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1. SISSEJUHATUS 

1.1. PLANEERINGU EESMÄRK 

Pärnu Maavanema 27.02.2009 korraldusega nr 32 algatati Pärnu maakonnaplaneeringut 

täpsustav teemaplaneering „Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla (Via Baltica) trassi 

asukoha täpsustamine km 92,0-170,0“. 

Planeeringu eesmärgiks on riigi põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn–Pärnu–Ikla maantee 

olemasoleva trassi vastavusse viimine I klassi maanteele esitatavatele nõuetele Pärnu 

maakonnas km 92,0 – 170,0 s.h Are ja Nurme õgvenduste ning Pärnu ümbersõidu trassi valik, 

tagamaks planeerimisseaduse § 7 lg 3 p 10; § 7 lg 6  ja § 291 ning teeseaduse § 17 lg 1 kohase 

aluse loomine maantee projektide koostamiseks. 

Liiklusohutuse analüüsi eesmärk on määrata kindlaks liiklusskeemi potentsiaalsed liikluse ohud. 

Liiklusohutuse analüüs ei käsitle kasutatud tee-ehitusmaterjalide ja konstruktsioonide 

vastupidavust ja sellest tulenevaid võimalikke ohte. Liiklusohutuse analüüs sisaldab ainult 

nende potentsiaalsete ohtude hindamist, mis võivad põhjustada liiklusohtu. Liiklusohutuse 

analüüs ei ole projekteerimis- või ehitusnõuete (standardite, normide) järgimise kontroll. 

Käesoleva liiklusohutuse analüüsi metoodika aluseks on võetud Inseneribüroo Stratum 

liiklusohutusauditi läbiviimise juhend aastast 2002. 

Liiklusohutuse analüüs annab vastuse järgmistele küsimustele: 

1. Kas planeeringualal on maanteelõike, mis võivad põhjustada liiklejates ebaselgust, mille 

tulemusena võib aset leida liiklusõnnetus? 

2. Kas on nähtavuse probleeme? 

3. Kuidas on arvestatud kergliiklejatega? 

4. Kas teegeomeetria vastab liikluse vajadustele? 

 

1.2. PLANEERINGU ALA 

Planeeringu alaks on Pärnu maakonnas riigi põhimaantee nr 4 Tallinn–Pärnu–Ikla (Via Baltica) 

toimimiseks ja teedevõrguga ühendamiseks tarvilik ala ning selle lähimõjuala. (Lisa 1) 

Planeeritav teetrass kulgeb läbi Halinga, Are, Sauga, Paikuse, Tahkuranna, Häädemeeste 

valdade ja Sindi linna. Planeeringu alaks on riigi põhimaantee toimimiseks ja teedevõrguga 

ühendamiseks vajalik trassi koridor ning selle lähimõjuala. Via Baltica planeeritakse 

neljarajaliseks ja vastavaks I klassi maantee nõuetele. 
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Lõikudes, kus planeeritav tee järgib olemasolevat maanteed, määratakse perspektiivse teise 

sõiduraja asukoht olemasoleva maantee suhtes. Lõikudes, kus tee kavandatakse uude 

asukohta või kus on vajalik tee ulatuslik õgvendamine või ümbersõidud, sh Pärnu ümbersõit 

ning Are ja Nurme õgvendused, valitakse maantee trassi koridori asukoht variantide võrdluse 

teel. 

Maantee rekonstrueerimise vajadus ja selle asukoht on määratletud üleriigilises planeeringus 

Eesti 2010. Planeeringus tuuakse välja, et praegu ainsaks põhja-lõuna-suunaliseks 

rahvusvaheliseks transpordisuunaks on Via Baltica, mis Eesti piires hõlmab Tallinn-Pärnu-Ikla 

maantee . See on Eesti tähtsaim autodega tehtavate välisvedude suund (üle 40%). Via Baltica 

kuulub Trans - Euroopa süsteemis I koridori, mis annab Soomele ja Baltimaadele väljapääsu 

Kesk-Euroopasse. 

Via Baltica teekoridor on märgitud Pärnu maakonnaplaneeringus ja seda täiendavates 

teemaplaneeringutes. Lisaks on käsitletud teetrassi paiknemist kohalike omavalitsuste üld- ja 

teemaplaneeringutes. 

