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Võrdlustabeli legend 
 

Võrdlustabelis märgitakse iga kriteeriumi kohta kas selge eelistus või mõningane eelistus järgmiselt: 

 Selge eelistus 

 Napp eelistus 

 Eelistus puudub 

 

Võrdlustabeli all on esitatud hinnangu aluseks olevad detailsemad selgitused ning seejärel kokkuvõtlikud järeldused. 

 

Võrdluse aluseks on järgmised käesoleva teemaplaneeringu raames koostatud aruanded/abitabelid: 

- Võtmetegurite skeem, (omavalitsustes läbi viidud intervjuude põhjal tehtud koondkaart, täiendatud avalikelt aruteludelt saadud tulemustega), 

- „Maantee ja sellel olevate rajatiste seisukorra hindamise aruanne“ V44/09_03 

- „Liiklusohutuse analüüs“ V44/09_04 

- „Liiklusuuringud“ töö nr V44/09_05 

- Erinevad töötabelid järgmiste teemavaldkondade arvutamiseks ja võrdlemiseks: 

o Põhimaantee ja kogujateede teepikkused 

o Liiklussõlmed ja risted 

o Trassilähedased hooned 

o Trassivariantide mahud ja maksumused 

 

Lisaks on kasutatud järgmisi allikaid ja materjale: 

- Erinevad andmebaasid ja kaardimaterjalid (näit. EELIS (Eesti Looduse Infosüsteem - Keskkonnaregister); Kultuurimälestiste riiklik register 

jne), 

- Üleriigilised, maakondlikud ja kohalike omavalitsuste planeeringud ja arengukavad. 

 

Ühtlasi on võrdluse tulemusi planeeringu käigus täpsustatud vastavalt avalikustamiselt saadud tagasisidele ning asjakohaste omavalitsuste ja ametite 

seisukohtadele. 
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Lõik 1 – Kernu (km 37,2 – 45,3) 
 
Detailsem trassivariantide võrdlus lõigul 1 koostati esialgsetele trassivariantide, kus variant 1C oli välja töötatud selliselt, et 

vastaks enam I klassi maantee nõuetele (suuremad kõverusraadiused, lühem teepikkus), aga ühtlasi läbis trass kehtestatud 

elamumaa sihtotstarbega detailplaneeringut. Hiljem teemaplaneeringu protsessi käigus varianti 1C täiendati ja leevendava 

meetmena nähti ette trassi kulgemine detailplaneeringu alast mööda (mille tulemusena suurenes ka teepikkus). 

 

 

KRITEERIUM 1 A (üldplaneeringu järgne 

variant) 

1 B (idapoolne uus trass) 1C (läänepoolne uus trass) 

1. Mõju liiklemisele 

1.1 Liiklemise 

loogilisus/sujuvus (nii 

olemasolevatele kui 

kavandatavatele aladele, 

olulised sihtkohad, 

kogujateed, sh juurdepääsude 

pikenemine; sh nii 

kohapealne liiklus kui 

kohapealt väljuv liiklus)  

1.2 Kergliiklus (sh 

pendelränne, olulised 

sihtkohad) 

1.3 Põhitee pikkus 

1.1 Oluliselt häiritud kohalik liiklus ja 

ligipääs kohalikesse sihtkohtadesse, sest 

uus magistraal tuleb olemasoleva tee 

trassile. Kernust peateele pääs mõnevõrra 

ebamugavam.  Kogujateid vaja 14640m, 

liiklussõlmi 2 ja risteid 1. 

1.2 Kergliiklus oluliselt häiritud, sest 

peatee trass poolitab asula. Lisaks 

liiklussõlmedele ja ristetele on vaja 

täiendavaid kergliikluse risteid. 

1.3 Põhitee pikkus 8433m 

1.1 Kohalik liiklus ja ligipääs kohalikesse 

sihtkohtadesse tunduvalt vähem häiritud kui 

1A puhul, sest uus magistraal kulgeb ümber 

asula, säilitades suures osas olemasoleva 

teedevõrgu. Kernust peateele pääs 

mõnevõrra sujuvam, kui 1A puhul.  

Kogujateid vaja 7010m, liiklussõlmi 2 ja 

risteid 1. 

1.2 Kergliikluse olukord tunduvalt parem, 

kui 1A puhul, sest säilib asula terviklikkus 

ja kergliiklejad saavad kasutada peatee 

ületamiseks liiklussõlmi ja risteid. Äärmisel 

juhul vaja lisada üks täiendav 

kergliiklusriste. 

1.3 Põhitee pikkus 9020m 

1.1 Kohalik liiklus ja ligipääs kohalikesse 

sihtkohtadesse tunduvalt vähem häiritud 

kui 1A puhul, sest uus magistraal lõikab 

läbi ainult ühe kohaliku tee, mis 

asendatakse samas kohas ristega. Suures 

osas säilib olemasolev teedevõrk. Kernust 

peateele pääs mõnevõrra sujuvam, kui 1A 

puhul.  Kogujateid vaja 7832m, 

liiklussõlmi 2 ja risteid 1. 

1.2 Kergliikluse olukord tunduvalt parem, 

kui 1A puhul, sest säilib olemasolev 

kohalike teede võrk ja kergliiklejad 

saavad kasutada peatee ületamiseks 

liiklussõlmi ja risteid.  

1.3 Põhitee pikkus 8376m 



Harju maakonnaplaneeringut täpsustav teemaplaneering "Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn Pärnu-Ikla (Via Baltica) trassi asukoha täpsustamine km 12,0-44,0" ja
 Raplamaa maakonnaplaneeringut täpsustav teemaplaneering "Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla (Via Baltica) trassi täpsustamine  km 44,0-92,0" 

 Trassivariantide detailsem võrdlus 

 

11.12.2012 
 

Lk 5/99 

 

2. Maakasutus ja ehitatud 

keskkond 

2.1 Mõju olemasolevale 

maakasutusele  

2.2 Vastavus üld- ja 

detailplaneeringutele ja 

omavalitsuse 

arenguplaanidele 

2.3 Mõju asustusstruktuurile 

(barjääriefekt, teenuste 

kättesaadavus) 

2.1 elamud teekaitsevööndis – 16, lisaks 

elamud sanitaarkaitsevööndis – 28
1
; 

põhimaantee kulgeb vahetult Kernu kooli 

lähedalt 

2.2 ei sea otsest takistust kavandatud 

maakasutuse välja arendamisele, soosib 

Haiba ja Kernu külade ühist arendamist, 

vastab üldplaneeringuga kavandatud 

ümbersõidu trassile 

2.3 kaasneb osade majapidamiste ümber 

orienteerimise vajadus, praegu asustust 

koondav maantee muutub pigem 

barjääriks 

 

2.1 elamud teekaitsevööndis – 0, lisaks 

elamud sanitaarkaitsevööndis – 19; 

rahustub liiklus Kernu kooli ümbruses; 

lõigatakse läbi terviklikud metsamassiivid 

2.2 ei sea takistusi kohalike arenguplaanide 

elluviimiseks, soosib Haiba ja Kernu külade 

ühist arendamist 

2.3 säilivad juurdepääsud ja olemasolev 

liikluskorraldus Haiba-Kernu vahel, 

mõnevõrra negatiivsem mõju Kustja külas 

2.1 elamud teekaitsevööndis – 6, lisaks 

sanitaarkaitsevööndis – 23; lõigatakse läbi 

põllumaad; rahustub liiklus Kernu kooli 

ümbruses 

2.2 läbib kavandatavaid elamumaid  ning 

juba välja arendatavat elamuala; välistatud 

on ühtse keskusena funktsioneeriva Haiba 

ja Kernu külade ruumiline 

kokkukasvamine ja ühine arendamine 

2.3 säilivad juurdepääsud, teineteist 

täiendavaid teenuseid pakkuvad Haiba ja 

Kernu küla vahele tekib tunnetuslik 

barjäär 

3. Mõju inimesele 

3.1 Maantee visuaalne mõju 

(sh vaated, maastik, linnapilt) 

3.2 Mõju tervisele (müra, 

vibratsioon, õhusaaste, 

raskemetallid) 

3.3 Mõju inimese varale 

3.4 Mõju 

puhkamisvõimalustele 

3.1 muutuvad kohalike elanike vaated; 

maastikku ei looda uut elementi 

3.2 Mitukümmend (30-40) hoonestusala 

tee sanitaarkaitsevööndis ja ka 

müratsoonis. 

3.3 elamuid teekaitsevööndis – 16, muid 

hooneid teekaitsevööndis – 19, sh 

likvideeritavaid 1; põhimaantee pikkus – 

8433 m; võõrandatavaid eramaid – 38,2 

ha 

3.4 Kernu staadion jääb põhimaantee 

sanitaarkaitsevööndisse 

3.1 muutuvad eelkõige teedel liikujate 

vaated; maastikku luuakse uus, erineva 

iseloomuga element 

3.2 Kümmekond hoonestusala müratsoonis, 

peamiselt lõigu algusosas olemasoleva tee 

lähedal. Täiesti uues lõigus 

teekaitsevööndisse eluhooneid sisuliselt ei 

jää. 

3.3 elamuid teekaitsevööndis – 0, muid 

hooneid teekaitsevööndis – 1; põhimaantee 

pikkus – 9020 m; võõrandatavaid eramaid – 

67,2 ha 

3.4 Kernu staadion jääb põhimaantee 

sanitaarkaitsevööndist välja 

3.1 muutuvad eelkõige elanike vaated; 

maastikku luuakse uus, erineva 

iseloomuga element 

3.2 Ligi 20 hoonestusala müratsoonis ja 

sanitaarkaitsevööndis. 

3.3 elamuid teekaitsevööndis – 6, muid 

hooneid teekaitsevööndis – 4; 

põhimaantee pikkus – 8376 m; 

võõrandatavaid eramaid – 68,9 ha 

3.4 Kernu staadion jääb põhimaantee 

sanitaarkaitsevööndist välja 

                                                 
1
 Maantee mõjuvöönd koosneb teekaitsevööndist ulatusega 50 m ja sanitaarkaitsevööndist ulatusega 300 m. Sanitaarkaitsevööndisse jäävate elamute arvestamisel on loetud 

sanitaarkaitsevööndisse, kuid väljapoole teekaitsevööndit jäävad elamud. Maantee mõjuvööndisse jäävate elamute koguarv moodustub teekaitse- ja sanitaarkaitsevööndisse jäävate 

elamute arvudest. 
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4. Majanduslikud mõjud 

4.1 Teehoolduskulud 

4.2 Mõju 

ettevõtluskeskkonnale 

4.1 põhimaantee pikkus – 8433 m, 

rajatavate kogujateede pikkus – 14640 m 

4.2 soodustab Kernu kui juba välja 

kujunenud teeninduskeskuse ja Käbiküla 

piirkonna arengut 

4.1 põhimaantee pikkus – 9020 m, 

rajatavate kogujateede pikkus – 7010 m, 

lisandub olemasolev põhimaantee 

kogujateena – 8433 m 

4.2 soodustab Kohatu ja Käbiküla piirkonna 

arengut, olemasolev Kernu teeninduskeskus 

jääb ebasoodsamasse positsiooni kui 1A 

korral 

4.1 põhimaantee pikkus – 8376 m, 

rajatavate kogujateede pikkus – 7832 m, 

lisandub olemasolev põhimaantee 

kogujateena – 5500 m 

4.2 Olemasolev Kernu teeninduskeskus 

jääb ebasoodsamasse positsiooni, 

lõigatakse läbi täiendavad põllumaad. 

5. Mõju kultuuriväärtustele 

5.1 Muinsuskaitse alused 

objektid ja alad 

5.2 Kultuuriline keskkond (sh 

väärtuslikud maastikud, 

miljööväärtus, traditsiooniline 

elulaad jne ) 

 

 

5.1 olulist erinevust ei ole 

5.2 lähedusse jääb 7 pärandkultuuri 

objekti; muutub Kohatu väärtmaastiku 

ilme lõunapiiril 

 

5.1 olulist erinevust ei ole 

5.2 lähedusse jääb 2 pärandkultuuri objekti, 

kahjustatakse 1 pärandkultuuri objekti 

terviklikkust; muutub Kohatu väärtmaastiku 

ilme lõunapiiril 

 

5.1 olulist erinevust ei ole 

5.2 lähedusse jääb 5 pärandkultuuri 

objekti; muutub Kohatu väärtmaastiku 

ilme lõunapiiril 

6. Mõju looduskeskkonnale  

6.1 Geoloogia, pinnas, pinna- 

ja põhjavesi 

(sh maaparandussüsteemid) 

6.2 Taimestik, loomastik ja 

rohevõrgustik (sh loomade 

liikumine, teeületus) 

6.3 Kaitstavad loodusobjektid 

6.4 Regionaalne õhukvaliteet 

ja kliima 

6.1 Ei kulge üle maaparandussüsteemide 

ega turba levikualade, aga põhjavesi 

mõnevõrra vähem kaitstud kui 1C puhul. 

6.2 Uusi metsamassiive ei killusta. 

6.3 Trassi kõrvale jääb looduskaitsealune 

üksikobjekt Kernu kadakas, millega tuleb 

tee laiendamisel arvestada. 

6.4 Olulisi erinevusi pole. 

6.1 Kulgeb üle maaparandussüsteemi ja 

turvastunud alal. 

6.2 Trass killustab uusi metsamassiive ning 

ühtlasi loob uue barjääri loomadele läbi 

rohevõrgustiku tuumala. Trassi alla jääb 

enim I kaitsekategooria must-toonekure 

toitumispaiku. 

6.3 – 

6.4 Olulisi erinevusi pole. 

 

6.1 Kulgeb üle maaparandussüsteemi 

põhjapoolses osas 

6.2 Trass asub suuremas osas 

põllumajanduslikus kasutuses oleval 

avatud maastikus, läbides ka mõned 

väiksemad metsatukad. Loomade 

liikumine on ilmselt konkreetsemalt 

suunatud (ka võrreldes 1A-ga), mistõttu 

on ka leevendavate meetmete 

kavandamine lihtsaim. 

6.3 – 

6.4 Olulisi erinevusi pole. 
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7. Ehitusaegsed mõjud 

7.1 Ehitusaegne 

liikluskorraldus 

7.2 Tundlikud alad 

(inimasustus, looduslikud 

alad) 

7.1 Ehitusaegne liikluskorraldus äärmiselt 

komplitseeritud, sest olemasolev tee tuleb 

liiklusele sugeda, mistõttu peab leidma 

pikal teelõigul alternatiivsed marsruudid 

transiitliiklusele. 

7.2 Ehitusaegne mõju elualadele tunduvalt 

suurem, ehitustegevuse käigus tuleb 

arvestada kaitsealuse Kernu kadakaga. 

 

7.1 Ehitusaegse liikluskorraldusega ei ole 

olulisi probleeme, sest enamuse ehitamise 

ajast saab olemasolevat teed kasutada 

transiitliikluse jaoks.  Transiitliikluses 

esinevad ainult lühiajalised häired lõigu 

otste ühendamisel olemasoleva teega. 

7.2 Ehitusaegne mõju elualadele väiksem, 

aga ehitustegevust muudab keerukamaks 

kulgemine üle maaparandussüsteemide ja 

turvastunud ala. 

7.1 Ehitusaegse liikluskorraldusega ei ole 

olulisi probleeme, sest enamuse ehitamise 

ajast saab olemasolevat teed kasutada 

transiitliikluse jaoks.  Transiitliikluses 

esinevad ainult lühiajalised häired lõigu 

otste ühendamisel olemasoleva teega. 

7.2 Ehitusaegne mõju elualadele 

keskmine, ehitustegevust muudab 

keerukamaks kulgemine üle 

maapasandussüsteemide, aga turvastunud 

ala välditakse. 

8. Maksumus ja 

ressursikasutus 

 

239,48 milj kr. 

 

257,54 milj kr. 

 

217,81 milj kr. 

 

 

 

1. Mõju liiklemisele 
 

1.1 Liiklemise loogilisus/sujuvus (nii olemasolevatele kui kavandatavatele aladele, olulised sihtkohad, kogujateed, sh juurdepääsude pikenemine; 

sh nii kohapealne liiklus kui kohapealt väljuv liiklus) 
 

Põhitee liiklus on sujuv kõikide variantide puhul. Trassivariant 1A järgib olemasoleva maantee telge nii palju kui võimalik, 1B kulgeb Kernu asula hoonestatud alast 

mööda ida ning 1C lääne poolt.  

1A korral olemasolev teedevõrk sisuliselt lõigatakse läbi. Vaja on palju koguja- ja juurdepääsuteid sihtkohtadele, millele täna pääseb ligi olemasolevalt maanteelt. 

Põhitee ületamise võimalus mootorsõidukitele on ümbersõidu alguses paikneva riste ning ümbersõidu keskel paikneva liiklussõlme kaudu. Kõikidest 

trassialternatiividest häirib 1A kohaliku elu toimimist kõige rohkem. 

1B korral säilib olemasolev teedevõrk peaaegu tervikuna. Läbi lõigatakse ainult Kernust ida poole jääv riigimaantee nr 11220, millele rajatakse peatee ületamiseks 

riste. Põhitee trassi kulgemise osas häirib 1B kohaliku elu toimimist oluliselt vähem kui 1A ja natuke vähem, kui 1C.  

1C korral säilib olemasolev teedevõrk peaaegu tervikuna. Läbi lõigatakse ainult Kernust lääne poole jääv riigimaantee nr 11360 , millele rajatakse peatee 

ületamiseks riste. Põhitee trassi kulgemise osas häirib 1C kohaliku elu toimimist oluliselt vähem kui 1A ja natuke rohkem, kui 1B.  

Põhiteele pealepääs toimub variant 1A puhul Kernu ümbersõidu keskel liiklussõlmest, kuhu on ühendatud ka mnt nr 11220. 1B puhul toimub pealepääs põhiteele 

läbi Kernu liiklussõlme, mis asub ümbersõidu alguses ning  läbi Käbiküla liiklussõlme, mis asub ümbersõidu lõpus. 1C puhul toimub pealepääs põhiteele läbi Kernu 

liiklussõlme, mis asub ümbersõidu alguses ning  läbi Käbiküla liiklussõlme, mis asub ümbersõidu lõpus. Peateelepääsu osas on variant 1B ja 1C mugavamad kui 1A, 

sest kuna pealepääsuvõimalused paiknevad ümbersõidu otstes, ei ole tarvis peale- või mahasõitmiseks kõigepealt vastupidises suunas sõita ning hiljem tagasi sõita, 

mis omakorda tagab teekonna parema sujuvuse ning lühema teepikkuse.  

Arvestades kõiki liiklemise mõjusid, on trassialternatiivid 1B ja 1C oluliselt sobivamad kui 1A.  
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1.2 Kergliiklus (sh pendelränne, olulised sihtkohad) 
  

Analoogselt kohaliku mootorsõidukite liiklusele on ka kergliiklusele tõsiseks probleemiks trassivariant 1A korral olemasoleva teedevõrgu läbilõikamine. Kuna 

tegemist on tiheasustusalaga, püsib trassivariant 1A  korral oht kohalike elanike illegaalsete teeületuskohtade tekkimiseks. Kuigi trassivariant 1C kulgeb Kernu ja 

Haiba asulate vahelt läbi, ei ole siin illegaalsete teeületuskohtade tekke tõenäosus nii suur, kui 1A puhul, sest siin lõigatakse läbi ainult üks kohalik tee, mis 

asendatakse ristega. Kõikide trassivariantide puhul on arvestatud, et igas liiklussõlmes ja ristes tagatakse ka kergliiklejatele peatee ületamise võimalus. Trassivariant 

1A korral on vaja lisaks liiklussõlmele ja ristele veel kahte kergliiklusristet, variant 1B puhul ühte ja 1C korral vajadus kergliiklusristete järele puudub.  

Kergliikluse ohutut toimimist soosib kõige enam trassivariant 1B, järgneb 1C ning ebasoodsaim on 1A. 
 

1.3 Põhitee pikkus 
 

Variant 1C puhul (8376 m) on põhitee pikkus 57 m võrra lühem, kui 1A puhul (8433 m) ja 644 m võrra lühem, kui 1B puhul (9020 m). Teepikkuse seisukohalt on 

1B selgelt ebasobivaim variant. 

 
2. Maakasutus ja ehitatud keskkond 

 

2.1 Mõju olemasolevale maakasutusele  
 

Võrreldavad trassilõigud jäävad hajaasustusega piirkonda. Intensiivsem maakasutus on koondunud Haiba külasse ning olemasoleva maanteetrassi äärde. Valdavalt 

on tegemist elamutega, vahetult olemasoleva trassi lähedusse jääb ka Kernu kool. Trassivariant 1A kulgeb valdavalt olemasoleval Tallinn-Pärnu maanteel; maantee 

rekonstrueerimisel I klassi nõuetele vastavaks jääb teekaitsevööndisse (ehk teele lähemale kui 50 m) 16 eluhoonet, lisaks sanitaarkaitsevööndisse 28 eluhoonet. 

Inimese puhkamine ja elamine tee sanitaarkaitsevööndis on tervisele ohtlik
2
. Trassivariant 1B (idapoolne uus trass) kulgeb valdavalt metsasel alal; 

teekaitsevööndisse elamuid ei jää, sanitaarkaitsevööndisse jääb 19 eluhoonet. Trassivariant 1C (läänepoolne uus trass) kulgeb valdavalt põllumaal, 

teekaitsevööndisse jääb 6 eluhoonet, lisaks sanitaarkaitsevööndisse 23 eluhoonet. 

 

Metsamaal muutub maakasutus tee rajamiseks vajaliku trassi ulatuses, lisaks rakenduvad tee kaitsevööndi ulatuses tegutsemise piirangud
3
. Tee rajamisega trassile 

1B lõigatakse läbi praegu terviklikud metsamassiivid. Edaspidine metsa majandamine on raskendatud eelkõige väiksematel teetrassiga läbi lõigatavatel 

katastriüksustel, juhul kui need kuuluvad erinevatele omanikele.  

Põllumaadel rakenduvad maakasutuse piirangud tee sanitaarkaitse vööndi ulatuses, kus ei ole lubatud rajada vilja- või marjaistandikku ega kasvatada juurvilja. Tee 

rajamisel trassil 1C täiendavalt metsamassiive läbi ei lõigata, põllumaadel rakenduvad  maantee rajamisel sanitaarkaitsevööndist tulenevad piirangud  muuhulgas 

seni maantee mõjualast välja jäänud aladel.  

                                                 
2
 Teede- ja side ministri määrus nr 55 „Tee projekteerimise normid ja nõuded“, jõustunud 01.01.2000 

3
 Teede- ja sideministri määrus nr 59 „Tee ja tee kaitsevööndi kasutamise ja kaitsmise nõuded“, 01.01.2000 
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Seades esmatähtsaks elukeskkonna säilimise või paranemise olemasolevatel elamualadel, saab olemasoleva maakasutuse seisukohast lugeda soodsaimaks 

varianti 1B,  mille korral teekaitsevööndisse elamuid ei jää. Variandid 1A ja 1C avaldavad mõlemad elamualadele negatiivset mõju, mis on mõnevõrra nõrgem 

variandi 1C puhul. Samas lõigatakse variandi 1C korral läbi põllumaad ning haaratakse täiendavad põllualad maantee sanitaarkaitsevööndist tulenevate 

kasutuspiirangute vööndisse. 

 

Olemasolevate elamualade ning Kernu kooli seisukohast on soodsam rajada põhimaantee trassile 1B, kuna sellisel juhul ei jää tee kaitsevööndisse elamuid ning ka 

sanitaarkaitsevööndisse jäävate elamute arv on väiksem. Olemasolev trass muutub sellisel juhul kohalikuks teeks ning liiklus sellel hõreneb, mistõttu Kernu kooli 

ümbruses muutub liiklemine turvalisemaks, paraneb välisõhu kvaliteet ning väheneb müratase. Metsamassiivide terviklikkuse ning majandamise seisukohast on 

soodsam variant 1A. 

 

Seades keskkonna kvaliteedi elamualadel ning kooli ümbruses olulisemaks metsa-alade terviklikkusest, saab anda eelistuse variandile 1B. 

 

 

2.2 Vastavus üld- ja detailplaneeringutele ja omavalitsuse arenguplaanidele 
 

Kernu valla üldplaneering on kehtestatud jaanuaris 2006. a. Märjamaa valla varasemat territooriumi hõlmav üldplaneering, mis on kehtestatud aastal 2002, on jäetud 

kehtima vallavolikogu 2010 aasta otsusega, kuigi aastal 2004 on algatatud uue üldplaneeringu koostamine. 2004. aastal algatatud, kogu praegust Märjamaa valla 

territooriumi hõlmav üldplaneering on siiani kehtestamata. 

Kernu valla üldplaneeringuga on kavandatud elamumaad Kohatu, Kernu ja Haiba külades, sh olemasoleva maantee vahetus läheduses maanteest lääne pool. 

Tootmisalad on kavandatud Kernu vallas Kohatu külas olemasolevast maanteest vahetult idas ning Kustja külas olemasolevast maanteest vahetult idas. Viimasel alal 

on algatatud ka detailplaneering logistikakeskuse rajamiseks. Valla ruumilise arengu põhimõtete kohaselt arenevad valla keskustena Laitse ning Haiba-Kernu. 

Üldplaneeringu kohaselt on viimase puhul tegemist kaksikkeskusega, kus kaks keskust asuvad lähestikku ning neis pakutavad teenused ei lange kokku. 

Üldplaneeringuga on kavandatud Tallinn-Pärnu maanteele ümbersõidu trassikoridor Kernu külas kõrvalmaanteede nr 11360 ja 11220 ristmike piirkonnas, 

ümbersõidu trassile on määratud 500 m piiranguvöönd kuni projekteerimistingimuste väljastamiseni, kuid mitte kauemaks kui aastani 2012. Märjamaa valla 

üldplaneeringu lahendusega on kavandatud tootmismaad Käbiküla külas olemasolevast maanteest vahetult idas ning elamumaad mõlemal pool maanteed väljaspool 

300m sanitaarkaitsevööndi ulatust. 

 

Käbiküla jääb Märjamaa valla äärealadele valla arengukavaga aastateks 2008-2015 suuremaid arenguid ei kavandata. Valla üldiste arengueesmärkide hulka kuulub 

ka puhta elu- ja looduskeskkonna säilitamine. Kernu valla arengukava aastateks 2003-2015 toetab külakeskuste kujunemist ning külaelanike omavahelist 

läbikäimist. Haiba-Kernu piirkonda käsitletakse ühena valla I taseme keskustest ning kavandatakse selle positsiooni tugevdamist. Kernu valla turismiarengukavaga 

aastateks 2005-2009 kavandati Kernu staadioni kujunemist jalgpallihuviliste turistide sihtpunktiks ning tugiteenuste võrgu rajamist sihtpunkti lähistel. 

 

Variant 1A ei takista otseselt kavandatud maakasutuse välja arendamist. Sellega kaasneb siiski ebasoodne mõju, tulenevalt maakasutuse paigutusest ning 

juurdepääsuvõimaluste piiratusest I klassi maantee puhul, kuivõrd kavandatud arengud tuginevad suuresti olemasolevale põhimaanteele kui logistilisele eelisele. 

Samas soosib variant 1A Kernu ja Haiba külade kokkukasvamist, mida kavandatakse nii Kernu valla üldplaneeringu kui ka arengukavaga ning vastab 
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üldplaneeringuga kavandatud ümbersõidu trassikoridorile. Variant 1B soosib kohalike arenguplaanide realiseerumist, neile takistusi seadmata. Variant 1C takistab 

kohalike arenguplaanide elluviimist, lõigates kavandatavaid elamumaid Kohatu külas ning Haiba ja Kernu küla piiril ning avaldades ebasoodsat mõju Kernu ja 

Haiba kaksikkeskuse kokku kasvamisele. 

Trassivariantide mõju kehtestatud ja menetluses olevatele detailplaneeringutele: variandid 1A ja 1B ei takista otseselt ühegi detailplaneeringu realiseerimist; variant 

1C korral on välistatud kehtestatud detailplaneeringu realiseerumine Kohatu küla lõunaosas, kuhu on kavandatud elamute rajamine ning maantee sanitaarkaitse 

vööndisse jääks kehtiv elamumaa detailplaneering Kernu külas. 

 

Elukvaliteedi osas kavandatavatel elamumaadel oleks soodsam rajada maantee trassile 1B, mis jääb kavandatavatest elamualadest üldiselt kaugemale kui 1A. 

Trassivariant 1C läbib elamumaa sihtotstarbega kehtestatud detailplaneeringu ala, kus on juba toimumas ka ehitustegevus (elamute rajamine), selle variandi 

rakendumine oleks seega ebasoodne. Maantee viimine trassile 1B pärsiks võimalusi arendada välja üldplaneeringu lahendustega kavandatud tootmismaad – uus trass 

läbib kavandatud tootmisala Kohatu ja Käbiküla külas. Kustja külasse kavandatav logistikakeskus on ebasoodsas positsioonis kõigi trassivariandi korral: 1B puhul 

jääb see põhimaanteest eemale, 1A ja 1C puhul puudub otse ligipääs maanteele, logistikakeskusesse on võimalik jõuda kogujateid kasutades ning juurdepääs 

põhimaanteele (liiklussõlm) asub ligikaudu 2600 m kaugusel. 

 

Arvestades kavandatava maakasutuse pindalalise ulatusega ning puudutavate kohalike omavalitsuste üldiste arenguplaanidega, on soodsaimaks variandiks 1B. 

Võrreldes omavahel variante 1A ja 1C, võib arenguplaanide seisukohast anda mõningase eelistuse variandile 1A. 

 

 

2.3 Mõju asustusstruktuurile (barjääriefekt, teenuste kättesaadavus) 
 

Analüüsitava teelõigu piirkonda jääb Kernu valla üks teeninduskeskusi – Haiba ja Kernu külad; Kernu põhikooli käiakse ka kaugemalt, sh naabervaldadest. 

