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Pärnu maakonna planeeringut täpsustava teemaplaneeringu „Põhimaantee 4 (E67) 
Tallinn-Pärnu-Ikla (Via Baltica) trassi täpsustamine km 92,0-170,0 keskkonnamõju 
strateegilise hindamise aruande heakskiitmine 
 
 
Austatud härra Uri 
 
Olete esitanud Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regioonile heakskiitmiseks Pärnu maakonna 
planeeringut täpsustava teemaplaneeringu  keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi 
KSH) aruande.  
 
I.Teemaplaneeringu ja KSH algatamine 
 
Pärnu maavanem algatas Pärnu maakonna planeeringu teemaplaneeringu ja selle KSH 
27.02.2009. a. korraldusega nr 32. Teemaplaneeringu koostajaks on Teede Tehnokeskus, 
planeeringu koostamise korraldajaks Pärnu Maavalitsus ning KSH eksperdiks Kobras AS.  
 
Teemaplaneeringu eesmärgiks on riigi põhimaantee nr 4 (67) Tallinn-Pärnu-Ikla maantee 
olemasoleva trassi vastavusse viimine I klassi maanteele esitatavate nõuetega Pärnu 
maakonnas km 92,0-170,0, sh Are ja Nurme õgvenduste ning Pärnu ümbersõidu trassi valik. 
TP koostamise käigus määratakse Tallinn-Pärnu-Ikla maantee ja Pärnu ümbersõidu, 
kogujateede ning jalg- ja jalgrattateede rajamiseks vajalik trassi koridor, ristmike ja ristete 
vajadus ning sobivad asukohad, tunnelite, sildade jt asukohad ning põhimõttelised lahendused 
(variantide võrdluse teel), erinevate teega seotud elementide/struktuuride (nt bussipeatused, 
tanklad, parklad, puhkekohad) vajadus, asukohad ja vajalik maa-ala, olemasolevate 
mahasõitude sulgemise vajadus ja lahendatakse maanteega piirnevatele kinnistutele ligipääs, 
ühistranspordi liikumissüsteem ning hinnatakse kavandatavate tegevustega kaasnevat 
keskkkonnamõju. 
 
II. KSH programmi avalikustamine 
 
Teemaplaneeringu lähteseisukohtade ja KSH programmi avalik väljapanek toimus 17.11.2009 
– 07.12.2009. a. Teemaplaneeringu lähteseisukohtade ja KSH programmi avalikud arutelud 
toimusid 07.12.2009 a. Paikuse vallamajas, 08.12.2009. a. Pärnu-Jaagupi rahvamajas, 
08.12.2009. a. Are vallamajas, 09.12.2009. a. Häädemeeste Lasteaia saalis, 09.12.2009. a. 
Tahkuranna vallamajas, 10.12.2009. a. Pärnu Maavalitsuses ja 10.12.2009. a. Sauga 
vallamajas.  
 
Pärnu maakonna planeeringut täpsustava teemaplaneeringu KSH programm kiideti 
Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regiooni poolt heaks kirjaga nr PV 6-8/3362. 



 
III. KSH aruande avalikustamine 
 
Teemaplaneeringu ja selle KSH aruande avalik väljapanek toimus 07.03.2011 - 04.04.2011. 
Pärnu Maavalitsus ja Teede Tehnokeskus teavitasid nimetatud dokumentide valmimisest, 
avalikust väljapanekust ja avalikust arutelust ametlikus väljaandes "Ametlikud Teadaanded" 
(01.03.2011), Pärnu linna- ja maakonnalehes „Pärnu Postimees“ (26.02.2011) ja (19.04.2011), 
Halinga valla lehes “Halinga Valla Teataja” nr 163 (02.2011), Are valla lehes “Are valla leht” 
(01/02.2011), Sauga valla lehes “Sauga Sõnumid” nr 3 (03.2011), Paikuse valla lehes “Paikuse 
Postipaun” nr 2 (22.02.2011), Sindi linnalehes „Sindi Sõnumid” nr 2 (02.2011) ning 
Tahkuranna valla lehes “Oma Leht” nr 159 (2011).  
 
