul ei ühti juriidiline aadress reaalse
tegutsemiskohaga (töökohtade paiknemise kohaga). Seega ei olnud KSH töörühmal
kaardianalüüsi käigus veenduda, kas ettevõtluse paiknemisega on planeeringu
koostamisel piisavalt arvestatud.
Tagamaks vajaliku info kajastamise planeeringus, edastati planeeringulahendus enne
kooskõlastamisi ülevaatamiseks maakonna kohalikele omavalitsustele, märkusega
pöörata tähelepanu oluliste ettevõtete seotusele kergliiklusteede võrgustikuga, kuna
vastavat infot valdavad vaid kohalikud omavalitsused. Selliselt tagati planeeringus
ettevõtete seotus kergliiklusteede võrgustikuga.
Tagamaks ettevõtete paiknemisega arvestamise ka edasises planeerimistegevuses, on
soovitav vastav põhimõte lisada ka planeeringu seletuskirja kergliiklusteede rajamise
põhimõtetesse. Planeeringulahendust täiendati ettepaneku alusel.

3.3 Inimese tervis ja heaolu
3.3.1 Liikumisvõimaluste edendamine
Kergliiklusteede võrgustiku arendamine edendab inimeste liikumisvõimalusi, parandades
valdava osa elanikkonna jaoks ka juurdepääsu avalikele ja kaubanduslikele teenustele.
Planeeringu seletuskirjas on esitatud põhimõte: trasside asukohtade määramisel
lähtutakse esmajoones elanike igapäevasest liikumisest ning vastavate sihtpunktide ja
suundade olulisusest (kasutustihedus, ohutusvajadus).
Seega loob planeering alused peamiste sihtkohtade
liikumisvõimalusi ja juurdepääsu kohalikul tasandil.

ühendamiseks,

edendades

Teatud teenuste tarbijate (näiteks alg- ja alusharidus) ning teatud elanikkonnarühmade
jaoks (vanurid, piiratud liikumisvõimega isikud), samuti halbade ilmastikuolude korral on
kergliiklusteede kasutamine raskendatud või võimatu. Seega ei saa ligipääs teenustele
tugineda vaid kergliiklusteedele, hea ligipääs teenustele peab olema tagatud ka
ühistranspordiga.

Kaardipõhine analüüs
Peale planeeringu põhilahenduse valmimist läbi viidud kaardianalüüsi käigus vaadeldi
teada
olevate
olulisemate
sihtpunktide
arvestamisega
planeeringulahenduses.
Analüüsikaardile olid kantud Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Maakonna
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sotsiaalne infrastruktuur 2009-2015“ andmed teatud sihtpunktide paiknemise kohta.
Nendeks olid:
-

Lasteaiad
Koolid
Kultuurikeskused
Rahvamajad, seltsimajad

Kohaliku omavalitsuse ametiasutused paiknevad valdavalt keskustes ning nende
paiknemisega arvestati planeeringu koostamise käigus. Kaardil kajastusid ka
rongijaamad, mistõttu oli võimalik analüüsida ka ühenduse parandamist nendega.
Kaardianalüüsi käigus tuvastati järgmised sihtpunktid või rongijaamad, millega ühendust
ei ole perspektiivse kergliiklusteega loodud:
-

Kõue Rahva Maja (Kõue vald)
Oru Rahvamaja (Kose vald)
Palvere Külakeskus (Kose vald)
Ellamaa Kultuurimaja (Nissi vald)
Jaanika rongipeatus (Nissi vald)
Vasalemma rongipeatus (Vasalemma vald)
Lahinguvälja rongipeatus (Anija vald)

Võimalik on, et osad sihtpunktid on kergliikluse teemaplaneeringu koostamise ajaks
aktuaalsuse minetanud (näiteks kultuurimaja on suletud). Jõudmaks parima võimaliku
planeeringulahenduseni,
edastati
planeeringulahendus
enne
kooskõlastamisi
ülevaatamiseks
maakonna
kohalikele
omavalitsustele.
Omavalitsustel,
milles
territooriumil kaardianalüüsi tulemusena oli tuvastatud potentsiaalseid ühenduseta
sihtkohti, paluti planeeringulahendust vajadusel täiendada.

3.3.2 Liiklusohutus
Liiklusohutuse edendamine on üks kergliikluse teemaplaneeringu eesmärkidest.
Planeeringuga kavandatakse perspektiivne kergliiklusteede võrgustik ja selle välja
arendamise põhimõtted ning esitatakse kergliiklusteede kasutamist edendava toetava
taristu arengusuunad. Planeeringuga kavandatud tegevuse elluviimisel parandatakse
jalgsi ja jalgrattaga liikumise võimalusi, vähendades seeläbi isikliku auto kasutamisest
tulenevat keskkonnakoormust ning luues eeldused tervist edendavate eluviiside
harrastamisele.
Jalgsi ja jalgrattaga liikumise sagenemisega on püütud seostada liiklusõnnetuste ning
liikluses hukkunute või vigastatute osakaalu suurenemist. Statistiliselt on näidatud, et
kokkupõrke tõenäosus mootorsõiduki ja jalakäija või jalgratturi vahel väheneb, kui
kergliiklejate osakaal rahvastikust suureneb 16. Seost on põhjendatud kergliiklejate
suurema n-ö nähtavusega: kui jalakäijaid ja jalgrattureid on rohkem, harjuvad ka
autojuhid nendega arvestama17. Samuti on toodud välja, et hinnanguliselt ületab

16

Jacobsen, P. (2003). Safety in numbers: more walkers and bicyslists, sahver walking and
bicycling. In: Injury Prevention 9:205-209. http://injuryprevention.bmj.com/content/9/3/
(15.2.2011)
17
Cavill N et al. Economic assessment of transport infrastructure and policies. Methodological
guidance on the economic appraisal of health effects related to walking and cycling. Copenhagen,
WHO Regional Office for Europe, 2007
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vähesest liikuvusest tulenevate surmade arv liikluses hukkunute arvu ligikaudu
viiekordselt18. Seega tuleb planeeringuga kavandatut pidada liiklusohutust suurendavaks
tegevuseks.
Liiklusohutus igas asukohas – mis reaalselt tagab nii liikluse ohutuse kui ka kergliiklustee
kasutusmugavuse – sõltub konkreetsetest lahendustest. Maakonnaplaneeringuga
määratletakse kergliiklusteede asukohad kogu maakonna täpsusastmes, reaalne asukoht
selgub täpsemate planeeringute või projektide käigus. Maakonnaplaneeringus näidatakse
kergliiklustee ligikaudne asukoht 100-meetrise koridorina. Seega sõltuvad reaalsed
lahendused ning ohutute lahenduste loomine edasisest projekteerimisest ja
planeerimisest. Edasist kavandamist suunatakse maakonnaplaneeringus kergliiklusteede
rajamise põhimõtete ja tingimustega. Soovitav on tingimusi täiendada üldise nõudega
edendada kergliiklusteede edasisel arendamisel liiklusohutust.
Planeering viitab lahenduses olemasolevatele normidele ja standarditele, samuti
liiklusseaduse ning teeseaduse põhimõtetele (vt ka ptk 1.4.1). Kõigi nimetatud aktide
oluliseks eesmärgiks on ohutu liiklusruumi tagamine ja nendega tuleb arvestada
kergliiklusteede täpsemal lahendamisel.
Kergliiklejaga seotud liiklusohutuse tagamise ja õnnetuste ennetamise seisukohalt on
rõhutatud nii-öelda muutuskohtade üheselt mõistetavuse olulisust – juhul, kui jalakäija
või jalgratturi liiklusruum muutub (eraldiseisev jalgrattatee muutub jalakäijate ja
jalgratturite segateeks, kergliiklustee ristub maanteega või muu oluline muudatus), peab
see olema liikleja jaoks üheselt mõistetav. Lisaks liiklusmärkide paigaldamisele on
võimalik muutunud olukorda markeerida ka teeehituslike vahenditega (erinevat värvi
teekate, haljastus).
Lisaks kergliiklusteedele käsitleb kergliikluse teemaplaneering ka jalgrattamarsruutide
valdkonda. Vastavalt planeeringu seletuskirjale:
Kergliiklusmarsruudid on olemasolevatel madala liiklussagedusega maanteedel, metsa- ja
pargiteedel kulgevad tähistatud marsruudid. Kergliiklusmarsruutide tähistamise
eesmärgiks on:
-

lihtsustada matkajate jt kergliiklejate orienteerumist kõrvalistel teedel;
väärtustada piirkonna maastikke ja vaateid;
tuua esile piirkonna vaatamisväärsused.