Lähikonna asustus paikneb mõlemal pool olemasolevat maanteed. I klassi nõuetele vastava tee rajamisel olemasolevale maanteele (variant 1A) hakkab ligipääs 

Kernu ja Haiba külas paiknevatele teenustele toimuma kogujateede kaudu. Maantee rajamisega luuakse barjäär kahel pool maanteed paikneva asustuse vahele, sh 

muutub mõnevõrra keerukamaks maanteest ida poole jäävate elamute ühendus Haiba ja Kernu küla keskusega. Kogujateede rajamisel tekib osades majapidamistes 

vajadus maakastutuse ümber korraldamiseks – põhimaanteelt kogujateele orienteerumiseks. Senisega võrreldes pikeneb Kustja küla elanike jaoks ligipääs oma 

põllumaadele, kuivõrd elamud paiknevad peamiselt lääne pool olemasolevat maanteed, põllumaad aga ida pool. Seni asustust koondanud maantee muutub sellest 

kahele poole jäävaid alasid eraldavaks barjääriks. 

 

Variandi 1B rakendumisel jääb suurem osa lähikonna asustusest I klassi maanteest lääne poole ning maantee rajamisega kaasnev barjääriefekt on seega nõrgem. 

Barjäär tekib siiski Kustja küla põllumaade kasutamise osas – seoses maantee ületamise võimaluste paiknemisega pikeneb elanike teekond oma põldudeni rohkem, 

võrreldes variandiga 1A ja 1C. Majapidamiste ümber korraldamise vajadust selle trassivariandiga ei kaasne. 

Variandi 1C puhul on kaasnev barjääriefekt tugev eelkõige tunnetuslikul tasandil, kuna variant eraldab ühtse keskusena funktsioneerivad ning tajutavad Kernu ja 

Haiba külad. Teenuste kättesaadavus variandi 1C korral kohalikul tasandil siiski oluliselt ei halvene, kuna praegune põhimaantee jääb kasutusse olemasoleva teena 

ning Haiba küla juures on tagatud ülepääs I klassi maanteest. Majapidamiste ümber orienteerimise vajadust eeldatavalt ei kaasne. Mõju Kustja külale on sarnane 

variandiga 1A – eraldatakse elamualad haritavatest põldudest. 
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Kaugemalt Kernu põhikooli tulijad liiguvad peamiselt mööda Tallinn-Pärnu maanteed, ligipääs koolile on võrdlemisi hea kõigi trassivariandi korral. Koolitee võib 

mõnevõrra pikeneda Kustja külast Kernu kooli käijate jaoks variantide 1A ja 1C korral. Ühistranspordi jaoks võib üldjuhul lugeda soodsamaks varianti, mille puhul I 

klassi maantee rajatakse uuele trassile, kuna sellisel juhul saab valdavalt jätkuda väljakujunenud ühistranspordikorraldus ning on võimalik kasutada olemasolevat 

infrastruktuuri. See puudutab eelkõige kohalikku ühistranspordikorraldust, läbivate kaugliinide kasutusmugavus võib maantee uuele trassile viimisega kannatada, 

kuna sellega seoses viiakse tõenäoliselt kaugliini peatus elamutest eemale. 

 

Kokkuvõttes võib asustusstruktuuri seisukohast lugeda soodsaimaks varianti 1B, mille korral säilivad kohalikud liikumistrajektoorid ning ei poolitata Kernu-

Haiba teeninduskeskust. Negatiivseks aspektiks on Kustja küla elamu- ja haritavate põllualade vahelise vahemaa olulisem pikenemine võrreldes variantidega 1A ja 

1C.  Variantide 1A ja 1C omavahelises võrdluses võib anda mõningase eelistuse variandile 1C, kuid tuleb arvestada sellega kaasneva tunnetusliku barjääri 

tekkimisega. 

 

 

3. Mõju inimesele 
 

3.1 Maantee visuaalne mõju (sh vaated, maastik, linnapilt) 

 
Variandi 1A puhul säilib valdavas osas vaadete iseloom, kuna maantee kui tehnitsistlik element on juba olemas. Selle positsioon vaadetes tõuseb (muutub 

domineerivamaks) seoses müraseinte rajamise vajadusega  ning mitmetasandiliste lahenduste rajamisega. Eelkõige muutuvad kohalike elanike vaated. 

Variandi 1B puhul muutuvad vaated kohalikel teedel uue maanteetrassi piirkonnas, maanteel liikuja jaoks asenduvad asulavaated valdavalt loodusvaadetega. Seni 

loodusliku iseloomuga maastikku rajatakse tehnitsistliku iseloomuga element. Eelkõige muutuvad teedel liikujate vaated. Müraseinte rajamise ulatus kõige väiksem. 

Variandi 1C puhul rajatakse põllumajandusmaastikku uus tehnitsistliku iseloomuga element. Sellest aspektist tulenevat negatiivset mõju võimendab maantee 

kavandamine valdavas osas lagedale, avatud vaadetega alale. Muutuvad eelkõige kohalike elanike vaated. Täiendavat ebasoodsat mõju avaldab müraseinte rajamine, 

mille ulatus variandi 1C puhul on siiski väiksem kui 1A puhul. 

 

Üldjuhul tuleb vaate iseloomu muutust (kaasneb variandiga 1B ja 1C) lugeda olulisemaks kui olemasoleva elemendi positsiooni tugevnemist (variant 1A). 

Arvestades mõjutatavate vaatajagruppide erinevat tundlikkust (elanikud 1A ja 1C korral kui väga tundlik grupp ning maanteel liikujad 1B korral kui oluliselt vähem 

tundlik grupp), tuleb visuaalse mõju seisukohast anda mõningane eelistus variandile 1B. Variantide 1A ja 1C vahel võib mõningase eelistuse anda 

Variandile 1A, kuna selle puhul ei looda maastikku uut elementi. 

 

 

3.2 Mõju tervisele (müra, vibratsioon, õhusaaste, raskemetallid) 
 

Müra mõju 

1A – Mitukümmend (30-40) hoonestusala tee sanitaarkaitsevööndis ja ka müratsoonis. Hinnanguliselt tuleb rajada kuni 3000-4000 m ulatuses mürabarjääre. 

1B - Kümmekond hoonestusala müratsoonis, peamiselt lõigu algusosas olemasoleva tee lähedal. Täiesti uues lõigus teekaitsevööndisse eluhooneid sisuliselt ei jää. 

Hinnanguliselt tuleb rajada kuni 500-1000 m ulatuses mürabarjääre. Selge eelistus 1B-le. 



Harju maakonnaplaneeringut täpsustav teemaplaneering "Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn Pärnu-Ikla (Via Baltica) trassi asukoha täpsustamine km 12,0-44,0" ja
 Raplamaa maakonnaplaneeringut täpsustav teemaplaneering "Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla (Via Baltica) trassi täpsustamine  km 44,0-92,0" 

 Trassivariantide detailsem võrdlus 

 

11.12.2012 
 

Lk 12/99 

 

1C - Ligi 20 hoonestusala müratsoonis ja sanitaarkaitsevööndis. Seega on mõjutatavate müratundlike hoonete arvu poolest samuti eelistatum kui variant A, kuid C 

variandi puhul mõjutatakse uusi tundlikke alasid, mis seni on tee mõjualast välja jäänud. Hinnanguliselt tuleb rajada 1500-2500 m ulatuses mürabarjääre. 

Seega kokkuvõttes on müra hinnangust tulenevalt eelistatum variant 1B. 

 

Vibratsiooni mõju korreleerub üldjuhul müraga. Vibratsiooni saab vähendada sobivate tehniliste lahenduste kasutamisega ja liigniiskete alade vältimisega. 

Olemasoleva tee kvaliteedi parandamisega väheneb vibratsioon ka olemasoleva tee ümbruses. Erinevus variantide vahel ei ole olulise tähtsusega. 

 

Õhusaaste ja raskemetallide leviku osas on mõnevõrra eelistatud samuti 1B variant (ning seejärel 1C), kuna asub enam tundlikest elualadest eemal, aga kuna vastav 

mõju ulatub vaid tee vahetusse lähedusse, ei ole vastav aspekt määrava tähtsusega. Õhusaaste levik sõltub olulisel määral ka liikluse sujuvusest, mis on I klassi 

maantee korral tagatud mõlema variandi puhul, ülenormatiivseid õhusaaste kontsentratsioone teest eemal oodata ei ole. 

 

 

3.3 Mõju inimese varale 

 
Mõju inimese varale on käsitletud sõltuvalt teekaitsevööndisse jäävate elamute arvust, põhimaantee kui mõjuteguri kogupikkusest ning võõrandatava eramaa 

hulgast. Teekaitsevööndisse jäävate elu- ja muude hoonete arvu poolest on eelistatud variant 1B: 1A puhul jääb teekaitsevööndisse 16 elamut ja 19 muud hoonet, 

likvideeritakse 1 muu hoone; variandi 1B korral jääb teekaitsevööndisse 0 elamut ja 1 muu hoone; variandi 1C korral jääb teekaitsevööndisse 6 elamut ja 4 muud 

hoonet. Põhimaantee kogupikkuse osas on eelistatum variant 1C, mille pikkuseks on 8376  m, võrrelduna 1A  8433 meetriga ning 1B 9020 meetriga. Trassil 1C 

lüheneks põhimaantee ligikaudu  0,7 % võrra võrreldes olemasoleva trassiga (1A). Teetrassi rajamisest tulenevalt on variandi 1A puhul vaja võõrandada ligikaudu 

38,2 ha eraomanduses olevaid maid, variandi 1B puhul ligikaudu 67,2 ha eraomanduses olevaid maid ning variandi 1C korral 68,9 ha eraomanduses olevaid maid. 

Eeldusel, et maade võõrandamine toimub õiglase hinnaga ning maade omanikele sellega seoses olulist varalist kahju ei kaasne, võib soodsamaks lugeda 

varianti 1B, mille korral elamuid teekaitsevööndisse kui otsesesse maantee mõjuvööndisse ei jää. Variandi 1C korral saavutatav võit põhimaantee pikkuses on 

ebaoluline ega kaalu üles selle variandi korral erastatavate eramaade hulka ega maantee mõjuvööndisse jäävate eluhoonete hulka. 

 

 

3.4 Mõju puhkamisvõimalustele 
 

Turismiobjektidest paikneb trassivariantide piirkonnas Kernu kooli staadion, millel toimuvad jalgpallivõistlused. Kernu valla turismi arengukava kohaselt on 

kavandatud staadionist kujundada jalgpallihuviliste turistide sihtpunkt. Olulisi puhkealasid, matkaradasid jmt trassivariantide piirkonda ei jää. 

Kernu staadion jääb olemasolevast maanteest ligikaudu 150 m kaugusele ning seega maantee sanitaarkaitsevööndisse. Seda tuleb lugeda spordirajatise jaoks 

ebasoodsaks keskkonnaks, vaatamata sellele, et staadion on maanteest eraldatud haljasribaga. Seega on puhkamisvõimaluste seisukohast mõnevõrra 

soodsamateks variantideks 1B ja 1C, mis mööduvad staadionist kaugemalt.  
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4. Majanduslikud mõjud 
 

4.1 Teehoolduskulud 

 
I klassi nõuetele vastava maantee rajamine mõjutab läbi teehoolduse valla- ja riigieelarvet; eelkõige põhitee kogupikkuse kaudu teel sõitjate aja- ja kütusekulu ning 

seeläbi kaudselt majandust laiemalt. 

Põhimaantee kogupikkus erinevate variantide puhul: 1A- 8433 m, 1B- 9020 m, 1C- 8376 m. Põhimaantee kogupikkus on ligi 0,7% väiksem alternatiivi 1C ehk 

läänepoolse uue trassi korral, mistõttu ka põhimaantee hoolduskulud on vastavalt väiksemad. Arvestada tuleb ka rajatavate kogujateede hooldamise kuludega, mida 

saab samuti võrrelda lähtuvalt kogujateede kogupikkusest, vastavalt variandi 1A korral 14 640 m, variandi 1B korral 7010 m ning variandi 1C korral 7832 m. 

Viimasele kahele lisandub kogujateeks muutuva praeguse põhimaantee hooldamise kulu, teepikkusena 8433 m 1B puhul ja 5500 m 1C puhul. Kokkuvõttes, 

arvestades põhitee ning kogujateedena kasutatavate teede kogupikkust, on teehoolduskulud kõige väiksemad variandi 1C korral ning kõige suuremad 

variandi 1B korral. 

 

4.2 Mõju ettevõtluskeskkonnale 

 
Trassivariantide piirkonda jääb Kernu-Haiba teeninduskeskus, analüüsitaval lõigul on olemasoleva maantee äärde kavandatud tootmismaade arendamine ning 

algatatud detailplaneering logistikakeskuse loomiseks. Vahetult analüüsitavast lõigust põhja poole jääb Kohatu külas asuv tankla.  

Kohalik ettevõtlus jaguneb valdavalt põllumajanduslikuks ning teenindavaks. Teenindava ettevõtluse seisukohast on oluline ligipääs põhimaanteelt, kuna oluliseks 

osaks klientuurist on möödasõitjad. Põllumajandusliku ettevõtluse seisukohast on lisaks ligipääsule põhimaanteelt oluline ka ligipääs karja-, heina- ja põllumaadele 

mööda kohalikke teid. Ligipääsud põhimaanteele ning põllumaadele tagatakse kogujateede kaudu, kuid seoses põhimaantee juurdepääsude limiteeritusega pikenevad 

läbitavad vahemaad, seda kõigi trassivariantide korral. Lisaks lõigatakse trassivariandiga 1C läbi olemasolevad põllumaad. 

 

Teenindus on peamiselt koondunud Kernu ja Haiba külade keskustesse. Kõikide trassivariantide korral on tagatud ligipääs mõlemale keskusele. Ligipääsu osas 

põhimaanteelt seab variant 1A eelisolukorda Kernu piirkonna, mõjudes negatiivselt nt Kohatu külas asuvale tanklale. Variant 1B tagab soodsa ligipääsu Kohatu 

tanklale, kuid Kernu-Haiba keskusest viiakse põhimaantee eemale ning sealne teenindav ettevõtlus saab seega keskenduda vaid kohalikele elanikele. Variant 1C 

poolitab omavahel täiendavaid teenuseid pakkuvad Kernu ja Haiba külad, avaldades seeläbi negatiivset mõju ka ettevõtluskeskkonnale, kuivõrd põhimaanteele 

ligipääsu sellesse piirkonda ei kavandata. Säilib soodne ligipääs Kohatu tanklale. 

 

Ruumiliselt on I klassi maantee rajamisel ettevõtlusele atraktiivsed eelkõige liiklussõlmede lähedased alad: 1A puhul Kernu piirkond, 1B puhul Kohatu piirkond, 1C 

puhul Kohatu piirkond, kõikide trassivariantide puhul Käbiküla piirkond. Arvestades olemasolevat ettevõtluse ruumilist jaotust, võib mõningase eelistuse anda 

variandile 1A, mis toetab juba välja kujunenud teeninduskeskuse Kernu arengut. 1B ja 1C võrdluses tuleb eelistada varianti 1B, kuna 1C korral lõigatakse 

läbi täiendavad põllumaad. 
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5. Mõju kultuuriväärtustele 
 

5.1 Muinsuskaitse alused objektid ja alad 
 

Võrreldavate trassivariantide piirkonda ei jää muinsuskaitsealuseid objekte. 

 

5.2 Kultuuriline keskkond (sh väärtuslikud maastikud, miljööväärtus, traditsiooniline elulaad jne) 

 
Trassivariantide põhjaosa jääb Kohatu väärtusliku maastiku lõunaserva. Väärtusliku maastiku ala hõlmab ajaloolist mõisakompleksi ning selle ümber kujunenud 

hajaküla. Kõikide trassivariantide puhul on väärtmaastiku lõunaserva kavandatud liiklussõlm, mille rajamine muudab kohalikku külamiljööd. Olulist erinevust 

trassivariantide vahel välja tuua ei saa. 

 

Kernu valla üldplaneeringu kohaselt ei ole trassivariantide piirkonnas määratletud miljööväärtuslikke alasid. Märjamaa valla üldplaneeringu lahenduse kohaselt ei 

ole trassivariantide piirkonnas miljööväärtuslikke alasid määratletud. 

 

Pärandkultuuri objektid esindavad piirkonna kultuuri ja ajaloo erinevaid aspekte, olles seotud asustuse kujunemislooga, maa ja rahva ajalooga, kogukonna ajalooga, 

traditsioonilise elulaadiga, metsamajanduse ajalooga ning kohaliku tööndusega. Trassile 1A või selle vahetusse lähedusse jäävad järgmised pärandkultuuri objektid: 

Kernu naisseltsi maja, Kernu mõisa reheahi, Kernu lubjaahju koht, Kernu kool, kuusehekk, talukoha puudering, Sipa küla kiviaed. Trassile 1B või selle vahetusse 

lähedusse jäävad järgmised pärandkultuuri objektid: Õta linnamägi, Luha talukoht Sipa külas. Trassile 1C või selle vahetusse lähedusse jäävad järgmised 

pärandkultuuri objektid: Kernu naisseltsi maja, Kernu mõisa reheahi, Kernu lubjaahju koht, talukoha puudering, Sipa küla kiviaed. 

Oluline on pärandkultuuri objektide kui aja- ja kultuuriloo kandjate säilimine ning eksponeeritus. Maantee rajamisel võivad lähikonda jäävad pärandkultuuri objektid 

hävida või sattuda sobimatusse ümbrusesse. Variandi 1B korral läheb maanteetrass läbi Õta linnamäe kahe künka vahelt
4
, kahjustades linnamäe kui pärandkultuuri 

objekti terviklikkust. Variantide 1A ja 1C korral pärandkultuuri objektide säilimisele otsest ohtu ei ole. Arvestades variant 1B negatiivset mõju Õta linnamäele, 

tuleb eelistada varianti 1A või 1C. Viimase kahe variandi vahel olulist erinevust välja tuua ei saa. 

 

 

6. Mõju looduskeskkonnale 

 
6.1 Geoloogia, pinnas, pinna- ja põhjavesi (sh maaparandussüsteemid) 

 

Variandid 1A ja 1B kulgevad valdavalt kaitsmata ja nõrgalt kaitstud põhjaveega alal, variant 1C jääb valdavas osas nõrgalt kaitstud põhjaveega alale. Pinnakattes 

levivad peamiselt moreen ja mitmesugused limnoglatsiaalsed setted (liivad, kruusad, savikamad setted). Pinnakatte paksus on kuni 5 m, valdavalt kuni 2 m. 1B trassi 

                                                 
4
 Kaardil on Õta linnamäe asukoht märgitud künkale, mis jääb trassivariandist 7B ligikaudu 100 m kaugusele, kuid linnamäe kirjelduse kohaselt paikneb see kahel kõrvutiasuval 

künkal. 
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keskosa kulgeb üle maaparandussüsteemi ääreala ja turba levikuala, mis kulgeb kuni lõigu lõpuni (täpne turbakihi paksus pole teada, aga see on vähemalt üle 150 

cm). Trassivariant 1C kulgeb põhjaosas üle maaparandussüsteemide ääreala. Lisaks kulgeb trassivariant 1C ligemal kohaliku tähtsusega Ruila turbamaardlale, mis 

valdavas osas on arvel passiivse reservaruna.  Kaugus on minimaalselt 300 m, mis on piisav vahemaa, et mitte halvendada maavara kvaliteeti ja tagada selle 

kaevandamisväärsena säilimine. Kõik kolm trassi ristuvad lõunaosas Jutapere ojaga. 

 

Eelistatumad variandid on 1A ja 1C. Võrreldes 1A-ga kulgeb 1C küll osaliselt üle maaparandussüsteemi, aga on samas mõnevõrra paremini kaitstud põhjaveega alal. 

Variandi 1B puhul võib lugeda negatiivseks turba levikualatrassi keskosas, mis muudab trassi rajamise tehniliselt keerukamaks (aga sobivaid tehnilisi lahendusi 

kasutades saab seda eeldatavalt teha põhjustamata suuremat mõju laiema ala niiskusrežiimile). 

 

 

6.2 Taimestik, loomastik ja rohevõrgustik (sh loomade liikumine, teeületus) 

 
1A jälgib olemasolevat trassi ning olulist täiendavat mõju taimestikule ei avalda. 1B variant kulgeb uuel trassil ja  killustab seeläbi metsamassiivi, mis koosneb 

põhjapoolses osas peamiselt kastikuloo kasvukohatüüpi männi-kuuse segapuistutest. Lõunapoolne osa teetrassist läbib erineva niiskusastmega metsaalasid, mis 

kuuluvad valdavalt tarna kkt ja kalduvad soostumisele. Kogu metsaga kaetud ala kuulub Harju-Rapla rohevõrgustiku koosseisu. 

Variant 1C jääb mõjude poolest variantide 1A ja 1B vahele. Võrreldes variandiga 1A (olemasolev teekoridor) toob uuele trassile tee rajamine endaga kaasa rohkem 

taimkatte häiringuid. Võrreldes variandiga 1B, on uue variandi mõju looduslikult taimkattele väga väike, kuna see kulgeb peamiselt põllumajanduslikus kasutuses 

oleval maal ja looduslikku taimkatet on trassikoridoris vähe. Sellele jäävad üksikud metsatukad (salumetsa tüüpi segametsad) ja metsa läbiva tee pikkus on 

hinnanguliselt alla  200 m ja negatiivne mõju taimkattele seega väga väike. Taimestiku seisukohast tuleks eelistada varianti 1A, eelistuselt järgmine oleks variant 1C. 

 

Loomastiku seisukohalt on kolmest alternatiivsest trassialternatiivist ebasoodsaim 1B variant. Olemasolev teelõik (1A trassivariant) kulgeb praegusel juhul 

suhteliselt mosaiikses maastikus, kus leidub avamaastikku ja metsa ning mitmeid loomade liikumist suunavaid elemente (metsaääred jms). Kohati ristuvad lõiguga 

suurulukite liikumisteed, millele viitavad seal toimunud õnnetusjuhtumid, seda eriti lõigu lõpuosas Harju ja Rapla maakonna piiri lähistel. Selles piirkonnas lõikub 

olemasoleva teetrassiga ka piirkondliku tähtsusega rohekoridor, õnnetusi on seal toimunud erinevate uluksõralistega.  

1B kulgeks läbi tunduvalt suuremate metsamassiivide, mis on ühtlasi määratud rohevõrgusiku tuumalaks. Trassi väljaehitamine killustaks loodusiku loomastiku 

elupaiku veelgi enam. Lisaks jääb trassi 1B alla enim teadaolevaid I kaitsekategooriasse kuuluva must-toonekure toitumispaiku, mida tuleb võimalusel säilitada. 

Alternatiiv 1C  on oma esimesel poolel viidud uuele trassile, kuid teisel poolel kulgeb sarnaselt variandiga 1A olemasoleval trassil. Uuele trassile viidud lõik on 

esialgsel hinnangul isegi positiivsemaks lahenduseks kui olemasolev trass (ja seega ka 1A alternatiiv). Nimelt kulgeb 1C uuele trassile viidud osa olemasolevast 

trassist suuremal määral läbi avatud kultuurmaastike. Uue trassi teele jääb ka metsaribasid, mis toimivad loomade liikumist suunavate elementidena, kuid need on 

antud juhul konkreetsemalt välja joonistuvad kui 1A variandi puhul. Sellest tulenevalt ei ole loomade liikumine tõenäoliselt 1C puhul nii hajutatud kui 1A variandi 

puhul, mistõttu on ka leevendavate meetmete kavandamine ilmselt mõnevõrra lihtsam.  

 

6.3 Kaitstavad loodusobjektid 
 

Variant 1A kõrvale jääb looduskaitsealune üksikobjekt Kernu kadakas - ca 50 m kaugusele teetrassist. Kadaka piirkonda on ette nähtud ka kogujatee. Kadaka 

kaitsmisega tuleb tee projekteerimise ja rajamise edasistes etappides (ning kogujatee asukoha valikul) arvestada. 
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Teisi kaitsealuseid loodusobjekte trassivariantide vahetus läheduses ei asu. Kaitstavatest loodusobjektidest tulenevalt võib anda mõningase eelistuse variantidele 1B 

ja 1C, aga eeldatavalt on ka 1A puhul võimalik olulist negatiivset mõju vältida. 

 

6.4 Regionaalne õhukvaliteet ja kliima 
 
Lokaalselt on õhusaastega seotud mõjud analüüsitud kriteeriumi 3.3 all. Regionaalselt on õhu kvaliteedi ja kliima osas mainimisväärsed erinevused võimalikud vaid 

juhul, kui esineb oluline vahe teepikkuses, liikluse sujuvuses, liikluse koguhulkades või ühistranspordi kasutamise määras. Antud hetkel antud teemades olulist 

erinevust variantide vahel oodata ei ole. 

 

7. Ehitusaegsed mõjud  
 

7.1 Ehitusaegne liikluskorraldus 
 

Tee-ehitamise ajal kujuneb trassivariant 1A rajamine keerukamaks kui 1B ja 1C, kuna 1A on paigutatud olemasolevate hoonete vahele nii nagu see on paremini 

mahtunud. Seega ei ole õnnestunud 1A puhul jälgida printsiipi, et esimese klassi maantee teine niit ehitatakse olemasoleva maantee kõrvale. Järelikult tuleb 

trassivariant 1A korral teelõik ehituse korral liiklusele sulgeda. Samas on võimalik trassivariante 1B ja 1C peaaegu täielikult välja ehitada takistamata liiklust 

põhiteel, mõningane liikluse häirimine tekib ümbersõidu otste ühendamisel olemasoleva teega ja ka maanteedel nr 11220 ja 11360 riste rajamise ajal.  

Ehituseaegse liikluskorralduse poolest on trassivariandid 1B ja 1C mõistlikumad kui 1A.  

 

7.2 Tundlikud alad (inimasustus, looduslikud alad) 
 

1A - Ehitusaegne mõju elualadele tunduvalt suurem, ehitustegevuse käigus tuleb arvestada kaitsealuse Kernu kadakaga. 

1B - Ehitusaegne mõju elualadele väiksem, aga ehitustegevust muudab keerukamaks kulgemine üle maaparandussüsteemide ja turvastunud ala. 

1C – Ehitusaegne mõju elualadele keskmine (siiski oluliselt väiksem kui 1A korral), looduslikult tundlikke alasid vähem, kui 1B korral, samas kulgeb samuti üle 

maaparandussüsteemide. 

Kokkuvõttes ei saa välja tuua selgelt ühest eelistust, aga elualadele osutatava olulise mõju tõttu võib mõnevõrra eelistada variante 1B ja 1C. 

 

 

8. Maksumus ja ressursikasutus 
 

1A maksumus 239,48 milj kr. 

1B maksumus 257,54 milj kr. 

1C maksumus 217,81 milj kr. 
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Maksumuse poolest on 1C oluliselt soodsam ülejäänud variantidest. 

 

Ressursikasutuse osas on trassialternatiiv 1B kulukaim, sest trass on variantidest kõige pikem, kasutusele tuleb võtta täiesti uut maad tee jaoks ning materjalikulu on 

suurim. Eeldatavalt tuleb välja kaevata ka vähemalt 88 830m³ turvast (vastav maht võib osutuda ka suuremaks, kuna turbakihi täpne paksus ei ole käesoleva 

teemaplaneeringu detailsuse astme juures teada). Turba välja kaevamise korral läheb vastavas koguses vaja ka täitematerjali, milleks sobib eelkõige liiv või 

purustatud paekivi (suured tükid). Eeldatavalt ei tohiks vastava materjali hankimisega tekkida probleeme. 

 

1A puhul tuleb olemasolevat tee maa-ala laiendada ning on võimalus arvestatavas koguses senise tee materjali taaskasutamiseks. Siia lisanduvad küll uued koguja- ja 

juurdepääsuteed, kuid need on tunduvalt vähem ressursimahukad kui I-kassi maantee. 

 

1C korral, tuleb samuti kasutusele võtta uut maad tee jaoks, kuid seda oluliselt vähem, kui 1B puhul. Võrreldes 1B-ga on oluliselt lõheb põhutee pikkus ning 

võrreldes 1A-ga mõnevõrra lühem põhitee pikkus ning oluliselt lühem kogujateede kogupikkus. 

 

 

Võrdluse tulemusena tehtud järeldused: 
 

Uued trassid (eriti variant 1C) on soodsamad liikluskorralduse seisukohalt ning omavad väiksemaid mõjusid ehitusperioodi ajal. Idapoolne ümbersõit (variant 1B) 

häirib kõige vähem olemasolevat ning kavandatud asustusstruktuuri ja maakasutust, ühtlasi on väikseima mõjuga piirkonnas elavatele inimestele. Samas omab 

variant 1B suuremat mõju looduskeskkonnale (trass uuel looduslikul alal, kulgeb üle turvastunud ala) ning kultuurilistele väärtustele. Ühtlasi on variant 1B kõige 

kallima ehitusmaksumusega variant. Pikemaajaliste majanduslike mõjude (teehoolduskulud, ettevõtluskeskkond) poolest võib seevastu eelistada varianti 

olemasoleval trassil (1A).  

 

Tingimusel, et looduskeskkonnale avalduvaid mõjusid edasistes etappides põhjalikult uuritakse ja leevendavaid meetmeid kasutatakse, valiti 7A variandi koosseisu  

(7A ja 7B vahelise võrdluse läbi viimiseks) esialgse eelistusena variant 1B kuna see tagaks ümbersõidu planeeringuga hõlmatava lõigu vahetusse lähedusse jäävast 

suurimast asustatud alast ning sobib enim I klassi maantee otstarbega ning kohaliku omavalitsuse arenguplaanidega. 