Teemaplaneeringu ja KSH aruande valmimisest, avalikust väljapanekust ja arutelude 
toimumisest teavitas Pärnu Maavalitsus kirjaga Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeeriumit, Keskkonnaministeeriumit, Siseministeeriumit, 
Sotsiaalministeeriumit, Tervisekaitseinspektsiooni Pärnu Tervisekaitsetalitust, 
Kaitseministeeriumit, Kultuuriministeeriumit, Pärnu Linnavalitsust, Sindi Linnavalitsust, Are 
Vallavalitsust, Halinga Vallavalitsust, Paikuse Vallavalitsust, Tahkuranna Vallavalitsust, 
Sauga Vallavalitsust, Häädemeeste Vallavalitsust, Rapla Maavalitsust, Maa-ametit, 
Maanteeametit, sh Lääne Regionaalset Maanteeametit, Riigimetsa Majandamise Keskust 
(RMK), Eesti Keskkonnaühenduste Koda (eesistuja Eesti Roheline Liikumine), Eesti 
Ornitoloogiaühingut, Keskkonnaametit, s. h Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regiooni, 
Keskkonnainspektsiooni Lääne regiooni, Muinsuskaitseametit (Kultuuriministeerium), 
Eestimaa Looduse Fondi, Pärnu Maaparandusbürood, Päästeameti Lääne-Eesti Päästekeskust, 
Eesti Energia AS-i (Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ), Elering OÜ-d, Elion Ettevõtted AS-i, Eesti 
Gaas AS-i, EVR Infra AS-i ning trassikoridori jäävaid maaomanikke, keda oli kokku 1 222. 
 
Avaliku väljapaneku ajal oli Via Baltica teemaplaneeringu ja KSH aruandega võimalik 
tutvuda Pärnu Maavalitsuses, Pärnu Linnavalitsuses, Sindi Linnavalitsuses, Halinga 
Vallavalitsuses, Are Vallavalitsuses, Sauga Vallavalitsuses, Paikuse Vallavalitsuses, 
Tahkuranna Vallavalitsuses ja Häädemeeste Vallavalitsuses. Lisaks olid nimetatud 
dokumendid kättesaadavad Pärnu Maavalitsuse veebilehel http://mv.parnu.ee ja 
planeeringuportaalis aadressil: http://www.teed.ee/ViaBaltica/index.htm. Avaliku väljapaneku 
ajal 07.03.2011 kuni 04.04.2011 sai planeeringumaterjalidega ja KSH aruandega tutvuda 
tööpäeviti Pärnu Maavalitsuses (Akadeemia tn 2, Pärnu); Halinga Vallavalitsuses (Uus tn 53, 
Pärnu-Jaagupi); Tahkuranna Vallavalitsuses (Uulu); Are Vallavalitsuses (Pärivere 17, Are 
alevik); Sauga Vallavalitsuses (Selja tee 1a, Sauga alevik); Paikuse Vallavalitsuses (Pärnade 
pst 11, Paikuse alevik); Häädemeeste Vallavalitsuses (Pärnu mnt 13, Häädemeeste alevik); 
Sindi Linnavalitsuses (Pärnu mnt 12, Sindi) ja Pärnu Linnavalitsuses (Suur-Sepa tn 16, Pärnu) 
ja Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regiooni Pärnu kontoris (Roheline tn 64, Pärnu). 
 
Teemaplaneeringu ja KSH aruande avalikud arutelud toimusid 26.04.2011 kell 10.00 Pärnu-
Jaagupi rahvamajas (Pärnu mnt 26, Pärnu-Jaagupis); 26.04.2011 kell 14.00 Are vallamajas 
(Pärivere 17, Are alevik); 26.04.2011 kell 17.00 Sauga vallamajas (Selja tee 1a, Sauga alevik); 
28.04.2011 kell 10.00 Pärnu Maavalitsuses (Akadeemia tn 2, Pärnu); 28.04.2011 kell 16.00 
Paikuse vallamajas (Pärnade pst 11, Paikuse alevik); 29.04.2011 kell 11.00 Häädemeeste 



seltsimajas (Suurküla tn 2, Häädemeeste alevik); 29.04.2011 kell 15.00 Tahkuranna 
vallamajas (Uulus). 
 
IV. KSH aruande kohta laekunud ettepanekud-vastuväited; ettepanekute-vastuväidete 
arvestamine/arvestamata jätmine 
 
Avaliku väljapaneku kestel oli igaühel võimalik esitada kirjalikke küsimusi, ettepanekuid ja 
vastuväiteid planeeringulahenduse ja KSH aruande kohta Pärnu Maavalitsuses või 
elektronpostile mv@mv.parnu.ee. Avaliku väljapaneku ajal laekus teemaplaneeringu ja KSH 
aruande kohta kokku 63 kirjalikku ettepanekut, küsimust, vastuväidet. Avalike arutelude 
käigus ja peale arutelusid laekus Pärnu Maavalitsusele ja Teede Tehnokeskus AS-le veel 12 
kirjalikku ettepanekut, vastuväidet. Peamised ettepanekud puudutasid teemaplaneeringuga 
kavandatud trassikoridori nihutamist; juurdepääsuteede lahendamist, juurdepääsuteede 
muutmist; müratõkete rajamist; loomadele ülepääsude (ökoduktide) rajamist; võõrandamist ja 
kompenseerimist. 
Küsimused olid seotud jätkuva kvaliteetse põhjaveega varustatuse tagamisega, mürakaitse ja 
õhusaaste meetmetega, trassikoridori jääva maa edasise kasutamise võimalustega ja 
teemaplaneeringu kehtestamisega kaasnevate piirangutega ning maa võõrandamisega.  
 