Seega on marsruutide näol tegemist eelkõige matkamiseks, samuti aga kohalike
kergliiklejate vajadusi rahuldamiseks kavandatava võrgustikuga. Vastavalt seletuskirjale
ei ole marsruutidel üldjuhul kergliiklejad mootorsõidukiliiklusest eraldatud; olulist
ehitustegevust marsruutidega seoses ei toimu, kuid toimub viidastamine. Liiklusruumi
kavandamist, kus kergliikleja ei ole mootorsõidukiliiklusest eraldatud, ei saa pidada
liiklusohutust edendavaks – marsruudi näitamine viitab, et antud tee on mõeldud ka
jalgratturitele kasutamiseks, samas kui füüsiliselt ei ole liiklusruumi ohutumaks
muutmiseks midagi tehtud. Samas annab sellise võimaluse ka liiklusseadustik (vt ka ptk
1.4.1) – jalakäijad ja jalgratturid tuleb mootorsõidukitest tingimata eraldada kiirtee

18

World Health Organization (2000). The World heatlh Report 2002: Reducing risk, promoting
healthy lifestyle. Geneva, WHO. http://www.who.int/whr/2002/en/ (15.2.2011)
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puhul. Leevendavaks ehk liiklusohtlikke olukordi vähendavaks meetmeks saab lugeda
siinkohal marsruutide paigutamist teedele, millel mootorsõidukite liiklussagedus on
väiksem (ettepanek kajastub planeeringu seletuskirjas; vt ka järgnev kaardipõhine
analüüs). Oluline on kergliiklejate liikumise sageduse jälgimine marsruutidel, vajadusel
tuleb kaaluda kergliiklusteede rajamist.
Muudes maakondades, kus on koostatav sarnane kergliikluse teemaplaneering, on ühe
võimalusena jalgsi ja jalgrattaga liiklemise edendamiseks käsitletud kruusateede
mustkatte alla viimist. Seeläbi leevendatakse vähemalt esmapilgul kaht probleemi –
parandatakse teede kvaliteeti, samuti kergliiklejate liikumisvõimalusi. Kergliikleja
ohutuse seisukohalt ei saa lahendust pidada otseselt kergliikleja liiklusohutust
edendavaks, kuna liiklusohutuse parandamiseks ei ole meetmeid rakendatud.

Kaardipõhine analüüs
Peale planeeringu põhilahenduse valmimist läbi viidud kaardianalüüsi käigus võrreldi
kavandatud marsruutide seoseid liiklussagedusega (vt ka liiklussagedus Harjumaa teedel,
LISA 2). Mootorsõidukite liiklussagedust käsitleti üldistatud vahemike täpsusastmes.
Kaardianalüüsi tulemusena selgus, et marsruute on kavandatud teedele, millel
mootorsõidukiliikluse sagedus jääb vahemikku 0-3000 autot ööpäevas. Osadel teedel,
kuhu on kavandatud marsruudid, ei ole liiklussagedus tuvastatav – tegemist võib olla
kohalike teedega, millel liiklussagedus eeldatavasti ei küündi kõrgele.
Suuremal osal teedest, millel on planeeringus näidatud marsruut, jääb liiklussagedus
vahemikku 0-200 autot ööpäevas, seega on tegemist teedega, kus mootorsõidukite
liiklussagedus on väga väike. Lisaks on marsruut kavandatud teedel, kus mootorsõidukite
liiklussagedus on 500-1000 autot ööpäevas, vähemal määral ka teedel, kus sagedus on
1000-3000 autot ööpäevas.
Ühest arusaama, millise liiklussageduse korral tuleks kergliiklejad igal juhul
mootorsõidukite liiklusest eraldada, ei ole võimalik esitada. Linnatänavate standard
viitab, et kergliiklusteede põhivõrgu korral tuleb jalakäijad ja jalgratturid alati
mootorsõidukiliiklusest eraldada, kui autoliikluse sagedus on suurem kui 1500 autot
ööpäevas (EVS 843:2003 ptk 9.1.1). Kuna sõidukite liikumiskiirused on oluliselt erinevad
asula sees ja maanteedel väljaspool asulaid, ei saa üheselt antud soovitust aluseks võtta.
Kaardianalüüsi tulemusena saab öelda, et teelõikudel, kus on kavandatud marsruut,
esineb ka võrdlemisi suure mootorsõidukiliiklusega lõike. Antud lõikudel tuleks kaaluda
kergliiklustee kavandamist. Tagamaks vajaliku info kajastamise planeeringust, edastati
planeeringulahendus enne kooskõlastamisi ülevaatamiseks maakonna kohalikele
omavalitsustele. Piirkondades, kus esines nimetatud lõike, paluti omavalitsustel kaaluda,
kas antud asukohtades peetakse võimalikuks vajadust kergliiklustee järele.

Töö nr 1400/10
Aruanne planeeringu vastuvõtmise ja avalikustamise etapis

68
Harjumaa kergliikluse teemaplaneering
KSH aruanne

Joonis 4. Kergliikluse teemaplaneeringuga kavandatud marsruudid maanteelõikudel, kus
liiklussagedus on suurem. Joonisel näidatud mootorsõidukite keskmine sagedus. Antud
asukohtades tuleks kaaluda kergliiklustee rajamise võimalusi. Aluskaart: Maa-amet XGIS http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis (16.2.2011)

3.3.3 Keskkonnatervis – müra ja õhusaaste
Jalg- ja jalgrattateed paiknevad reeglina autotee läheduses – teede kulgemine ning
asustus on välja kujunenud käsikäes, seega loogiline on, et teed paiknevad reeglina seal,
kuhu inimesed tahavad minna. Samas tuleb silmas pidada ka kergliiklusteede
planeerimise juhtpõhimõtteid (tervislike eluviiside ja keskkonnasõbraliku transpordi
propageerimine) ning vältida võimalike terviseriskidega seotud negatiivseid mõjusid
tiheda liiklusega teelõikude ääres.
Eeldades, et tavapäraselt ei viibi „keskmine“ kergliiklustee kasutaja maantee mõjualas
terve päeva jooksul võib liiklussaastega kokkupuute seisukohalt negatiivsemaks lugeda
õhusaaste võimalikku mõju. Välisõhu saastatuse lühiajalise mõju hindamiseks on Eesti
(ja ka Euroopa Liidu) seadusandluses välja toodud lühiajalise (1 tunni keskmine)
ekspositsiooni normatiivid (Keskkonnaministri 07.09.2004 määrus nr 115 “Välisõhu
saastatuse taseme piir-, sihtväärtused ja saastetaluvuse piirmäärad, saasteainete
sisalduse häiretasemed ja kaugemad eesmärgid ning saasteainete sisaldusest
teavitamise tase”).
Müra osas on tervisele ohtlikum pidev ja pikaajaline kokkupuude ülenormatiivse müraga
ja kehtestatud on vastavad nn päeva (07.00-23.00) keskmise ehk 16 tunni
ekvivalenttaseme normväärtused (Sotsiaalministri 4. märtsi 2002. a. määrus nr 42 „Müra
normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme
mõõtmise meetodid”), mis kergliiklusteede reaalse kasutusiseloomu (mõned tunnid
päevas) korral ei ole seega otseselt võrreldavad. Lühikest aega teelähedases tsoonis
võimaliku ülenormatiivse müra alal viibides ei esine reaalset ohtu inimese tervisele ning
seega ei ole tavasituatsioonis liiklusmürast lähtuvalt otseselt vajalik kergliiklustee viimine
maanteest kaugemale.
Müra kahjulikkus oleneb müra tugevusest, sagedusest, iseloomust, toimeajast, inimese
individuaalsetest omadustest. Tiheda liiklusega maanteede ääres on tavaline päeva
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keskmine mürafoon ca 65-75 db, mis ületab puhkeesmärgi täitmiseks sobivat mürataset.
Valdav osa elanikest tunneb igapäevases elukeskkonnas segava faktorina pidevat
mürataset juba alates 55-60 dB. Sellise tugevusega müra organismi otseselt ei kahjusta,
kuid võib põhjustada ebameeldivusi. 65-70 dB taustamüra raskendab suhtlemist ja
kõnest arusaamist. Pideva viibimise korral üle 75 dB tugevusega müratsoonis sagenevad
elanike kaebused müra osas ja suureneb võimalike terviseriskide oht. Tervisele otseselt
kahjulikuks peetakse kestvat müra tugevusega üle 85 dB. Kuulmiselundi ühekordse
kahjustuse riskipiir on muidugi oluliselt kõrgem küündides 130-140 dB-ni, ka mürarikaste
raskeveokite möödasõidul ei küündi hetkeline müratase sedavõrd kõrgele.
Välisõhu kvaliteedist lähtuvalt on selge, et kõrgete liikluskoormuste
tingimustes
(olenevalt liikluskoosseisu iseloomust alates ca 10 000-15 000 sõidukit ööpäevas) võib
teelähedases tsoonis (paarikümne meetri ulatuses teest ehk ulatudes ka kergliiklusteeks
planeeritud maa-alale) olla ületatud mitmete saasteainete (eelkõige NO2 ja peened
tahked osakesed) 1 tunni saastatuse taseme piirväärtused. Sellistes teelõikudes on
õigustatud kergliiklustee viimine maanteest mõnevõrra kaugemale, kas kogu teelõigu
ulatuses või pakkudes teatud vahemaade tagant parema välisõhu kvaliteediga teelõike
(mis võib samas vahemaid ja kulusid pisut suurendada).
Üheselt tõlgendatavaid meditsiiniuuringute tulemusi selle kohta, mil määral
mootorsõiduki liiklusega külgnevatel kergliiklusteedel liikumisel, kus esineb kõrge
õhusaaste ja müratase, vähenevad jalgsi ja jalgrattaga liikumise positiivsed
tervisemõjud, teostatud ei ole. Seniste uuringute põhjal saab väita, et mootorsõidukitega
samas liiklusruumis liiklevatel jalgratturitel oli oluliselt kõrgenenud vaid NO₂ tase
(ligikaudu kahekordne tase autojuhtidega võrreldes). Et pikaajalisi uurimusi teostatud ei
ole, jääb ebaselgeks ka see, mil määral lühiajaline kõrgenenud õhusaaste omab
sarnaseid mõjusid pikaaegse ekspositsiooniga õhusaastele. Üldistatud on, et positiivsed
tervisemõjud, mis on seotud aktiivse tegevusega, ületavad negatiivseid tervisemõjusid 19.
Tuginedes tänastele teadmistele, ei ole mürast ja õhusaastest tulenevate häiringute ja
võimalike pikaajaliste terviseriskide vältimiseks tavaolukorras vajalik kergliiklustee
viimine maanteeliiklusest eemale. Lubatud müra- ja õhusaastetasemete seisukohast
tuleb kaaluda võimalusi kergliiklustee viimiseks maanteeliiklusest eemale planeeringus
kavandatud indikatiivse 100-meetrise koridori piires Eesti mõistes väga kõrge
liiklussageduse (10 000-15 000 ja enam sõidukit ööpäevas) korral. Mida suuremad on
liikluskoormused, seda õigustatum on kergliiklusteedele alternatiivse trassi otsimine.
See, et võrreldavate normtasemete ületamine toimub vaid mootorsõidukiliikluse
läheduses, ei tähenda, et kergliiklustee paigutamisega autotee lähedusse saavutatakse
igakordselt hea kergliikluse keskkond. Autotee läheduses on müra ning õhusaaste
kõrgendatud, mis võib põhjustada häiringuid, ületamata sealjuures piirnorme.
Kergliikluse edendamiseks ning teede kasutusmugavuse parandamiseks on soovitav
võimalusi kergliiklustee paigutamiseks mootorsõidukiliiklusest eemale kaaluda kõigi
kergliiklusteede täpsemal kavandamisel. Tagada tuleb seejuures, et kergliiklustee
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paigutamine mootorsõidukitest eemale ei vähenda selle kasutatavust, mis suurendaks
võimalust jalgsi ja jalgrattaga liiklejate sattumist autoteele.