 

Samas, planeeringu protsessi käigus välistati Maanteeameti seisukohaga trassivariant 1B, kuna see tooks kaasa teepikkuse suurenemise 587m võrra ning seetõttu 

põhimaantee teekasutajakulude kasvu. Ühtlasi näitasid planeeringu käigus läbi viidud tasuvusarvutused selgelt, et trassivariant 1B realiseerimine ei ole 

majanduslikult otstarbekas. 

 

Seetõttu viidi lõigul 1 läbi täiendav detailsem võrdlus trassivariantide 1A ja 1C vahel, seejuures käsitleti vaid lõiku km 37,0 – km 42,5, milles variandid 1A ja 1C 

erinevad. Täpsustatud võrdlus on lisatud allpool. 
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Variantide 1A ja 1C detailsem võrdlus lõigus km 37,0 – km 42,5 
 

KRITEERIUM 1 A (üldplaneeringu järgne variant) 1C (läänepoolne uus trass) 
1. Mõju liiklemisele 

1.1 Liiklemise loogilisus/sujuvus (nii 

olemasolevatele kui kavandatavatele 

aladele, olulised sihtkohad, kogujateed, sh 

juurdepääsude pikenemine; sh nii 

kohapealne liiklus kui kohapealt väljuv 

liiklus)  

1.2 Kergliiklus (sh pendelränne, olulised 

sihtkohad) 

1.3 Põhitee pikkus 

1.1 Oluliselt häiritud kohalik liiklus ja ligipääs 

kohalikesse sihtkohtadesse, sest uus magistraal tuleb 

olemasoleva tee trassile. Kernust peateele pääs 

mõnevõrra ebamugavam.  Kogujateid vaja 9550m, 

liiklussõlmi 1 ja risteid 1. 

1.2 Kergliiklus oluliselt häiritud, sest peatee trass 

poolitab asula. Lisaks liiklussõlmedele ja ristetele on 

vaja täiendavaid kergliikluse risteid 2. 

1.3 Põhitee pikkus 5539m. 

 

 

KOKKUVÕTTES liikluskorraldusliku lahenduse 

poolest selgelt vähem eelistatud. 

1.1 Kohalik liiklus ja ligipääs kohalikesse sihtkohtadesse 

tunduvalt vähem häiritud kui 1A puhul, sest uus 

magistraal lõikab läbi ainult ühe kohaliku tee, mis 

asendatakse samas kohas ristega. Suures osas säilib 

olemasolev teedevõrk. Kernust peateele pääs mõnevõrra 

sujuvam, kui 1A puhul.  Kogujateid vaja 2750m, 

liiklussõlmi 1 ja risteid 1. 

1.2 Kergliikluse olukord tunduvalt parem, kui 1A puhul, 

sest säilib olemasolev kohalike teede võrk ja kergliiklejad 

saavad kasutada peatee ületamiseks liiklussõlmi ja risteid.  

1.3 Põhitee pikkus 5482m. 

 

KOKKUVÕTTES liikluskorraldusliku lahenduse poolest 

selgelt eelistatud. 

2. Maakasutus ja ehitatud keskkond 

2.1 Mõju olemasolevale maakasutusele  

2.2 Vastavus üld- ja detailplaneeringutele ja 

omavalitsuse arenguplaanidele 

2.3 Mõju asustusstruktuurile (barjääriefekt, 

teenuste kättesaadavus) 

2.1 Elamud teekaitsevööndis – 12, lisaks elamud 

sanitaarkaitsevööndis – 26
5
; põhimaantee kulgeb 

vahetult Kernu kooli lähedalt. 

2.2 Ei sea otsest takistust kohalike arenguplaanide 

elluviimisel; vastab üldplaneeringuga kavandatud 

ümbersõidu trassile. 

2.3 Kaasneb osade majapidamiste ümber 

orienteerimise vajadus. 

 

 

KOKKUVÕTTES sobivam variant tulenevalt 

omavalitsuse ja piirkonna arenguplaanidest. 

2.1 Elamud teekaitsevööndis – 1, lisaks 

sanitaarkaitsevööndis – 15; lõigatakse läbi põllumaad; 

rahustub liiklus Kernu kooli ümbruses. 

2.2 Takistab üldplaneeringuga kavandatud elamumaade 

välja arendamist suhteliselt ulatuslikul alal, takistab 

kehtestatud detailplaneeringu realiseerimist, takistab valla 

üldiste arenguplaanide ning ruumilise arengu põhimõtete 

järgimist Kernu-Haiba keskuse arendamisel. 

2.3 Säilib majapidamiste orienteeritus, teineteist 

täiendavaid teenuseid pakkuvad Haiba ja Kernu küla 

vahele tekib tunnetuslik barjäär. 

 

KOKKUVÕTTES sobivam variant tulenevalt 

olemasolevast asustusest ja maakasutusest.  

                                                 
5
 Maantee mõjuvöönd koosneb teekaitsevööndist ulatusega 50 m ja sanitaarkaitsevööndist ulatusega 300 m. Sanitaarkaitsevööndisse jäävate elamute arvestamisel on loetud 

sanitaarkaitsevööndisse, kuid väljapoole teekaitsevööndit jäävad elamud. Maantee mõjuvööndisse jäävate elamute koguarv moodustub teekaitse- ja sanitaarkaitsevööndisse jäävate 

elamute arvudest. 
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3. Mõju inimesele 

3.1 Maantee visuaalne mõju (sh vaated, 

maastik, linnapilt) 

3.2 Mõju tervisele (müra, vibratsioon, 

õhusaaste, raskemetallid) 

3.3 Mõju inimese varale 

3.4 Mõju puhkamisvõimalustele 

3.1 Tugev negatiivne mõju suhteliselt suuremale 

hulgale elanikele, aga maastikku ei looda uut 

elementi. 

3.2 Mitukümmend (30-35) hoonestusala tee 

sanitaarkaitsevööndis ja ka müratsoonis. 

3.3 elamuid teekaitsevööndis – 12, muid hooneid 

teekaitsevööndis – 13, sh likvideeritavaid 1; 

põhimaantee pikkus – 5539 m; võõrandatavaid 

eramaid – 23,5 ha 

3.4 Kernu staadion jääb põhimaantee 

sanitaarkaitsevööndisse 

 

KOKKUVÕTTES on mõju inimesele suurem 

tulenevalt asjaolust, et trass paikneb olemasoleva 

asustuse vahetus läheduses. 

3.1 Tugev negatiivne mõju suhteliselt väiksemale hulgale 

elanikele, aga maastikku luuakse uus, erineva iseloomuga 

element. 

3.2 10-15 hoonestusala müratsoonis ja 

sanitaarkaitsevööndis. 

3.3 elamuid teekaitsevööndis – 1, muid hooneid 

teekaitsevööndis ei ole; põhimaantee pikkus – 5482 m; 

võõrandatavaid eramaid – 54 ha 

3.4 Kernu staadion jääb põhimaantee 

sanitaarkaitsevööndist välja. 

 

KOKKUVÕTTES on mõju inimesele väiksem tulenevalt 

asjaolust, et trass paikneb olemasolevast asustusest 

mõnevõrra eemal. 

4. Majanduslikud mõjud 

4.1 Teehoolduskulud 

4.2 Mõju ettevõtluskeskkonnale 

4.1 põhimaantee pikkus – 5539 m, rajatavate 

kogujateede pikkus – 9550 m. Seega kogu 

teedevõrgu pikkus 15089m. 

4.2 soodustab Kernu piirkonna arengut (juba välja 

kujunenud teeninduskeskus) 

 

KOKKUVÕTTES sobivam variant tulenevalt 

olemasoleva Kernu teeninduskeskuse paremast 

arenemisvõimalusest, ei lõigata läbi uusi põllumaid. 

4.1 põhimaantee pikkus – 5482 m, rajatavate kogujateede 

pikkus – 2750 m, lisandub olemasolev põhimaantee 

kogujateena – 5500 m. Seega kogu teedevõrgu pikkus 

13732. 

4.2 soodustab Kohatu piirkonna arengut (aga olemasolev 

Kernu teeninduskeskus ebasoodsamas olukorras kui 

variant 1A puhul). 

 

KOKKUVÕTTES sobivam variant tulenevalt 

väiksematest teehoolduskuludest. 

5. Mõju kultuuriväärtustele 

5.1 Muinsuskaitse alused objektid ja alad 

5.2 Kultuuriline keskkond (sh väärtuslikud 

maastikud, miljööväärtus, traditsiooniline 

elulaad jne ) 

Olulist erinevust ei ole. Olulist erinevust ei ole. 
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6. Mõju looduskeskkonnale  

6.1 Geoloogia, pinnas, pinna- ja põhjavesi 

(sh maaparandussüsteemid) 

6.2 Taimestik, loomastik ja rohevõrgustik 

(sh loomade liikumine, teeületus) 

6.3 Kaitstavad loodusobjektid 

6.4 Regionaalne õhukvaliteet ja kliima 

6.1 Ei kulge üle maaparandussüsteemide, aga 

põhjavesi mõnevõrra vähem kaitstud. 

6.2 Uusi metsamassiive ei killusta, seetõttu mõju 

taimestikule mõnevõrra väiksem. Seevastu esineb 

enam loomaohtlikke piirkondi. 

6.3 Trassi kõrvale jääb looduskaitsealune üksikobjekt 

Kernu kadakas, millega tuleb tee laiendamisel 

arvestada, aga olulist negatiivset mõju saab vältida. 

6.4 Olulisi erinevusi pole. 

 

KOKKUVÕTTES olulist erinevust pole. 

6.1 Kulgeb üle maaparandussüsteemi põhjapoolses osas, 

põhjavesi mõnevõrra enam kaitstud. 

6.2 Trass asub suuremas osas põllumajandusmaastikus, 

läbides ka mõned väiksemad metsatukad, seetõttu mõju 

taimestikule mõnevõrra suurem. Seevastu loomade 

liikumine on ilmselt konkreetsemalt suunatud, mistõttu on 

konflikte loomadega mõnevõrra lihtsam lahendada. 

6.3 Kaitstavaid loodusobjekte ei esine. 

6.4 Olulisi erinevusi pole. 

 

KOKKUVÕTTES olulist erinevust pole. 

7. Ehitusaegsed mõjud 

7.1 Ehitusaegne liikluskorraldus 

7.2 Tundlikud alad (inimasustus, 

looduslikud alad) 

7.1 Ehitusaegne liikluskorraldus äärmiselt 

komplitseeritud, sest olemasolev tee tuleb liiklusele 

sugeda, mistõttu peab leidma pikal teelõigul 

alternatiivsed marsruudid transiitliiklusele. 

7.2 Ehitusaegne mõju elualadele tunduvalt suurem, 

ehitustegevuse käigus tuleb arvestada kaitsealuse 

Kernu kadakaga. 

 

KOKKUVÕTTES selgelt suuremad ehitusaegsed 

mõjud. 

7.1 Ehitusaegse liikluskorraldusega ei ole olulisi 

probleeme, sest enamuse ehitamise ajast saab 

olemasolevat teed kasutada transiitliikluse jaoks.  

Transiitliikluses esinevad ainult lühiajalised häired lõigu 

otste ühendamisel olemasoleva teega. 

7.2 Ehitusaegne mõju elualadele oluliselt väiksem, aga 

ehitustegevust muudab keerukamaks kulgemine üle 

maapasandussüsteemide. 

 

KOKKUVÕTTES selgelt väiksemad ehitusaegsed mõjud. 

8. Maksumus ja ressursikasutus 155,95 milj kr. 

Selgelt suurema ehitusmaksumusega. 

135,20 milj kr. 

Selgelt väiksema ehitusmaksumusega. 

 

 

1. Mõju liiklemisele 
 

1.1 Liiklemise loogilisus/sujuvus (nii olemasolevatele kui kavandatavatele aladele, olulised sihtkohad, kogujateed, sh juurdepääsude pikenemine; 

sh nii kohapealne liiklus kui kohapealt väljuv liiklus) 
 

Põhitee liiklus on sujuv mõlema variandi puhul. Trassivariant 1A järgib olemasoleva maantee telge nii palju kui võimalik, 1C kulgeb Kernu asula hoonestatud alast 

lääne poolt mööda.  

1A korral olemasolev teedevõrk sisuliselt lõigatakse läbi. Vaja on palju koguja- ja juurdepääsuteid sihtkohtadele, millele täna pääseb ligi olemasolevalt maanteelt. 

Põhitee ületamise võimalus mootorsõidukitele on ümbersõidu alguses paikneva riste ning ümbersõidu keskel paikneva liiklussõlme kaudu. Trassialternatiiv 1A 

häirib kohaliku elu toimimist tunduvalt rohkem, kui 1C. 
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1C korral säilib olemasolev teedevõrk peaaegu tervikuna. Läbi lõigatakse ainult Kernust lääne poole jääv riigimaantee nr 11360, millele rajatakse peatee ületamiseks 

riste. Põhitee trassi kulgemise osas häirib 1C kohaliku elu toimimist oluliselt vähem kui 1A.  

Põhiteele pealepääs toimub variant 1A puhul Kernu ümbersõidu keskel liiklussõlmest, kuhu on ühendatud ka mnt nr 11220. 1C puhul toimub pealepääs põhiteele 

läbi Kernu liiklussõlme, mis asub ümbersõidu alguses. Peateele pääsu osas on variant 1C enamusele olemasoleva tee piirkonnas liiklevatele teekasutajatele 

mugavam kui 1A, sest peale- või mahasõitmiseks ei ole tarvis kõigepealt vastupidises suunas sõita ning hiljem tagasi sõita, mis omakorda tagab teekonna parema 

sujuvuse ning lühema teepikkuse. 

Arvestades kõiki liiklemise mõjusid, on trassialternatiiv 1C oluliselt sobivam kui 1A.  

 

1.2 Kergliiklus (sh pendelränne, olulised sihtkohad) 
  

Analoogselt kohaliku mootorsõidukite liiklusele on ka kergliiklusele tõsiseks probleemiks trassivariant 1A korral olemasoleva teedevõrgu läbilõikamine. Kuna 

tegemist on tiheasustusalaga, püsib trassivariant 1A  korral oht kohalike elanike illegaalsete teeületuskohtade tekkimiseks. Kuigi trassivariant 1C kulgeb Kernu ja 

Haiba asulate vahelt läbi, ei ole siin illegaalsete teeületuskohtade tekke tõenäosus nii suur, kui 1A puhul, sest siin lõigatakse läbi ainult üks kohalik tee, mis 

asendatakse ristega. Mõlema trassivariandi puhul on arvestatud, et igas liiklussõlmes ja ristes tagatakse ka kergliiklejatele peatee ületamise võimalus. Trassivariant 

1A korral on vaja lisaks liiklussõlmele ja ristele veel kahte kergliiklusristet, 1C korral vajadus kergliiklusristete järele puudub.  

Kergliikluse ohutut toimimist soosib trassivariant 1C enam kui 1A. 

 

1.3 Põhitee pikkus 
 

Variant 1C puhul (5482m) on põhitee pikkus 57 m võrra lühem, kui 1A puhul (5539m). Teepikkuse seisukohalt on 1C perspektiivis sobivam variant. 

 
2. Maakasutus ja ehitatud keskkond 

 

2.1 Mõju olemasolevale maakasutusele  
 

Võrreldavad trassilõigud jäävad hajaasustusega piirkonda. Intensiivsem maakasutus on koondunud Haiba külasse ning olemasoleva maanteetrassi äärde. Valdavalt 

on tegemist elamutega, vahetult olemasoleva trassi lähedusse jääb ka Kernu kool. Trassivariant 1A kulgeb valdavalt olemasoleval Tallinn-Pärnu maanteel; maantee 

rekonstrueerimisel I klassi nõuetele vastavaks jääb teekaitsevööndisse (ehk teele lähemale kui 50 m) 12 eluhoonet, lisaks sanitaarkaitsevööndisse 26 eluhoonet. 

Inimese puhkamine ja elamine tee sanitaarkaitsevööndis on tervisele ohtlik
6
. Trassivariant 1C kulgeb valdavalt põllumaal, teekaitsevööndisse jääb 1 eluhoone, lisaks 

sanitaarkaitsevööndisse 15 eluhoonet. 

 

                                                 
6
 Teede- ja side ministri määrus nr 55 „Tee projekteerimise normid ja nõuded“, jõustunud 01.01.2000 
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Põllumaadel rakenduvad maakasutuse piirangud tee sanitaarkaitse vööndi ulatuses, kus ei ole lubatud rajada vilja- või marjaistandikku ega kasvatada juurvilja. 1A ja 

1C võrdluses rakenduvad tee sanitaarkaitse vööndist tulenevad piirangud põllumaal 1C puhul märgatavalt ulatuslikumal alal, sh seni maantee mõjualast välja jäänud 

aladel. Variandi 1A korral on  tee mõjualasse haaratavate täiendavate põllumaade ulatus 1Cga võrreldes vähetähtis.   

 

Lisaks jääb variandi 1A korral Kernu kool koos staadioniga endiselt tee sanitaarkaitse vööndisse, kus saastetasemed võivad perioodiliselt ületada lubatud 

piirkontsentratsiooni. Variandi 1C korral paranevad keskkonnatingimused Kernu kooli ümbruses, tulenevalt liiklussageduse langusest olemasoleval maanteel, mis 

muutub kohalikuks teeks. 

 

Variandi 1A eelised: väiksem mõju põllumaadele; variandi 1C eelised: väiksem mõju elamualadele, paranevad keskkonnatingimused Kernu kooli ümbruses. 

Pidades esmatähtsaks mõju elamualadele, tuleks eelistada varianti 1C. 

 

2.2 Vastavus üld- ja detailplaneeringutele ja omavalitsuse arenguplaanidele 
 

Kernu valla üldplaneering on kehtestatud jaanuaris 2006. a. Üldplaneeringuga on kavandatud elamumaad Kohatu, Kernu ja Haiba külades, sh suuremate aladena 

Haiba külast lõuna ja lääne pool ning piki Riisipere-Kernu kõrvalmaanteed (tee nr 11360). Siiani on kavandatud elamumaa välja arendamine alanud Kohatu külas 

olemasolevast maanteest lääne pool. Tootmisalad on kavandatud Kernu vallas Kernu küla lääneosas, Kohatu külas olemasolevast maanteest vahetult idas ning 

Kustja külas olemasolevast maanteest vahetult idas. Viimasel alal on algatatud ka detailplaneering logistikakeskuse rajamiseks. Valla ruumilise arengu põhimõtete 

kohaselt arenevad valla keskustena Laitse ning Haiba-Kernu. Üldplaneeringu kohaselt on viimase puhul tegemist kaksikkeskusega, kus kaks keskust asuvad 

lähestikku ning neis pakutavad teenused ei lange kokku. Üldplaneeringuga on kavandatud Tallinn-Pärnu maanteele ümbersõidu trassikoridor Kernu külas 

kõrvalmaanteede nr 11360 ja 11220 ristmike piirkonnas, ümbersõidu trassile on määratud 500 m piiranguvöönd kuni projekteerimistingimuste väljastamiseni, kuid 

mitte kauemaks kui aastani 2012. 

 

Kernu valla arengukava aastateks 2003-2015 toetab külakeskuste kujunemist ning külaelanike omavahelist läbikäimist. Haiba-Kernu piirkonda käsitletakse ühena 

valla I taseme keskustest ning kavandatakse selle positsiooni tugevdamist. Kernu valla turismiarengukavaga aastateks 2005-2009 kavandati Kernu staadioni 

kujunemist jalgpallihuviliste turistide sihtpunktiks ning tugiteenuste võrgu rajamist sihtpunkti lähistel. 

 

Trassivariantide mõju üldplaneeringuga kavandatud maakasutuse välja arendamise võimalustele: variant 1A ei takista kavandatud maakasutuse välja arendamist; 

variant 1C lõikab läbi kavandatavad elamumaad Kohatu külas ning Haiba ja Kernu küla piiril, lisaks jäävad tee sanitaarkaitse vööndisse kavandatud elamumaad 

Kernu külas Riisipere-Kernu tee ääres. Antud piirkonna kontekstis mõjutab variant 1C negatiivselt ulatuslikku osa valla üldplaneeringuga kavandatud 

elamumaadest, muutes võimatuks või raskendatuks alade välja arendamise. Variant 1A vastab üldplaneeringuga kavandatud ümbersõidu trassikoridorile. 

 

Trassivariantide mõju kehtestatud ja menetluses olevatele detailplaneeringutele: variant 1A ei takista otseselt ühegi detailplaneeringu realiseerimist; variant 1C korral 

on välistatud kehtestatud detailplaneeringu realiseerumine Kohatu küla lõunaosas, kuhu on kavandatud elamute rajamine ning maantee sanitaarkaitse vööndisse 

jääks kehtiv elamumaa detailplaneering Kernu külas. 
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Trassivariantide mõju valla arenguplaanidele ja ruumilise arengu põhimõtetele: variant 1A ei takista valla üldiste arenguplaanide ning ruumilise arengu põhimõtete 

rakendamist. Soosib enim Kernu külakeskuse arengut, kuna sellesse piirkonda on kavandatud liiklussõlm. Variant 1C eraldab füüsiliselt Haiba ja Kernu 

keskuskülad, mida soovitakse arendada kaksikkeskusena ning on seetõttu negatiivse mõjuga. 

 

Kavandatava maakasutuse ning omavalitsuse arenguplaanide seisukohast võib soodsamaks lugeda varianti 1A, millega on ühtlasi arvestatud maakasutuse 

kavandamisel. 

 

2.3 Mõju asustusstruktuurile (barjääriefekt, teenuste kättesaadavus) 
 

Analüüsitava teelõigu piirkonda jääb Kernu valla üks teeninduskeskusi – Haiba ja Kernu külad; Kernu põhikooli käiakse ka kaugemalt, sh naabervaldadest. 

Lähikonna asustus paikneb mõlemal pool olemasolevat maanteed. I klassi nõuetele vastava tee rajamisel olemasolevale maanteele (variant 1A) hakkab ligipääs 

Kernu ja Haiba külas paiknevatele teenustele toimuma kogujateede kaudu. Maantee rajamisega luuakse barjäär kahel pool maanteed paikneva asustuse vahele, sh 

muutub mõnevõrra keerukamaks maanteest ida poole jäävate elamute ühendus Haiba ja Kernu küla keskusega. Kogujateede rajamisel tekib osades majapidamistes 

vajadus maakastutuse ümber korraldamiseks – põhimaanteelt kogujateele orienteerumiseks. Seni asustust koondanud maantee muutub sellest kahele poole jäävaid 

alasid eraldavaks barjääriks. 

 

Variandi 1C puhul on kaasnev barjääriefekt märgatav eelkõige tunnetuslikul tasandil, kuna variant eraldab ühtse keskusena funktsioneerivad ning tajutavad Kernu ja 

Haiba külad. Teenuste kättesaadavus variandi 1C korral kohalikul tasandil siiski oluliselt ei halvene, kuna praegune põhimaantee jääb kasutusse olemasoleva teena 

ning Haiba küla juures on tagatud ülepääs I klassi maanteest – sama ühendustee, mida kasutatakse ka olemasoleva olukorra puhul. Majapidamiste ümber 

orienteerimise vajadust eeldatavalt ei kaasne 

 

Ligipääs Kernu koolile on kokkuvõttes sarnane mõlema trassivariandi korral. Ühistranspordi jaoks võib üldjuhul lugeda soodsamaks varianti, mille puhul I klassi 

maantee rajatakse uuele trassile, kuna sellisel juhul saab valdavalt jätkuda väljakujunenud ühistranspordikorraldus ning on võimalik kasutada olemasolevat 

infrastruktuuri. See puudutab eelkõige kohalikku ühistranspordikorraldust, läbivate kaugliinide kasutusmugavus võib maantee uuele trassile viimisega kannatada, 

kuna sellega seoses viiakse tõenäoliselt kaugliini peatus elamutest eemale. 

 

Mõju asustusstruktuurile ja teenuste kättesaadavusele võib lugeda soodsamaks variandi 1C korral. Samas tuleb arvestada variandiga 1C kaasneva 

tunnetusliku barjääriga, mis muudab elanike väljakujunenud ruumitunnetust ning tekitab vastuseisu. 

 

3. Mõju inimesele 
 

3.1 Maantee visuaalne mõju (sh vaated, maastik, linnapilt) 

 
Variandi 1A puhul säilib valdavas osas vaadete iseloom, kuna maantee kui tehnitsistlik element on juba olemas. Selle positsioon vaadetes tõuseb (muutub 

domineerivamaks) seoses müraseinte rajamise vajadusega  ning mitmetasandiliste lahenduste rajamisega. Eelkõige muutuvad kohalike elanike vaated. Sh kaasneb 
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oluline negatiivne visuaalne mõju olemasoleva tee äärsetele elanikele, kuna selles piirkonnas tuleb müraseinad rajada eluhoonete vahetusse lähedusse. Lisaks vaate 

sulgemisele võib kaasneda ka päevavalguse varjamine. 

Variandi 1C puhul rajatakse põllumajandusmaastikku uus tehnitsistliku iseloomuga element. Sellest aspektist tulenevat negatiivset mõju võimendab maantee 

kavandamine valdavas osas lagedale, avatud vaadetega alale. Samas on üldiselt tegemist nõrgema negatiivse mõjuga, võrreldes variandiga 1A, kuna tee ning 

müratõkked jäävad elamutest kaugemale ning teekaitsevööndisse jääb vähem elamuid. Samuti on variandi 1C korral müratõkete ruumiline ulatus väiksem kui 1A 

korral. 

 

Variandiga 1A kaasneb tugev negatiivne visuaalne mõju suhteliselt suuremale hulgale elanikele (teekaitsevööndis 12 elamut). Variandiga 1C kaasneb tugev 

negatiivne mõju suhteliselt väiksemale hulgale elanikele (teekaitsevööndis 1 elamu), lisaks osaliselt vaadete iseloomu muutus. Variandi 1A eeliseid, mis tulenevad 

olemasoleva tehiselemendi kasutamisest, kahandab oluliselt tugev negatiivne mõju suuremale hulgale kohalikele elanikele. Seega ei saa selget eelistust visuaalse 

mõju seisukohast välja tuua. 

 

3.2 Mõju tervisele (müra, vibratsioon, õhusaaste, raskemetallid) 
 

Müra mõju 

1A – Mitukümmend (30-35) hoonestusala tee sanitaarkaitsevööndis ja ka müratsoonis. Hinnanguliselt tuleb rajada kuni 3000-3500 m ulatuses mürabarjääre. Lisaks 

eluhoonetele jääb müratundliku alana müratsooni ka Kernu kool.  

1C – 10-15 hoonestusala müratsoonis ja sanitaarkaitsevööndis, kuid C variandi puhul mõjutatakse uusi tundlikke alasid, mis seni on tee mõjualast välja jäänud. 

Hinnanguliselt tuleb rajada 1000-1500 m ulatuses mürabarjääre. 

Kokkuvõttes on mõjutatavate hoonete üldarvu poolest selgelt eelistatum uus trass (variant 1C), samas jäävad variant 1A puhul hooned juba ka olemasoleva tee 

müratsooni ning kuna uusi alasid ei mõjutata siis on projektiga kaasnev täiendav negatiivne mõju suhteliselt väike. Kerge eelistus siiski variandile 1C. 

 

Vibratsiooni mõju korreleerub üldjuhul müraga. Vibratsiooni saab vähendada sobivate tehniliste lahenduste kasutamisega ja liigniiskete alade vältimisega. 

Olemasoleva tee kvaliteedi parandamisega väheneb vibratsioon ka olemasoleva tee ümbruses. Erinevus variantide vahel ei ole olulise tähtsusega. 

 

Õhusaaste ja raskemetallide leviku osas on sarnaselt mürale mõnevõrra eelistatud 1C variant, kuna asub enam tundlikest elualadest eemal, aga kuna vastav mõju 

ulatub vaid tee vahetusse lähedusse, ei ole vastav aspekt määrava tähtsusega. Õhusaaste levik sõltub olulisel määral ka liikluse sujuvusest, mis on I klassi maantee 

korral tagatud mõlema variandi puhul, ülenormatiivseid õhusaaste kontsentratsioone teest eemal oodata ei ole. 

 

3.3 Mõju inimese varale 

 
Mõju inimese varale on käsitletud sõltuvalt teekaitsevööndisse jäävate elamute arvust, põhimaantee kui mõjuteguri kogupikkusest ning võõrandatava eramaa 

hulgast. Teekaitsevööndisse jäävate elu- ja muude hoonete arvu poolest on eelistatud variant 1C: 1A puhul jääb teekaitsevööndisse 12 elamut ja 13 muud hoonet, 

likvideeritakse 1 muu hoone; variandi 1C korral jääb teekaitsevööndisse 1 elamu ja muid hooneid ei jää. 

Põhimaantee kogupikkuse osas on eelistatum variant 1C, mille pikkuseks on 5482  m, võrrelduna 1A  5539 meetriga. Trassil 1C lüheneks põhimaantee ligikaudu  

1% võrra võrreldes olemasoleva trassiga (1A). 
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Teetrassi rajamisest tulenevalt on variandi 1A puhul vaja võõrandada ligikaudu 23,5 ha eraomanduses olevaid maid, variandi 1C korral 54 ha eraomanduses olevaid 

maid. Eeldusel, et maade võõrandamine toimub õiglase hinnaga ning maade omanikele sellega seoses olulist varalist kahju ei kaasne, võib soodsamaks 

lugeda varianti 1C, mille korral kaitsevööndisse vähem hooneid ning lüheneb põhimaantee pikkus. 
 

3.4 Mõju puhkamisvõimalustele 
 

Turismiobjektidest paikneb trassivariantide piirkonnas Kernu kooli staadion, millel toimuvad jalgpallivõistlused. Kernu valla turismi arengukava kohaselt on 

kavandatud staadionist kujundada jalgpallihuviliste turistide sihtpunkt. Olulisi puhkealasid, matkaradasid jmt trassivariantide piirkonda ei jää. 