1.3. MEESKOND 

Liiklusohutuse analüüsi läbiviimiseks moodustatakse audiitoritest kolmeliikmeline meeskond: 

 Rein Kaseleht     teede ja rajatiste ekspert; 

 Andrei Grigorjev    teede ekspert; 

 Hardi Kaseleht    audiitor, liiklusohutuse ekspert. 
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1.4.  LIIKLUSOHUTUSE ANALÜÜSI METOODIKA 

Liiklusohutuse analüüs teostati alljärgneva kava kohaselt: 

1 Auditimeeskond hangib vajalikud lähtematerjalid ning vaatab üle esitatud materjalid. 

2 Audiitor viib läbi välitööd (vajadusel teeb fotod ja mõõtmised). Välitööd teostatakse eraldi 

pimedal ja valgel ajal, võimaluse korral ka erinevates ilmastikutingimustes. Uuritakse 

põhjalikult liiklusõnnetuste koondumiskohtasid ning selgitatakse välja nende põhjused.  

3 Audiitorid töötavad läbi välitööde ja muud kogutud materjalid. Analüüsi käigus selgitatakse 

välja liiklusõnnetuste koondumiskohad ja nende põhjused, metsloomaõnnetuste 

koondumiskohad ning nende ühtimine rohekoridoridega, selgitatakse välja liiklusohutust 

mõjutavad tegurid. Analüüsil lähtutakse olemasolevast olukorrast, perspektiivsest olukorrast 

(kohalike omavalitsuste üldplaneeringud, perspektiivne maantee).  

4 Koostatakse liiklusohutuse analüüsi aruanne 
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2. LIIKLUSOHUTUSE ANALÜÜS 

2.1. LIIKLUSÕNNETUSTE ANALÜÜS 

Liiklusõnnetuste statistilistest andmetest selgub, et käsitletaval lõigul on ajavahemikus 1996-

2009 registreeritud 347 erinevat tüüpi liiklusõnnetust (Joonis1).  

 
Joonis 1. Liiklusõnnetuste jagunemine 
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Joonis 2. Liiklusõnnetuste koondumine 

 

 
Joonis 3. Liiklusõnnetuste arv koos liiklustihedusega 

 

Teostatud liiklusõnnetuste analüüsist uuritaval alal (km 92-192) selgub mitu liiklusõnnetuste 

koondumiskohta: 

 km 92 – 93; 

 km 95 – 96; 

 km 99 – 101; 

 km 121 – 125; 

 km 135 – 139; 

 km 149 – 150; 

 km 168 – 169. 
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Joonisel 3 on kujutatud liiklusõnnetused aastate kaupa koos mõõdetud liiklusintensiivsusega. 

Joonise paremaks illustreerimiseks on liiklusõnnetuste puhul kasutatud kordajat 1000. 

Looduslike ohutegurite ehk loomaohtude analüüsi käsitletakse üksikasjalikumalt vastavas 

peatükis. 

2.1.1. LÕIGU KM 92 – 93 ISELOOMUSTUS 

Ohtlik kurv. Lõigul on juhtunud maanteeameti avaliku teederegistri andmeil 9 liiklusõnnetust. 

Nendest 6 on sõiduki teelt väljasõidud, 2 kokkupõrget teevälise takistusega ja 1 sõiduki 

ümberpaiskumine teel. Lisaks märgati välitööde käigus lume sees värskeid väljasõidu jälgesid. 

Uuritava kurvi (Foto 1) liiklusõnnetuste koondumislõiguks võib lugeda PK 92+250 kuni PK 

92+800. Õnnetuste olemustest võib järeldada, et kõik 9 liiklusõnnetust on seotud sõidukite teelt 

väljasõitudega. 

 
Joonis 4. Liiklusõnnetused lõigul km 92-93 
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Foto 1. Ohtlik kurv, vaade Tallinna suunalt 
 

Olemasoleva tee parameetrid ei vasta tänapäevastele liiklusintensiivsusest tulenevatele 

vajadustele. Mõõtmisel1 saadi kurvi raadiuseks ~350 m. „Tee projekteerimise normid ja nõuded” 

(Tabel 2.8) kohaselt 2,5% viraažkaldega tee projektiirusega 90km/h minimaalne kurviraadius on 

560 m.  

Mahasõit kurvi keskosas lisab ohtu sellele lõigule. Teepiirete ja talvistes oludes kõrgete 

lumevallide tõttu on nähtavus halvendatud.  

Välitööde käigus märgiti väikseks ohuks sisekurvis teele lähedale kasvanud noor võsa. Hetkel 

on selles lõigus möödasõit lubatud ning nähtavuse vähenemine suurendab laupkokkupõrgete 

ohtu. 