3.3.4 Üldtervisliku seisundi edendamine
Inimeste tervislik seisund
Kergliikluse teemaplaneeringuga luuakse strateegilisel tasandil alused kergliiklusteede
võrgustiku arendamisele maakonnas. Teede reaalne välja ehitamine sõltub riigi ja
kohaliku omavalitsuste rahalistest võimalustest ning täpsustub järgnevate maakasutust
suunavate tegevuste käigus. Maakonnaplaneering loob üldisel tasandil alused ja näitab
ühtse võrgustiku kergliiklusteede arendamiseks. Seega soodustab teemaplaneering
kergliiklusteede arendamist.
Tulenevalt planeeringu peamisest eesmärgist – olulisemate sihtkohtade ühendamine ning
alternatiivsete liikumisvõimaluste loomine kohalikul tasandil, samuti keskustesse ja
keskuste vaheliselt – suureneb kavandatu elluviimisel eeldatavasti nende inimeste
osakaal, kes võimalusel teevad oma igapäevased käigud jalgsi või jalgrattaga. Seega
suureneb inimeste kehaline aktiivsus. Jalgsi ja jalgrattaga liikumisel on kaasaegsete
uurimuste valguses tõestatud olevat positiivseid mõjusid järgnevate seisundite sageduse
või ulatuse piiramisel20:
-

-

-

Üldine suremusnäitaja. Mitmetes uuringutes on näidatud seos kehalise aktiivsuse
tõusu ja suremuse vähenemise vahel, eraldiseisvalt on käsitletud ka jalgrattaga
või jalgsi liikumise mõju. Tulemused kinnitavad surmariski olulist langust juhul,
kui jalgratast või jalgsi liikumist kasutatakse igapäevasteks käikudeks – sealjuures
ei ole tuvastatud n-ö lävendiväärtust ehk jalgsi või jalgrattaga liiklemise
miinimumsagedust, mis kutsuks mõju esile ehk ka vähene kehaline aktiivsus
vähendab suremuse riski.
Südameveresoonkonna haigused. Sarnaselt aktiivse spordiga vähendavad ka
kõndimine ja jalgrattasõit südameveresoonkonna haigustesse suremise riski.
Insult. Seosed ajurabanduse esinemise või sellesse suremise ning füüsilise
aktiivsuse vahel ei ole üks-ühesed, kuid on tõendeid sellest, et füüsiliselt
aktiivsete inimeste insuldirisk on väiksem kui füüsiliselt väheaktiivsetel.
Vähk. Teatud vähitüüpide puhul saab füüsilist aktiivsust seostada väiksema riskiga
vähki haigestuda.
2. tüübi diabeet. On tõestatud, et füüsiline aktiivsus omab tähtsust 2. tüübi
diabeedi ennetamisel.

Üldistades saab väita, et jalgsi ja jalgrattaga liikumine vähendab suremust teatud
haigustesse, seeläbi ka üldisi suremusnäitajaid. Seosed üldise haigestumisega on vähem
selged, kuid tõestatud on ka seoseid üldise tervisliku seisundi ja füüsilise heaolu vahel.
Jalgsi ja jalgrattaga liiklejate osakaalu ning seeläbi positiivsete tervisemõjude
suurendamiseks on lisaks kergliiklusteede rajamisele oluline teavitus ning jalgsi ja
jalgrattaga liiklemise soodustamine. Soovitav on paralleelselt kergliiklusteede võrgustiku
välja arendamisega korraldada teavituskampaaniaid, kaasates ka kohalikke ettevõtteid
ning vabaühendusi. Edendamiseks kavandatavad meetmed võivad hõlmata näiteks

20

Cavill N et al. Economic assessment of transport infrastructure and policies. Methodological
guidance on the economic appraisal of health effects related to walking and cycling. Copenhagen,
WHO Regional Office for Europe, 2007
Töö nr 1400/10
Aruanne planeeringu vastuvõtmise ja avalikustamise etapis

71
Harjumaa kergliikluse teemaplaneering
KSH aruanne

olemasolevate kergliiklusteede kaardimaterjalid publitseerimist (võimalik ka digitaalselt),
teavitust koolides ning ettevõtete nõustamist vajalike tegevuste kavandamisel (näiteks
duširuumid töötajatele, jalgrattaparklad või –hoidlad).
Kergliiklusteede arendamist saab pidada tervist edendavaks juhul, kui neil liiklemine on
ohutu. Liiklusohutuse edendamist on käsitletud peatükis 3.3.2. Lisaks ohutu
teekeskkonna loomisele tee rajamisel on oluline kergliiklusteede hea seisundi hoidmine,
seda eelkõige talvisel ajal. Raskete ilmastikuolude korral on oluline tagada operatiivne
teavitus hooldustööde korraldusest. Kergliiklustee välja arendamisega võtab kohalik
omavalitsus endale kohustuse ka teehoolduse teostamise, seega tuleb kasvavate
teehoiukuludega arvestada juba tee kavandamisel.

Jalgrattaga liikumise majanduslikud mõjud seoses terviseedendusega
Nagu eespool mainitud, kaasneb kergliiklusteede arendamisega märkimisväärselt kulusid
nii rajamisel kui edaspidisel hooldusel. Samal ajal on tõdetud, et jalgsi ja jalgrattaga
liikumise edendamisel on olulisi majanduslikke positiivseid mõjusid tulenevalt väiksemast
haigestumisest ja suremusest. Positiivsete majanduslike mõjude avaldumine on valdavalt
kaudsem, mistõttu on mõjud ka raskemini märgatavad kui näiteks konkreetse teelõigu
lumest puhtaks lükkamise maksumus.
Maailma
Terviseorganisatsiooni
(World
Health
Organization,
WHO)
Euroopa
Regionaalbüroo algatusel on aastal 2008 koostatud mudel, mis võimaldab rahaliselt
väljendada jalgrattakasutuse majanduslikke mõjusid: Health Economic Assessment Tool
for Cycling (HEAT)21. Tuginedes meditsiiniuuringute tulemustele, arvestatakse mudelis
jalgratta kasutusest tulenevat vähenenud riski teatud haigustesse suremiseks, seega
vähenemist üldises suremuses. Võttes aluseks statistilise mõiste „inimelu väärtus“ (ka
„riskiväärtus“, inglise keeles “value of statistical life“), esitab mudel aastase
jalgrattasõidust tulenevad rahalise kasu. Mudel võimaldab seega sarnaselt tavapäraselt
infrastruktuuriprojektide tasuvusanalüüsidele ja neis kasutatavale arendus- või
parendustegevuse tulemusena säilitatud inimelude maksumusele hinnata, mil määral
majanduslikku kasu toob ühiskonnale jalgrattasõit, seega kaudselt ka selle soodustamine
ehk kergliiklusteede võrgustiku arendamine.
Mudeli rakendamisel Harju maakonna kergliikluse teemaplaneeringu raames on olulised
järgmised täpsustused:
1. Mudel on rakendatav täiskasvanud elanikkonnale, mitte lastele või vanuritele.
Kuna mudeli koostamisel aluseks olnud terviseuuringud teostati täiskasvanutel
ning laste ja vanurite terviseseisundi muutumine võib olla erinev, ei ole tõestatud
mudeli kehtivus kogu elanikkonna kohta. Seega kasutatakse mudelarvutuses
planeeringuala elanikkonna hulka vanuses 15-64, mitte koguelanikearvu ning
saavutatav tulem kajastab vastavalt sama elanikkonnaosa jalgratta kasutamisest
tulenevat rahalist panust.
2. Oluliseks vääruseks mudelis on statistiline mõiste „inimelu väärtus“. Vaikimisi on
selleks mudelis seatud € 1 500 000, samas adekvaatse tulemuse saavutamiseks
21