Kernu staadion jääb olemasolevast maanteest ligikaudu 150 m kaugusele ning seega maantee sanitaarkaitsevööndisse. Seda tuleb lugeda spordirajatise jaoks 

ebasoodsaks keskkonnaks, vaatamata sellele, et staadion on maanteest eraldatud haljasribaga. Seega on puhkamisvõimaluste seisukohast mõnevõrra soodsamaks 

variandiks 1C, mis möödub staadionist kaugemalt.  

 

4. Majanduslikud mõjud 
 

4.1 Teehoolduskulud 

 
I klassi nõuetele vastava maantee rajamine mõjutab läbi teehoolduse valla- ja riigieelarvet; eelkõige põhitee kogupikkuse kaudu teel sõitjate aja- ja kütusekulu ning 

seeläbi kaudselt majandust laiemalt.  

Põhimaantee kogupikkus on ligi 1% väiksem alternatiivi 1C ehk läänepoolse uue trassi korral (1C- 5482 m, 1A- 5539 m), mistõttu ka põhimaantee hoolduskulud on 
vastavalt väiksemad. Arvestada tuleb ka rajatavate kogujateede hooldamise kuludega, mida saab samuti võrrelda lähtuvalt kogujateede kogupikkusest, vastavalt 
variandi 1A korral 9550 m, variandi 1C korral 2750 m. Viimasele lisandub kogujateeks muutuva praeguse põhimaantee hooldamise kulu, teepikkusena 5500 m. 
Seega kokkuvõttes on teedevõrgu kogupikkus 1C korral 13732 m, ja 1A korral 15089 m ja teehoolduskulud on mõnevõrra väiksemad variandi 1C korral. 
 

4.2 Mõju ettevõtluskeskkonnale 

 
Trassivariantide piirkonda jääb Kernu-Haiba teeninduskeskus, analüüsitaval lõigul on olemasoleva maantee äärde kavandatud tootmismaade arendamine ning 

algatatud detailplaneering logistikakeskuse loomiseks. Vahetult analüüsitavast lõigust põhja poole jääb Kohatu külas asuv tankla.  

Kohalik ettevõtlus jaguneb valdavalt põllumajanduslikuks ning teenindavaks. Teenindava ettevõtluse seisukohast on oluline ligipääs põhimaanteelt, kuna oluliseks 

osaks klientuurist on möödasõitjad. Põllumajandusliku ettevõtluse seisukohast on lisaks ligipääsule põhimaanteelt oluline ka ligipääs karja-, heina- ja põllumaadele 

mööda kohalikke teid. Ligipääsud põhimaanteele ning põllumaadele tagatakse kogujateede kaudu, kuid seoses põhimaantee juurdepääsude limiteeritusega pikenevad 

läbitavad vahemaad, seda mõlema trassivariandi korral. Lisaks lõigatakse trassivariandiga 1C läbi olemasolevad põllumaad. 

 

Teenindus on peamiselt koondunud Kernu ja Haiba külade keskustesse. Mõlema trassivariandi korral on tagatud ligipääs mõlemale keskusele. Ligipääsu osas 

põhimaanteelt seab variant 1A eelisolukorda Kernu piirkonna, mõjudes negatiivselt nt Kohatu külas asuvale tanklale. Variant 1C poolitab omavahel täiendavaid 
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teenuseid pakkuvad Kernu ja Haiba külad, avaldades seeläbi negatiivset mõju ka ettevõtluskeskkonnale, kuivõrd uuele põhimaantee trassile ligipääsu sellesse 

piirkonda ei kavandata. Säilib soodne ligipääs Kohatu tanklale. 

Ruumiliselt on I klassi maantee rajamisel ettevõtlusele atraktiivsed eelkõige liiklussõlmede lähedased alad: 1A puhul Kernu piirkond, 1C puhul Kohatu piirkond. 

Arvestades olemasolevat ettevõtluse ruumilist jaotust, võib mõningase eelistuse anda variandile 1A, mis toetab juba välja kujunenud teeninduskeskuse Kernu 

arengut. 

 

5. Mõju kultuuriväärtustele 
 

5.1 Muinsuskaitse alused objektid ja alad 
 

Võrreldavate trassivariantide piirkonda ei jää muinsuskaitsealuseid objekte. 

 

5.2 Kultuuriline keskkond (sh väärtuslikud maastikud, miljööväärtus, traditsiooniline elulaad jne) 

 
Trassivariantide põhjaosa jääb Kohatu väärtusliku maastiku lõunaserva. Väärtusliku maastiku ala hõlmab ajaloolist mõisakompleksi ning selle ümber kujunenud 

hajaküla. Mõlema trassivariandi puhul on väärtmaastiku lõunaserva kavandatud liiklussõlm, mille rajamine muudab kohalikku külamiljööd. Olulist erinevust 

trassivariantide vahel välja tuua ei saa. 

 

Kernu valla üldplaneeringu kohaselt ei ole trassivariantide piirkonnas määratletud miljööväärtuslikke alasid.  

 

Pärandkultuuri objektid esindavad piirkonna kultuuri ja ajaloo erinevaid aspekte, olles seotud asustuse kujunemislooga, maa ja rahva ajalooga, kogukonna ajalooga, 

traditsioonilise elulaadiga, metsamajanduse ajalooga ning kohaliku tööndusega. Trassile 1A või selle vahetusse lähedusse jäävad järgmised pärandkultuuri objektid: 

Kernu naisseltsi maja, Kernu mõisa reheahi, Kernu lubjaahju koht, Kernu kool, kuusehekk, talukoha puudering, Sipa küla kiviaed. Trassile 1C või selle vahetusse 

lähedusse jäävad järgmised pärandkultuuri objektid: Kernu naisseltsi maja, Kernu mõisa reheahi, Kernu lubjaahju koht, talukoha puudering, Sipa küla kiviaed. 

Oluline on pärandkultuuri objektide kui aja- ja kultuuriloo kandjate säilimine ning eksponeeritus. Maantee rajamisel võivad lähikonda jäävad pärandkultuuri objektid 

hävida või sattuda sobimatusse ümbrusesse. Kummagi variandi korral pärandkultuuri objektide säilimisele otsest ohtu ei ole. Olulist erinevust trassivariantide 

vahel välja tuua ei saa. 
 

 

6. Mõju looduskeskkonnale 

 
6.1 Geoloogia, pinnas, pinna- ja põhjavesi (sh maaparandussüsteemid) 

 

Variant 1A kulgeb osaliselt nõrgalt kaitstud põhjaveega alal, aga suures osas ka kaitsmata põhjaveega alal, variant 1C jääb valdavas osas nõrgalt kaitstud põhjaveega 

alale. Seega põhjavesi on mõnevõrra paremini kaitstud variant 1C korral.  
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Seevastu kulgeb trassivariant 1C põhjaosas üle maaparandussüsteemide ääreala, mida võib lugeda miinuseks. Lisaks kulgeb trassivariant 1C ligemal kohaliku 

tähtsusega Ruila turbamaardlale, mis valdavas osas on arvel passiivse reservaruna.  Kaugus on minimaalselt 300 m, mis on piisav vahemaa, et mitte halvendada 

maavara kvaliteeti ja tagada selle kaevandamisväärsena säilimine. 

 

Selget eelistust välja tuua ei saa. 

 

6.2 Taimestik, loomastik ja rohevõrgustik (sh loomade liikumine, teeületus) 

 
1A jälgib olemasolevat trassi ning olulist täiendavat mõju taimestikule ei avalda. 

Võrreldes variandiga 1A (olemasolev teekoridor) toob variant 1C endaga kaasa rohkem taimkatte häiringuid. Aga mõju taimestikule ei ole siiski suur,  kuna variant 

kulgeb peamiselt põllumajanduslikus kasutuses oleval maal ja looduslikku taimkatet on trassikoridoris vähe. Sellele jäävad üksikud metsatukad (salumetsa tüüpi 

segametsad) ja metsa läbiva tee pikkus on hinnanguliselt alla 200 m. Taimestiku seisukohast võib siiski mõnevõrra eelistada varianti 1A. 

 

Loomastiku seisukohalt on seevastu mõnevõrra soodsam variant 1C. 

Olemasolev teelõik (1A trassivariant) kulgeb praegusel juhul suhteliselt mosaiikses maastikus, kus leidub avamaastikku ja metsa ning mõningaid loomade liikumist 

suunavaid elemente (metsaääred jms). Kohati ristuvad lõiguga suurulukite liikumisteed, millele viitavad seal toimunud õnnetusjuhtumid, aga olulisemad 

liikumisteed jäävad siiski variandile vahetult järgnevale lõigule Harju ja Rapla maakonna piiri lähistele. 

Alternatiiv 1C  on viidud uuele trassile. Uuele trassile viidud lõik on esialgsel hinnangul isegi positiivsemaks lahenduseks kui olemasolev trass (ja seega ka 1A 

alternatiiv). Nimelt kulgeb 1C uuele trassile viidud osa olemasolevast trassist suuremal määral läbi avatud kultuurmaastike. Uue trassi teele jääb ka metsaribasid, mis 

toimivad loomade liikumist suunavate elementidena, kuid need on antud juhul konkreetsemalt välja joonistuvad kui 1A variandi puhul. Sellest tulenevalt ei ole 

loomade liikumine tõenäoliselt 1C puhul nii hajutatud kui 1A variandi puhul, mistõttu on ka leevendavate meetmete kavandamine ilmselt mõnevõrra lihtsam. 

 

Kokkuvõttes ei saa taimestiku ja loomastiku kriteeriumi osas anda selget eelistust kummalegi variandile. 

 

6.3 Kaitstavad loodusobjektid 
 

Variant 1A kõrvale jääb looduskaitsealune üksikobjekt Kernu kadakas - ca 50 m kaugusele teetrassist. Kadaka piirkonda on ette nähtud ka kogujatee. Kadaka 

kaitsmisega tuleb tee projekteerimise ja rajamise edasistes etappides (ning kogujatee asukoha valikul) arvestada. 

 

Teisi kaitsealuseid loodusobjekte trassivariantide vahetus läheduses ei asu. Kaitstavatest loodusobjektidest tulenevalt võib anda mõningase eelistuse variandile 1C, 

aga eeldatavalt on ka 1A puhul võimalik olulist negatiivset mõju vältida. 
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6.4 Regionaalne õhukvaliteet ja kliima 
 
Lokaalselt on õhusaastega seotud mõjud analüüsitud kriteeriumi 3.3 all. Regionaalselt on õhu kvaliteedi ja kliima osas mainimisväärsed erinevused võimalikud vaid 

juhul, kui esineb oluline vahe teepikkuses, liikluse sujuvuses, liikluse koguhulkades või ühistranspordi kasutamise määras. Antud hetkel antud teemades olulist 

erinevust variantide vahel oodata ei ole. 

 

 

7. Ehitusaegsed mõjud  
 

7.1 Ehitusaegne liikluskorraldus 
 

Tee-ehitamise ajal kujuneb trassivariant 1A rajamine keerukamaks kui 1C, kuna 1A on paigutatud olemasolevate hoonete vahele nii nagu see on paremini mahtunud. 

Seega ei ole õnnestunud 1A puhul jälgida printsiipi, et esimese klassi maantee teine niit ehitatakse olemasoleva maantee kõrvale. Järelikult tuleb trassivariant 1A 

korral teelõik ehituse ajal liiklusele sulgeda. Samas on võimalik trassivarianti 1C peaaegu täielikult välja ehitada takistamata liiklust põhiteel, mõningane liikluse 

häirimine tekib ümbersõidu otste ühendamisel olemasoleva teega ja ka maanteel nr 11360 riste rajamise ajal.  

Ehituseaegse liikluskorralduse poolest on trassivariant 1C oluliselt mõistlikum kui 1A.  

 

7.2 Tundlikud alad (inimasustus, looduslikud alad) 
 

1A - Ehitusaegne mõju elualadele tunduvalt suurem, ehitustegevuse käigus tuleb arvestada kaitsealuse Kernu kadakaga. 

1C – Ehitusaegne mõju elualadele väiksem, samas kulgeb samuti üle maaparandussüsteemide. 

Kokkuvõttes ei saa välja tuua selgelt ühest eelistust, aga elualadele osutatava olulise mõju tõttu võib mõnevõrra eelistada varianti 1C. 

 

 

8. Maksumus ja ressursikasutus 
 

1A maksumus 155,95 milj kr. 

1C maksumus 135,20 milj kr. 

 

Maksumuse poolest on 1C märgatavalt soodsam, kui 1A. 

 

1A puhul tuleb olemasolevat tee maa-ala laiendada ning on võimalus arvestatavas koguses senise tee materjali taaskasutamiseks. Siia lisanduvad küll uued koguja- ja 

juurdepääsuteed ja 2 täiendavat kergliiklusristet, kuid need on tunduvalt vähem ressursimahukad kui I-kassi maantee. 
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1C korral tuleb kasutusele võtta uut maad tee jaoks. Võrreldes 1A-ga on mõnevõrra lühem põhitee pikkus ning oluliselt lühem kogujateede kogupikkus. 1C teeb 

odavamaks vähem kogujateid, 2 ära jäävat kergliiklusristet ning lühem põhitee pikkus, sest 1A puhul tuleb sisuliselt ehitada uus I-klassi maantee olemasoleva tee 

asukohta. 

 

Etapiviisilisest realiseerimisest 

 

Kuna tasuvusarvutus näitab, et 2+2 sõidurajaga I - klassi maantee väljaehitamine on tasuv, ei tundu mõistlik olevat mingi vahepealse etapi realiseerimine. Ehitades 

näiteks 1A variandi 1+1 sõiduraja ja eritasandilise liiklussõlmega, lükkub 2+2 sõidurajaga maantee ehitus kaugesse tulevikku. Samas nõuab aga 1A variandi 

realiseerimine Kernu valla üldplaneeringu järgsel trassil 1+1 sõiduraja ja eritasandilise liiklussõlmega Kernu külas elukorralduse põhjalikku muutmist (hoonete 

lammutamine, säilitatavate hoonete lähedal paikneva maa võõrandamine, majapidamiste likvideerimine), mis ei ole piisavalt põhjendatud kui tegu on ajutise 

lahendusega. Lisaks tekitab selline ajutine lahendus surve tulevase I klassi maantee paigutamiseks trassile 1A tulenevalt ka ressursikasutusest (kuna trassil 1A oleks 

osa I klassi maantee lahendusest, nt eritasandiline sõlm, mürabarjäärid jne, juba olemas). 

 

Kui I klassi maantee jaoks on eelistatud trassi 1C, siis ajutise lahendusega trassil 1A rikutakse Kernu küla toimiv elukeskkond ning ehitatav teelõik jääb kaugemas 

perspektiivis lihtsalt kasutuks. Samas 2+2 sõidurajaga tee realiseerimisel trassile 1C võiks elukeskkond 1A trassi ümbruses takistamatult edasi toimida ning jääksid 

ära ka ajutised investeeringud. 

 

Võrdluse tulemusena tehtud järeldused 
 

Variant 1C säilitab rohkem olemasolevat elukeskkonda ja teedevõrku ning on odavam ja lühema tasuvusajaga. Varianti on ka lihtsam ehitada. 1C oluline eelis on ka 

põhitee teepikkuse lühenemine, mis tähendab püsikulude kokkuhoidu pikemas perspektiivis
7
. 

1C puuduseks on kulgemine läbi elamumaa sihtotstarbega ala, ning mittehaakumine Kernu ja Haiba asumite kokkukasvamisplaaniga Kernu valla üldplaneeringus. 

1A eeliseks on vastavus kohaliku omavalitsuse üldplaneeringule ja arenguplaanidele. 

 

Trassialternatiivi 1A puhul peab veel juhtima tähelepanu asjaolule, et kuigi teelõik paikneb suuremas osas olemasoleva tee trassil, tähendab selle ümberehitus 2+2 

sõidurajaga maanteeks sisuliselt uue maantee ehitamist. Tulenevalt hoonestuse paiknemisest, ei ole võimalik olemasoleva tee kõrvale teist sõiduteed ehitada. 2+2 

sõidurajaga maantee ehitamine eeldab olemasoleva maantee likvideerimist ja uue maantee paigutamist kujasse nii nagu mahub, vastavalt etteantud parameetritele. 

See omakorda eeldab ehituse ajaks kogu liikluse mujale suunamist.   

 

 

 

 

                                                 
7
 Teepikkus väheneks esialgselt välja töötatud variandi 1C korral. Teemaplaneeringu protsessi käigus varianti 1C täiendati ja leevendava meetmena nähti ette trassi kulgemine 

kehtestatud elamumaa sihtotstarbega detailplaneeringu alast mööda (mille tulemusena suurenes ka teepikkus). 
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Lõik 2 – Varbola (km 47,2 – 50,8) 
 

KRITEERIUM 2 A (olemasolevat trassi järgiv variant) 2 B (variant uuel trassil) 
1. Mõju liiklemisele 

1.1 Liiklemise loogilisus/sujuvus (nii 

olemasolevatele kui kavandatavatele aladele, 

olulised sihtkohad, kogujateed, sh 

juurdepääsude pikenemine; sh nii kohapealne 

liiklus kui kohapealt väljuv liiklus)  

1.2 Kergliiklus (sh pendelränne, olulised 

sihtkohad) 

1.3 Põhitee pikkus 

1.1 Mõnevõrra on häiritud kohalik liiklus ja ligipääs 

kohalikesse sihtkohtadesse, sest uus magistraal tuleb 

olemasoleva tee trassile. Kogujateid on vaja 2795m, 

liiklussõlmi 1. Risteid ei ole vaja. 

1.2 Vaatamata uue põhitee paiknemisele tänasel trassil, ei 

ole ette näha olulisi probleeme kergliikluse toimimisele. 

Kergliiklejad saavad kasutada nii vana maanteed põhiteest 

ida pool, kui ka uut kogujateed põhiteest lääne pool. 

1.3 Põhitee pikkus 3467 m 

1.1 Kohalik liiklus toimib sujuvalt ja ligipääs 

kohalikesse sihtkohtadesse, sest olemasolev teedevõrk 

on säilinud. Kogujateid ei ole vaja. Ehitada on vaja 1 

liiklussõlm ja 1 riste. 

1.2 Kergliiklejad saavad kasutada olemasolevat 

maanteed, mis jääb kohalikuks teeks. Seetõttu ei ole ette 

näha olulisi probleeme kergliikluse toimimisele. 

1.3 Põhitee pikkus 3571 m 

2. Maakasutus ja ehitatud keskkond 

2.1 Mõju olemasolevale maakasutusele  

2.2 Vastavus üld- ja detailplaneeringutele ja 

omavalitsuse arenguplaanidele 

2.3 Mõju asustusstruktuurile (barjääriefekt, 

teenuste kättesaadavus) 

2.1 elamud teekaitsevööndis – 4, lisaks elamud 

sanitaarkaitsevööndis – 22
8
; säilib metsamassiivide 

terviklikkus 

2.2 olulist erinevust ei ole 

2.3 tekib vajadus osade majapidamiste ümber 

orienteerimiseks kogujateele 

2.1 elamud teekaitsevööndis – 0, lisaks elamud 

sanitaarkaitsevööndis – 14; tükeldatakse terviklikud 

metsamassiivid 

2.2 olulist erinevust ei ole 

2.3 majapidamiste orienteeritus säilib 

 

3. Mõju inimesele 

3.1 Maantee visuaalne mõju (sh vaated, 

maastik, linnapilt) 

3.2 Mõju tervisele (müra, vibratsioon, 

õhusaaste, raskemetallid) 

3.3Mõju inimese varale 

3.4 Mõju puhkamisvõimalustele 

3.1 muutuvad kohalike elanike vaated; uut elementi 

maastikku ei rajata 

3.2 Ca 20 hoonestusala tee sanitaarkaitsevööndis ja ka 

müratsoonis. 

3.3 elamuid teekaitsevööndis – 4, muid hooneid 

teekaitsevööndis – 5; põhimaantee pikkus – 3467 m; 

võõrandatavaid eramaid – 15,6 ha 

3.4 olulist erinevust ei ole 

3.1 muutuvad eelkõige teedel liiklejate vaated; 

maastikku rajatakse uus, erineva iseloomuga element 

3.2 Ca 5-10 hoonestusala müratsoonis, peamiselt 

olemasolevate teelõikude lähedal. Täiesti uues teelõigus 

mõjutatakse üksikuid uusi tundlikke alasid. 

3.3 elamuid teekaitsevööndis – 0, muid hooneid 

teekaitsevööndis – 0; põhimaantee pikkus – 3571 m; 

võõrandatavaid eramaid – 26,9 ha 

3.4 olulist erinevust ei ole 

4. Majanduslikud mõjud 

4.1 Teehoolduskulud 

4.2 Mõju ettevõtluskeskkonnale 

4.1 põhimaantee pikkus – 3467 m, rajatavate kogujateede 

pikkus – 2795 m 

4.2 olulist erinevust ei ole 

4.1 põhimaantee pikkus – 3571 m, rajatavate 

kogujateede pikkus – 0 m, lisandub olemasolev 

põhimaantee kogujateena – 3467 m 

4.2 olulist erinevust ei ole 

                                                 
8
 Maantee mõjuvöönd koosneb teekaitsevööndist ulatusega 50 m ja sanitaarkaitsevööndist ulatusega 300 m. Sanitaarkaitsevööndisse jäävate elamute arvestamisel on loetud 

sanitaarkaitsevööndisse, kuid väljapoole teekaitsevööndit jäävad elamud. Maantee mõjuvööndisse jäävate elamute koguarv moodustub teekaitse- ja sanitaarkaitsevööndisse jäävate 

elamute arvudest. 
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5. Mõju kultuuriväärtustele 

5.1 Muinsuskaitse alused objektid ja alad 

5.2 Kultuuriline keskkond (sh väärtuslikud 

maastikud, miljööväärtus, traditsiooniline 

elulaad jne ) 

 

5.1 olulist erinevust ei ole 

5.2 tõenäoliselt hävineb vähemalt osaliselt kohalikul tasandil 

väärtustatav teeäärne haljastus, eeldatavalt säilivad 

pärandkultuuriobjektid 

 

5.1 olulist erinevust ei ole 

5.2 variant ületab 2 pärandkultuuri objekti, säilib 

kohalikul tasandil väärtustatav teeäärne haljastus 

 

6. Mõju looduskeskkonnale  

6.1 Geoloogia, pinnas, pinna- ja põhjavesi 

(sh maaparandussüsteemid) 

6.2 Taimestik, loomastik ja rohevõrgustik (sh 

loomade liikumine, teeületus) 

6.3 Kaitstavad loodusobjektid 

6.4 Regionaalne õhukvaliteet ja kliima 

6.1 Kesk- ja lõunaosas kulgeb väga lähedal 

maaparandussüsteemile. 

6.2 Põhimaantee jääb olemasolevale trassile, aga üle 

metsamassiivide ja inventeeritud niidu on vaja rajada uus 

kogujatee. 

6.3 Olulisi erinevusi pole. 

6.4 Olulisi erinevusi pole. 

6.1 Lõunaosas kulgeb väga lähedal 

maaparandussüsteemile. 

6.2 Põhimaantee trass lõikab metsastatud ala ja 

inventeeritud niitu. Maantee nihkub rohevõrgustiku 

tuumalale lähemale. 

6.3 Olulisi erinevusi pole. 

6.4 Olulisi erinevusi pole. 

7. Ehitusaegsed mõjud 

7.1 Ehitusaegne liikluskorraldus 

7.2 Tundlikud alad (inimasustus, looduslikud 

alad) 

7.1 Vaatamata põhitee paiknemisele olemasoleva maantee 

trassil, ei ole olulisi probleeme, sest I-klassi maantee teine 

niit paikneb olemasoleva maantee kõrval, mistõttu enamuse 

ehitamise ajast saab olemasolevat teed kasutada 

transiitliikluse jaoks, vaja kiiruspiiranguid. Transiitliikluses 

esinevad lühiajalised häired lõigu otste ühendamisel 

olemasoleva teega. 

 

7.2 Ehitustegevuse mõju elamualadele on tunduvalt suurem, 

läbi uute metsastatud alade vajalik rajada kogujatee. 

7.1 Ei ole olulisi probleeme, sest enamuse ehitamise 

ajast saab olemasolevat teed kasutada transiitliikluse 

jaoks.  Transiitliikluses esinevad lühiajalised häired 

lõigu otste ühendamisel olemasoleva teega. 

 

7.2 Läbi uute metsastatud alade rajatakse põhimaantee, 

aga ehitusaegne mõju elamualadele oluliselt väiksem. 

8. Maksumus ja ressursikasutus 

 

82,64 milj kr. 

 

100,86 milj kr 

 

 

 

 

1. Mõju liiklemisele 
 

1.1 Liiklemise loogilisus/sujuvus (nii olemasolevatele kui kavandatavatele aladele, olulised sihtkohad, kogujateed, sh juurdepääsude 

pikenemine; sh nii kohapealne liiklus kui kohapealt väljuv liiklus) 

 
Põhitee liiklus on sujuv mõlema variandi puhul. Trassivariant 2A järgib olemasoleva maantee telge kogupikkuses, 2B kulgeb olemaolevast trassist läänepoolt 

mööda. Kuigi variant 2A paikneb olemasoleva tee trassil, ei häiri see oluliselt kohaliku liikluse toimimist, sest teelõigu kõrval idapool kulgeb piki teed kohalik tee, 
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mille kaudu pääseb teeäärsetesse sihtpunkidesse. Tee kõrvale lääne poole on ette nähtud uus tee mnt nr 20162 ühendamiseks Varbola liiklussõlmega, mille kaudu 

toimub peale- ja mahasõit põhiteele. Viimati kirjeldatud teelõik toimib teest läänepoole jäävale alale kogujateena.  

Variant 2B korral säilib olemasolev põhitee kohaliku maanteena, mis täidab ühtlasi ka kogujatee funktsiooni. Mnt nr 20162 tuuakse ristega üle uue põhitee, ristmik 

tänase maanteega jääb samasse kohta ning pealesõit toimub tänase maantee ning Varbola liiklussõlme kaudu. Kumbki trassivariant ei lõhu olulisel määral 

olemasolevat kohalike teede võrgustikku. Peamine erinevus seisneb selles, et variant 2B puhul on tänase maantee ületamiseks rohkem võimalusi ja sellest tulenevalt 

ka vabam liikumine kummalegi poole tänast maanteed jäävate sihtpunktide vahel. Variant 2A puhul toimub tänase maantee erinevatel pooltel asuvate sihtmärkide 

vaheline liiklemine läbi Varbola liiklussõlme, mis omakorda tähendab mõningate lähte- ja sihtkohtade vahel olulist teepikkuse suurenemist. 

Põhitee trassi kulgemise osas häirib 2B kohaliku elu toimimist mõnevõrra vähem kui 2A, kuid vahe pole oluline, sest ainult kolm majapidamist jäävad trassivariant 

2A puhul ülejäänud külast teisele poole teed.  

Põhiteele pealepääs toimub mõlema trassialternatiivi korral Varbola liiklussõlme kaudu. Varbola liiklussõlm tagab üldiselt mugava pealepääsu põhiteele, kõige 

ebamugavam on teelõigu algusest pääseda Tallinna poole, sest sel juhul peab kõigepealt sõitma vastupidises suunas ning hiljem tagasi, mis omakorda põhjustab 

teekonna pikenemise.  

Arvestades kõiki liiklemise mõjusid, tundub et trassivariandi 2B-ga saavutatavad eelised ei ole määrava tähtsusega. 

 

 

1.2 Kergliiklus (sh pendelränne, olulised sihtkohad) 
  

Seoses olemasoleva maantee jäämisega kohalikuks teeks trassivariant 2B puhul soosib see kergliikluse ohutut toimimist mõnevõrra paremini kui 2A kuid vahe ei ole 

eriti märkimisväärne. Mõlema variandi puhul ületavad kergliiklejad põhiteed lõigule vahetult eelneva kergliiklusriste ja lõigu lõpuosas paikneva liiklussõlme kaudu. 

Täiendavaid kergliikluse risteid vaja ei ole. 

 

 

1.3 Põhitee pikkus 
 

Variant 2A puhul (3 3467 m) on põhitee pikkus 104m võrra lühem, kui 2B puhul (3 3571 m).  

 

 
2. Maakasutus ja ehitatud keskkond 

 

2.1 Mõju olemasolevale maakasutusele  
 

Võrreldavad trassilõigud jäävad hajaasustusega piirkonda. Intensiivsem maakasutus on koondunud Varbola küla keskusesse, mis jääb põhimaanteest ligikaudu 500 

m kaugusele ida poole. Olemasolevale maanteele alternatiiviks oleva trassivariandiga taotletakse liikluse eemale viimist Varbola külast ning maantee äärde jäävast 

hajaasustusest. Trassivariant 2A kulgeb olemasoleval Tallinn-Pärnu maanteel; maantee rekonstrueerimisel I klassi nõuetele vastavaks jääb teekaitsevööndisse (ehk 
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teele lähemale kui 50 m) 4 eluhoonet, lisaks sanitaarkaitsevööndisse 22 eluhoonet. Inimese puhkamine ja elamine tee sanitaarkaitsevööndis on tervisele ohtlik
9
. 

Trassivariant 2B (uus trass) kulgeb valdavalt metsasel alal; teekaitsevööndisse elamuid ei jää, sanitaarkaitsevööndisse jääb 14 eluhoonet. 

Metsamaal muutub maakasutus tee rajamiseks vajaliku trassi ulatuses, lisaks rakenduvad tee kaitsevööndi ulatuses tegutsemise piirangud
10

. Tee rajamisega trassile 

2B lõigatakse läbi praegu terviklikud metsamassiivid. Põllumaadel rakenduvad maakasutuse piirangud tee sanitaarkaitse vööndi ulatuses, kus ei ole lubatud rajada 

vilja- või marjaistandikku ega kasvatada juurvilja
11

. Tee rajamisel trassil 2A täiendavalt metsamassiive läbi ei lõigata, põllumaadel laieneb mõjuvöönd seoses tee 

sanitaarkaitsevööndi laienemisega. 