Pärnu Maavalitsus koostöös KSH ekspergrupi ja teemaplaneeringu koostajatega on koostanud 
ammendavad vastused kõigile KSH aruande avalikul väljapanekul ja arutelul laekunud 
seisukohtadele.  
 
V. Otsustus 
 
KSH aruanne on koostatud vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi 
seaduse § 40 nõuetele ja vastab KSH programmile. Järgitud on  avalikustamise häid tavasid. 
KSH ekspertgrupp on KSH aruandes  andnud ülevaate kavandatud tegevuse eesmärgist ja 
vajadusest; teemaplaneeringuga kavandatavate tegevuste alternatiivsetest stsenaariumidest, 
kirjeldanud mõjutatavat  keskkonda; selgitanud välja olulised keskkonnamõjud (sh mõju 
maastikule, maakasutusele, infrastruktuurile, põhja- ja pinnaveele, müratasemele ja 
õhukvaliteedile, haljastusele ja taimestikule, kaitstavatele loodusobjektidele, sotsiaal-
majanduslikule keskkonnale, inimese tervisele, heaolule ja varale, jäätmete tekkele ja 
käitlemisele);  teostanud alternatiivide võrdluse ning valinud välja teelõikude kaupa eelistatud 
alternatiivid; analüüsinud teemaplaneeringu vastavust seadusandlusele ja muudele 
asjakohastele strateegilistele planeerimisdokumentidele; andnud hinnangu loodusressurssidele 
ja nende kättesaadavusele; analüüsinud võimalikke keskkonnariske; selgitanud välja säästva ja 
tasakaalustatud arengu alused, leevendavad meetmed teemaplaneeringu elluviimiseks ja 
keskkonnamõju seire meetmed ning andnud ülevaate KSH aruande avaliku väljapaneku, 
avaliku arutelu tulemustest ja ettepanekute, vastuväidete ja küsimuste käsitlusest.  
 
KSH aruanne annab planeeringu koostajale, planeeringu koostamise korraldajale ja 
planeeritud tegevuse järgmistes etappides tegevusloa andjaile piisavalt teavet kavandatava 
tegevuse ja selle alternatiivide keskkonnamõju kohta, võimaldades keskkonnamõju 
strateegilise hindamise tulemusi arvestada ka tegevusloa andmise menetluses. 
 



Arvestades asjaolu, et KSH protsess viidi läbi nõuetekohaselt, tuginedes KeHJS § 42 lg 1, lg 
2, kiidab Keskkonnaamet heaks Pärnu maakonna planeeringut täpsustava teemaplaneeringu 
„Põhimaantee 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla (Via Baltica) trassi täpsustamine km 92,0-170,0 
keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande. 
 
Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande alusel tuleb teemaplaneeringu elluviimisel 
arvestada kõikides järgmistes etappides peatükis 10.1 (tingimused looduslike alade ja 
loodusväärtuste püsimiseks ning rohelise võrgustiku toimimise tagamiseks), peatükis 10.2 
(kaitsealade ja nende kasutamistingimuste arvestamine planeeringus ja ettepanekute tegemine 
kasutamistingimuste täpsustamiseks ning kaitsereþiimi lõpetamiseks), peatükis 10.3 
(tingimused transpordist tulenevate mõjude leevendamiseks), peatükis 10.4 (tingimused 
hoonetele ja rajatistele), peatükis 10.5 (muud tingimused) ja peatükis 10.6 (ehitusaegse mõju 
leevendamiseks seatavad tingimused - aluseks ehituslubade väljastamiseks) nimetatud 
keskkonnatingimusi ja leevendavaid meetmeid.  
 
KeHJS § 42 lg 2 kohaselt kinnitab keskkonnamõju strateegilise hindamise järelevalvaja 
strateegilise planeerimisdokumendi elluviimisega kaasneva keskkonnamõju seire meetmed. 
Seiremeetmete kinnitamise eesmärk on teha varakult kindlaks strateegilise 
planeerimisdokumendi elluviimisega kaasnev oluline negatiivne keskkonnamõju ja rakendada 
seda mõju ennetavaid ja leevendavaid meetmeid. KSH aruandes on KSH ekspertgrupp 
jõudnud järeldusele, et peamisteks maakasutus- ja ehitusvõimaluste seire meetmeteks saab olla 
teemaplaneeringu elluviimise järgmine. Via Baltica teemaplaneeringuga luuakse alus uute üld- 
ja detailplaneeringute kui ka maantee eelprojektide koostamiseks, seepärast peavad Pärnu 
Maavalitsus, kohalikud omavalitsused ja Maanteeamet tagama, et edaspidiste sammude 
kavandamisel on arvestatud antud KSH aruandes esitatud säästva ja tasakaalustatud arengu 
tingimustega. Seega ei kinnita Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regioon käesoleva KSH 
aruande heakskiitmisega eraldi täiendavaid seiremeetmeid. 
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