Täiendav info mudeli kohta on leitav WHO Europe veebilehel http://www.euro.who.int/en/whatwe-do/health-topics/environmental-health/Transport-and-health/activities/promotion-of-safewalking-and-cycling-in-urban-areas/quantifying-the-positive-health-effects-of-cycling-and-walking
(10.2.2011)
Töö nr 1400/10
Aruanne planeeringu vastuvõtmise ja avalikustamise etapis

72
Harjumaa kergliikluse teemaplaneering
KSH aruanne

on oluline väärtuse korrigeerimine riigiti. Eesti kontekstis on mõistet käsitletud
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel teostatud uuringus
„Transpordi väliskulude hindamine: hindamismetoodika ja sisendandmete
kaardistus“22. Vastavalt uuringule on Eestis inimelu väärtuse arvestamisel aluseks
olnud Tallinna Tehnikaülikooli aruanne23, milles väärtuseks arvestatakse 2004.
aastal 3 509 678 krooni jooksevhindades. Euroopa väärtuse korrigeerimiseks on
soovitatud SKP alusel konverteerimist, mida kasutades on riskiväärtuseks
surmajuhtumi korral saadud24 630 000 eurot 2002. aasta hindades – 9 857 358
krooni. Uuringus esitatakse ettepanekud selguse toomiseks väärtuse kasutamisse
Eestis. Statistilist mõistet „inimelu väärtus“ ei saa võrdsustada infrastruktuuri
tasuvusarvutustes kasutatava „hukkunu maksumusega“ – mõiste puhul on
tegemist eelkõige antud ühiskonna inimeste isikluku hinnanguga sellele, kui palju
oldaks nõus maksma hea tervisliku seisundi eest. Käesolevas mudelarvutuses
kasutatakse väärtusena €630 000.
3. Mudelis kasutatakse sisendina päevade arvu aastas, mille jooksul rattateed on
eeldatavasti kasutusel. Vaikimisi on mudelis võetud Rootsis teostatud uurimuse
tulemusena saadud päevade arv 124. Arvutuses väärtust ei muudeta, kuna Rootsi
asub Eestiga sarnastes
kliimatingimustes ning eeldatavasti tagatakse
kergliiklusteede välja arendamise korral ka Eestis nende hea seisund
aastaringselt.
4. Mudelis tuleb tulemi saavutamiseks sisestada eeldatav sõitude arv. Sõitude arv on
võimalik tuletada kasutajaskonna hulgast. Kasutajate hulga prognoosimisel
lähtutakse
eeldusest,
et
koostöös
omavalitsustega
välja
töötatud
planeeringulahendus vastab elanike vajadustele ehk olulised sihtpunktid on
ühendatud.
5. Kasutajate hulga prognoosimisel kasutatakse alusandmetena maakonna ja
Tallinna linna tööealise elanikkonna hulka ning eeldatavat jalgratta kasutatavust.
Harju maakonnas elas 1. jaanuari 2010 seisuga 526 505 elanikku,
vanusevahemikus 15-64 – 359 624 elanikku25. Et planeeringuga ei hõlmata
Tallinna linna, tuleb käsitleda Harjumaa elanikkonda ilma Tallinna linnata –
elanikke on planeeringualal 127 165, neist vanuses 15-64 – 87 721. Jalgratta
kasutatavuse kohta Eestis ühesed andmed puuduvad. Tänast jalgrattakasutust on
võimalik kirjeldada kaudsetele andmetele tuginedes, mida on kogutud Eesti
Statistikaameti tööjõu-uuringu (ETU) raames – uuringu käigus küsitakse vastajalt
infot muuhulgas tööle mineku viisi kohta (vt ka järgnev joonis). Andmetele
tuginedes käib jalgratta, mopeedi või mootorrattaga tööl ligikaudu 3% tööealisest
elanikkonnast. Lisades tööealise elanikkonna sõidud, mis ei ole seotud tööga, võib
kogu jalgratta kasutajate osakaaluks lugeda käesoleval hetkel 3%.

22

„Transpordi väliskulude hindamine: hindamismetoodika ja sisendandmete kaardistus“.
Uuringuraport Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile. Tallinn 2008. Autorid: Mari Jüssi,
Sten Anspal, Epp Kallaste http://www.seit.ee/failid/369.doc (10.02.2011)
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Tehnikaülikooli teedeinstituut 2005-12/L. Maanteeamet: Tallinn 2005.
24
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Joonis 5. Hõivatud töölkäimise viisi järgi (%).
Arvandmed: Eesti Statistikaamet, http://pub.stat.ee (11.02.2011)
Riiklikus transpordi arengukavas on seatud sihiks tõsta kergliikluse osakaal tööl
käimises kümne protsendini (vt täpsemalt ptk 1.4.3). Et jalgsi tööl käijate osakaal
on praegusel hetkel ligikaudu viiendik, võib järeldada, et 10% on eesmärgiks
seatud jalgratturitele. Seega saab perspektiivis jalgrattaga tööl käijate osakaaluks
lugeda 10%. Võrdluseks: aastatel 2004/2005 tehti Soomes jalgrattaga 9,4%
aasta sõitudest26 (vt ka järgnev joonis).

isiklik auto
(kaassõitja) 15%

isiklik auto
(juht) 43,2%

jalgratas 9,4%
jalgsi 22,1%

ühistransport
kokku
7,8%
isiklik auto
kokku
58,1%

kergliiklus
kokku
31,9%

Joonis 6. Liiklemisviiside osakaalud Soomes aastal 2004/2005
(joonisel näidatud osakaalult olulisemad).
Arvandmed: Valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus 04-05, http://www.hlt.fi/index.htm
(11.2.2011)
Mudelarvutusel on lähtutud praegusest kasutajate osakaalust (3% ehk 2650 elanikku)
ning perspektiivsest kasutajate osakaalust (10% ehk 8800 elanikku). Teisendades selle
sõitude arvuks, saame praegusel hetkel ligikaudu 5300 sõitu, perspektiivis 17 600 sõitu.
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6. Oluline sisend mudelis on keskmine sõidu pikkus kilomeetrites. Vastavalt tööjõuuuringule (vt eespool) on keskmine töökoha kaugus elukohast jalgrattaga tööl
käijatel 3,1 kilomeetrit27. Sarnane oli keskmine sõidu pikkus ka Soomes (3 km).
Harjumaa kergliikluse teemaplaneeringu raames teostati mudelarvutus lähtudes
eeldusest,
et
rajatakse
elanike
vajadustele
vastav
kergliiklustee.
N-ö
miinimumarvutusena arvutati rahaline kokkuhoid juhul, kui jalgrattaga sõitjate osakaal
jääks praegusele tasemele (3%), n-ö perspektiivarvutusena tõuseks taotlustasemeni
10%. Mudelarvutuse tulemused kajastuvad järgnevas tabelis. Võrdlusena esitati
tulemused juhul, kui jalgrattaga sõidaks vastav osakaal kogu Harjumaa elanikkonnast
(kaasaarvatud Tallinn).
Tabel 11. Jalgrattaga sõitmisest tulenev maksimaalne rahaline kokkuhoid
Jalgrattaga sõidab...
3% planeeringuala elanikkonnast
10% planeeringuala elanikkonnast
3% Harjumaa tööealisest elanikkonnast
10% Harjumaa tööealisest elanikkonnast

Aastas hoitakse tulenevalt
väiksemast suremusest kokku...
€ 726 000
€ 2 411 000
€ 2 877 000
€ 9 864 000

Seega on kergliiklusteede välja arendamisega tulenevalt tööealiste teatud haigustesse
suremuse vähenemisest kokku hoida maksimaalselt ligi 2,4 miljonit eurot. Kui arvestada
kogu Harjumaa 15-64-aastaseid jalgrattaga sõitjaid, võib kokkuhoid olla kuni 10 miljonit
eurot. (ligikaudu 0,17% Eesti riigieelarve 2011. aasta kogukuludest 28). Mudelarvutus ei
arvesta
n-ö
hukkunu
maksumust
samal
kujul
kui
mõistet
kasutatakse
infrastruktuuriprojektides, vaid tugineb mõistele „inimelu statistiline väärtus“. Mudeli
tulemina esitatakse ka inimelude arv, mis säästetaks tänu väiksemast haigestumisest
teatud haigustesse – 10% korral 3,83 inimelu aastas (vt ka LISA 2). Võttes aluseks n-ö
hukkunu maksumuse infrastruktuuri projektides (arvestuslikult teeprojektide puhul
ligikaudu 13 miljonit krooni), on saadav „tulu“ kergliiklusteedest kordades suurem.
Samuti tuleb meeles pidada, et positiivne rahaline mõju kaasneb ka vanurite ja veel
täiskasvanuikka mitte jõudnud elanike jalgrattasõiduga, samuti jalgsi liiklemisega –
nende rahaline positiivne mõju ei kajastu antud mudelis (vt ka järgnev skeem).

27

Eesti Statistikaamet, http://pub.stat.ee (11.2.2011)
Võrdlus riigieelarve kuludega on indikatiivne – mudel ei võimalda arvutada otsest rahalist
kokkuhoidu riigi või kohaliku omavalitsuse jaoks, vaid näitab rahalist kokkuhoidu kogu ühiskonna
tasandil.
28
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Joonis 7. Juhul, kui ehitataks välja inimeste vajadustele vastav kergliiklusteede
võrgustik, oleks sel ka rahaline kasu ühiskonnale. Planeeringualal elavate 15-64-aastaste
jalgratturite haigestumisjuhtude vältimisest tuleneks aastas maksimaalselt 2,4 miljoni
euro suurune rahaline kasu, muude kasutajate toodetavat kasu üheselt esitada ei saa,
ent see suurendab kogukasu veelgi.