Arvestades I klassi maantee otsesesse mõjupiirkonda – teekaitsevööndisse ja sanitaarkaitsevööndisse – jäävate elamute arvu, on soodsamaks variandiks 2B; metsa-

alade terviklikkuse säilimist soodustab 2A. Seades elamualad olulisemaks metsamaadest, võib maakasutuse seisukohast eelistada trassivarianti 2B. 

 

2.2 Vastavus üld- ja detailplaneeringutele ja omavalitsuse arenguplaanidele 

 
Märjamaa valla kehtiva üldplaneeringu lahenduse kohaselt kavandatakse Varbola küla elamualade laiendamist olemasoleva hajaasustusega maadele praegusest 

Tallinn-Pärnu maanteest ida pool, põhimaanteega paralleelselt kulgeva kohaliku tee ääres. Valla arengukava kohaselt on Varbola valla põhjaosa jaoks oluliseks 

teeninduskeskuseks, mille jätkuvat arendamist vald kavandab. Peamiselt on plaanis olemasoleva infrastruktuuri seisukorra ning teenuste parandamine, uusi arenguid 

ei kavandata. 

Olulist erinevust kaalutavate trassivariantide vahel on arenguplaanide seisukohast raske välja tuua. Kehtestamata üldplaneeringu lahenduse kohaselt võib 

soodsamaks variandiks lugeda 2B, mille korral jääksid kavandatud elamumaad valdavas ulatuses I klassi maantee mõjutsoonist välja. Samas ei ole võrdluse 

koostamise ajaks algatatud ühtegi üldplaneeringu lahendust toetavat detailplaneeringut ning kohaliku omavalitsuse hinnangul puudub reaalne huvi kavandatud 

elamumaa väljaarendamiseks. Varbola küla jätkuv arendamine teeninduskeskusena on võimalik mõlema trassivariandi korral, sh on tagatud ühendus põhimaanteega 

vahetusse lähedusse kavandatud liiklussõlme kaudu. Kokkuvõttes võib mõlemaid trassivarinate lugeda arenguplaanide seisukohast sisuliselt võrdseteks. 

 

 

 

2.3 Mõju asustusstruktuurile (barjääriefekt, teenuste kättesaadavus) 
 

Piirkonna teeninduskeskuseks on Varbola küla. Asustus on koondunud olemasoleva maanteega paralleelse, sellest ida poole jääva tee äärde. Nimetatud teest ida 

suunas jääb ka Varbola küla keskus. Mõlemad trassivariandid jäävad asustusest lääne poole ega kujuta endast olulist barjääri. Kohalike teede ühendused Varbola 

küla keskusega tagatakse võrreldava lõigu ulatuses kogujateede ning liiklussõlmede rajamisega. Negatiivseks aspektiks on variandi 2A puhul tekkiv vajadus osade 

majapidamist ümber orienteerimiseks olemasolevalt maanteelt kogujateele (õuemaa paigutus ja kohalik maakasutus). Variandi 2B puhul sellist vajadust ei teki, kuna 

praegusel põhimaanteel säilivad kõik juurdepääsud.  

                                                 
9
 Teede- ja side ministri määrus nr 55 „Tee projekteerimise normid ja nõuded“, jõustunud 01.01.2000 

10
 Teede- ja sideministri määrus nr 59 „Tee ja tee kaitsevööndi kasutamise ja kaitsmise nõuded“, 01.01.2000 

11
 Teede- ja sideministri määrus nr 55 „Tee projekteerimise normid ja nõuded“, jõustunud 01.01.2000 
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Ühistranspordi jaoks võib üldjuhul lugeda soodsamaks varianti, mille korral I klassi maantee rajatakse uuele trassile, kuna sellisel juhul saab valdavalt jätkuda 

väljakujunenud ühistranspordikorraldus ning on võimalik kasutada olemasolevat infrastruktuuri. See puudutab eelkõige kohalikku ühistranspordikorraldust, läbivate 

kaugliinide kasutusmugavus võib maantee uuele trassile viimisega kannatada, kuna sellega seoses viiakse tõenäoliselt kaugliini peatus elamutest senisest kaugemale. 

Kokkuvõttes võib asustusstruktuuri seisukohast anda napi eelistuse variandile 2B. 

 

 

3. Mõju inimesele 
 

3.1 Maantee visuaalne mõju (sh vaated, maastik, linnapilt) 
 

Variandi 2A puhul säilib valdavas osas vaadete iseloom, kuna maantee kui tehnitsistlik element on juba olemas. Selle positsioon vaadetes tõuseb (muutub 

domineerivamaks) seoses mitmetasandiliste lahenduste rajamisega ning võimaliku müraseinte rajamise vajadusega Varbola küla elamute piirkonnas. Eelkõige 

muutuvad kohalike elanike vaated. 

Variandi 2B puhul muutuvad vaated kohalikel teedel uue maanteetrassi piirkonnas, maanteel liikuja jaoks asenduvad hoonestusega, valdavalt lagedad vaated  

metsaste vaadetega. Seni loodusliku iseloomuga maastikku rajatakse tehnitsistliku iseloomuga element. Eelkõige muutuvad teedel liikujate vaated. 

Üldjuhul tuleb vaate iseloomu muutust (kaasneb variandiga 2B) lugeda olulisemaks kui olemasoleva elemendi positsiooni tugevnemist (variant 2A), kuid arvestades 

mõjutatavate vaatajagruppide erinevat tundlikkust (elanikud variandi 2A puhul versus teedel liikujad variandi 2B puhul), tuleb maantee visuaalset mõju käsitleda 

mõlema variandi puhul üsna võrdsena. Arvestades maastiku muutust variandi 2B korral, saab anda mõningase eelistuse variandile 2A. 

 

 

3.2 Mõju tervisele (müra, vibratsioon, õhusaaste, raskemetallid) 

 
Müra mõju 

2A - Ca 20 hoonestusala tee sanitaarkaitsevööndis ja ka müratsoonis. Hinnanguliselt tuleb rajada kuni 1000-1500 m ulatuses mürabarjääre. 

2B - Ca 5-10 hoonestusala müratsoonis, peamiselt olemasolevate teelõikude lähedal. Täiesti uues teelõigus mõjutatakse üksikuid uusi tundlikke alasid. 

Hinnanguliselt tuleb rajada kuni 500-1000 m ulatuses mürabarjääre. Selge eelistus 2B-le. 

 

Vibratsiooni mõju korreleerub üldjuhul müraga. Vibratsiooni saab vähendada sobivate tehniliste lahenduste kasutamisega ja liigniiskete alade vältimisega. 

Olemasoleva tee kvaliteedi parandamisega väheneb vibratsioon ka olemasoleva tee ümbruses. Erinevus variantide vahel ei ole olulise tähtsusega. 

 

Õhusaaste ja raskemetallide leviku osas on mõnevõrra eelistatud samuti 2B variant, kuna asub enam tundlikest elualadest eemal, aga kuna vastav mõju ulatub vaid 

tee vahetusse lähedusse, ei ole vastav aspekt määrava tähtsusega. Õhusaaste levik sõltub olulisel määral ka liikluse sujuvusest, mis on I klassi maantee korral tagatud 

mõlema variandi puhul, ülenormatiivseid õhusaaste kontsentratsioone teest eemal oodata ei ole. 
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3.3 Mõju inimese varale 

 
Mõju inimese varale on käsitletud sõltuvalt teekaitsevööndisse jäävate elamute arvust, põhimaantee kui mõjuteguri kogupikkusest ning võõrandatava eramaa 

hulgast. Teekaitsevööndisse jäävate elu- ja muude hoonete arvu poolest on eelistatud variant 2B: 2A puhul jääb teekaitsevööndisse 4 elamut ja 5 muud hoonet; 

variandi 2B korral 0 elamut ja 0 muud hoonet. Põhimaantee kogupikkuse osas on mõnevõrra eelistatum variant 2A, mille pikkuseks on 3467 m, võrrelduna 2B 3571 

meetriga. Uuel trassil pikeneks põhimaantee ligikaudu 3 % võrra. Teetrassi rajamisest tulenevalt on variandi 2A puhul vaja võõrandada ligikaudu 15,6 ha 

eraomanduses olevaid maid, variandi 2B puhul ligikaudu 26,9 ha eraomanduses olevaid maid. Eeldusel, et maade võõrandamine toimub õiglase hinnaga ning 

maade omanikele sellega seoses olulist varalist kahju ei kaasne, võib soodsamaks lugeda varianti 2B, mille korral elamuid teekaitsevööndisse kui otsesesse 

maantee mõjuvööndisse ei jää. 

 

3.4 Mõju puhkamisvõimalustele 
 

Turismiobjektidest paiknevad trassivariantide piirkonnas Varbola kaitseala, Jaanilinnus ja maalinn, Pajaka ja Vardi mõis ning Ruunavere kõrts. Tähistatud 

matkaradasid piirkonda ei jää. 

Ebasoodsasse seisu jäävad mõlema trassivariandi korral Pajaka mõis ja Ruunavere kõrts, mille ligipääs põhimaanteelt lõigatakse ära. Varbola kaitsealale ja Vardi 

mõisale säilib hea ligipääs mõlema trassivariandi korral Varbola küla piirkonda rajatava liiklussõlme kaudu. Olemasolevad puhkamisvõimalused piirkonnas 

säilivad, mõlema trassivariandi mõju on sarnane. 

 

 

4. Majanduslikud mõjud 
 

4.1 Teehoolduskulud 

 
I klassi nõuetele vastava maantee rajamine mõjutab läbi teehoolduse valla- ja riigieelarvet; eelkõige põhitee kogupikkuse kaudu teel sõitjate aja- ja kütusekulu ning 

seeläbi kaudselt majandust laiemalt.  

Põhimaantee kogupikkus on ligikaudu 3% võrra väiksem alternatiivi 2A ehk olemasoleva tee rekonstrueerimise korral, mistõttu ka põhimaantee hoolduskulud on 

sellevõrra väiksemad olemasoleva maantee rekonstrueerimise korral. Arvestada tuleb ka rajatavate kogujateede hooldamise kuludega, mida saab samuti võrrelda 

lähtuvalt kogujateede kogupikkusest, vastavalt variandi 2A korral 2795 m ning variandi 2B korral 0 m. Viimasele lisandub kogujateeks muutuva praeguse 

põhimaantee hooldamise kulu, teepikkusena 3571 m. Kokkuvõttes, arvestades põhitee ning kogujateedena kasutatavate teede kogupikkust, on 

teehoolduskulud eeldatavalt mõnevõrra väiksemad variandi 2A korral.  
 

 

4.2 Mõju ettevõtluskeskkonnale 
 

Trassivariantide piirkonda jääb Varbola küla kui teeninduskeskus. Kuna I klassi nõuetele vastava maantee rajamisel piiratakse peale- ja mahasõidu võimalusi, ei ole 

otseselt maantee äärde jäävad alad ettevõtluseks atraktiivsed. Arengut tõmbavad ligi pigem liiklussõlmede lähedusse jäävad piirkonnad, millel on hea ühendus 
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põhimaanteega ning ümbritsevate aladega. Mõlema trassivariandi korral paikneb suurem liiklussõlm Varbola külas, keskusesse viiva tee läheduses. Ligipääsu 

võimaldava liiklussõlme asukoht ning seega ka kaasnev mõju on mõlema trassivariandi puhul sarnane, seega ei ole võimalik trassivariantide vahel olulist 

erinevust välja tuua. 

 

 

 

5. Mõju kultuuriväärtustele 
 

5.1 Muinsuskaitse alused objektid ja alad 

 
Trassivariantide piirkonda ei jää muinsuskaitse aluseid objekte. 

 

5.2 Kultuuriline keskkond (sh väärtuslikud maastikud, miljööväärtus, traditsiooniline elulaad jne) 
 

Trassivariantide piirkonnas ei ole väärtuslikke maastikke määratletud. 

Märjamaa valla üldplaneeringu lahenduse kohaselt ei ole trassivariantide piirkonnas miljööväärtuslikke alasid määratletud. Seletuskirja kohaselt väärib rohealana 

säilitamist Varbola tee äärne haljastus. Haljastuse säilimine on tõenäolisem trassivariandi 2B korral. 

Pärandkultuuri objektid esindavad piirkonna kultuuri ja ajaloo erinevaid aspekte, olles seotud asustuse kujunemislooga, maa ja rahva ajalooga, kogukonna ajalooga, 

traditsioonilise elulaadiga, metsamajanduse ajalooga ning kohaliku tööndusega. Trassile 2A või selle vahetusse lähedusse jäävad järgmised pärandkultuuri objektid: 

Kurava kõrts, Kadaka tee (põline metsatee). Trassile 2B või selle vahetusse lähedusse jäävad järgmised pärandkultuuri objektid: Saksa sõdurite haud, Kadaka tee 

(põline metsatee). 

Oluline on pärandkultuuri objektide kui aja- ja kultuuriloo kandjate säilimine ning eksponeeritus. Maantee rajamisel võivad lähikonda jäävad pärandkultuuri objektid 

hävida või sattuda sobimatusse ümbrusesse. Võttes arvesse, et trassivariant 2B ületab kahte pärandkultuuri objekti, 2A aga möödub kahe objekti lähedusest, 

võib soodsamaks lugeda varianti 2A. 
 

 

6. Mõju looduskeskkonnale 

 
6.1 Geoloogia, pinnas, pinna- ja põhjavesi (sh maaparandussüsteemid) 

 

Nii 2A kui 2B kulgevad kogu ulatuses väga sarnastes geoloogilistes ja hüdrogeoloogilistes tingimustes. Pinnaveekogusid jääb lähedusse vähe. Mõlemad trassid 

ristuvad põhjapoolses alguses Kasari jõega, lõunaotsas ristuvad Vardi jõega. Nõrgalt kaitstud põhjaveega alal on pinnakattes valdavalt merelised liivad, kohati 

moreen. 2A trassivariant kulgeb põhjaosas väga lähedalt maaparandussüsteemile, kuid kuna seda ei ületa, siis olulist miinust see juurde ei anna. Lõunapoolses otsas 

kulgevad mõlemad trassid väga lähedal maaparandussüsteemile. 

Kummalegi trassile eelistust anda ei saa. 
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6.2 Taimestik, loomastik ja rohevõrgustik (sh loomade liikumine, teeületus) 

 
Variant 2A kulgeb olemasoleval trassil ja põhitee omab taimestikule minimaalset mõju. Samas on üle metsastatud ala kavandatud uus kogujatee, mis nõuab 

raadamist (st tõenäoliselt ei ole võimalik kogujateed lahendada nii, et see ei kulgeks üle metsastatud ala). 2B variandi puhul kulgeb uuel trassil põhitee ja see läbib 

peaaegu kogu ulatuses metsaga kaetud ala, mistõttu on raietööd veelgi ulatuslikumad. Põhjapoolne osa metsast on sinilille kkt kuuse või männi enamusega salumets, 

lõunapoolne osa liigniiskusele kalduv, kohati soostunud segamets. Lisaks lõikab trass läbi väikese (alla 1 ha) inventeeritud niidu (niiske pärisaruniidu kkt).  

Taimestiku seisukohast võiks mõnevõrra eelistada varianti 2A, kuigi mõlema variandi puhul on tõenäoliselt vaja rajada tee läbi metsastatud ala. 

 

Loomastiku seisukohast: olemasolev trass (2A) läbib küll metsa-alasid, kuid ei läbi rohevõrgustikku, v.a. Vardi jõe juures, kus ka alternatiivne trass on juba 

olemasolevale teele tagasi jõudnud. See viimane on ka loomade liikumise mõttes kõige ohtlikem lõik lähipiirkonnas, kuid loomad liiguvad suhteliselt palju ka kogu 

Kasari ja Vardi jõe vahelisel teelõigul. 

2B trass kulgeb võrreldes olemasoleva trassiga vaid mõnesaja meetri ulatuses lääne poolt, mistõttu liigub maantee ja sellega seonduv paarisaja meetrine 

häiringutsoon rohevõrgustiku tuumalale lähemale (piirneb isegi). Seetõttu suureneb tuumala häirituse tase tee lähedasel alal. Seega kuigi loomade liikumise suhtes 

olulist erinevust ei ole, võib ka sellest lähtuvalt mõnevõrra eelistada siiski 2A varianti. 

 

6.3 Kaitstavad loodusobjektid 
 

Kaitsealuseid loodusobjekte teetrasside 2A ja 2B vahetus läheduses ei asu ja seega pole alust kumbagi varianti sellest aspektist tulenevalt eelistada. 

 

6.4 Regionaalne õhukvaliteet ja kliima 
 

Lokaalselt on õhusaastega seotud mõjud analüüsitud kriteeriumi 3.3 all. Regionaalselt on õhu kvaliteedi ja kliima osas mainimisväärsed erinevused võimalikud vaid 

juhul, kui esineb oluline vahe teepikkuses, liikluse sujuvuses, liikluse koguhulkades või ühistranspordi kasutamise määras. Antud hetkel antud teemades olulist 

erinevust variantide vahel oodata ei ole. 

 

7. Ehitusaegsed mõjud  
 

7.1 Ehitusaegne liikluskorraldus 

 
Trassialternatiivi 2A ehitamine takistab põhitee liiklust ainult sõidukiiruse piiramisega, sest ehitustegevus toimub vahetult olemasoleva maantee kõrval. 

Trassialternatiivi 2B saab ehitada häirimata liiklust olemasoleval põhiteel. Mõlema variandi ehitamise puhul esineb mõningast liikluse häirimist seoses teeotste 

ühendamisega olemasoleva maanteega, kuid see ei ole pikaajaline. Ehitusaegsete mõjude osas puuduvad trassivariantide vahel olulised erinevused, aga mõnevõrra 

võib eelistada varianti 2B. 
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7.2 Tundlikud alad (inimasustus, looduslikud alad) 
 

2A - Ehitustegevuse mõju elamualadele on tunduvalt suurem, läbi uute metsastatud alade vajalik rajada kogujatee. 

2B - Läbi uute metsastatud alade rajatakse põhimaantee, aga ehitusaegne mõju elamualadele oluliselt väiksem. 

Elamualadele avaldatava mõju tõttu võib mõnevõrra eelistada varianti 2B. 

 

8. Maksumus ja ressursikasutus 
 

2A maksumus - 82,64 milj kr. 

2B maksumus – 100,86 milj kr. 

Maksumuse osas on variant 2A tunduvalt soodsam. 

 

Ka ressursikasutuse osas on trassialternatiiv 2B kulukam, sest kasutusele tuleb võtta täiesti uut maad tee jaoks ning materjalikulu on suurem. 2A puhul tuleb 

olemasolevat tee maa-ala laiendada ning on võimalus arvestatavas koguses senise tee materjali taaskasutamiseks. Siia lisanduvad küll uued koguja- ja 

juurdepääsuteed, kuid need on tunduvalt vähem ressursimahukad kui I-kassi maantee. 

 

 

Võrdluse tulemusena tehtud järeldused: 
 

Variant 2A on hinnanguliselt oluliselt väiksema ehitusmaksumusega. Ühtlasi on Variandil 2Aväiksem mõju looduskeskkonnale (tee olemasoleval trassil) ning seda 

võib pidada ka majanduslike mõjude kriteeriumi järgi mõnevõrra enam eelistatuks (summaarselt lühem teedevõrk). Kokkuvõttes ei ole variandil 2B selgeid eeliseid, 

mis põhjendaks tee uuele trassile viimist antud asukohas. 

 

Seega valiti ka variandi 7A koosseisu  (7A ja 7B vahelise võrdluse läbi viimiseks) variant 2A. 
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Lõik 3 – Vaimõisa (km 56,6 – 61,9) 
 

KRITEERIUM 3 A (olemasolevat trassi järgiv variant) 3 B (variant uuel trassil) 
1. Mõju liiklemisele 

1.1 Liiklemise loogilisus/sujuvus (nii 

olemasolevatele kui kavandatavatele aladele, 

olulised sihtkohad, kogujateed, sh 

juurdepääsude pikenemine; sh nii kohapealne 

liiklus kui kohapealt väljuv liiklus)  

1.2 Kergliiklus (sh pendelränne, olulised 

sihtkohad) 

1.3 Põhitee pikkus 

1.1 Oluliselt häiritud kohalik liiklus ja ligipääs kohalikesse 

sihtkohtadesse, sest uus magistraal tuleb enam-vähem 

olemasoleva tee kohale, mistõttu likvideeeritakse 

olemasolevad mahasõidud ja teeületamise võimalused 

peateel. Kogujateid vaja 3255m, liiklussõlmi 1 ja risteid ei 

ole vaja. 

1.2 Vaatamata uue põhitee paiknemisele enam-vähem 

tänasel trassil, ei ole ette näha olulisi probleeme kergliikluse 

toimimisele. Kergliiklejad saavad kasutada nii uut 

kogujateed kui ka kogujateeks jääva olemasoleva maantee 

lõiku põhiteest lääne pool. Kergliiklejad ületavad põhiteed 

lõigu alguses paikneva liiklussõlme kaudu. Täiendavaid 

kergliiklusristeid vaja ei ole. 

1.3 Põhitee pikkus 5334m 

1.1 Sujuvalt toimib kohalik liiklus ja ligipääs 

kohalikesse sihtkohtadesse, sest olemasolev teedevõrk 

säilib. Kogujateid vaja 2485m, liiklussõlmi 1 ja risteid ei 

ole vaja.  

1.2 Kergliiklejad saavad kasutada olemasolevat 

maanteed, mis jääb kohalikuks teeks. Seetõttu ei ole ette 

näha olulisi probleeme kergliikluse toimimisele. 

Kergliiklejad ületavad põhiteed lõigu alguses paikneva 

liiklussõlme kaudu. Täiendavaid kergliiklusristeid vaja 

ei ole. 

1.3 Põhitee pikkus 5185m 

2. Maakasutus ja ehitatud keskkond 

2.1 Mõju olemasolevale maakasutusele  

2.2 Vastavus üld- ja detailplaneeringutele ja 

omavalitsuse arenguplaanidele 

2.3 Mõju asustusstruktuurile (barjääriefekt, 

teenuste kättesaadavus) 

2.1 elamud teekaitsevööndis – 5, lisaks elamud 

sanitaarkaitsevööndis – 7
12

, likvideeritavad elamud – 1;  

metsa- ja põllumaid läbi ei lõigata 

2.2 olulist erinevust ei ole 

2.3 säilib olemasolev külastruktuur 

 

2.1 elamud teekaitsevööndis – 0, lisaks elamud 

sanitaarkaitsevööndis – 10; lõigatakse läbi metsa- ja 

põllumaad 

2.2 olulist erinevust ei ole 

2.3 olemasolev külastruktuur lõhutakse, tekib kitsas 

kahe tee vaheline elamuala 

                                                 
12

 Maantee mõjuvöönd koosneb teekaitsevööndist ulatusega 50 m ja sanitaarkaitsevööndist ulatusega 300 m. Sanitaarkaitsevööndisse jäävate elamute arvestamisel on loetud 

sanitaarkaitsevööndisse, kuid väljapoole teekaitsevööndit jäävad elamud. Maantee mõjuvööndisse jäävate elamute koguarv moodustub teekaitse- ja sanitaarkaitsevööndisse jäävate 

elamute arvudest. 
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3. Mõju inimesele 

3.1 Maantee visuaalne mõju (sh vaated, 

maastik, linnapilt) 

3.2 Mõju tervisele (müra, vibratsioon, 

õhusaaste, raskemetallid) 

3.3Mõju inimese varale 

3.4 Mõju puhkamisvõimalustele 

3.1 muutuvad kohalike elanike vaated; uut elementi 

maastikku ei looda 

3.2 Kümmekond hoonestusala olemasoleva tee 

sanitaarkaitsevööndis ja ka müratsoonis. 

3.3 elamuid teekaitsevööndis – 5, sh likvideeritavaid 1, muid 

hooneid teekaitsevööndis – 9, sh likvideeritavaid 1; 

põhimaantee pikkus – 5334 m; võõrandatavaid eramaid – 

22,6 ha 

3.4 olulist erinevust ei ole 

3.1 muutuvad kohalike elanike vaated; maastikku 

luuakse uus, erineva iseloomuga element 

3.2 Ca 5 hoonestusala müratsoonis, samas need ka  

olemasoleva tee lähedal. Täiesti uues lõigus 

teekaitsevööndisse eluhooneid sisuliselt ei jää. 

3.3 elamuid teekaitsevööndis – 0, muid hooneid 

teekaitsevööndis – 0; põhimaantee pikkus – 5185 m; 

võõrandatavaid eramaid – 44,1 ha 

3.4 olulist erinevust ei ole 

4. Majanduslikud mõjud 

4.1 Teehoolduskulud 

4.2 Mõju ettevõtluskeskkonnale 

4.1 põhitee pikkus – 5334 m, rajatavate kogujateede pikkus 

– 3255 m 

4.2 säilib põllumaade terviklikkus, ligipääs 

kiirtoitlustuskohale parem 

4.1 põhitee pikkus – 5185 m, rajatavate kogujateede 

pikkus – 2485 m, lisandub praegune põhimaantee 

kogujateena – 5334 m 

4.2 põllumaad tükeldatakse, ligipääs kiirtoitlustuskohale 

keerukam 

5. Mõju kultuuriväärtustele 

5.1 Muinsuskaitse alused objektid ja alad 

5.2 Kultuuriline keskkond (sh väärtuslikud 

maastikud, miljööväärtus, traditsiooniline 

elulaad jne ) 

5.1 olulist erinevust ei ole 

5.2 säilib Vaimõisa väärtmaastiku iseloom; potentsiaalselt 

on ohustatud 2 pärandkultuuri objekti 

 

5.1 olulist erinevust ei ole 

5.2 Vaimõisa väärtmaastiku väärtus langeb; 

pärandkultuuri objekte ei ohustata 

 

 

6. Mõju looduskeskkonnale  

6.1 Geoloogia, pinnas, pinna- ja põhjavesi 

(sh maaparandussüsteemid) 

6.2 Taimestik, loomastik ja rohevõrgustik (sh 

loomade liikumine, teeületus) 

6.3 Kaitstavad loodusobjektid 

6.4 Regionaalne õhukvaliteet ja kliima 

6.1 –  

6.2 Põhitee trass jääb olemasolevasse koridori ja mõju 

metsastatud aladele minimaalne. 

6.3 Trass läbib III kategooria kaitsealuse liigi eesti 

soojumika (Saussurea alpina subsp esthonica) kasvukohta, 

millega tuleb tee kavandamise edasistes etappides arvestada. 

6.4 Olulisi erinevusi pole. 

6.1 Lõigu keskosas on ca 300 m ulatuses turba 

levikuala. 

6.2 Põhitee trass läbib täiendavat metsaala ja tekitab 

metsaalasse uue füüsilise barjääri. Samas, loomade 

liikumise suhtes on trassilõik sirgem ja seega parema 

nähtavusega.  

6.3 Trass möödub III kategooria kaitsealuse liigi (Eesti) 

soojumika (Saussurea alpina subsp esthonica) 

kasvukohast ca 60 m kauguselt. 

6.4 Olulisi erinevusi pole. 

7. Ehitusaegsed mõjud 

7.1 Ehitusaegne liikluskorraldus 

7.2 Tundlikud alad (inimasustus, looduslikud 

alad) 

7.1 Ehitusaegne liikluskorraldus äärmiselt komplitseeritud, 

sest olemasolev tee tuleb liiklusele sugeda, mistõttu peab 

pikal teelõigul leidma alternatiivsed marsruudid 

transiitliiklusele. 

7.2 Ehitustegevuse mõju elamualadele suurem, samuti on 

mõju suurem kaitsealuse eesti soojumika kasvukohale. 

7.1 Ei ole olulisi probleeme, sest enamuse ehitamise 

ajast saab olemasolevat teed kasutada transiitliikluse 

jaoks.  Transiitliikluses esinevad ainult lühiajalised 

häired lõigu otste ühendamisel olemasoleva teega. 

7.2 Ehitustegevus häirib enam metsastatud ala ning 

toimub osaliselt turba levikualal. 

8. Maksumus ja ressursikasutus 102,04 milj kr. 109,81 milj kr. 
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1. Mõju liiklemisele 
 

1.1 Liiklemise loogilisus/sujuvus (nii olemasolevatele kui kavandatavatele aladele, olulised sihtkohad, kogujateed, sh juurdepääsude 

pikenemine; sh nii kohapealne liiklus kui kohapealt väljuv liiklus) 

 
Põhitee liiklus on sujuv mõlema variandi puhul. Trassivariant 3A järgib olemasoleva maantee telge nii palju kui võimalik (ette on nähtud ainult 1 lokaalne 

õgvendus), 3B kulgeb tänasest teest läänepoolt möödudes kaugemalt olemasolevast hoonestusest.  

3A korral olemasolevat teedevõrku läbi ei lõigata (sihtkohad paiknevad ühel pool teed), kuid likvideeritakse olemasolevad ligipääsud sihtkohtadele. Vaja on koguja- 

ja juurdepääsuteid sihtkohtadele, millele täna pääseb ligi olemasolevalt maanteelt otse. Põhitee ületamise võimalus mootorsõidukitele on ümbersõidu alguses 

paikneva Vaimõisa liiklussõlme kaudu. 

3B korral säilib olemasolev teedevõrk peaaegu tervikuna. Põhitee ületamise võimalus mootorsõidukitele on samuti ümbersõidu alguses paikneva Vaimõisa 

liiklussõlme kaudu, kuhu ühendatakse kohalik riigimaantee nr 20163. Kuna olemasolev maantee jääb kohalikuks teeks, on vajadus uute kogujateede järele tunduvalt 

väiksem, kui trassivariant 3A puhul. Põhitee trassi kulgemise osas häirib 3B kohaliku elu toimimist oluliselt vähem kui 3A.  