Leevendusmeetmed. Liiklusohu esmaseks leevendamiseks antud teelõigus tuleb keelata 

möödasõit ning puhastada nähtavuskoridor. Möödasõidu lubamine võib tekitada liiklejates 

arusaama, et eesolev kurv on ohutu. 

 

                                                
1 Maaameti X-GIS kaardirakenduse ja AutoCad programmi abil 

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=763437
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2.1.2. LÕIGU KM  95 – 96, LIBATSE KÜLA , ISELOOMUSTUS 

Antud lõigul on toimunud 6 liiklusõnnetust kergliiklusega. 5 jalakäijatega ja 1 jalgratturiga. Neli 

õnnetust toimus aastal 2001 ning 2 õnnetust aastal 2005.  Maanteelõigul teostati teeremonti 

aastal 2004, kuid õnnetused peale seda viitavad, et liiklusohutuse seisukohalt olukord ei 

paranenud. 

 
Joonis 5. Liiklusõnnetused lõigul km 95-96 
 

Nagu liiklusõnnetuste tüübist nähtub on peamine oht just kergliiklejatele. Välitöödel täheldati 

palju jalakäijaid, kes liikusid maanteel. Suveperioodil lisanduvad neile ka jalgratturid. Libatse 

asula, kohalik pood ja bussipeatus on tõmbekeskus ja kergliikluse peamine põhjustaja. 

Lõigu alguseks on ohutuse eesmärgil 70 km/h sõidukiiruse piirangu märk millel on 

kergliiklusohu märk, lisatahvel määrab 70 km/h mõjualaks 300 m. Samas puudub kergliiklejatele 

eraldi tee vaatamata asjaolule, et kergliiklejate liikumisvajadus on oluliselt pikemal lõigul. 

Leevendusmeetmed. Kergliiklustee rajamine või sõidutee ääre laiendamine. Kergliiklusohu 

märgi mõjuala suurendamine. 

2.1.3. LÕIGU, KM 99 – 101, PÄRNU-JAAGUPI, ISELOOMUSTUS 

Välitööde käigus ei täheldatud ristmikul segadust tekitavaid asjaolusid. Nähtavus on kõigis 

suundades hea, märgistus selge ja hästi arusaadav, samas on liiklusõnnetusi sellel teede 

ristumisalal toimunud 12, pooled nendest õnnetustest on kahe auto kokkupõrge. Kahjuks ei 
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anna liiklusõnnetuste statistika selget vastust õnnetuste põhjuste kohta. Samas võime suure 

tõenäosusega eeldada, et autode kokkupõrgetes osalejatest üks osapool oli sooritamas või 

sooritanud pöördemanöövri. 

 
Joonis 6. Liiklusõnnetused lõigul km 99-101 
 

Liiklusõnnetuste arv kasvas hüppeliselt  2007-2008 nendest vaid 3 ei ole olnud päevasel ajal kui 

liiklustihedus on väiksem. Tuginedes käesoleva projekti käigus tehtud liiklusuuringule (T. 

Metsvahi P0119_20122010.pdf) võib järeldada, et ristmikul toimunud liiklusõnnetuste arv on 

otseses sõltuvuses liiklusintensiivsuse kasvuga (Joonis 3). Praegu on aasta keskmine 

liiklussagedus sellel ristmikul ~5500 autot ööpäevas.  

Kõige täpsemalt on mõõdetud liiklussagedust Are püsiloenduspunktis. 2000-2009 aasta 

vahemikus kus liiklussageduse kasv on 3870 a/ööp 2000 aastal tõusnud kuni 6270 a/ööp 2009 

aastal. Liiklustihedus oli kõrgeim 2007 aastal keskmiselt 6852 a/ööp. Liiklusõnnetused toimusid 

valdavalt suvekuudel. Liiklusuuringust lähtudes on just juuli kuus saadud nädala keskmiseks 

liiklustiheduseks rekordiline 10000 autot  ööpäevas.  

Leevendusmeetmed. Kiirusepiirang esimeses lähenduses, eritasapinnaline liiklussõlm 

liiklusvoogude eraldamiseks. 
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2.1.4. LÕIGU KM 121 – 125, SAUGA, ISELOOMUSTUS 

Vaieldamatult kõige ohtlikum maanteelõik kogu planeeringualal. Vaadeldaval perioodil, 1999-

2009 aastal, on toimunud 42 liiklusõnnetust. Liiklusõnnetused jagunevad kokkupõrgeteks 

autode vahel ning otsasõidud jalakäijatele. Ohtlikkust lõigul suurendab liiklusintensiivsuse kasv. 