3.3.5 Kohaliku kogukonna arvamus
Kergliiklusteede rajamist reguleerivad eelkõige teeseadus (TeeS) ning planeerimisseadus
(PlanS). Vastavalt TeeS § 17 on tee ehitamise eesmärk muuta liiklemine ohutumaks,
suurendada tee läbilaskevõimet ja seega soodustada transiitliiklust, parandada
keskkonnaseisundit või soodustada piirkonna arengut. Teemaplaneeringu objektiks
olevate teede näol on tegemist avalike teedega, mille omanikuks on reeglina riik või
kohalik omavalitsus. Maaala planeering tee ehitamiseks koostatakse PlanS kohaselt.
Maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu näol on tegemist kõige üldisema tasandiga,
millega kergliiklusteede asukohad paika pannakse. Asukohtade täpsustamine toimub
kohalike omavalitsuste üldplaneeringutes, vajadusel detailplaneeringutega.
Maaala planeeringu koostamine on PlanS kohaselt demokraatlik, erinevate elualade
arengukavasid koordineeriv ja integreeriv, funktsionaalne, pikaajaline ruumilise arengu
kavandamine, mis tasakaalustatult arvestab majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise
keskkonna ning looduskeskkonna arengu pikaajalisi suundumusi ja vajadusi. Seaduses
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on sätestatud planeeringu avalik protsess, mis tagab osapoolte arvamuste arvestamise
planeeringu koostamisel.
Teatud juhtudel on kergliiklusteede kavandamisele esinenud kohalike elanike vastuseisu
– eelkõige juhul, kui kergliiklusteed nähakse võimaliku ohuna piirkonna turvalisusele
tulenevalt inimeste liikumise sagenemisest. Ruumilise planeerimise ja turvalisuse seoseid
on analüüsitud mitmetes akadeemilistes käsitlustes ning läbi on viidud ka pilootprojekte
turvalisust edendavate alade arendamiseks29. Põhjendatud täiendavate liikumisteede
loomist on peetud piirkonna turvalisust edendavaks tulenevalt loomuliku järelvalve
suurenemisest – kergliiklusteel liiklejad näevad ka hoovides toimuvat, mille tulemusena
kuritegevusrisk väheneb.
Maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu protsessi käigus on oma seisukohti avaldanud
ka
kohalikke
elanikke
ühendavad
vabaühendused,
esitades
argumente
nii
kergliiklusteede rajamise poolt kui vastu teatud asukohtades. Ettepanekute arvestamist
või mittearvestamist on vastavalt PlanS nõuetele põhjendatud ja planeeringut vajadusel
täiendatud.
Kergliiklusteede täpsemal kavandamisel on vajalik koostöö kohalike elanikega, tagamaks
kergliiklusteede paiknemine asukohas, kus selle kasutatavus oleks suurim.

3.4 Kultuuripärand
Vastavalt Muinsuskaitseameti poolt esitatud kirjeldusele30 loetakse kultuuripärandiks
teatud väärtuskriteeriumidele vastavaid objekte või nähtuseid, mida peetakse vajalikuks
säilitada tulevastele põlvkondadele. Kultuuripärand on mineviku traditsioonide ja
vaimsete saavutuste tulemus ning tunnistus.
Maakasutuse planeerimisel saab eelkõige rääkida maakasutuses salvestunud
kultuuripärandist: ehitistest, rajatistest, aga ka tähenduslikest kohtadest, millega ei ole
otseselt seotud ehitustegevus. Suur osa kultuuripärandist on võetud kaitse alla
muinsuskaitseseadusega,
seadusega
kaitstavad
objektid
jagunevad
vastavalt
paragrahvile 3 kinnismälestisteks ja vallasmälestisteks.
Lisaks seaduse tasandil kaitstavatele
vajadus Harju maakonnaplaneeringu
suunavad
keskkonnatingimused“31,
väärtuslikud maastikud. Väärtuslike
planeering järgnevat:
-

objektidele kajastub kultuuripärandi säilitamise
teemaplaneeringus „Asustust ja maakasutust
millega
määratletakse
maakonna
tasandil
maastike määratlemise eesmärgina kajastab

Kultuuripärandi hoidmine traditsioonilise asustus- ja maakasutusmustri ning
muude ajaloo jälgede näol;

29

Näiteks “Safer Places. The Planning System and Crime Prevention” Office of the Deputy Prime
Minister, London 2004; „Turvallinen asuinalue. Tampereen Muotiala suunnitelmissa ja
kokemuksissa.“ Kyttä, M., Puustinen, S., Hirvonen, J., Broberg, A., Lehtonen, H.; Helsinki
University of Technology
30
Muinsuskaitseameti veebileht http://muinas.ee (1.2.2011)
31
Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneering „Asustust ja maakasutust suunavad
keskkonnatingimused“ Tallinn 2003. Kättesaadav Harju Maavalitsuse veebilehel
http://www.harju.ee/public/Maakonnaplaneering/Rohevork/Seletuskiri_rohevork_20070327110303
.pdf
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-

Maastikulise ja bioloogilise mitmekesisuse ning ökoloogilise tasakaalu säilitamine
põllumajanduslikel aladel ning maakasutussurvega aladel Tallinna lähiümbruses;
Kohaliku elu, sh maaelu toetamine.

Nii kaitsealuse kultuuripärandi kui nimetatud teemaplaneeringuga määratletud
väärtuslike maastike puhul saab kergliiklusteede arendamisel rääkida nii positiivsest kui
negatiivsest mõjust.

3.4.1 Muinsuskaitsealused objektid
Planeeringualal
(Harjumaa ilma
Tallinna linnata) paikneb ligi
kolm
tuhat
muinsuskaitseseaduse alusel kaitstavat objekti, neist enam kui kaks tuhat on
kinnismälestised (vt täpsemalt järgnev tabel).
Tabel 12. Muinsuskaitsealused objektid planeeringualal.
Andmed: Kultuurimälestiste riiklik register, http://register.muinas.ee (1.2.2011)
Mälestised kokku

2788
Vallasmälestised

573

Kinnismälestised

2215
Arheoloogiamälestised

1642

Arhitektuurimälestised

484

Ajaloomälestised

88

Muinsuskaitsealad

1

Arvuliselt enim paikneb planeeringualal arheoloogiamälestisi, milleks loetakse eelnevatest
ajajärkudest pärinevaid inimtegevuse säilmed või jälgi. Kergliikluse teemaplaneeringu
seisukohalt võivad lisaks arheoloogiamälestistele olulised olla arhitektuurimälestised,
vallasmälestiste paiknemine on kergliikluse seisukohalt teisejärguline ja oluline eelkõige
potentsiaalse sihtkohana.
Mälestiste säilimiseks vajalike tegevuste korraldamist reguleerib muinsuskaitseseadus.
Valdavalt on mälestistel 50-meetrine kaitsevöönd (§ 25), teatud juhtudel on mälestis
määratletud maaalana. Tegevus kaitsevööndis saab toimuda vaid kooskõlastusel
Muinsuskaitseametiga.
Mõnevõrra eriline Harju maakonna kaitsealuste objektide hulgas on Rebala
muinsuskaitseala. Rebala on üks Eesti kaheteistkümnest muinsuskaitsealast, sealjuures
seni ainus maastikukaitsega tegelev muinsuskaitseala. Kaitseala loodi aastal 1987, kaitse
eesmärgiks on tagada Eesti põhjarannikul asuva ainulaadse, suure teadusliku ning
kultuurilise väärtusega ajaloolise põllumajandusmaastiku ning seda kujundavate
elementide (külad, talud, krundid, kõlvikud ja nende ajaloolised piirid, arheoloogia-,
ajaloo-, tehnika-, kunsti- ja loodusmälestised) säilitamine ja kaitse. Peamised piirangud
tegevusele muinsuskaitseala seab muinsuskaitseseadus § 24:
Muinsuskaitseameti ning valla- või linnavalitsuse
muinsuskaitsealal keelatud järgmised tegevused:

loata

on

kinnismälestisel

ja

1. konserveerimine, restaureerimine ja remont;
2. ehitamine, sealhulgas ehitise laiendamine juurde-, peale- või allaehitamise teel,
ning lammutamine;
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3. katusealuse väljaehitamine ning kangialuse ja õuede kinni- ja täisehitamine;
4. ajalooliselt väljakujunenud tänavatevõrgu, ehitusjoone ja kruntide (kinnistute)
piiride muutmine ning kruntimine;
5. krundi või kinnistu maakasutuse sihtotstarbe muutmine;
6. katusemaastiku, ehitiste fassaadide, sealhulgas uste, akende, treppide, väravate
jms muutmine;
7. ehitisele seda kahjustavate või selle ilmet muutvate objektide, nagu reklaami ja
info paigaldamine ning katusele tehnilise seadme paigaldamine, samuti muul viisil
mälestise või muinsuskaitsealal paikneva ehitise ilme muutmine ja ehitusdetailide
ümberpaigutamine;
8. siseruumis avatud detailide, ehituselementide ja -konstruktsioonide algsest
asukohast eemaldamine, katmine või nende muul viisil rikkumine;
9. algupärasest erinevate ja algupäraseid matkivate ehitusmaterjalide kasutamine;
10. teede, trasside ja võrkude rajamine ning remontimine;
11. haljastus-, raie- ja kaevetööd, maaharimine ja õue ümberkujundamine;
12. teisaldatavate äriotstarbeliste objektide (kiosk, müügipaviljon, välikohvik vms),
valgustuse, tehnovõrkude ja -rajatiste ning reklaami paigaldamine.
Muinsuskaitsealal ehitades, konserveerides ja restaureerides ning selleks ehitusmaterjale
valides tuleb arvestada nii ehitise kui ka muinsuskaitseala arhitektuurilist ja ajaloolist
väärtust.
Lisaks seadusele on maakasutustingimuste määratlemiseks Rebala maastikukaitsealal
koostamisel
Jõelähtme
valla
üldplaneeringu
osa
teemaplaneering
„Rebala
32
muinsuskaitseala asustust ja maakasutust suunavad tingimused” . Teemaplaneering ei
käsitle otseselt kergliiklusteede rajamist. Planeeringuga on kavandatud matkarajad.
Kergliikluse teemaplaneeringuga kavandatakse kergliiklusteede asukohad ja rajamise
põhimõtted, samuti rattamarsruutide ning terviseradade paiknemine ja arendamise
põhimõtted. Negatiivne mõju kaitsealustele objektidele võib kaasneda juhul, kui
kergliiklustee rikub kaitse all olevat mälestist või selle loomulikku keskkonda (miljööd).
Kaudne positiivne mõju tuleneb paranenud ligipääsust, mis tõstab inimeste teadlikkust
kultuuriväärtustest. Samal ajal suurendab potentsiaalne külastajate hulga kasv ohtu
mälestise säilimisele.
Kergliiklusteede asukohad määratletakse teemaplaneeringu 100-meetrise indikatiivse
koridorina, mille raames kavandatakse kergliiklustee täpsem kulgemine järgnevates
planeeringutes või projektides. Seega on täpsema planeerimise käigus võimalik
kergliiklustee paiknemine lahendada selliselt, et ohtu mälestise säilimisele ei kaasne.
Mälestise loomuliku keskkonna säilimiseks tuleb teemaplaneeringus seada nõue
kaitsealuste objektide paiknemisega arvestamiseks kergliiklusteede kavandamise
täpsemates etappides. Vältida tuleb lahendusi, mille korral kavandatava kergliiklusteega
seonduvad objektid – piirded, viidad või muu inventar ei sulandu mälestise loomuliku
keskkonnaga. Kergliiklustee kavandamisel muinsuskaitsealuse objekti läheduses tuleb
koostööd teha Muinsuskaitseametiga.
Suurenenud külastajate hulk võib mälestisi kahjustada eelkõige vandalismi või
risustamise esinemisel. Selle vältimiseks on oluline pöörata tähelepanu n-ö loomuliku

32

Planeering on vastu võetud. Täpsem info Jõelähtme valla veebilehel
http://www.joelahtme.ee/index.php?page=259 (2.2.2011)
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järelvalve võimalikkusele kergliiklust toetava taristu täpsemal kavandamisel.
Teemaplaneeringus on soovitav seada puhkekohtade arendamisel täiendav tingimus
eelistada puhkekohtade asukohtadena paiku, kus inimeste liikumine on sagedam, et
tagada loomulik järelvalve.

Kaardipõhine analüüs
Peale planeeringu põhilahenduse valmimist läbi viidud kaardianalüüsi käigus tuvastati:
-

-

Planeeringuga kavandatud kergliiklusteede, rattamarsruutide ning terviseradade
võrgustik loob ühendused valdava osa arhitektuurimälestiste lähedusse.
Kavandatud võrgustikest märkimisväärselt eemale jääb Voore mõisakompleks
Saue valla territooriumil ning endise Peeter Suure merekindluse Humala
positsiooni rajatised Harku valla territooriumil. Kuna teemaplaneeringu
eesmärgiks on elanike olulisemate igapäevast sihtpunktide ühendamine, ei ole
vajadust täiendavate kergliiklusteede kavandamiseks objektideni ühenduse
andmiseks. Fakt, et valdava osa arhitektuurimälestisteni on kergliiklustee,
rattamarsruut või terviserada kavandatud, on selgitatav sellega, et kavandatavad
objektid on seotud asustuse paiknemisega, asustusmustri kujunemisega on
seotud ka arhitektuurimälestisena kaitstavad ehitised.
Kavandatud kergliiklusteede indikatiivne asukoht ühtib maakonnaplaneeringu
täpsusastmes esitataval planeeringu joonisel osaliselt või täielikult osade
muinsuskaitse all olevate objektidega. Maakonnaplaneeringu tasandil ei ole
võimalik ega otstarbekas kavandatud kergliiklusteede asukohta joonisel täpsemalt
kujutada. Teemaplaneeringu seletuskirjas tuleb kergliiklusteede ja terviseradade
välja arendamise tingimustesse lisada nõue kaitsealuste objektide paiknemisega
arvestamiseks kergliiklusteede kavandamise täpsemates etappides.

3.4.2 Vääruslikud maastikud
Maakonna kultuuriväärtusega maastikud on seatud Harju maakonna teemaplaneeringuga
„Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused“ (vt ka eespool). Kokku on
Harjumaal määratletud 31 väärtusliku maastiku tugiala.
Vastavas planeeringus on esitatud võimalused ja meetmed planeeringu eesmärkide
elluviimiseks. Meetmetena nähakse eelkõige teabe kajastamist üldplaneeringutes või
muudes järgnevates strateegilistes arengudokumentides ja tegevuskavades ning
maastikuväärtustega arvestamist edasises tegevuses.
Kergliikluse teemaplaneeringu seisukohalt on oluline, et rajatav kergliiklustee sobituks
keskkonda, kuhu see rajatakse. Samal ajal ei ole kergliiklustee piisavalt suure ulatuse
infrastruktuuriobjekt, et oluliselt maastikupilti lõhkuda. Soovitav on kergliikluse
teemaplaneeringus kergliiklusteede rajamise põhimõtteid täiendada vajadusega
arvestada kergliiklustee kavandamisel ümbritseva miljööga, sh väärtuslike maastike ning
muinsuskaitsealuste objektide paiknemise ja loomuliku keskkonnaga.

3.5 Mõjude kumuleerumine ja samaaegsus, piiriülene mõju
Oluliste negatiivsete mõjude kumuleerumist kui mõju vastuvõtjale avalduvate
samaaegsete või üksteisele järgnevate mõjude kogumõju suurenemist kergliikluse
teemaplaneeringu puhul ei esine.
Mõjude samaaegsust on vajalik rõhutada inimese heaolu puudutavate valdkondade
juures – kergliiklusteede võrgustiku välja arendamine aitab parandada inimeste ligipääsu
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sihtkohtadele, tervislikku seisundit ning liikluse sujuvust ja ohutust. Seega tuleb
kergliiklusteede arendamist käsitleda tegevusena, mis mõjutab positiivselt mitmeid
inimese heaoluga seotud valdkonda.
Tulenevalt kavandatava tegevuse iseloomust
teemaplaneeringu elluviimisega ei kaasne.

olulist

riigipiiriülest

keskkonnamõju
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4 Alternatiivsed arengustsenaariumid
4.1 Arengustsenaariumitest ja võrdlemisest
Planeeringu koostamise käigus üheselt formuleeritavaid asukohaalternatiive ei tekkinud.
Kuna planeeringus tähistavad kaardile kantud kergliiklusteed maakonnaplaneeringu
täpsusastmest tulenevalt põhimõttelisi kergliiklejate liikumissuundi, ei ole ka otstarbekas
arengustsenaariumitena käsitleda teede asukohaalternatiive. Kergliiklusteede ja
kergliikluse marsruutide asukohad töötati välja planeeringu tööseminaride käigus,
tulenevalt
kavandatud
tegevuse
iseloomust
kogu
maakonda
hõlmavaid
arengustsenaariume ei tekkinud.
Käesolevas aruandes käsitletakse alternatiivsete arengustsenaariumitena KeHJS § 40 lg 4
punktide 3, 9 ja 10 mõistes võimalikke alternatiive kergliiklejate liikumise lahendamisel:
1) kergliikluse marsruudi väljaarendamist ja 2) kergliiklustee rajamist Sellised
arengustsenaariumid vastavad planeerimisdokumendi iseloomule ning lähtuvad
planeeringu eesmärgist – määratleda kogu maakonnas ühtsed kergliikluse
väljaarendamise ruumilised põhimõtted.
Alternatiivsete arengustsenaariumite võrdluse vastaval kujul läbi viimine on oluline,
hõlbustamaks järgnevates etappides kohalikke omavalitsusi kaalutletud otsuste
langetamisel, milliselt mingi konkreetses asukohas kergliiklejate liikumine korraldada.
Alternatiivsete arengustsenaariumite võrdlust ei teostata kaardipõhiselt – tulenevalt
planeeringu üldistustasemest ning kaalutlusotsuse olulisusest iga investeeringu tegemisel
jääb otsus igas konkreetses asukohas kergliikluse sobivaks lahendamiseks vastava
kohaliku omavalitsuse langetada.