Põhiteele pealepääs toimub mõlema variandi puhul lõigu alguses paikneva Vaimõisa liiklussõlme kaudu, kuhu ühendatakse ka mnt nr 20163. 

Mõlema trassivariandiga tagatakse mugav pealepääs põhiteele. Võttes arvesse asjaolu, et lähedal paiknev vallakeskus asub lõigu lõpu suunas, lõiguäärsed sihtkohad 

lõigu keskel ja peateele pääs lõigu alguses, võib osutuda mõistlikuks kogujateede pikendamine Orgita liiklussõlme kogujateedeni. Viimane variant tähendaks 

arvestatavat teekonnapikkuse kokkuhoidu Märjamaa, Rapla ja Pärnu suunas sõitmisel. 

Arvestades kõiki liiklemise mõjusid, tundub trassialternatiiv 3B oluliselt sobivam kui 3A. 

 

 

1.2 Kergliiklus (sh pendelränne, olulised sihtkohad) 
 

Kergliiklejad saavad mõlema trassivariandi korral liikuda piki kogujateid ja olemasolevaid teid ning põhiteed ületada lõigu alguse paikneva liiklussõlme kaudu. Ka 

kergliiklusele mõjuks hästi vaadeldava piirkonna kogujateede ühendamine Orgita liiklussõlme kogujateedega. Sel juhul ei katke potentsiaalne kergliiklusteede 

võrgustik alates Tallinnast. Viimati mainitud eesmärgi täitmine nõuab trassialternatiiv 3B puhul tunduvalt lühemat täiendavat teelõiku (või isegi ainult ühe riste 

lisamist), kui variant 3A korral.  

Kergliikluse ohutut toimimist ja võimalikku marsruutide arendamist soosib trassialternatiiv 3B enam kui 3A. 

 

 

1.3 Põhitee pikkus 
 

Variant 3B puhul (5185 m) on põhitee pikkus 149m võrra lühem, kui 3A puhul (5334 m).  
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2. Maakasutus ja ehitatud keskkond 
 

2.1 Mõju olemasolevale maakasutusele  
 

Võrreldavad trassilõigud jäävad hajaasustusega piirkonda, kus intensiivne maakasutus puudub. Olulisimaks mõjuteguriks on Vaimõisa hajaküla, mille elamud jäävad 

trassivariantide piirkonda. Variant 3A kulgeb olemasoleval Tallinn-Pärnu maanteel; maantee rekonstrueerimisel I klassi nõuetele vastavaks jääb teekaitsevööndisse 

(ehk teele lähemale kui 50 m) 5 eluhoonet, lisaks sanitaarkaitsevööndisse 7 eluhoonet; likvideeritakse 1 elamu. Inimese puhkamine ja elamine tee 

sanitaarkaitsevööndis on tervisele ohtlik
13

. Trassivariant 3B (uus trass) kulgeb ligikaudu poole ulatuses lagedal (põllu)alal ning poole ulatuses metsasel alal; 

teekaitsevööndisse elamuid ei jää, sanitaarkaitsevööndisse jääb 10 eluhoonet. 

Metsamaal muutub maakasutus tee rajamiseks vajaliku trassi ulatuses, lisaks rakenduvad tee kaitsevööndi ulatuses tegutsemise piirangud
14

. Tee rajamisega trassile 

3B lõigatakse läbi praegu terviklikud metsamassiivid ning kasutuses olevad põllu- ja heinamaad. Põllumaadel rakenduvad maakasutuse piirangud tee sanitaarkaitse 

vööndi ulatuses, kus ei ole lubatud rajada vilja- või marjaistandikku ega kasvatada juurvilja
15

. Tee rajamisel trassil 3A täiendavalt metsamassiive ega põllumaid läbi 

ei lõigata, põllumaadel laieneb mõjuvöönd seoses tee sanitaarkaitsevööndi laienemisega. 

Teekaitsevööndisse jäävate elamute arvu poolest tuleks eelistada varianti 3B, mille puhul aga kaugemasse mõjualasse ehk sanitaarkaitsevööndisse jäävate elamute 

arv on suurem. Samuti on 3B puhul häiritud põllu- ja metsamajanduslik maakasutus. Seades esmatähtsaks kõikide olemasolevate eluhoonete säilimise, võib siiski 

eelistada varianti 3B, kuna sellisel juhul puudub vajadus elamute likvideerimiseks. 

 

 

2.2 Vastavus üld- ja detailplaneeringutele ja omavalitsuse arenguplaanidele 

 
Märjamaa valla üldplaneeringu lahenduse kohaselt kavandatakse Vaimõisa küla piirkonnas elamualade laiendamist, olemasoleva põhimaantee äärde on kavandatud 

ka tootmis- ja ärimaid. Valla arengukava kohaselt kuulub Vaimõisa küla Märjamaa alevi teeninduspiirkonda, koha peal teenused puuduvad. Olulisi arenguid valla 

arengukavaga Vaimõisa piirkonnas ei kavandata, peamiselt on plaanis olemasolevate infrastruktuuride seisukorra parandamine. 

Olulist erinevust kaalutavate trassivariantide vahel on arenguplaanide seisukohast raske välja tuua. Mõlema trassivariandi korral on võimalik kavandatud 

tootmismaa välja arendamine, kuid kummagi trassivariandi korral ei ole täies mahus võimalik välja arendada kavandatud ärimaad, kuna nimetatud alale rajatakse 

liiklussõlm. Kavandatud elamumaad jäävad trassivariantidest eemale ning nende välja arendamine on võimalik mõlema trassivariandi korral. Märjamaa valla 

üldplaneeringu lahendust toetavaid detailplaneeringuid ei ole võrdluse tegemise ajaks algatatud ning kohaliku omavalitsuse hinnangul puudub reaalne huvi 

kavandatud maakasutuse välja arendamiseks. 

 

 

                                                 
13

 Teede- ja side ministri määrus nr 55 „Tee projekteerimise normid ja nõuded“, jõustunud 01.01.2000 
14

 Teede- ja sideministri määrus nr 59 „Tee ja tee kaitsevööndi kasutamise ja kaitsmise nõuded“, 01.01.2000 
15

 Teede- ja sideministri määrus nr 55 „Tee projekteerimise normid ja nõuded“, jõustunud 01.01.2000 
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2.3 Mõju asustusstruktuurile (barjääriefekt, teenuste kättesaadavus) 
 

Piirkonna teeninduskeskuseks on Märjamaa asula, osaliselt ka Varbola küla. Analüüsitava trassilõigu piirkonnas on asustus koondunud osaliselt olemasoleva 

põhimaantee äärde, osaliselt Vaimõisa-Nurme tee äärde (tee nr 20163). Olemasolev põhimaantee (trassivariant 3A) möödub asustusest ida poolt, valdav osa 

Vaimõisa küla elamutest jääb lääne poole maanteed. Trassivariandi 3B korral, mille eesmärgiks on põhimaantee sirgendamine, tuuakse tee praegusega võrreldes 

lääne poole ning eraldatakse olemasoleva põhimaantee äärde jäävad elamud Vaimõisa-Nurme tee äärde jäävatest. Kuna 3B rajamisel säilib kasutatavana ka 

olemasoleva maantee vastav lõik, kujuneb kahe tee vahele kitsas kiiljas ala, millele jäävad elamud asuvad justkui saarel. Ühendus teeninduskeskusteks olevate 

Märjamaa aleviga ning Varbola külaga säilib põhimaantee kaudu, millele ligipääs on sarnane mõlema trassivariandi korral – Vaimõisa-Nurme tee ristist põhja poole 

rajatava liiklussõlme ning kogujateede kaudu. 

Ühistranspordi jaoks võib üldjuhul lugeda soodsamaks varianti, mille korral I klassi maantee rajatakse uuele trassile, kuna sellisel juhul saab valdavalt jätkuda 

väljakujunenud ühistranspordikorraldus ning on võimalik kasutada olemasolevat infrastruktuuri. See puudutab eelkõige kohalikku ühistranspordikorraldust, läbivate 

kaugliinide kasutusmugavus võib maantee uuele trassile viimisega kannatada, kuna sellega seoses viiakse tõenäoliselt kaugliini peatus elamutest eemale. Antud 

lõigul puuduvad kohalikke ühistranspordiliine teenindavad peatused, mistõttu ühistranspordi kättesaadavus on eeldatavalt mõnevõrra parem variandi 3A korral. 

Tuleb siiski arvestada, et I klassi maanteele ei ole otstarbekas rajada bussipeatusi praegusega võrreldava sagedusega. 

Asustusstruktuuri seisukohast võib eelistada varianti 3A, mis ei lõhu olemasolevat külastruktuuri ega tekita teedega ümbritsetud saarelist hajaküla. 

Negatiivseks aspektiks on variandi 3A puhul tekkiv vajadus osade majapidamist ümber orienteerimiseks olemasolevalt maanteelt kogujateele (õuemaa paigutus ja 

kohalik maakasutus). Variandi 3B puhul sellist vajadust ei teki, kuna praegusel põhimaanteel säilivad kõik juurdepääsud. Seda aspekti ei saa siiski lugeda kuigi 

kaalukaks, võrrelduna elamute jäämisega kahe tee vahelisele kitsale alale variandi 3B korral. 

 

 

3. Mõju inimesele 
 

3.1 Maantee visuaalne mõju (sh vaated, maastik, linnapilt) 
 

Variandi 3A puhul säilib valdavas osas vaadete iseloom, kuna maantee kui tehnitsistlik element on juba olemas. Selle positsioon vaadetes tõuseb (muutub 

domineerivamaks) seoses mitmetasandiliste lahenduste rajamisega ning võimaliku müraseinte rajamise vajadusega elamute piirkonnas. Eelkõige muutuvad praeguse 

põhimaantee ääres elavate kohalike elanike vaated, kõige olulisemalt liiklussõlme piirkonnas. 

Variandi 3B korral muutuvad nii praeguse põhimaantee äärde jäävate elanike vaated kui ka põhimaanteest eemale, lääne poole jäävate elanike vaated. Esimeste jaoks 

tuuakse kodu juurest avanevatesse vaadetesse uus tehnitsistlik element, muutes seeläbi vaadete iseloomu; teiste jaoks tuuakse maantee kui tehnitsistlik element 

füüsiliselt varasemas lähemale ning see muutub seetõttu senisest domineerivamaks. Kõige tugevamini on mõjutatud liiklussõlme piirkonda jäävad elanikud. 

Variandiga 3B kaasneva maastikus ja vaadetes toimuva muutuse olulisust tõstab asjaolu, et maanteetrass on kavandatud elamutevahelisele lagedale alale, kus 

visuaalne mõju pääseb esile. 

Põhimaanteel liikujate jaoks jääb vaadete iseloom üldjoontes samaks mõlema trassivariandi korral – elamutega põlluvaated vahelduvad metsaste vaadetega. 

Muutusena võib esile tuua tõenäolise müraseinte rajamise vajaduse variandi 3A korral, kus elamud jäävad maanteele väga lähedale. 

Mõlema trassivariandiga kaasnevad muutused kohalike elanike vaadetes. Siiski võib mõnevõrra soodsamaks lugeda varianti 3A, mille puhul ei tooda maastikku 

uut, selle praegusest iseloomust erinevat elementi. 
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3.2 Mõju tervisele (müra, vibratsioon, õhusaaste, raskemetallid) 
 

Müra mõju 

3A - Kümmekond hoonestusala olemasoleva tee sanitaarkaitsevööndis ja ka müratsoonis. Hinnanguliselt tuleb rajada kuni 1500 m ulatuses mürabarjääre. 

3B - Ca 5 hoonestusala müratsoonis, samas need ka  olemasoleva tee lähedal. Täiesti uues lõigus teekaitsevööndisse eluhooneid sisuliselt ei jää. Hinnanguliselt tuleb 

rajada kuni 500 m ulatuses mürabarjääre. Selge eelistus 3B-le. 

 

Vibratsiooni mõju korreleerub üldjuhul müraga. Vibratsiooni saab vähendada sobivate tehniliste lahenduste kasutamisega ja liigniiskete alade vältimisega. 

Olemasoleva tee kvaliteedi parandamisega väheneb vibratsioon ka olemasoleva tee ümbruses. Erinevus variantide vahel ei ole olulise tähtsusega. 

 

Õhusaaste ja raskemetallide leviku osas on mõnevõrra eelistatud samuti 3B variant, kuna asub enam tundlikest elualadest eemal, aga kuna vastav mõju ulatub vaid 

tee vahetusse lähedusse, ei ole vastav aspekt määrava tähtsusega. Õhusaaste levik sõltub olulisel määral ka liikluse sujuvusest, mis on I klassi maantee korral tagatud 

mõlema variandi puhul, ülenormatiivseid õhusaaste kontsentratsioone teest eemal oodata ei ole. 

 

 

3.3 Mõju inimese varale 

 
Mõju inimese varale on käsitletud sõltuvalt teekaitsevööndisse jäävate elamute arvust, põhimaantee kui mõjuteguri kogupikkusest ning võõrandatava eramaa 

hulgast. Teekaitsevööndisse jäävate elu- ja muude hoonete arvu poolest on eelistatum variant 3B: 3A puhul jääb teekaitsevööndisse 5 elamut ja 9 muud hoonet, 

likvideeritakse 1 elamu ja 1 muu hoone; variandi 3B korral jääb teekaitsevööndisse 0 elamut ja 0 muud hoonet. Põhimaantee kogupikkuse osas on eelistatum variant 

3B, mille pikkuseks on 5185 m, võrrelduna 3A 5334 meetriga. Uuel trassil lüheneks põhimaantee ligikaudu 3 % võrra. Teetrassi rajamisest tulenevalt on variandi 3A 

puhul vaja võõrandada ligikaudu 22,6 ha eraomanduses olevaid maid, variandi 3B puhul ligikaudu 44,1 ha eraomanduses olevaid maid. Eeldusel, et maade 

võõrandamine toimub õiglase hinnaga ning maade omanikele sellega seoses olulist varalist kahju ei kaasne, võib soodsamaks lugeda varianti 3B, mille 

korral elamuid teekaitsevööndisse kui otsesesse maantee mõjuvööndisse ei jää ning puudub vajadus hoonete likvideerimiseks. 

 

 

3.4 Mõju puhkamisvõimalustele 
 

Turismiobjektidest paikneb trassilõigu piirkonnas Vaimõisa mõisakompleks, olulisi puhkealasid ega matkaradasid piirkonnas ei ole. Mõisakompleksi arendamine on 

võimalik mõlema trassivariandi korral, ligipääs põhimaanteelt on tagatud Vaimõisa-Nurme tee ristmiku piirkonda rajatava liiklussõlme kaudu. 
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4. Majanduslikud mõjud 
 

4.1 Teehoolduskulud 

 
I klassi nõuetele vastava maantee rajamine mõjutab läbi teehoolduse valla- ja riigieelarvet; eelkõige põhitee kogupikkuse kaudu teel sõitjate aja- ja kütusekulu ning 

seeläbi kaudselt majandust laiemalt.  

Põhimaantee kogupikkus on ligikaudu 3% võrra väiksem alternatiivi 3B ehk olemasoleva tee rekonstrueerimise korral, mistõttu ka põhimaantee hoolduskulud on 

sellevõrra väiksemad olemasoleva maantee rekonstrueerimise korral. Arvestada tuleb ka rajatavate kogujateede hooldamise kuludega, mida saab samuti võrrelda 

lähtuvalt kogujateede kogupikkusest, vastavalt variandi 3A korral 3255 m ning variandi 3B korral 2485 m. Viimasele lisandub kogujateeks muutuva praeguse 

põhimaantee hooldamise kulu, teepikkusena 5334 m. Kokkuvõttes, arvestades põhitee ning kogujateedena kasutatavate teede kogupikkust, on 

teehoolduskulud eeldatavalt väiksemad variandi 3A korral.  
 

 

4.2 Mõju ettevõtluskeskkonnale 
 

Kohapealne ettevõtlus on valdavalt põllumajanduslik; olemas on ka üks kiirtoidukoht, mis teenindab peamiselt põhimaanteel liikujaid. Praegune ligipääs 

kiirtoitlustuskohale põhimaanteelt lõigatakse ära mõlema variandi korral, ligipääs säilib liiklussõlme ja kogujateede kaudu. Liikluskorralduslikult on toidukoha jaoks 

soodsamaks lahenduseks variant 3A. Ka põllumajandusliku tegevuse jätkumist soodustab pigem trassivariant 3A, mille puhul ei toimu põllumaade täiendavat 

tükeldamist. Ettevõtluskeskkonna atraktiivsuse osas on mõlema trassivariandi mõju sarnane – peamiseks arengut ligi tõmbavaks teguriks on liiklussõlmede ja 

mahasõitude paiknemine, mis on mõlema trassivariandi puhul lahendatud sarnaselt. 

 

 

5. Mõju kultuuriväärtustele 
 

 

5.1 Muinsuskaitse alused objektid ja alad 
 

Võrreldavate trassivariantide piirkonda muinsuskaitse aluseid objekte ei jää. 

 

 

5.2 Kultuuriline keskkond (sh väärtuslikud maastikud, miljööväärtus, traditsiooniline elulaad jne) 
 

Trassivariandid läbivad kohaliku tähtsusega Vaimõisa väärtuslikku maastikku. Maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Asustust ja maakasutust suunavad 

keskkonnatingimused“, mille koostamise käigus väärtuslik maastik on määratletud, kohaselt tuleb Vaimõisa piirkonnas soodustada põllumajanduslikku tegevust 

ning korrastada mõis. Ühtlasi tehakse sama planeeringuga ettepanek Vaimõisa looduskaitseala loomiseks piirkonna sealsete loometsade kaitseks. Piirkonna 
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maastike väärtuse säilimisele aitab kaasa trassivariandi 3A eelistamine; variandi 3B eelistamine vähendaks maastike väärtuslikkust, kuna katkestatakse 

iseloomulikud põllu- ja metsamassiivid ning asustusstruktuur. 

Märjamaa valla üldplaneeringu lahenduse kohaselt ei ole trassivariantide piirkonnas miljööväärtuslikke alasid määratletud. 

Pärandkultuuri objektid esindavad piirkonna kultuuri ja ajaloo erinevaid aspekte, olles seotud asustuse kujunemislooga, maa ja rahva ajalooga, kogukonna ajalooga, 

traditsioonilise elulaadiga, metsamajanduse ajalooga ning kohaliku tööndusega. Trassile 3A või selle vahetusse lähedusse jäävad järgmised pärandkultuuri objektid: 

Rahkema A 7 talu saeraami auk, Rahkema A 7 talu saviauk. Trassile 3B või selle vahetusse lähedusse pärandkultuuri objekte ei jää. 

Oluline on pärandkultuuri objektide kui aja- ja kultuuriloo kandjate säilimine ning eksponeeritus. Maantee rajamisel võivad lähikonda jäävad pärandkultuuri objektid 

hävida või sattuda sobimatusse ümbrusesse. Pärandkultuuri seisukohast tuleks pigem eelistada varianti 3B, mille piirkonda ei jää pärandkultuuri objekte. 

 

 

6. Mõju looduskeskkonnale 

 
6.1 Geoloogia, pinnas, pinna- ja põhjavesi (sh maaparandussüsteemid) 

 

Geoloogiline ja hüdrogeoloogiline olukord on väga sarnane mõlemal lõigul- põhjaosas kaitsmata põhjaveega ala, lõunaosas nõrgalt kaitstud põhjaveega ala; 

pinnakattes levivad limnoglatsiaalsed setted (liivad, kruusad, liivsavid) ja moreen; pinnakatte paksused suurenevad lõunapoole; lõunapoolses otsas kulgevad 

mõlemad tassid üle maaparandussüsteemi; maavarade leiukohti läheduses ei esine. Lõigu 3B keskosas on ca 300 m ulatuses turba levikuala (täpne turbakihi paksus 

pole teada, aga see on vähemalt üle 150 cm). 

Turbakihi levikuala lõigul 3B annab väga nõrga eelistuse lõigule 3A.  

 

6.2 Taimestik, loomastik ja rohevõrgustik (sh loomade liikumine, teeületus) 
 

Variant 3A järgib olemasolevat teekoridori, mõju taimestikule on minimaalne. 3B variant läbib metsaga kaetud ala ca 1,75 km ulatuses. See metsaala on mosaiikse 

struktuuriga, sisaldades nii parasniiskeid salumetsi, soovikumetsi ja ka kõdusoo kkt liigniiskeid alasid. Tee-ehitus tooks endaga kaasa niiskusrežiimi muutusi ja 

killustaks rohevõrgustikuga kaetud ala. 

Taimestiku seisukohast on eelistatud variant 3A. 

 

Olemasolev trass (3A) oma esimeses osas läbib avatud maastikke ja ei ole oluliselt loomaohtlik. Lõigu teine pool aga ristub (ca km 58-61) rohevõrgustiku 

koridoriga. 

3B trassialternatiivi puhul jääks konfliktolukord suhteliselt sarnaseks praegusega, rohevõrgustiku koridori lõikab ka uus trass umbes samal määral mis vana. Samas 

on uue trassi puhul paigutus mõnevõrra parem- tee on sirgem ja seega parema nähtavusega, mis teeks ilmselt sellest parima trassivaliku. Samas tuleb arvestada, et 

3B negatiivne mõju seisneb uue trassi kui killustava joonobjekti loomises. Seega kokkuvõttes loomastiku seisukohalt olulist erinevust ei ole. 
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6.3 Kaitstavad loodusobjektid 
 

Trass 3A kulgeb mööda olemasolevat teekoridori ja läbib III kategooria kaitsealuse liigi eesti soojumika (Saussurea alpina subsp esthonica) kasvukohta.  Seega võib 

tee laiendus mõjutada negatiivselt kaitsealuse taimeliigi püsielupaika, kus kasvavad mitmed kaitsealused taimeliigid. 

Trassist 3B jääb kaitsealuse liigi kasvukohast ca 60 m kaugusele ning mõju looduskaitselisele objektile puudub. 

Kaitsealuste liikide seisukohast on eelistatud variant 3B. Kaitsealuste objektidega tuleb tee rajamise edasistes etappides arvestada.   

 

 

6.4 Regionaalne õhukvaliteet ja kliima 
 

Lokaalselt on õhusaastega seotud mõjud analüüsitud kriteeriumi 3.3 all. Regionaalselt on õhu kvaliteedi ja kliima osas mainimisväärsed erinevused võimalikud vaid 

juhul, kui esineb oluline vahe teepikkuses, liikluse sujuvuses, liikluse koguhulkades või ühistranspordi kasutamise määras. Antud hetkel antud teemades olulist 

erinevust variantide vahel oodata ei ole. 

 

 

7. Ehitusaegsed mõjud  
 

7.1 Ehitusaegne liikluskorraldus 

 
Trassivariandi 3A ehitamine eeldab liikluse täielikku ümbersuunamist ehituse ajaks, sest olemasolevat teed ei ole võimalik säilitada.  

Trassivariandi 3B saab valmis ehitada ilma liiklust takistamata (mõningane liikluse häiritus võib tekkida ainult maanteel nr 20163 riste rajamise ajal). Seega on 

ehituseaegse liikluskorralduse poolest Trassialternatiiv 3B oluliselt parem, kui 3A.  

 

7.2 Tundlikud alad (inimasustus, looduslikud alad) 
 
3A - Ehitustegevuse mõju elamualadele suurem, samuti on mõju suurem kaitsealuse eesti soojumika kasvukohale. 

3B - Ehitustegevus häirib enam metsastatud ala ning toimub osaliselt turba levikualal. 

Kokkuvõttes on selget eelistust raske välja tuua. 

 

8. Maksumus ja ressursikasutus 
 

3A maksumus - 102,04 milj kr. 

3B maksumus – 109,81 milj kr. 

3A arvestuslik maksumus on küll mõnevõrra väiksem, aga erinevus variantide vahel ei pruugi ilmtingimata olla määrava tähtsusega. 
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Ka ressursikasutuse osas on trassialternatiiv 3B kulukam, sest kasutusele tuleb võtta täiesti uut maad tee jaoks ning materjalikulu on suurem. Eeldatavalt tuleb välja 

kaevata ka vähemalt 17 905m³ turvast (vastav maht võib osutuda ka suuremaks, kuna turbakihi täpne paksus ei ole käesoleva teemaplaneeringu detailsuse astme 

juures teada). Turba välja kaevamise korral läheb vastavas koguses vaja ka täitematerjali, milleks sobib eelkõige liiv või purustatud paekivi (suured tükid). 

Eeldatavalt ei tohiks vastava materjali hankimisega tekkida probleeme. 

 

3A puhul tuleb olemasolevat tee maa-ala laiendada ning on võimalus arvestatavas koguses senise tee materjali taaskasutamiseks. Siia lisanduvad küll uued koguja- ja 

juurdepääsuteed, kuid need on tunduvalt vähem ressursimahukad kui I-kassi maantee. 

 

Samas, pikemas perspektiivis osutub trassivariant 3B mõnevõrra ressursisäästlikumaks seoses lühema põhitee pikkusega. 

 

 

Võrdluse tulemusena tehtud järeldused: 
 

Variant 3B on selgelt soodsam liikluskorralduse seisukohalt (vastav variant on I klassi maantee otstarvet arvestades sobiv õgvendus, lüheneb teepikkus) ning 

summaarset mõju kohalikele elanikele võib hinnata väiksemaks. Variant 3A seevastu oleks eelistatud majanduslike mõjude kriteeriumi (summaarselt lühem 

teedevõrk, säilivad põllumaad) ja mõnevõrra ka looduskeskkonna kriteeriumi (tee olemasoleval trassil) järgi. Ehitusmaksumuse järgi on samuti mõnevõrra eelistatud 

variant 3A. 

Tingimusel, et maakasutusele ja looduskeskkonnale avalduvaid mõjusid edasistes etappides analüüsitakse ja leevendavaid meetmeid kasutatakse, valiti 7A variandi 

koosseisu  (7A ja 7B vahelise võrdluse läbi viimiseks) I klassi maantee otstarbega enam sobiv variant 3B. 
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Lõik 4 – Märjamaa (km 63,2 – 66,5) 
 

KRITEERIUM 4 A (olemasolevat trassi järgiv variant) 4 B (variant uuel trassil) 
1. Mõju liiklemisele 

1.1 Liiklemise loogilisus/sujuvus (nii 

olemasolevatele kui kavandatavatele aladele, 

olulised sihtkohad, kogujateed, sh 

juurdepääsude pikenemine; sh nii kohapealne 

liiklus kui kohapealt väljuv liiklus)  

1.2 Kergliiklus (sh pendelränne, olulised 

sihtkohad) 

1.3 Põhitee pikkus 

1.1 Kuigi uus magistraal tuleb olemasoleva tee trassile, ei 

häirita märkimisväärselt kohalikku liiklust ja ligipääsu 

kohalikesse sihtkohtadesse, sest vaadeldavas lõigus ei ole 

tee ääres eriti asustust (ainus elamu tuleb selle variandi 

korral lammutada). Kogujateid vaja 4023m, liiklussõlmi 1 ja 

risteid ei ole vaja. 

1.2 Vaatamata uue põhitee paiknemisele enam-vähem 

tänasel trassil, ei ole ette näha olulisi probleeme kergliikluse 

toimimisele. Kergliiklejad saavad kasutada uusi kogujateid.  

1.3 Põhitee pikkus 3069 m 

1.1 Sujuvalt toimib kohalik liiklus ja ligipääs 

kohalikesse sihtkohtadesse, sest olemasolev teedevõrk 

säilib. Kuna uus tee nihkub hoonestatud alast eemale, 

loob see täiendava ruumi, mis omakorda võimaldab 

paremat lahendust, kergliiklus- ja kogujateedele. 

Kogujateid vaja 3548m, liiklussõlmi 1 ja risteid ei ole 

vaja. 

1.2 Kergliiklejad saavad kasutada nii uusi kogujateid kui 

ka olemasolevat maanteed, mis jääb kohalikuks teeks. 

Seetõttu ei ole ette näha olulisi probleeme kergliikluse 

toimimisele. 

1.3 Põhitee pikkus 3060 m 

2. Maakasutus ja ehitatud keskkond 

2.1 Mõju olemasolevale maakasutusele  

2.2 Vastavus üld- ja detailplaneeringutele ja 

omavalitsuse arenguplaanidele 

2.3 Mõju asustusstruktuurile (barjääriefekt, 

teenuste kättesaadavus) 

2.1 elamud teekaitsevööndis – 5, lisaks elamud 

sanitaarkaitsevööndis – 7
16

, likvideeritavaid elamuid – 1; 

metsamajanduslikku maakasutust oluliselt ei häirita 

2.2 olulist erinevust ei ole 

2.3 olulist erinevust ei ole 

 

2.1 elamud teekaitsevööndis – 1, lisaks elamud 

sanitaarkaitsevööndis – 1, likvideeritavaid elamuid – 0; 

terviklikud metsamassiivid lõigatakse läbi 

2.2 olulist erinevust ei ole 

2.3 olulist erinevust ei ole 

 

3. Mõju inimesele 

3.1 Maantee visuaalne mõju (sh vaated, 

maastik, linnapilt) 

3.2 Mõju tervisele (müra, vibratsioon, 

õhusaaste, raskemetallid) 

3.3Mõju inimese varale 

3.4 Mõju puhkamisvõimalustele 

3.1 olulist erinevust ei ole 

3.2 Kümmekond hoonestusala tee sanitaarkaitsevööndis ja 

müratsoonis, olulisi erinevusi variantide vahel pole. 

3.3 elamuid teekaitsevööndis – 5, sh likvideeritavaid 1, muid 

hooneid teekaitsevööndis – 3, sh likvideeritavaid 2; 

põhimaantee pikkus – 3069 m; võõrandatavaid eramaid – 

20,6 ha 

3.4 olulist erinevust ei ole 

3.1 olulist erinevust ei ole 

3.2 Kümmekond hoonestusala tee sanitaarkaitsevööndis 

ja müratsoonis, olulisi erinevusi variantide vahel pole. 