 
Joonis 7. Liiklusõnnetused lõigul km 121-125 
 

Ülalnimetatud lõigul on OÜ Liiklusbüroo poolt 2008 aastal teostatud uuring „Liikluskorralduslikud 

eskiislahendused põhimaantee nr 4 Tallinn – Pärnu – Ikla lõigul km 121,7 – 124,6 (Sauga 

alevik)”, Tellija: Maanteeamet, Töö nr: 802-2J. 

LOA välitöödel täheldatud puudused sarnanevad  2008 a. OÜ Liiklusbüroo teostatud uuringus 

väljatoodutega, mis on põhjustatud kas liikluskorrast, nähtavusest või jalakäijate paiknemisest 

teel. 

Leevendusmeetmed. Nimetatud OÜ Liiklusbüroo poolt teostatud uuring sisaldab konkreetseid 

ettepanekuid liikluskorra muutmiseks, nähtavuse parendamiseks ning kergliiklusteede ja 

ülekäigukohtade rajamiseks. Loetletud tegevused on aktuaalse ka käesoleval hetkel.  Samas 

peab arvestama oluliselt kasvanud liiklusintensiivsust, mis eeldab nimetatud teelõigul teeklassi 

muutmist. Ettepanekud töös nr 802-2J on olulised ellu rakendada kui teeklassi muutmist ei ole 

lähiaastatel ette näha. 
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2.1.5.  LÕIGU, KM 135 – 139, PÄRNU LINNA PIIR IKLA SUUNAL, ISELOOMUSTUS 

Antud maanteelõigus on vaadeldaval perioodil toimunud 35 liiklusõnnetust. Suure osakaalu 

selles lõigus toimunud avariidest moodustavad kahe või enam mootorsõiduki kokkupõrked. 

Suur osakaal on loomaga õnnetustel. 

 
Joonis 8. Liiklusõnnetused lõigul km 135-139 
 

Maanteelõigul on mootorsõidukite liiklemiseks rahuldavad tingimused, pikinähtavus on tagatud, 

lõigul puuduvad ohtlikud kurvid. Ohtlikkust suurendavad asjaolud on peamiselt seotud puuduva 

kergliiklusteega, puudulik on kohati külgnähtavus, kasvanud liiklusintensiivsus, suur hulk 

samatasandilisi lõikumisi kohalike teede ja tänavatega genereerib suurel hulgal pöördeliiklust, 

mis tekitavad liiklusohtlikke olukordi. 

Linna piiril on suurim lubatud kiirus 70 km/h. Lähedalasuvast Raeküla linnaosast käib õhtuti 

palju tervisespordi harrastajaid üle põhimaantee asuvasse metsa sportima. Tee on lai, halvasti 

valgustatud (üle ühe tänavavalgusti ei töötanud) ning mets asub teele lähedal. 
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Kokkupõrge 
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sõidukiga küljelt

11%

Kokkupõrge teevälise 

takistusega

3%

Kokkupõrge 

vastutuleva sõidukiga

17%

Sõiduki teelt väljasõit

24%

Sõiduki 

ümberpaiskumine teel

6%

Sõidukite 

külgkokkupõrge

11%

 
Joonis 9. Liiklusõnnetuste jagunemine 
 

Leevendusmeetmed. Kaaluda kiiruse piiramist kuni 50 km/h. Kergliiklustee rajamine. 

Vähendada teede lõikumiste arvu, kaaluda kogujatee ehitust, liikluskorralduse muutmist 

(ühesuunalise liikluse kasutamine). Jalakäijate ülekäigurajad, koos ohutussaartega. Tagada 

külgnähtavus. 

 
Foto 2. Pärnu linna piir, vaade Ikla suunalt 
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2.1.6.  LÕIGU KM 149 – 150 ISELOOMUSTUS 

Antud lõigul toimunud liiklusõnnetused on kas kokkupõrge loomaga või teelt väljasõit. Ühel juhul 

on olnud kokkupõrge vastutuleva sõidukiga. 