4.2 Alternatiividega kaasnevad mõjud, alternatiivide võrdlus
Järgnevalt esitatakse kergliikluse lendamise võimaluste võrdlus tabeli kujul. Tabel annab
ülevaate erinevate kergliikluse lahenduste eelistest ja nõrkustest võimalike
mõjukomponentide kaupa (tabelis ridades). Hõlpsama ülevaate andmiseks on tabelis
lahtrid, mis väljendavad arvatavat mõju, eristatud erineva värvusega. Kollased lahtrid
tähistavad nö neutraalset mõju, roosad negatiivse iseloomuga mõju, rohelised
positiivsemaid mõjufaktoreid.
Tabel 13. Võrdlus: erinevad viisid kergliiklejate liikumise lahendamiseks ja nendega
kaasnevad mõjud

Rajamiskulud

Hoolduskulud
Liiklusohutus

Sõiduteest füüsiliselt eraldatud
kergliiklustee
Oluline ühekordne kulu.
Kergliiklustee rajamine maksab ligi
200 000 €/km.
Oluline püsikulu. Kergliiklustee
hooldus maksab ligi 2000 €/km
aastas.
Suurendab liiklusohutust.
Tõenäosus avarii toimumiseks
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Minimaalsed. Toimub
viidastamine.
Minimaalsed. Toimub
viitade korrashoid.
Ei paranda oluliselt
liiklusohutust.
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Sõiduteest füüsiliselt eraldatud
kergliiklustee
kergliikleja ja mootorsõiduki
osalusel väheneb

Mootorsõidukiliikluse
sujuvus

Pinnas ja veestik
Natura ja
looduskaitse

Heitmed

Parandab liikluse sujuvust
sõiduteel. Kergliiklejad on muust
liiklusest eraldatud
Toimub pinnase katmine
väheolulises ulatuses. Võib
muutuda lokaalne veerežiim
Kaasneb risk loodusväärtuste
hävimiseks, mis on välditav tee
täpsemal paigutamisel.
Soodustab kergliikluse kasutamist.
Kergliikluse kasutamine
mootorsõidukite asemel vähendab
atmosfääri paisatavate heitmete
koguhulka.

Kergliikluse marsruut
Mootorsõidukite ja
kergliiklejate eraldamist ei
toimu. Kuna jalgratturite
osakaal teel eeldatavasti
suureneb, võib suureneda
ka õnnetuse toimumise
tõenäosus.
Suure liikluskoormuse
korral võib osutuda
vajalikuks mootorsõidukite
liikumiskiiruse piiramine
Mõju ei kaasne

Mõju ei kaasne
Olulist heitmete
vähenemist ei toimu, kuna
kergliikluse kasutamist
igapäevasõitudeks oluliselt
ei soodustata.

Kergliiklejate liiklemise korraldamisel on teemaplaneeringu kasutatud kaht lahendust:
kergliiklusmarsruuti ning kergliiklustee rajamist. Olulisemad erinevused mõjudes, mis ei
ole täpsemal planeerimisel välditavad, on kergliiklustee suurem rajamis- ja
hooldusmaksumus, samal ajal aga liiklusohutuse oluline paranemine võrreldes
kergliikluse marsruudiga. Planeeringulahendus on koostatud võttes arvesse kohalikke
vajadusi kergliiklusteede paigutamisel, keskendudes oluliste igapäevaste sihtmärkide
ühendamisele. Alternatiivsete arengustsenaariumite võrdlemisel selgunu toob välja
vajaduse igapäevaselt kasutatavate kergliiklussuundade lahendamiseks kergliiklusteega,
kuna majanduslikult odavam võimalus – kergliikluse marsruut – ei anna soovitud
tulemust liiklusohutuse parandamisel.

Töö nr 1400/10
Aruanne planeeringu vastuvõtmise ja avalikustamise etapis

83
Harjumaa kergliikluse teemaplaneering
KSH aruanne

5 Ettepanekud kergliikluse edendamiseks
Planeeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimise käigus
tuvastas töörühm mitmeid olulisi punkte, mida on soovitav arvestada kergliikluse
edendamisel:
-

-

-

33

Kergliiklusteede kavandamise, välja arendamise ning hoolduse täpsema
prognoosimise võimaldamiseks on oluline loendussüsteemi juurutamine.
Adekvaatse ülevaate omamine kergliiklusteede kasutatavusest võimaldab
analüüsida seoseid asustusstruktuuriga, õnnetuste esinemise sagedust ning
edaspidi täpsemalt hinnata vajadust kergliiklustee rajamiseks antud asukohas.
Oluline on meetmete rakendamine riiklikus transpordi arengukavas ette nähtud
kergliikluse osakaalu suurendamiseks (sh korralduslikud meetmed – näiteks
jalgrattaga
ühissõidukirajal
liiklemise
lubamine
ilma
täiendava
liikluskorraldusvahendita).
Edasises kergliikluse kavandamises on vajalik on kergliiklusteede täpsem
määratlemine:
Erinevate
kasutajagruppidele
võimaluste
loomine,
sealhulgas
sportimisvõimaluste loomine vajadusel eraldiseisvate rajatistega või piisava
laiusega kergliiklustee loomine asukohtades, kus eeldatavasti kasutatavus
on suur ka tervisespordi harrastajatele.
Sarnaselt sõiduteede funktsionaalsele hierarhiale kergliiklusteede täpsem
määratlemine kasutuse intensiivsuse ja olulisuse seisukohalt, näiteks
kergliikluse magistraalid vs juurdepääsud. Esimesed võimaldaksid kiiret
liikumist sihtmärkide vahel33.