3.3 elamuid teekaitsevööndis – 1, muid hooneid 

teekaitsevööndis – 1; põhimaantee pikkus – 3060 m; 

võõrandatavaid eramaid – 21,2 ha 

3.4 olulist erinevust ei ole 

                                                 
16

 Maantee mõjuvöönd koosneb teekaitsevööndist ulatusega 50 m ja sanitaarkaitsevööndist ulatusega 300 m. Sanitaarkaitsevööndisse jäävate elamute arvestamisel on loetud 

sanitaarkaitsevööndisse, kuid väljapoole teekaitsevööndit jäävad elamud. Maantee mõjuvööndisse jäävate elamute koguarv moodustub teekaitse- ja sanitaarkaitsevööndisse jäävate 

elamute arvudest. 
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4. Majanduslikud mõjud 

4.1 Teehoolduskulud 

4.2 Mõju ettevõtluskeskkonnale 

4.1 põhimaantee pikkus – 3069 m, rajatavate kogujateede 

pikkus – 4023 m 

4.2 olulist erinevust ei ole 

4.1 põhimaantee pikkus – 3060 m, rajatavate 

kogujateede pikkus – 3548 m, lisandub olemasolev 

põhimaantee kogujateena – 3069 m 

4.2 olulist erinevust ei ole 

5. Mõju kultuuriväärtustele 

5.1 Muinsuskaitse alused objektid ja alad 

5.2 Kultuuriline keskkond (sh väärtuslikud 

maastikud, miljööväärtus, traditsiooniline 

elulaad jne ) 

5.1 olulist erinevust ei ole 

5.2 välditakse uue tehiselemendi rajamist Märjamaa 

väärtmaastiku alale 

 

5.1 olulist erinevust ei ole 

5.2 Märjamaa väärtmaastiku alale rajatakse uus 

tehiselement 

 

6. Mõju looduskeskkonnale  

6.1 Geoloogia, pinnas, pinna- ja põhjavesi 

(sh maaparandussüsteemid) 

6.2 Taimestik, loomastik ja rohevõrgustik (sh 

loomade liikumine, teeületus) 

6.3 Kaitstavad loodusobjektid 

6.4 Regionaalne õhukvaliteet ja kliima 

6.1 Olulist erinevust pole 

6.2 Põhimaantee olemasoleval trassil ja mõju taimestikule 

minimaalne. 

6.3 Olulist erinevust pole. Lõigu lõpus asub vahetult 

trassivariandi ääres Märjamaa järtade Natura loodusala.  

6.4 Olulist erinevust pole. 

6.1 Olulist erinevust pole 

6.2 Uus trass läbib metsa-ala, vajalikud raietööd. 

6.3 Olulist erinevust pole. Lõigu lõpus asub vahetult 

trassivariandi ääres Märjamaa järtade Natura loodusala. 

6.4 Olulist erinevust pole. 

7. Ehitusaegsed mõjud 

7.1 Ehitusaegne liikluskorraldus 

7.2 Tundlikud alad (inimasustus, looduslikud 

alad) 

7.1 Vaatamata põhitee paiknemisele olemasoleva maantee 

trassil, ei ole olulisi probleeme, sest I-klassi maantee teine 

niit paikneb olemasoleva maantee kõrval, mistõttu enamuse 

ehitamise ajast saab olemasolevat teed kasutada 

transiitliikluse jaoks.  Transiitliikluses esinevad häired ainult 

ristmike piirkonnas ja lõigu otste ühendamisel olemasoleva 

teega. 

7.2 Ehitusaegsed mõjud teeäärsele asustusele tõenäoliselt 

mõningal määral suuremad. 

7.1 Ei ole olulisi probleeme, sest enamuse ehitamise 

ajast saab olemasolevat teed kasutada transiitliikluse 

jaoks.  Transiitliikluses esinevad ainult lühiajalised 

häired lõigu otste ühendamisel olemasoleva teega 

 

7.2 Ehitusaegsed mõjud metsaaladele suuremad. 

8. Maksumus ja ressursikasutus 

 

91,84 milj kr. 

 

105,08 milj kr. 
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1. Mõju liiklemisele 
 

1.1 Liiklemise loogilisus/sujuvus (nii olemasolevatele kui kavandatavatele aladele, olulised sihtkohad, kogujateed, sh juurdepääsude 

pikenemine; sh nii kohapealne liiklus kui kohapealt väljuv liiklus) 

 
Põhitee liiklus on sujuv mõlema variandi puhul. Trassivariant 4A järgib kogu pikkuses olemasoleva maantee telge. 4B kulgeb tänasest teest idapoolt möödudes 

kaugemalt olemasolevast teeäärsest hoonestusest. Mõlema variandi puhul jääb kohaliku liikluse jaoks teedevõrk enam vähem samaks. 4B puhul jääb olemasolev 

maantee täiendavaks kohalikuks teeks. Mõlema variandi puhul on vaja koguja- ja juurdepääsuteid sihtkohtadele. Põhitee ületamise võimalus mootorsõidukitele on 

ümbersõidu alguses paikneva Orgita liiklussõlme kaudu, kuhu ühendatakse riigimaanteed nr 28 ja 29. 

Põhitee trassi kulgemise osas häirib 4B kohaliku elu toimimist pisut vähem kui 4A, sest olemasolev tee jääb kogujateeks kohalikule liiklusele. 

Põhiteele pealepääs toimub mõlema variandi puhul lõigu alguses paikneva Orgita liiklussõlme kaudu, kuhu ühendatakse riigimaanteed nr 28 ja 29. 

Mõlema trassivariandiga tagatakse samaväärne pealepääs põhiteele. Liiklussõlme asukoht soosib Märjamaalt Tallinna ja Rapla suunas sõitmist, mis ongi kõnealuse 

sõlme peamised liiklussuunad (Märjamaalt Pärnu suunas sõidetakse Haimre liiklussõlme kaudu).   

Arvestades kõiki liiklemise mõjusid, tundub trassialternatiiv 4B mõnevõrra sobivam kui 4A. 

 

1.2 Kergliiklus (sh pendelränne, olulised sihtkohad) 

 
Trassialternatiiv 4B puhul on kergliiklusteede paigutamiseks rohkem ruumi. Kergliiklejad ületavad põhiteed Orgita liiklussõlme kaudu. Täiendavalt on mõlema 

alternatiivi puhul ettenähtud üks kergliiklusriste endise kitsarööpmelise raudtee trassi lõikumisel põhiteega. Viimane on oluline kohalike elanike spordi ja vabaaja 

liikumismarsruudi jaoks.  Lisaks eelpool mainitud liiklussõlmele ja kergliiklusristele on trassialternatiividele 4A ja 4B järgneval teelõigul mnt nr 20171 riste ja 

Haimre liiklussõlm, mis paiknevad üpris lähedal ja mida saavad kasutada ka kergliiklejad.  

Kergliikluse ohutut toimimist soosib trassivariant 4B mõnevõrra paremini kui 4A.  

 

1.3 Põhitee pikkus 
 

Variant 4B puhul (3060 m) on põhitee pikkus 9m võrra lühem, kui 4A puhul (3069 m). 

 
2. Maakasutus ja ehitatud keskkond 

 

2.1 Mõju olemasolevale maakasutusele  
 

Võrreldavad trassilõigud jäävad Orgita küla kompaktse asustusega alast ida poole. Variant 4A kulgeb olemasoleval Tallinn-Pärnu maanteel; maantee 

rekonstrueerimisel I klassi nõuetele vastavaks jääb teekaitsevööndisse (ehk teele lähemale kui 50 m) 5 eluhoonet, lisaks sanitaarkaitsevööndisse 7 eluhoonet; 
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likvideeritakse 1 elamu. Inimese puhkamine ja elamine tee sanitaarkaitsevööndis on tervisele ohtlik
17

. Trassivariant 4B (uus trass) kulgeb valdavas ulatuses metsasel 

alal; teekaitsevööndisse jääb 1 elamu, lisaks sanitaarkaitsevööndisse 11 eluhoonet. 

Metsamaal muutub maakasutus tee rajamiseks vajaliku trassi ulatuses, lisaks rakenduvad tee kaitsevööndi ulatuses tegutsemise piirangud
18

. Tee rajamisega trassile 

4B lõigatakse ära kitsas riba metsa, mille edasine majandamine on raskendatud. Tee rajamisel trassil 4A metsamassiivist osa ei eraldata; põllumaadel laieneb 

mõjuvöönd seoses tee sanitaarkaitsevööndi laienemisega. Põllumaadel rakenduvad maakasutuse piirangud tee sanitaarkaitse vööndi ulatuses, kus ei ole lubatud 

rajada vilja- või marjaistandikku ega kasvatada juurvilja
19

.  Märjamaa läänepoolse ümbersõidu rajamisest tulenevad mõjud põllumaade kasutamisele on sarnased 

mõlema variandi korral. 

Teekaitsevööndisse jäävate elamute arvu poolest tuleks eelistada varianti 4B, mille puhul aga kaugemasse mõjualasse ehk sanitaarkaitsevööndisse jäävate elamute 

arv on suurem. Samuti on 4B puhul häiritud metsamajanduslik maakasutus. Seades esmatähtsaks kõikide olemasolevate eluhoonete säilimise, võib siiski 

eelistada varianti 4B, kuna sellega ei kaasne ühegi elamu likvideerimise vajadust. 

 

2.2 Vastavus üld- ja detailplaneeringutele ja omavalitsuse arenguplaanidele 
 

Märjamaa valla üldplaneeringu lahenduse kohaselt kavandatakse Orgita küla piirkonnas nii elamu-, tootmis- kui ärimaid; olemasoleva põhimaantee äärde on 

kavandatud ärimaad, kuhu on kavas rajada teenindus- ja ärikeskus. Kehtestatud on ka üks kavandatud arengut toetav detailplaneering, olemas on liiklejaid 

teenindavad asutused. Algatatud on ka detailplaneering elamuala arendamiseks olemasolevast maanteest lääne poole jääval alal, ühendusega Märjamaa alevikku. 

Mõlemad kavandatavad trassivariandid toetavad teeninduskeskuse arengut Orgital, kuna sellesse piirkonda on kavandatud põhimaanteelt maha- ja pealesõit. 

Ruumiliselt muutub atraktiivseks eelkõige Märjamaa läänepoolse ümbersõidu ning praeguse alevi sissesõidutee vaheline ala; mõlema trassivariandi mõju on selles 

osas sarnane. Kavandatava elamuala välja arendamist maantee rajamine oluliselt ei mõjuta, samuti ei ole erinevusi trassivariantide vahel. Olemasolevast maanteest 

ida poole jäävaid alasid kasutatakse rekreatiivsel eesmärgil, sh Märjamaa alevi elanike poolt. Rajamisel on ka tervisespordi keskus. Maantee rajamine mõjutab 

otseselt alade kättesaadavust Märjamaa alevi ja Orgita küla elanike jaoks, kuid erinevust trassivariantide vahel ei ole. 

 

2.3 Mõju asustusstruktuurile (barjääriefekt, teenuste kättesaadavus) 

 
Mõju asustusstruktuurile on sarnane mõlema trassivariandi korral – elamualade seisukohast olulist barjääri ei teki, küll aga toimub rekreatiivsel eesmärgil 

kasutatavate alade täiendav eraldamine elamualadest. Ühistranspordipeatusi põhimaanteele antud lõigul ei jää. 

 

 

 

 

 

                                                 
17

 Teede- ja side ministri määrus nr 55 „Tee projekteerimise normid ja nõuded“, jõustunud 01.01.2000 
18

 Teede- ja sideministri määrus nr 59 „Tee ja tee kaitsevööndi kasutamise ja kaitsmise nõuded“, 01.01.2000 
19

 Teede- ja sideministri määrus nr 55 „Tee projekteerimise normid ja nõuded“, jõustunud 01.01.2000 
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3. Mõju inimesele 
 

3.1 Maantee visuaalne mõju (sh vaated, maastik, linnapilt) 
 

Eelkõige muutuvad kohalike elanike vaated liiklussõlme ja Märjamaa läänepoolse ümbersõidu piirkonnas, mõju ning mõjuala on mõlema trassivariandi korral 

sarnased.  

 

 

3.2 Mõju tervisele (müra, vibratsioon, õhusaaste, raskemetallid) 

 
Müra mõju 

4A - Kümmekond hoonestusala olemasoleva tee sanitaarkaitsevööndis ja ka müratsoonis. Hinnanguliselt tuleb rajada kuni 1000-1500 m ulatuses mürabarjääre. 

4B - Samuti kümmekond hoonestusala tee sanitaarkaitsevööndis ja müratsoonis. Samas uus tee läheb kohati hoonetest mõnevõrra kaugemale, kuid erinevused 

suhteliselt väiksed. Samuti ei ole hinnanguliselt suuri erinevusi võimalikke  mürabarjääride rajamise vajaduse osas. 

 

Vibratsiooni mõju korreleerub üldjuhul müraga. Vibratsiooni saab vähendada sobivate tehniliste lahenduste kasutamisega ja liigniiskete alade vältimisega. 

Olemasoleva tee kvaliteedi parandamisega väheneb vibratsioon ka olemasoleva tee ümbruses. Erinevus variantide vahel ei ole olulise tähtsusega. 

 

Õhusaaste ja raskemetallide leviku osas ei saa samuti eelistada selgelt kumbagi varianti, kuna ei ole olulist erinevust elamualade paiknemise kauguses teest. 

Õhusaaste levik sõltub olulisel määral ka liikluse sujuvusest, mis on I klassi maantee korral tagatud mõlema variandi puhul, ülenormatiivseid õhusaaste 

kontsentratsioone teest eemal oodata ei ole. 

 

3.3 Mõju inimese varale 
 

Mõju inimese varale on käsitletud sõltuvalt teekaitsevööndisse jäävate elamute arvust, põhimaantee kui mõjuteguri kogupikkusest ning võõrandatava eramaa 

hulgast. Teekaitsevööndisse jäävate elu- ja muude hoonete arvu poolest on eelistatum variant 4B: 4A puhul jääb teekaitsevööndisse 5 elamut ja 3 muud hoonet, 

likvideeritakse 1 elamu ja 2 muud hoonet; variandi 4B korral jääb teekaitsevööndisse 1 elamu ja 1 muu hoone. Põhimaantee kogupikkuse osas on trassivariandid 

üsna sarnased: 4B pikkuseks on 3060 m, võrrelduna 4A 3069 meetriga. Uuel trassil lüheneks põhimaantee ligikaudu 0,3 % võrra, mida ei saa lugeda 

märkimisväärseks erinevuseks. Teetrassi rajamisest tulenevalt on variandi 4A puhul vaja võõrandada ligikaudu 20,6 ha eraomanduses olevaid maid, variandi 4B 

puhul ligikaudu 21,2 ha eraomanduses olevaid maid. Eeldusel, et maade võõrandamine toimub õiglase hinnaga ning maade omanikele sellega seoses olulist 

varalist kahju ei kaasne, võib soodsamaks lugeda varianti 4B, mille korral jääb teekaitsevööndisse kui otsesesse maantee mõjuvööndisse vähem elamuid 

ning puudub vajadus hoonete likvideerimiseks. 
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3.4 Mõju puhkamisvõimalustele 
 

Olulist erinevust trassivariantide vahel puhkamisvõimaluste seisukohast ei ole võimalik välja tuua. Otseselt võrreldava teelõigu äärde puhkealasid ega 

matkaradasid ei jää, samuti on trassivariantide liiklusskeem, mis võiks mõjutada lähikonda jäävate puhkealade kasutamist, lahendatud mõlema variandi korral 

sarnaselt. 

 

 

4. Majanduslikud mõjud 
 

4.1 Teehoolduskulud 
 

I klassi nõuetele vastava maantee rajamine mõjutab läbi teehoolduse valla- ja riigieelarvet; eelkõige põhitee kogupikkuse kaudu teel sõitjate aja- ja kütusekulu ning 

seeläbi kaudselt majandust laiemalt.  

Põhimaantee kogupikkus on ligikaudu võrdne mõlema trassivariandi korral, erinedes vaid 0,3 % võrra. Arvestada tuleb ka rajatavate kogujateede hooldamise 

kuludega, mida saab võrrelda lähtuvalt kogujateede kogupikkusest, vastavalt variandi 4A korral 4023 m ning variandi 4B korral 3548 m. Viimasele lisandub 

kogujateeks muutuva praeguse põhimaantee hooldamise kulu, teepikkusena 3069 m. Kokkuvõttes, arvestades põhitee ning kogujateedena kasutatavate teede 

kogupikkust, on teehoolduskulud eeldatavalt väiksemad variandi 4A korral.  
 

4.2 Mõju ettevõtluskeskkonnale 
 

Tegemist on asulalähedase alaga ning kohalik ettevõtlus on mitmekesine. Orgita ristmiku piirkonda on koondunud põhimaanteel liikujaid teenindavad ettevõtted – 

tankla ning toitlustuskoht, samasse kavandatakse suurema kaubandus-teeninduskeskuse rajamist. Maanteetrassist ida poole jäävad dolomiidikarjäärid; dolomiidi 

kaevandamine ning töötlemine on piirkonnas oluline majandussfäär. Võrreldavate trassivariantide mõju ettevõtluskeskkonnale on sarnane: põhimaanteelt 

ligipääsu võimaldav liiklussõlm on viidud arendatavas teeninduskeskusest mõnevõrra eemale, mis eeldatavalt tingib arendusala nihkumise liiklussõlme ja seda 

Märjamaa ning Orgitaga ühendavate teede suunas; ühendus Märjamaa alevi ja Orgita küla elamualade ning dolomiidikarjääride vahel säilib, samuti ühendus 

karjääride ja põhimaantee vahel. 

 

 

5. Mõju kultuuriväärtustele 
 

5.1 Muinsuskaitse alused objektid ja alad 
 

Trassivariantide piirkonda ei jää muinsuskaitse aluseid objekte. 
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5.2 Kultuuriline keskkond (sh väärtuslikud maastikud, miljööväärtus, traditsiooniline elulaad jne) 
 

Trassivariandid läbivad maakondliku, potentsiaalselt riikliku tähtsusega Märjamaa väärtuslikku maastikku. Maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Asustust ja 

maakasutust suunavad keskkonnatingimused“, mille koostamise käigus väärtuslik maastik on määratletud, kohaselt tuleb Märjamaa väärtmaastikul muuhulgas 

tagada järtade hooldus ning senisest parem eksponeeritus. Põhimaantee trassivariandid väärtmaastiku peamisi elemente oluliselt ei mõjuta, kuid maastiku tervikpildi 

huvides on soodsam vältida uue maanteetrassi rajamist. 

Märjamaa valla üldplaneeringu lahenduse kohaselt ei ole trassivariantide piirkonnas miljööväärtuslikke alasid määratletud. 

Pärandkultuuri objektid esindavad piirkonna kultuuri ja ajaloo erinevaid aspekte, olles seotud asustuse kujunemislooga, maa ja rahva ajalooga, kogukonna ajalooga, 

traditsioonilise elulaadiga, metsamajanduse ajalooga ning kohaliku tööndusega. Oluline on pärandkultuuri objektide kui aja- ja kultuuriloo kandjate säilimine ning 

eksponeeritus. Maantee rajamisel võivad lähikonda jäävad pärandkultuuri objektid hävida või sattuda sobimatusse ümbrusesse. Mõlema trassivariandi korral jäävad 

lähedusse Orgita lasketiiru lääneots, Orgita tellisetehase asukoht ning Rapla-Virtsu raudteetamm. Variandi 4B korral nihkub trass pärandkultuuri objektidele 

mõnevõrra lähemale; raudteetammi lõikavad mõlemad variandid, nagu ka olemasolev maantee. Väga kerge eelistuse saab anda variandile 4A.  

 

 

6. Mõju looduskeskkonnale 

 
6.1 Geoloogia, pinnas, pinna- ja põhjavesi (sh maaparandussüsteemid) 

 

Trassivariandid kulgevad nii lähestikku, et geoloogilised ja hüdrogeoloogilised tingimused on samad. Idasuunas jääb üleriigilise tähtsusega Orgita-Haimre dolokivi 

maardla, mis on arvele võetud passiivse reservvaruna. Lõik 4B kulgeb sellele maavaravarule küll natuke ligemal, kuid olulise erinevusena seda käsitleda ei saa. 

Põhjavesi on trasside põhjaosas nõrgalt kaitstud, lõuna poole põhjavee kaitstus väheneb (kaitsmata põhjaveega ala). Pinnakattes levivad jääjärvelised setted, mille 

paksus on valdavalt alla 2 m.  

Kummalegi trassivariandile selget eelistust anda ei saa. 

 

 

6.2 Taimestik, loomastik ja rohevõrgustik (sh loomade liikumine, teeületus) 
  

Variant 4A järgib olemasolevat trassi ja mõju taimestikule on minimaalne. 4B kulgeb uuel trassil. Uue teetrassi rajamine läbi metsaga kaetud ala tooks kaasa raietöid 

ca 2 km pikkusel alal. Metsaala see oluliselt ei killusta, kuna asub vana teetrassi vahetus läheduses (max 130 m sellest). Tegemist on peamiselt okaspuuliikidest 

koosneva sinilille kkt salumetsaga. Tegemist ei ole rohevõrgustiku alaga. 

Taimestiku seisukohast on suurema mõjuga variant 4B (kuigi ei killusta suuri massiive). 

 

Loomastiku seisukohalt: olemasolev teelõik (4A) kulgeb Märjamaa lähistel ja on idapoolt ääristatud metsaga ning ei kujuta endast piirkonda, kus oleks vajalik 

tagada loomade teeületusvõimalused. Nimelt on lõigust läänepool avatud maastik ja asustus. Ka  rohevõrgustiku struktuure pole lõigu lähistel määratletud. 
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Kuna trassialternatiiv 4B on kavandatud vaid veidi olemasolevast trassist ida poole, siis on tingimused seal suhteliselt sarnased. Trassikoridor lõikab küll praegust 

metsa-ala, kuid seda ei saa antud juhul lugeda loomastiku jaoks olulise tähtsusega mõjuks arvestades lõigu pikkust ja asukohta. Seega loomastikust tulenevalt olulist 

erinevust variantide vahel pole. 

 

 

6.3 Kaitstavad loodusobjektid 
 

Olulisimaks looduskaitseliseks objektiks trassikoridoride läheduses 4A ja 4B on Märjamaa järtade Natura loodusala võrreldavate variantide lõigust vahetult 

lõunapool. Kuna Natura loodusala piires planeeritav lahendus ei sõltu variantide 4A ja 4B valikust, siis ei ole alust tulenevalt looduskaitsealustest objektidest 

kumbagi varianti eelistada. 

 

4A ja 4B trasside ühinemispunkti (olemasoleval teel) lähistele jäävad mitmed looduskaitselised I-III kaitsekategooria taimeliigid (suur käopõll, harilik käoraamat, 

püstlinalehik), millega tuleb edasistes tee projekteerimise ja rajamise etappides arvestada. 

 

6.4 Regionaalne õhukvaliteet ja kliima 
 

Lokaalselt on õhusaastega seotud mõjud analüüsitud kriteeriumi 3.3 all. Regionaalselt on õhu kvaliteedi ja kliima osas mainimisväärsed erinevused võimalikud vaid 

juhul, kui esineb oluline vahe teepikkuses, liikluse sujuvuses, liikluse koguhulkades või ühistranspordi kasutamise määras. Antud hetkel antud teemades olulist 

erinevust variantide vahel oodata ei ole. 

 

 

7. Ehitusaegsed mõjud  
 

7.1 Ehitusaegne liikluskorraldus 
 

Trassialternatiivi 4A ehitamine takistab põhitee liiklust ainult sõidukiiruse piiramisega, sest ehitustegevus toimub vahetult olemasoleva maantee kõrval. 

Trassialternatiivi 4B saab ehitada häirimata liiklust olemasoleval põhiteel. Mõlema variandi ehitamise puhul esineb mõningast liikluse takistamist seoses teeotste 

ühendamisega olemasoleva maanteega, kuid see ei ole eriti pikaajaline. Ehitusaegsete mõjude osas puuduvad trassivariantide vahel olulised erinevused, 4B 

ehitamine on natuke lihtsam kui 4A. 

 

7.2 Tundlikud alad (inimasustus, looduslikud alad) 
 

5A – Ehitusaegsed mõjud teeäärsele asustusele tõenäoliselt mõningal määral suuremad. 

5B – Ehitusaegsed mõjud metsaaladele suuremad. 

Kokkuvõttes ei saa kummalegi variandile anda selget eelist. 
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8. Maksumus ja ressursikasutus 
 

4A maksumus 91,84 milj kr. 

4B maksumus 105,08 milj kr. 

Maksumuse osas võib eelistada Varianti 4A. 

 

Ka ressursikasutuse osas on trassialternatiiv 4B kulukam, sest kasutusele tuleb võtta täiesti uut maad tee jaoks ning materjalikulu on suurem. 4A puhul tuleb 

olemasolevat tee maa-ala laiendada ning on võimalus arvestatavas koguses senise tee materjali taaskasutamiseks. Samas, kuna lõik on lühike ja mõlemad variandid 

üsna sarnase lahendusega, et teki arvestatavat kokkuhoidu ka uute koguja ja juurdepääsuteede arvelt, sest nende töömahud on üpris sarnased. 

 

 

Võrdluse tulemusena tehtud järeldused: 
 

Variant 4B on küll soodsam liikluskorralduse seisukohalt ning ehitusaegsed mõjud on selle variandi puhul väiksemad. Seevastu on majanduslike mõjude  kriteeriumi 

(summaarselt lühem teedevõrk) ja mõnevõrra ka looduskeskkonna ja kultuuriväärtuste kriteeriumi (tee olemasoleval trassil) järgi eelistatud variant 4A. Võttes 

arvesse ka 4A oluliselt väiksemat arvestuslikku ehitusmaksumust ei ole variandil 4B selgeid eeliseid, mis põhjendaks tee uuele trassile viimist antud asukohas. 
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Lõik 5 - Konuvere-Päärdu (km 74,3 – 84,7) 
 

KRITEERIUM 5 A (olemasolevat trassi 

järgiv variant) 

5 B (variant uuel trassil) 5C (variant uuel trassil) 5D (hübriidvariant) 

1. Mõju 

liiklemisele 

1.1 Liiklemise 

loogilisus/sujuvus 

(nii 

olemasolevatele 

kui 

kavandatavatele 

aladele, olulised 

sihtkohad, 

kogujateed, sh 

juurdepääsude 

pikenemine; sh nii 

kohapealne liiklus 

kui kohapealt 

väljuv liiklus)  

1.2 Kergliiklus (sh 

pendelränne, 

olulised 

sihtkohad) 

1.3 Põhitee pikkus 

1.1 Mõnevõrra häiritud kohalik 

liiklus ja ligipääs kohalikesse 

sihtkohtadesse, sest uus 

magistraal tuleb olemasoleva tee 

kohale.  Pääs peateele toimub 

mugavalt kolme liiklussõlme 

kaudu. Kogujateid on vaja 7447m, 

liiklussõlmi 3 ja risteid 1. 

1.2 Vaatamata uue põhitee 

paiknemisele tänasel trassil, ei ole 

ette näha olulisi probleeme 

kergliikluse toimimisele. 

Kergliiklejad saavad kasutada 

olemasolevaid kohalikke teid ja 

uusi kogujateid. Kergliiklejad 

ületavad põhiteed lõigu alguses 

paikneva Konuvere liiklussõlme 

ja 1,2km edasi asuva riste ning 

lõigu lõpus oleva Päärdu 

liiklussõlme kaudu. Täiendavaid 

kergliiklusristeid vaja ei ole. 

1.3 Põhitee pikkus 10449m 

1.1 Sujuvalt toimib kohalik liiklus 

ja ligipääs kohalikesse 

sihtkohtadesse, sest olemasolev 

teedevõrk säilib.  Pääs peateele 

toimub mugavalt lõigu alguses 

oleva Konuvere ja lõigu lõpus 

oleva Päärdu liiklussõlme kaudu. 

Kogujateid vaja 1330m, 

liiklussõlmi 2 ja risteid 4. 

1.2 Kergliiklejad saavad kasutada 

olemasolevat maanteed, mis jääb 

kohalikuks teeks. Seega 

kergliikluse toimimiseks 

mõnevõrra soodsam variant kui 

ülejäänud. Ei ole ette näha olulisi 

probleeme kergliikluse 

toimimisele. Kergliiklejad 

ületavad põhiteed nelja riste ja 

lõigu lõpus paikneva liiklussõlme 

kaudu. Täiendavaid 

kergliiklusristeid vaja ei ole.  

1.3 Põhitee pikkus 10638m 

1.1 Sujuvalt toimib kohalik liiklus 

ja ligipääs kohalikesse 

sihtkohtadesse, sest olemasolev 

teedevõrk säilib.  Pääs peateele 

toimub mugavalt lõigu alguses 

oleva Konuvere ja lõigu lõpus 

oleva Päärdu liiklussõlme kaudu. 

Kogujateid vaja 4165m, 

liiklussõlmi 1,5 ja risteid 1,5. 

Oluliseks eeliseks trassivariant 5B 

ees on põhitee möödumine 

Konuvere külast lääne poolt, 

mistõttu ei lõigata läbi kahte 

kohalikku riigimaanteed. 
1.2 Kergliiklejad saavad kasutada 

olemasolevat maanteed, mis jääb 

kohalikuks teeks. Seega 

kergliikluse toimimiseks 

mõnevõrra soodsam variant kui 

5A ja 5D. Ei ole ette näha olulisi 

probleeme kergliikluse 

toimimisele. Kergliiklejad 

ületavad põhiteed kahe riste ja 

kahe liiklussõlme kaudu. 