 
Joonis 10. Liiklusõnnetused lõigul km 149-150 
 

 
Foto 3. Ortofoto teetrassi kulgemisest 
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Nähtavus pikisuunas on tagatud, sõidutee laius on piisav. Samas külgnähtavus ei ole kõikjal 

tagatud. Looma õnnetused on põhjustatud ebapiisavast nähtavusest, teelt väljasõidud ning 

kokkupõrge on juhi tegevuste tõttu. 

Leevendusmeetmed. Paigaldada hoiatusmärgid 178 (metsloomad), kaaluda 

kiirusmõõtekaamera paigaldamist. 

2.1.7. LÕIGU KM 150 – 168 ISELOOMUSTUS 

Antud maanteelõigus on vaadeldaval perioodil toimunud 44 liiklusõnnetust. Enamuse selles 

lõigus toimunud avariidest moodustavad kokkupõrked loomaga. Teise poole sõiduki väljasõidud 

teelt. Lõik asub metsade vahel, millega on seletatud ka loomade teele sattumine. Lõigul asub 

Võiste tiheasustusala. Samas on ka kiirusepiirang 70 km/h, mis leevendab liiklusohtu. 

Puuduvad kergliiklusteed ja ohutud ülekäigud. Valgustust on vaid 153-ndal kilomeetri 200 m 

ulatuses, mis arvestades tiheasustusala on ebapiisav. 

 
Joonis 11 Liiklusõnnetused lõigul km 150-168 
 

Leevendusmeetmed. Näha ette kergliiklejatele ületuskohad. Paigaldada liiklusmärgid 178 

„Metsloomad“. 

2.1.8. LÕIGU KM 168 – 169, (E67) TALLINN–PÄRNU–IKLA MAANTEE JA TÕITOJA – 

HÄÄDEMEESTE RISTMIK, ISELOOMUSTUS 

Alates aastast 2005 on igal aastal toimunud selles lõigus liiklusõnnetus. Tegemist on sõidukite 

kokkupõrkega, kus üks osaline on valdavalt sooritanud pöördemanöövrit. Ristmiku vahetus 

läheduses on tankla ja autojuhtide puhkekoht, mis on peamine pöördeliikluse tekitaja. 
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Joonis 12. Liiklusõnnetused lõigul km 168-169 
 

 
Foto 4. Ortofoto teetrassi kulgemisest 
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Foto 5. Vaade ristmikule Tallinna suunalt 
 

Leevendusmeetmed. Kaaluda lõigus kiiruse piirangut 70 km/h. Näha ette kergliiklejatele 

ületuskoht. Kuna tegemist on laia maanteelõiguga siis, ületuskohal peavad olema 

ohutussaared. 

2.2. LOODUSLIKUD OHUTEGURID TALLINN-PÄRNU-IKLA MAANTEEL 

Liiklusõnnetuste statistikast selgub tõsiasi, et loomadega  seoses juhtub märkimisväärne osa 

(25,3%) liiklusõnnetusi. 
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Joonis 13. Liiklusõnnetuste jagunemine 
 

Võib arvata, et mingi osa liiklusõnnetustest sõidukiga toimus loomade süül, kus loom küll 

pääses, kuid õnnetust ennast ei suudetud vältida. Joonis 14 kujutab loomadega toimunud 

liiklusõnnetuste koondumiskohti. 

 

 
Joonis 14. Liiklusõnnetused loomadega 
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Joonis 15. Rohekoridorid ja loomaõnnetused (100 m täpsusega) 
 

Aastal 2008 on teostatud Hendrikson & Ko poolt Looduslike ohutegurite uuring T4 (E67) Tallinn-

Pärnu-Ikla maantee Ääsmäe-Uulu lõigul (13.km – 142. km), mis osaliselt kattub meie poolt 

käsitletava planeeringualaga.  

Jooniselt 14 on näha, et loomaõnnetusi juhtub kogu trassi ulatuses ja enamuses väljaspool 

rohekoridorideks mõeldud ala. Peamine põhjus seisneb selles, et trass läbib või külgneb 

metsaaladega rohkem, kui on võimalik moodustada rohekoridore ning pole rakendatud 

meetmeid loomade suunamiseks. 

Leevendusmeetmed. Leevendusmeetmete rakendamisel tuleb kaaluda, milliseid saab kasutada 

olemas-oleva maantee puhul ning millised on otstarbekad teeklassi muutmise korral. 

Võimalikud meetmed on  külgnähtavuse parendamine, hoiatusmärkide täpsem paigutus, 

piirdeaedade ning loomaliikumisandurite kasutamine, läbipääsu tunnelite või ülekäiguviaduktide 

ehitamine. 