Jalgratta-„kiirteede“ kavandamine on praegu päevakorral näiteks Kopenhaagenis.
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6 Kokkuvõte
Harju maakonnaplaneeringu kergliikluse teemaplaneeringuga kavandatakse maakonna
kergliiklusteede ja jalgrattamarsruutide võrgustik ning lepitakse kokku kergliikluse
arendamise põhimõtted. Planeeringu abil soovitakse tõsta kergliikluse kui tervisliku ja
keskkonnasäästliku transpordiliigi osakaalu igapäevases liiklemises, parandada
liikumisvõimalusi, liiklusohutust ning kergliikluse ja ühistransporditeenuste sidumist.
Planeeringuga samaaegselt läbiviidud keskkonnamõju strateegilise hindamise käigus
hinnati planeeringu elluviimisega eeldatavalt kaasnevaid mõjusid. KSH tulemusena esitati
ettepanekud planeeringulahenduse täiendamiseks. Olulise negatiivse keskkonnamõju
avaldumise tõenäosust hindamise käigus ei tuvastatud; juhtudel, mil negatiivne mõju
võib ilmneda, on otsene mõju eeldatavasti välditav tee täpsema lahendamise (paigutus,
katend, vajadusel piirded või muu) käigus.
Valdav
osa
planeeringuga
kavandatavatest
kergliiklusteedest
planeeritakse
olemasolevate teede koridori (arvestades 100 meetri laiust koridori), olemasoleva
teetammi suhtes paralleelselt: I prioriteedi perspektiivsetest kergliiklusteedest kattub
olemasolevate teekoridoridega (sh riigimaanteed, kohalikud teed, tänavad, pinnasteed,
rajad, raudteed) 98%, II prioriteedi perspektiivsetest kergliiklusteedest 88%.
Järgnevalt kokkuvõtvalt planeeringu elluviimisel eeldatavalt kaasnevad keskkonnamõjud:
1. Asfaltkattega kergliiklusteede rajamisel toimub lokaalselt loodusliku pinnase
katmine. Kergliiklusteede ehitamise ja hilisema kasutamise käigus mõjutatakse nii
teealust kui -äärset pinnast. Olulisemate võimalike mõjudena saab välja tuua
pinnase tihendamisest ja asfaldiga katmisest tulenevalt pinnase looduslike
funktsioonide kadumist; ehitustegevusest tulenevaid võimalikke kütuselekkeid,
ehitusjäätmeid; teeäärse pinnase saastumist lumetõrjesooladega. Tulenevalt
kergliiklusteede eeldatavast laiusest (suurima prognoositava liiklussageduse puhul
4 meetrit) on mõjutatav maa-ala suhteliselt väike ning olulist negatiivset mõju
keskkonnale ei kaasne.
2. Kuna valdav osa kergliiklusteedest on kavandatud olemasolevate teede
koridorides, muutub kergliiklusteede rajamisega teetammiga ristisuunaline pinnaja põhjavee liikumine tõenäoliselt vähe ja eeldatavad muudatused veerežiimis on
minimaalsed. Ehitusstaadiumis saab pinna- ja põhjavee reostumise ohtu kütuste
ja õlidega vähendada, pidades rangelt kinni käitlemisnõuetest.
3. Kaitsmata põhjaveega aladel tuleb talvisel teehooldusel tähelepanu pöörata
põhjavee kvaliteedi säilimisele. Parimaks lahenduseks on pidev teede lumevaba
hoidmine (lumesahkade, puhurite, harjamise vms abil) ning seejärel puhastatud
teede vajadusel minimaalne soolamine. Lumekoristamist tuleb teha järjepidevalt
ja kohe peale lumesadu, et teed liiklejate poolt kinni ei sõidetaks ja ei jõuaks
tekkida jää. Kaitsmata ja nõrgalt kaitstud põhjaveega aladel on libedusetõrjeks
soovitav kasutada puistematerjale.
4. Rohevõrgustiku tuumaladel ja ka ribastruktuuridel on soovitav vältida valgustatud
teede ja radade rajamist. Kergliiklustee valgustuse rajamisel tuleb valgustid
paigaldada selliselt, et valgus langeks ainult teele.
5. Kaitstavatele loodusobjektidele võib negatiivne mõju esineda juhul, kui
kergliiklustee kavandatakse kaitstava loodusobjekti alale või piiranguvööndisse
ning ehitiste alune taimestik hävitatakse. Pindalaliste loodusobjektide puhul on
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negatiivset mõju võimalik vältida järgides looduskaitseseaduses ja asjakohastes
kaitse-eeskirjades sätestatud piiranguid. Niiöelda punktobjektide puhul on
võimalik otsene mõju välistada (või leevendada) kergliiklustee reaalse
paigutusega kavandatud 100-meetrise koridori raames. Kaardipõhise analüüsi
tulemusel tuvastati n-ö tähelepanu vajavad kohad planeeringus, kus
kavandatavate kergliiklusteede paiknemine võib mõjutada kaitsealuseid
loodusobjekte ning täpsemal kergliiklustee kavandamisel tuleb arvestada
võimaliku negatiivse mõjuga.
6. Natura 2000 võrgustikule avalduva mõju hindamise tulemusena esitati kohad, kus
kergliiklustee rajamine võib mõjutada Natura 2000 võrgustikku kuuluvaid alasid.
Mõju tuleb välistada või leevendada tee täpsemal projekteerimisel. Võimalik on, et
mõnes asukohas osutub tee rajamine järgmistes etappides raskendatuks ning
otsida tuleks alternatiivseid lahendusi (kergliiklustee alternatiivne asukoht või
jalakäijate ja jalgsi liiklejate paigutamine olemasolevale teemaale koos
liikluskiiruse vähendamisega või muu). Kergliiklustee rajamiseks peab loa
(ehitusloa või muu haldusakti) andja või asutus, kelle otsusest sõltub projekti
elluviimine ning kes teeb projekti kohta lubava otsuse, olema veendunud, et
kavandatava tegevuse mõju Natura 2000 võrgustiku alale ei põhjusta olulist
keskkonnahäiringut või mis on mõistlikult välistatud. Juhul, kui oluline
keskkonnahäiring Natura 2000 võrgustiku alale ei ole mõistlikult välistatud,
algatab otsustaja vajadusel Natura 2000 võrgustiku alale avalduva mõju
hindamise - Natura hindamise, välja arvatud, kui vastav hindamine on juba läbi
viidud vajalikus mahus ning tõendatud, et kavandatav tegevus ei too kaasa
keskkonnahäiringuid Natura 2000 võrgustiku alal. Maakonnaplaneeringu alusel ei
väljastata kergliiklusteede rajamiseks ehitusluba, sellele peab eelnema täpsem
planeerimine/projekteerimine kas omavalitsuse üld- või teemaplaneeringu,
detailplaneeringu või teeprojekti käigus.
7. Planeeringuga aidatakse kaasa autoliiklusest tulenevate kasvuhoonegaaside
koguhulga vähenemisele. Kergliikluse kasutatavuse ja seeläbi positiivse mõju
suurendamiseks
kasvuhoonegaaside
vähendamisele
on
vajalik
lisaks
kergliiklusteede võrgustiku ja toetava taristu välja arendamiseks teavitustegevus
ja kergliikluse propageerimine.
8. Kergliiklusteede rajamisega kaasneb ühekordne rajamiskulu ning igaaastase
hoolduse kulu. Kulude katmine toimub vastavalt kokkulepetele, tänase praktika
juures valdavalt kohaliku omavalitsuse poolt.
9. Kergliiklusteede võrgustiku arendamine edendab inimeste liikumisvõimalusi,
parandades valdava osa elanikkonna jaoks ka juurdepääsu avalikele ja
kaubanduslikele teenustele. Planeering loob alused peamiste sihtkohtade
ühendamiseks, edendades liikumisvõimalusi ja juurdepääsu kohalikul tasandil.
Sihtkohtade paiknemisega arvestati ka planeeringu koostamisel.
10. Kergliiklusteede võrgustiku arendamine parandab liiklusohutust. Planeeringuga
kavandatud jalgrattamarsruudid kulgevad valdavalt piki madala liiklussagedusega
sõiduteid.
11. Tuginedes tänastele teadmistele, ei ole mürast ja õhusaastest tulenevate
häiringute ja võimalike terviseriskide vältimiseks tavaolukorras vajalik
kergliiklustee
viimine
maanteeliiklusest
eemale.
Lubatud
müraja
õhusaastetasemete seisukohast tuleb kaaluda võimalusi kergliiklustee viimiseks
maanteeliiklusest eemale planeeringus kavandatud indikatiivse 100-meetrise
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koridori piires Eesti mõistes väga kõrge liiklussageduse (10 000-15 000 ja enam
sõidukit ööpäevas) korral. Mida suuremad on liikluskoormused, seda õigustatum
on kergliiklusteedele alternatiivse trassi otsimine. Kergliikluse edendamiseks ning
teede kasutusmugavuse parandamiseks on soovitav võimalusi kergliiklustee
paigutamiseks mootorsõidukiliiklusest eemale kaaluda kõigi kergliiklusteede
täpsemal kavandamisel. Tagada tuleb seejuures, et kergliiklustee paigutamine
mootorsõidukitest eemale ei vähenda selle kasutatavust, mis suurendaks
võimalust jalgsi ja jalgrattaga liiklejate sattumist autoteele.
12. Kergliiklusteede võrgustiku
välja
arendamine loob
eeldused
tervislike
liikumisviiside harrastamiseks. Üldistades saab väita, et jalgsi ja jalgrattaga
liikumine
vähendab
suremust
teatud
haigustesse,
seeläbi
ka
üldisi
suremusnäitajaid. Seosed üldise haigestumisega on vähem selged, kuid tõestatud
on ka seoseid üldise tervisliku seisundi ja füüsilise heaolu vahel.
13. Kultuurimälestiste seisukohalt on otsene mõju mälestistele võimalik välistada tee
täpsema paigutamisega 100-meetrise indikatiivse koridori sees. Mälestise
loomuliku keskkonna säilimiseks tuleb arvestada muinsuskaitsealuste objektide
paiknemisega kergliiklusteede kavandamise täpsemates etappides. Vältida tuleb
lahendusi, mille korral kavandatava kergliiklusteega seonduvad objektid – piirded,
viidad või muu inventar ei sulandu mälestise loomuliku keskkonnaga.
Kergliiklustee kavandamisel muinsuskaitsealuse objekti läheduses tuleb koostööd
teha Muinsuskaitseametiga.
Ettepanekud võimalike keskkonnamõjude leevendusmeetmete kohta on esitatud peatükis
3 Planeeringu elluviimisega kaasnevad mõjud, eeldatavate mõjude hindamise koosseisus.
Leevendavate meetmete alusel on täiendatud planeeringulahendust.
Kergliiklusteede arendamine on oluliseks meetmeks ligipääsude parandamisel väljaspool
tiheasustusalasid, liiklusohutuse suurendamisel ning tervislike eluviiside harrastamise
edendamisel. Samuti võimaldab kergliiklejate osakaalu tõstmine igapäevasõitude hulgas
vähendada isikliku auto kasutamist, vähendades seeläbi üldist keskkonnakoormust.
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LISA 1 Eraldiseisva dokumendina: KSH programm
LISA 2 Eraldiseisva dokumendina, digitaalselt: Mõju Natura 2000
võrgustikule. Analüüsimaterjalid – joonised ja tabelid (A2)
LISA 3 Eraldiseisva dokumendina, digitaalselt: Mõju
looduskaitseseaduse alusel kaitstavatele objektidele:
püsielupaigad, kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstavad
objektid, kaitsealad, kaitstavad looduse üksikobjektid.
Analüüsimaterjalid – joonised ja tabelid (A2)
LISA 4 Eraldiseisva dokumendina, digitaalselt: Mõju
looduskaitseseaduse alusel kaitstavatele objektidele: hoiualad
ja kaitsealused liigid. Analüüsimaterjalid – joonised (osaliselt)
ja tabelid (A2)
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LISA 5 Natura 2000 võrgustikku kuuluvad potentsiaalselt
mõjutatavad elupaigatüübid – skeemid
Järgnevad skeemkaardid on koostatud Natura 2000 võrgustikule avalduva mõju
täpsemaks hindamiseks. Vt täpsemalt ptk 3.1.4.
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Joonis 8. Väljavõte: Kõrvemaa loodusala
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Joonis 9. Väljavõte: Lahemaa loodusala
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Joonis 10. Väljavõte: Laulasmaa loodusala

Töö nr 1400/10
Aruanne planeeringu vastuvõtmise ja avalikustamise etapis

92
Harjumaa kergliikluse teemaplaneering
KSH aruanne

Joonis 11. Väljavõte: Muraste loodusala
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Joonis 12. Väljavõte: Naage loodusala, Türisalu loodusala
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Joonis 13. Väljavõte: Pakri loodusala
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Joonis 14. Väljavõte: Paunküla loodusala
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Joonis 15. Väljavõte: Põhja-Kõrvemaa loodusala
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Joonis 16. Väljavõte: Vansi loodusala
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Joonis 17. Väljavõte: Vääna loodusala
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LISA 6 Liiklussagedus Harjumaa maanteedel
Joonis järgmisel lehel.
Liiklussagedus aasta 2010 seisuga (ööpäeva keskmine).
Kaart
ja
andmed:
Maa-ameti
Maanteeameti
http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis (16.2.2011)
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LISA 7 Jalgrattakasutuse majanduslik mõju tulenevalt vähenevast
haigestumisest teatud haigustesse
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