2.3. TEEMAPLANEERINGUGA KAVANDATUD TEGEVUSTE MÕJU LIIKLUSOHUTUSELE 

Planeeringu staadiumis on oluline saada vastus küsimusele, kas ja kuidas kavandatav 

muudatus mõjutab liiklusohutust planeeringualal tervikuna. Kuidas on mõjutatud olemasolev 

teedevõrk ning kas kergliiklusteede võrk toimib.  

Mõju hindamisel vaadeldakse järgmisi aspekte: barjääriefekt, liikluskorralduse muutus 

(täiendavate kogujateede ja ristmike hulk ning täiendava liikluse genereerimine). 



Pärnu maakonna-planeeringut täpsustav teema-planeering „E67 Tallinn-Pärnu-Ikla maantee asukoha 

täpsustamine km 92,0-170,0“, Pärnumaa 

loa aruanne Märts 2010 Leht 21 Lehti 25 

Analüüs viiakse läbi omavalitsuste lõikes ning võttes aluseks nende üldplaneeringud  ning 

Maakonnaplaneeringu. 

Planeeringuala läbib seitset omavalitsust, Halinga, Are, Sauga, Paikuse, Tahkuranna, 

Häädemeeste valda ja Sindi linna. Teemaplaneeringuga nähakse ette möödasõit Pärnu linnast. 

Mõjud, mis käesoleva teemaplaneeringuga seotult tekivad, saab liigitada kohalikeks ja 

kaugemale ulatuvateks e. transiidile mõjuvateks. Kohalikud mõjud liiklusohutuse seisukohalt on 

peamiselt barjääriefekt, liikluskorralduse muutus läbi kogujateede ja kergliiklusteede vajaduse. 

Transiit on üldjuhul mõjutatud teepikkuse vähenemise või pikenemise kaudu, keskmise 

liikluskiiruse suurenemise ja muust uuest teest tuleneva positiivsega.  

Pärnu maakonna kahekümne kolmest omavalitsusest on otseselt mõjutatud kaheksa 

omavalitsust, mis elanikkonnast moodustab suure enamuse. Mõjupiirkonnas on 16 

tiheasustusala sellest I astme keskused Libatse, Seljametsa, Võiste, II astme keskused Are, 

Sauga, Sindi, Paikuse, Uulu, III astme keskused Pärnu-Jaagupi ja Häädemeeste ning IV astme 

keskus Pärnu linn. Tiheasustusalad on määratud vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele nr. 

233 24.09.1996, kus piirnormiks on 300 elanikku. 

Barjääriefekt väljendub ajakulus, ebamugavuses või puudulikus ligipääsus, mida liiklusvahendid 

tekitavad kergliiklejatele. Lisaks eelnimetatule suureneb ka kergliiklejatele otsasõidu  ja saaste 

risk. Barjääriefekti tekitab iga maantee. Antud planeeringu puhul, kui valitakse I klassi maantee 

asukohta, tuleb lisaks rääkida ka barjääriefektiga kaasnevat maantee eri poolte eraldamist. 

Trassivalikuks kahjuks ei ole enam sellist vaba ruumi, mis võimaldaks ilma konfliktideta määrata 

trassikoridori. Lokaalse barjääri tekitamisest hoidumiseks on otstarbekas trassid viia 

tiheasustustest eemale. Liiklusohtlikkus barjääriefektist on peamiselt kergliiklejate tikkumine 

maanteele selleks mitte ettenähtud kohas ning sõidukite lubamatud manöövrid. Teede 

lõikumised on oluline viia eritasapindadesse mitte ainult liiklusohutuse seisukohalt vaid ka 

arvestades, et samas tasapinnal lubatud maanteeületused tekitavad barjääriefektist tulenevat 

ajakulu peateel liiklejatele. 

I klassi maantee ehitamise korral muutub oluliselt liikluskorraldus. Lahutatakse kohalik ja 

transiitliiklus. Kohaliku liikluse tarbeks rajatakse kogujateed. Juurdepääsud tagatakse läbi 

selleks ettenähtud eritasapinnaliste liiklussõlmede. Mõnede sihtpunktide puhul võib suureneda 

läbisõidu pikkus. 

Via Baltica ühendab ja samas ka eraldab. Järgnevalt vaatleme planeeringuga kaasnevaid 

võimalikke konflikte, mis mõjutavad liiklusohutust. 
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2.1.3 HALINGA VALD 

Libatse - trass läbib lääneservast, kuid valla üldplaneering näeb ette läänesuunalist arengut, 

mis jätab maantee tulevikus tiheasustusala läbivaks. Kaaluda trassi möödaviimist Libatse 

külast. 

 Planeeringute järgi tuleb Libatse külla bussipeatuste vahetusse lähedusse viadukt, mis 

võimaldab ka jalakäijatel ohutult teed ületada. On oht, et jalakäijad ei kasuta seda ning 

hakkavad jalavaeva vähendamiseks teepiiretest üle ronima. 

Pärnu-Jaagupi – trass läbib tiheasustusala idaküljest. Valla üldplaneering näeb ette arengut nii 

lääne pool kui ka ida pool maanteed. Arenguks planeeritud maa-ala on väikeelamu- või 

elamumaa. Tööstuse areng on planeeritud samas Halingasse. Vastavalt üldplaneeringule jääb 

planeeritav trass läbima tiheasustusala. 

2.1.4 ARE VALD 

Trass läbib Are valda lääneservast selle äärealal. Peamine valla asustus ja tegevus jääb 

idapoolsele alale. Vastavalt valla üldplaneeringule on kavandatud Are möödasõit veel lääne 

poolt, mis viib läbiva liikluse aleviku vahelt eemale. 

Seega Are vallas ei tulene planeeringust täiendavaid liiklusohte. 

2.1.5 SAUGA VALD 

Sauga vallas jaguneb liiklus kaheks. Pärnusuunaline liiklus jätkab olemasoleval trassil Pärnu 

suunas ning transiitliiklus uuel planeeritaval Pärnu ümbersõidul. Uus trass kulgeb Rääma soost 

ida poolt tekitamata konflikte planeeringutega. 

Vastavalt üldplaneeringule moodustub terviklik arenguala ühendades Sauga aleviku ja 

Kilksama, Eametsa ning Nurme külad. Uued arendused on täiendava liikluse allikaks, mis 

lõpuks peab ära mahtuma olemas-olevale maanteele koos sinna jääva Tallinn – Pärnu 

suunalise liiklusega. Samuti on lõigus suur rohevõrgustiku ala, mis suurendab loomade 

maanteele sattumise ohtu. 

Aktuaalsed on punktis 2.1.4 soovitatud leevendusmeetmed lisaks ökodukti(de) rajamine. 

2.1.6 SINDI LINN 

Trass on planeeritud läbima Sindi linna selle edela osas, milleks on planeeringus ette nähtud 

vastav koridor. Planeeritav trass ei suurenda liiklusohtu piirkonnas. Tehnilise lahenduse käigus 

muutub eeldatavasti liiklusskeem, millega  tuleb tagada kergliikluse ohutu liiklemine ja kohaliku 

liikluse ühendus Pärnu ümbersõiduga. 
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2.1.7 PAIKUSE VALD 

Paikuse valla üldplaneering näeb ette arengut Seljametsa küla suunas. Plaanide täitumise 

korral jääb Via Baltica trass läbima tiheasustusala. Vajalikud meetmed liiklusohutuse 

tagamiseks kergliikluse ja kohaliku liikluse eraldamine transiitliiklusest tuleb ette näha tehnilise 

projekteerimise käigus. 

2.1.8 TAHKURANNA JA HÄÄDEMEESTE VALD 

Neid kahte vald saab käsitleda koos. Tegemist on merega piirnevate valdadega, mida ühendab 

Pärnu-Ikla rannikuvöönd. Mererand on selgelt huviobjektiks ning rannasuunalise liikluse 

tekitajaks.  

Via Baltika trass on planeeritud nende valdade territooriumil olemasolevale maanteele. 

Häädemeeste valla piirides liiklusohu suurenemist seoses planeeringutega ei ole ette näha. 

Peamine elutegevus jääb planeeringuala ja mere vahele.  

Tahkuranna vallas on ohu allikateks trassiga piirnevad elamualad ning kergliiklejate paiknemine 

maanteel ja selle ületamise vajadus. 

Tehnilise projekteerimise käigus on oluline tagada kergliiklejate ohutus nii trassiga pikisuunalisel 

liikumisel kui ka selle ületamisel. Liikluskorraldust on tarvis muuta niipalju, et piirata külgnevalt 

alalt ligipääsu trassile. Näha ette täidavad kogujateed. 
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3. KOKKUVÕTE 

Liiklusohutuse analüüsist saab üldistada, et liiklusõnnetuste kasv on korrelatsioonis 

liiklusintensiivsuse kasvuga trassil. Õnnetusi juhtub kogu trassi ulatuses kuid on märgata seitset 

lõiku, kus juhtub enim liiklusõnnetusi.  

Suur osakaal on metsastel lõikudel, kus kokkupõrked loomadega on suureks ohuks. Tuleb ette 

näha meetmed, et  rohekoridorid hakkaksid püstitatud eesmärgil tööle. Kasutada loomatõkke 

aedu ülekäigu kohtades loomafoore. 

Tabel 2 
Liiklusohutuse analüüsi käigus tuvastatud puuduste ja nende leevendusmeetmete kokkuvõte 

Lõik Puudus Leevendus 

km 92 - 93 

Olemasoleva tee parameetrid ei 

vasta tänapäeva nõuetele 

Kiirusepiirang 70 km/h, möödasõidu 

piirang 

Õgvendus 

Kohaliku tee lõikumisel halvendatud 

nähtavus 

Lõikumise geomeetriat parendada 

Teeäärne võsa takistab nähtavust Puhastada nähtavuskoridor 

km 95 - 96 

Kergliikluse liikumisvõimalused 

puudulikud 

Kergliiklustee ehitamine 

  Märgi 6.25 mõjuala suurendamine 

km 99 - 101 
Pöördemanöövrite sooritamiseks ei 

ole piisavalt aega 

Ristmiku piirkonnas piirata kiirust 70 

km/h 

km 121 - 125 

Liikluskorraldus ei vasta tänapäeva 

liikluse nõuetele, valgustus puudulik, 

jalakäijate paiknemine maanteel 

Rajada sõidutee valgustus 

kiirendusradade algusest Jänesselja 

ja Sauga ristmikele ja nendevahelisele 

lõigule ning eraldi olemasolevale 

kergliiklusteele 

 Paigaldada valgustus Pärnu linna 

piirist kuni Salu bussipeatuseni; 
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Lõik Puudus Leevendus 

 Teha olemasolev kergliiklustee 

ületuskoht ka sõidukijuhtidele 

nähtavaks ja rajada kergliiklustee 

Lehise 5 ja Lehise 3 kruntide piirile; 

 Rajada kergliiklejatele ületuskoht 

Sauga ristmikule. 

km 135 - 139 

Halb külgnähtavus Tagada nähtavus 

Kergliiklustee puudumine 

Ehitada kergliiklustee, kergliikluse 

ületuskohad 

Pöörete sooritamine raskendatud Kiiruse piirang 50 km/h 

  

kaaluda liikluskorralduse muutust, 

kogujatee ehitust 

km 149 - 150 

Loomade vaba pääs maanteele Paigaldada liiklusmärk 178 

Maanteelõik võimaldab kiiruse 

ületamisi 

Kaaluda kiirusmõõtekaamera 

paigaldamist 

km 150 – 168 

Loomade vaba pääs maanteele 

Paigaldada liiklusmärk 178 

„Metsloomad“ 

Kergliiklejate paiknemine maanteel, 

Kergliiklustee ja ületuskohtade 

puudumine. Valgustuse puudumine. 

Kergliiklustee on vajalik km 152-153, 

samas lõigus ka ületuskoht ning lisaks 

ületuskoht Võiste bussipeatuse 

piirkonnas. Ülekäigud ja kergliiklustee 

valgustada. 

km 168 - 169 

Suur pöördeliikluse osakaal Tallinn-

Pärnu-Ikla ja Tõitoja - Häädemeeste 

maanteede ristmikul 

Kiiruse piirang Tallinn-Pärnu-Ikla 

maanteel 70 km/h 

Kergliiklejate paiknemine maanteel 

Kergliiklustee ja maantee ületuse 

ehitus  
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LISA 1. PÄRNU MAAKONNAPLANEERINGUT TÄPSUSTAVA TEEMA-PLANEERINGU 

„PÕHIMAANTEE NR 4 (E67) TALLINN-PÄRNU-IKLA (VIA BALTICA) TRASSI 

ASUKOHA TÄPSUSTAMINE KM 92,0-170,0 TEETRASSI ASUKOHASKEEM KOOS ARE 

JA NURME ÕGVENDUSTE NING PÄRNU ÜMBERSÕIDUGA 

 
 