Täiendavaid kergliiklusristeid 

vaja ei ole.  
1.3 Põhitee pikkus 11078 m 

1.1 Lõigu alguses mõnevõrra 

häiritud kohalik liiklus ja ligipääs 

kohalikesse sihtkohtadesse, sest 

uus magistraal tuleb olemasoleva 

tee kohale. Edasi toimib kohalik 

liiklus ja ligipääs kohalikesse 

sihtkohtadesse sujuvalt, sest 

olemasolev teedevõrk säilib.  Pääs 

peateele toimub mugavalt lõigu 

alguses oleva Konuvere ja lõigu 

lõpus oleva Päärdu liiklussõlme 

kaudu. Kogujateid vaja 2430m, 

liiklussõlmi 1,5 ja risteid 1,5. 
1.2 Kergliiklejad saavad kasutada 

olemasolevaid kohalikke teid ja 

uusi kogujateid ning lõigu teises 

pooles olemasolevat maanteed, 

mis jääb kohalikuks teeks. Seega 

kergliikluse toimimiseks 

mõnevõrra soodsam variant kui 

5A, aga ebasoodsam, kui 5B ja 

5C. Samas ei ole ette näha olulisi 

probleeme kergliikluse 

toimimisele. Kergliiklejad 

ületavad põhiteed kahe riste ja 

kahe liiklussõlme kaudu. 

Täiendavaid kergliiklusristeid 

vaja ei ole.  

1.3 Põhitee pikkus 10744 m 
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2. Maakasutus ja 

ehitatud 

keskkond 

2.1 Mõju 

olemasolevale 

maakasutusele  

2.2 Vastavus üld- 

ja 

detailplaneeringut

ele ja 

omavalitsuse 

arenguplaanidele 

2.3 Mõju 

asustusstruktuurile 

(barjääriefekt, 

teenuste 

kättesaadavus) 

 

2.1 elamud teekaitsevööndis – 11, 

lisaks elamud 

sanitaarkaitsevööndis – 25 ; 

terviklikud metsamassiivid 

säilivad 

2.2 menetluses oleva 

detailplaneeringuga kavandatava 

elamuala välja arendamine on 

võimalik täies mahus; säilib 

Vigala valla arengueelduseks 

peetav looduskeskkond, samas 

poolitatakse olemasolev Päärdu 

küla 

2.3 ühendused 

teeninduskeskustega säilivad; 

raskendatud on naabrite 

suhtlemine põhimaantee ning 

jõgede ristumiskohtades; Päärdu 

küla poolitatakse senisest 

tugevamalt 

2.1 elamud teekaitsevööndis – 1, 

lisaks elamud 

sanitaarkaitsevööndis – 7; 

lõigatakse läbi terviklikud 

metsamassiivid; järgib enam 

katastripiire võrdluses 5Cga 

2.2 menetluses oleva 

detailplaneeringuga kavandatava 

elamuala välja arendamine on 

võimalik osalises mahus; 

täiendavalt kahjustatakse Vigala 

valla arengueelduseks peetavat 

looduskeskkonda; säilib Päärdu 

küla terviklikkus 

2.3 ühendused 

teeninduskeskustega säilivad; 

naabrite suhtlemist praeguse 

põhimaantee ja jõgede 

ristumiskohtades ei häirita, uue 

põhimaantee piirkonnas vastavat 

häiringut eeldatavalt ei esine: 

säilib Päärdu küla terviklikkus 

2.1elamud teekaitsevööndis – 1, 

lisaks elamud 

sanitaarkaitsevööndis – 6; 

lõigatakse läbi terviklikud 

metsamassiivid; lõikab enam 

katastripiire võrdluses 5Bga 

2.2 menetluses oleva 

detailplaneeringuga kavandatava 

elamuala välja arendamine on 

võimalik täies mahus; täiendavalt 

kahjustatakse Vigala valla 

arengueelduseks peetavat 

looduskeskkonda; säilib Päärdu 

küla terviklikkus 

2.3 ühendused 

teeninduskeskustega säilivad, 

kuid pikenevad mõnevõrra; 

naabrite suhtlemist praeguse 

põhimaantee ja jõgede 

ristumiskohtades oluliselt ei 

häirita; Palase küla eraldatakse 

põhimaanteest senisest enam, kuid 

säilib Päärdu küla terviklikkus 

2.1 elamud teekaitsevööndis – 5, 

lisaks elamud 

sanitaarkaitsevööndis – 8: 

terviklikud metsamassiivid 

lõigatakse läbi suhteliselt lühemas 

ulatuses; lõikab enam katastripiire 

võrdluses 5Bga 

2.2 menetluses oleva 

detailplaneeringuga kavandatava 

elamuala välja arendamine on 

võimalik täies mahus; täiendavalt 

kahjustatakse Vigala valla 

arengueelduseks peetavat 

looduskeskkonda; säilib Päärdu 

küla terviklikkus 

2.3 ühendused 

teeninduskeskustega säilivad; 

raskendatud on naabrite 

suhtlemine põhimaantee ning jõe 

ristumiskohas Konuvere külas; 

Palase küla eraldatakse 

põhimaanteest senisest enam, kuid 

säilib Päärdu küla terviklikkus 
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3. Mõju inimesele 

3.1 Maantee 

visuaalne mõju (sh 

vaated, maastik, 

linnapilt) 

3.2 Mõju tervisele 

(müra, 

vibratsioon, 

õhusaaste, 

raskemetallid) 

3.3 Mõju inimese 

varale 

3.4Mõju 

puhkamisvõimalus

tele 

3.1 muutuvad kohalike elanike 

vaated, kaasneb müraseinte 

rajamise vajadus suhteliselt 

pikemas ulatuses võrreldes 5B ja 

5Cga, kavandatavad lahendused 

on visuaalselt domineerivamad 

(rohkem suuri liiklussõlmi); uut 

elementi maastikku ei rajata 

3.2 Mitukümmend hoonestusala 

(sh mitu asulat) olemasoleva tee 

sanitaarkaitsevööndis ja ka 

müratsoonis. 

3.3 elamuid teekaitsevööndis – 

11, muid hooneid 

teekaitsevööndis – 9; põhimaantee 

pikkus – 10449 m; 

võõrandatavaid eramaid – 41,28 

ha 

3.4 laiemalt tuntud 

puhkepiirkondade osas olulist 

erinevust ei ole, kohalikul tasandil 

ei kaasne otsest negatiivset mõju 

3.1 muutuvad kohalike elanike 

vaated, kaasneb müraseinte 

rajamise vajadus suhteliselt 

lühemas ulatuses võrreldes 5Aga, 

kavandatavad lahendused on 

visuaalselt vähem domineerivad 

(vähem suuri liiklussõlmi); 

maastikku rajatakse uus, erineva 

iseloomuga element; kaasneb 

visuaalne häiring Puenkalle 

linnamäel (kogunemiskoht) 

3.2 Vähem kui kümmekond 

hoonestusala tee 

sanitaarkaitsevööndis ja 

müratsoonis. 

3.3 elamuid teekaitsevööndis – 1, 

muid hooneid teekaitsevööndis – 

0; põhimaantee pikkus – 10631 

m; võõrandatavaid eramaid – 41,5 

ha 

3.4 Laiemalt tuntud 

puhkepiirkondade osas olulist 

erinevust ei ole, kohalikul tasandil 

avaldub negatiivne mõju Jõeääre 

küla külaplatsile 

3.1 muutuvad kohalike elanike 

vaated, kaasneb müraseinte 

rajamise vajadus suhteliselt 

lühemas ulatuses võrreldes 5Aga, 

kavandatavad lahendused on 

visuaalselt vähem domineerivad 

(vähem suuri liiklussõlmi); 

maastikku rajatakse uus, erineva 

iseloomuga element 

3.2 Vähem kui kümmekond 

hoonestusala tee 

sanitaarkaitsevööndis ja 

müratsoonis. 
3.3 elamuid teekaitsevööndis – 1,  

muid hooneid teekaitsevööndis – 

0; põhimaantee pikkus – 11078 

m; võõrandatavaid eramaid – 

63,57 ha 

3.4 Laiemalt tuntud 

puhkepiirkondade osas olulist 

erinevust ei ole, kohalikul tasandil 

ei kaasne otsest negatiivset mõju 

3.1 muutuvad kohalike elanike 

vaated, kaasneb müraseinte 

rajamise vajadus suhteliselt 

lühemas ulatuses võrreldes 5A-ga 

(aga mõnevõrra pikemas ulatuses 

võrreldes 5B-ga ja 5C-ga), 

kavandatavad lahendused on 

visuaalselt vähem domineerivad 

(vähem suuri liiklussõlmi); 

maastikku rajatakse uus, erineva 

iseloomuga element suhteliselt 

lühemal lõigul võrreldes 5B ja 

5Cga 

3.2 Ligi 20 hoonestusala tee 

sanitaarkaitsevööndis (peamiselt 

Konuvere asulas olemasoleva tee 

ümbruses) ja müratsoonis. Uusi 

tundlike alasid tekib vähe (3-4 

hoonet). 

3.3 elamuid teekaitsevööndis – 5, 

muid hooneid teekaitsevööndis – 

0; põhimaantee pikkus – 10744 

m; võõrandatavaid eramaid – 

32,96 ha 

3.4 Laiemalt tuntud 

puhkepiirkondade osas olulist 

erinevust ei ole, kohalikul tasandil 

ei kaasne otsest negatiivset mõju 
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4. Majanduslikud 

mõjud 

4.1 Teehooldus-

kulud 

4.2 Mõju 

ettevõtluskeskkon

nale 

4.1 põhimaantee pikkus – 

10449 m,  rajatavate kogujateede 

pikkus – 7447 m. Kokku: 17896m 

4.2 toimub põllu- ja karjamaade 

läbi lõikamine suhteliselt kõige 

lühemas ulatuses; atraktiivseks 

muutuvad liiklussõlmede 

ümbrused – 3 sõlme 

4.1 põhimaantee pikkus – 

10638 m,  rajatavate kogujateede 

pikkus – 1330m, lisandub 

olemasolev põhimaantee 

kogujateena – 10454 m. Kokku: 

22422 m  

4.2 toimub põllu- ja karjamaade 

läbi lõikamine suhteliselt pikemas 

ulatuses; atraktiivseks muutuvad 

liiklussõlmede ümbrused – 2 

sõlme 

4.1 põhimaantee pikkus – 

11078 m, rajatavate kogujateede 

pikkus – 4165 m, lisandub 

olemasolev põhimaantee 

kogujateena ~8700 m. Kokku: 

23943 m 

4.2 toimub põllu- ja karjamaade 

läbi lõikamine suhteliselt pikemas 

ulatuses; atraktiivseks muutuvad 

liiklussõlmede ümbrused – 2 

sõlme 

 

4.1 põhimaantee pikkus – 

10744 m,  rajatavate kogujateede 

pikkus – 2430 m, lisandub 

olemasolev põhimaantee 

kogujateena ~5200 m. Kokku: 

18374 m 

4.2 toimub põllu- ja karjamaade 

läbi lõikamine suhteliselt lühemas 

ulatuses; atraktiivseks muutuvad 

liiklussõlmede ümbrused – 2 

sõlme 

5. Mõju kultuuri-

väärtustele 

5.1 Muinsuskaitse 

alused objektid ja 

alad 

5.2 Kultuuriline 

keskkond (sh 

väärtuslikud 

maastikud, 

miljööväärtus, 

traditsiooniline 

elulaad jne) 

5.1Puenkalle linnus säilib ning 

jääb põhimaantee otsesest 

mõjualast välja; otsesesse 

mõjualasse jääb Konuvere sild, 

mis tõenäoliselt jääb kasutusse 

kergliiklussillana, säilib vaade 

põhimaanteelt sillale 

5.2 säilib Konuvere väärtmaastiku 

ilme suhteliselt suuremas 

ulatuses; mõjutsooni jääb 5 

pärandkultuuri objekti, kuid 

otseselt neid ei ohustata 

 

5.1 ohustatud on Puenkalle 

linnuse säilimine; Konuvere sild 

jääb kogujateena funktsioneeriva 

maantee otsesesse mõjualasse 

5.2 Konuvere väärtmaastiku ilme 

muutub suhteliselt suuremas 

ulatuses; mõjutsooni jääb 4 

pärandkultuuri objekti, kuid läbi 

lõigatakse Tallinn-Pärnu 

postimaantee (ühendust ei säili) 

ning ohus on Konuvere linnamäe 

säilimine 

5.1 maantee vahetusse lähedusse 

mälestisi ei jää, nende säilimist ei 

ohustata 

5.2 muutub Konuvere 

väärtmaastiku ilme suhteliselt 

suuremas ulatuses; mõjutsooni 

jääb 6 pärandkultuuri objekti, 

kuid otseselt neid ei ohustata 

 

5.1 Puenkalle linnus säilib ning 

jääb põhimaantee otsesest 

mõjualast välja; otsesesse 

mõjualasse jääb Konuvere sild, 

mis tõenäoliselt jääb kasutusse 

kergliiklussillana, säilib vaade 

põhimaanteelt sillale  

5.2 säilib Konuvere väärtmaastiku 

ilme suhteliselt suuremas 

ulatuses; mõjutsooni jääb 8 

pärandkultuuri objekti, kuid 

otseselt neid ei ohustata 
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6. Mõju loodus-

keskkonnale  

6.1 Geoloogia, 

pinnas, pinna- ja 

põhjavesi 

(sh maaparandus-

süsteemid) 

6.2 Taimestik, 

loomastik ja 

rohevõrgustik (sh 

loomade 

liikumine, 

teeületus) 

6.3 Kaitstavad 

loodusobjektid 

6.4 Regionaalne 

õhukvaliteet ja 

kliima 

6.1 Trass kulgeb Kilgi soost 

kaugemalt võrreldes variandiga 

5B. 

6.2 Tee olemasolevas 

trassikoridoris ja mõju 

taimestikule minimaalne. 

Olemasoleva trassi korral ei 

funktsioneeri sild loomadele 

läbipääsuvõimalusena Konuvere 

vana silla tõttu. 

6.3 – 

6.4 Olulist erinevust pole. 

6.1 Trass kulgeb Kilgi soole 

lähemal kui ülejäänud variandid. 

6.2 Uus trass läbib metsamassiive, 

Velise jõe kaldavööndis ka 

lamminiitu. Uus joonobjekt 

killustab loomade elupaiku ja 

tekitab rohekoridori uue 

konfliktala. Uus Vigala sild on 

võimalik kujundada sobivamaks 

läbipääsuks, kui olemasoleva 

trassi korral. 

6.3 Trassi algusosa kulgeb 

vahetult Konuvere Natura 

loodusala ääres ning trassist 

(keskosas) ca 60 m kaugusele jääb 

Natura variala (7140). Trass 

ületab metsise elupaika. 

6.4 Olulist erinevust pole. 

6.1 Trass kulgeb kaugelt mööda 

nii Kilgi soost kui ka 

maaparandussüsteemist. 

6.2 Uus trass läbib sarnaselt 

alternatiiviga 5B pikalt 

metsamassiive ning Vigala ja 

Velise jõgede kaldavööndites 

lamminiite. Uus trass on loomade 

elupaiku killustavaks uueks 

konfliktseks tehisobjektiks alal. 

Vigala sild oleks võimalik 

kujundada paremaks praegusest 

läbipääsust, kuid ilmselt on selle 

asukoht siiski kehvem võrreldes 

5B alternatiiviga.   

6.3 Koridor läbib Konuvere 

hoiuala (Vigala jõe 

lamminiitusid), eeldatavalt on 

võimalik olulist negatiivset mõju 

vältida. 

6.4 Olulist erinevust pole. 

 

6.1 6.1 Trass kulgeb kaugelt 

mööda Kilgi soost. Mõnevõrra 

väiksem lõikumine maaparandus-

süsteemidega võrreldes teiste 

variantidega. 

6.2 Uus trass läbib sarnaselt 5B-le 

ja 5C-le lõunapoolses osas 

metsamassiive ja Velise jõe juures 

lamminiitu, aga kogumõju 

taimestikule on väiksem, kuna 

põhjapoolses osas kulgeb 

olemasoleval trassil. Uus 

joonobjekt killustab loomade 

elupaiku ja tekitab rohekoridori 

uue konfliktala. Põhjapoolses osas 

ei funktsioneeri sild loomadele 

läbipääsuvõimalusena Konuvere 

vana silla tõttu. 

6.3 – 

6.4 Olulist erinevust pole. 
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7. Ehitusaegsed 

mõjud 

7.1 Ehitusaegne 

liikluskorraldus 

7.2 Tundlikud alad 

(inimasustus, 

looduslikud alad) 

7.1 Ehitusaegne liikluskorraldus 

mõnevõrra komplitseeritud. Kuigi 

üldiselt paikneb I-klassi maantee 

teine niit olemasoleva maantee 

kõrval, ei asu ta kogu lõigu 

ulatuses olemasoleva tee kõrval 

samal pool. Ülemineku kohad 

ühelt tee poolelt teisele kujunevad 

oluliseks takistuseks, mistõttu 

tuleb mitmes kohas olemasolev 

tee liiklusele sugeda. Seetõttu 

peab pikal teelõigul leidma 

alternatiivsed marsruudid 

transiitliiklusele. 
7.2 Ehitustegevuse mõju 

elamualadele suurem. 

7.1 Ei ole olulisi probleeme, sest 

enamuse ehitamise ajast saab 

olemasolevat teed kasutada 

transiitliikluse jaoks.  

Transiitliikluses esinevad ainult 

lühiajalised häired lõigu otste 

ühendamisel olemasoleva teega. 
 
7.2 Ehitustegevuse mõju 

looduskeskkonnale (sh Natura 

aladele suurem). 
 

7.1 Ei ole olulisi probleeme, sest 

enamuse ehitamise ajast saab 

olemasolevat teed kasutada 

transiitliikluse jaoks.  

Transiitliikluses esinevad ainult 

lühiajalised häired lõigu otste 

ühendamisel olemasoleva teega 

ning uue ja vana maantee 

lõikumiskoha ehitamisel teelõigu 

keskosas. Olemasolevaid 

riigimaanteid häiritakse vähem, 

kui 5B puhul. 
7.2 Ehitustegevuse mõju 

looduskeskkonnale (sh Natura 

aladele suurem). 

7.1 Konuvere piirkonnas 

ehitusaegne liikluskorraldus 

mõnevõrra komplitseeritud. Kuigi 

üldiselt paikneb I-klassi maantee 

teine niit olemasoleva maantee 

kõrval, ei asu ta kogu lõigu 

ulatuses olemasoleva tee kõrval 

samal pool. Ülemineku kohad 

ühelt tee poolelt teisele kujunevad 

oluliseks takistuseks, mistõttu 

tuleb mitmes kohas olemasolev 

tee liiklusele sugeda. Seetõttu 

peab pikal teelõigul leidma 

alternatiivsed marsruudid 

transiitliiklusele. 

Päärdu piirkonnas ei ole olulisi 

probleeme, sest enamuse 

ehitamise ajast saab olemasolevat 

teed kasutada transiitliikluse 

jaoks.  Transiitliikluses esinevad 

ainult lühiajalised häired lõigu 

otste ühendamisel olemasoleva 

teega. Olemasolevaid 

riigimaanteid häiritakse vähem, 

kui 5B puhul. 
7.2 põhjapoolses osas suurem 

mõju elamualadele, lõunapoolses 

osas looduskeskkonnale. 
8. Maksumus ja 

ressursikasutus 

 

318,34 milj kr. 

 

Maksumus odavaim, võimaldab 

etapiviisilist realiseerimist. 

362,14 milj kr. 

 

Maksumus küll odavam kui 

variant 5C korral, aga tuleb ellu 

viia korraga, mis on väga 

ressursimahukas ning keeruliselt 

teostatav. 

409,61 milj kr. 

 

Ellu viimist soosivaks teguriks on 

uue ja vana maantee lõikumine, 

mis võimaldab vaadeldavat 

teelõiku välja ehitada kahes 

etapis. 

372,19 milj kr. 

 

Võimaldab etapiviisilist 

realiseerimist. 
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1. Mõju liiklemisele 
 

1.1 Liiklemise loogilisus/sujuvus (nii olemasolevatele kui kavandatavatele aladele, olulised sihtkohad, kogujateed, sh juurdepääsude pikenemine; 

sh nii kohapealne liiklus kui kohapealt väljuv liiklus) 
 

Põhitee liiklus on sujuv kõikide variantide puhul. Trassivariant 5A järgib olemasoleva maantee trassi kogupikkuses, km 79,0-81,5 on uus I-klassi maantee paigutatud 

vahetult olemasoleva maantee kõrvale, ida poole, säilitades sel viisil olemasoleva maantee kogujateena. 5B kulgeb tänasest teest idapoolt,  möödudes kaugemalt 

olemasolevast hoonestusest ja säilitades Konuvere ning Päärdu külade terviku. 5C kulgeb alguses olemasolevast maanteest (Tallinn-Pärnu suunal) paremal, 

möödudes Konuvere külast läänepoolt ja seejärel kulgeb olemasolevast maanteest (Tallinn-Pärnu suunal) vasakul, möödudes Päärdu külast ida poolt. 

 

5A korral lõigatakse läbi kohalike teede võrk. Vaja on koguja- ja juurdepääsuteid sihtkohtadele, millele täna pääseb ligi olemasolevalt maanteelt otse. Põhitee 

ületamise võimalus mootorsõidukitele on teelõigul paikneva kolme liiklussõlme ja ühe riste kaudu. Vajaduse kolme liiklussõlme järgi põhjustab teelõigu lõikumine 

Vigala ja Velise jõgedega. Kui kolme liiklussõlme mitte ehitada, tuleks kahe jõe vahelisele alale juurdepääsuks ette näha vähemalt 2 silda üle jõe (üks kummalegi 

poole põhiteed). Vaja on ehitada üpris palju koguja- ja juurdepääsuteid. 

 

5B korral säilib olemasolev teedevõrk peaaegu tervikuna. Põhitee ületamise võimalus mootorsõidukitele on lõigu alguses ja lõpus paiknevate liiklussõlmede ning 

lõigul kokku oleva nelja riste kaudu. Ristete kaudu ületavad põhiteed maanteed nr 20165, 20171, 20204 ja üks kohalik tee. Kuna olemasolev maantee jääb 

kohalikuks teeks, on vajadus uute kogujateede järele oluliselt väiksem, kui trassivariant 5A ja natuke väiksem, kui trassivariant 5C ja 5D puhul. Põhitee trassi 

kulgemise osas häirib 5B kohaliku elu toimimist pisut rohkem, kui 5C ning natuke vähem, kui 5D ja oluliselt vähem kui 5A. Probleemiks kohaliku liikluse 

mõjutamise puhul on 3 riigimaanteed ja 1 kohalik tee millele, tuleb ehitada riste uue põhitee ületamiseks. 

 

5C korral säilib samuti olemasolev teedevõrk peaaegu tervikuna. Põhitee ületamise võimalus mootorsõidukitele on lõigu alguses ja ca 2,5 km enne lõigu lõppu 

paiknevate liiklussõlmede ning täiendavalt kahe lõigul oleva riste kaudu. Ristete kaudu ületavad põhiteed kohalikud teed. Kuna olemasolev maantee jääb kohalikuks 

teeks, on vajadus uute kogujateede järele väiksem, kui trassivariant 5A puhul, samas on kogujateede vajadus suurem, kui trassivariant 5B ja 5D puhul. Põhitee trassi 

kulgemise osas häirib 5C kohaliku elu toimimist natuke vähem, kui 5B ja oluliselt vähem kui 5A ja 5D. Eeliseks trassivariant 5B ees on põhitee möödumine 

Konuvere külast lääne poolt, mistõttu ei lõigata läbi kahte kohalikku riigimaanteed. Seega puudub siin vajadus ristete järele ning kohalik teedevõrk saab toimida 

edasi tänasel kujul. Teelõigu lõpuosas on pakutud välja kompaktne lahendus Velise jõe silla, Päärdu liiklussõlme ning ühe kohaliku tee riste jaoks. Liiklussõlmes ja 

ristes ei ole eraldi viadukti, vaid mõlemad kasutavad põhimaanteega lõikumiseks jõesilla täiendavaid avasid. Viimati mainitud põhjusel on eelpool võrdlustabelis 

arvestatud nii liiklussõlm, kui ka riste koefitsiendiga 0,5. 

 

5D korral lõigatakse teelõigu alguses (Konuveres) läbi kohalike teede võrk, siin on vaja koguja- ja juurdepääsuteid sihtkohtadele, millele täna pääseb ligi 

olemasolevalt maanteelt otse. Lõigu teises pooles (Päärdus) säilib olemasolev teedevõrk peaaegu tervikuna. Põhitee ületamise võimalus mootorsõidukitele on lõigu 

alguses ja ca 2,5 km enne lõigu lõppu paiknevate liiklussõlmede ning täiendavalt kahe lõigul oleva riste kaudu. Ristete kaudu ületavad põhiteed kohalikud teed., on 

vajadus uute kogujateede järele väiksem, kui trassivariant 5A (Kuna olemasolev maantee jääb Päärdu piirkonnas kohalikuks teeks) ja 5C puhul, samas on 

kogujateede vajadus suurem, kui trassivariant 5B puhul. Põhitee trassi kulgemise osas häirib 5D kohaliku elu toimimist natuke vähem, kui 5A Kuid rohkem kui 5B 

ja 5C. Eeliseks trassivariant 5A ees on põhitee möödumine Päärdu külast, mistõttu ei lõigata läbi kahte kohalikku teedevõrku nii suures osas. Teelõigu lõpuosas on 
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pakutud välja kompaktne lahendus Velise jõe silla, Päärdu liiklussõlme ning ühe kohaliku tee riste jaoks. Liiklussõlmes ja ristes ei ole eraldi viadukti, vaid mõlemad 

kasutavad põhimaanteega lõikumiseks jõesilla täiendavaid avasid. Viimati mainitud põhjusel on eelpool võrdlustabelis arvestatud nii liiklussõlm, kui ka riste 

koefitsiendiga 0,5. 

 

Põhiteele pealepääs toimub kõikide variantide puhul lõigu alguses paikneva Konuvere ja lõigu lõpus oleva Päärdu liiklussõlme kaudu, trassialternatiiv 5A puhul ka 

lõigu keskel paikneva sõlme kaudu. 

Kõikide trassivariantidega tagatakse mugav pealepääs põhiteele.  

Kokkuvõttes on trassivariandid liiklemise mõjude osas üpris võrdsed, kuigi mõningase eelise võib anda 5C-le, kuna sellega ei lõigata läbi kahte kohalikku 

riigimaanteed. 

 

1.2 Kergliiklus (sh pendelränne, olulised sihtkohad) 
 

Nii Konuveres kui ka Päärdus poolitab trassialternatiiv 5A külad, mistõttu muutuvad külasisese kergliiklemise teekonnad pikemaks ja aeganõudvamaks. Konuveres 

on kergliiklejatel võimalik ületada Vigala jõge ajaloolise kivisilla kaudu. Juhul kui valituks osutub trassivariant 5A, tuleks kaaluda kergliiklejatele ka Velise jõe 

ületamiseks võimaluse loomist. Sel juhul moodustuks kergliiklusmarsruutidest terviklik võrgustik. Trassivariandi 5A puhul võib kaaluda kergliiklejatele täiendavate 

põhitee ületamisvõimaluste loomist jõesildade alt.  

 

Trassialternatiivi 5B puhul saavad kergliiklejad kasutada kohalikuks teeks jäävat olemasolevat maanteed ning ületada põhiteed nelja riste ja kahe liiklussõlme kaudu. 

Täiendavaid kergliiklusristeid ehitama ei pea. 

 

Trassialternatiivi 5C puhul saavad kergliiklejad kasutada kohalikuks teeks jäävat olemasolevat maanteed ning ületada põhiteed kahe riste ja kahe liiklussõlme kaudu. 

Kergliiklejate teepikkuste lühendamise huvides on üks riste paigutatud Konuvere mõisateele, mitte Via Baltica olemasoleva ja uue trassi lõikumise kohale. 

Täiendavaid kergliiklusristeid ehitama ei pea. Põhiliseks 5C eeliseks 5B ees on see, et kohalike teid lõigatakse põhimaanteega vähem. 

 

Konuveres poolitab trassialternatiiv 5D küla, mistõttu muutuvad külasisese kergliiklemise teekonnad pikemaks ja aeganõudvamaks. Konuveres on kergliiklejatel 

võimalik ületada Vigala jõge ajaloolise kivisilla kaudu. 5D puhul võib kaaluda kergliiklejatele täiendavate põhitee ületamisvõimaluste loomist jõesilla alt. Päärdu 

piirkonnas saavad kergliiklejad kasutada kohalikuks teeks jäävat olemasolevat maanteed ning ületada põhiteed riste ja liiklussõlme kaudu. Täiendavaid 

kergliiklusristeid ehitama ei pea. 

 

Kergliikluse ohutu toimimise osas on trassialternatiivide järjestus: 5C, 5B, 5D ja 5A. 

 

1.3 Põhitee pikkus 
 

Variant 5A puhul (10 449 m) on põhitee pikkus 189m võrra lühem, kui 5B puhul (10 638 m), 295m võrra lühem, kui 5D puhul (10744) ja 629m võrra lühem, kui 5C 

puhul (11078). 
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2. Maakasutus ja ehitatud keskkond 
 

2.1 Mõju olemasolevale maakasutusele  
 

Võrreldavad trassilõigud jäävad hajaasustusega piirkonda, kus valdavalt on tegemist põllu- ja metsamajandusliku maakasutusega.  Variant 5A kulgeb peamiselt 

olemasoleval Tallinn-Pärnu maanteel; maantee rekonstrueerimisel I klassi nõuetele vastavaks jääb teekaitsevööndisse (ehk teele lähemale kui 50 m) 11 eluhoonet, 

lisaks sanitaarkaitsevööndisse 25 eluhoonet. Inimese puhkamine ja elamine tee sanitaarkaitsevööndis on tervisele ohtlik
20

. Trassivariant 5B (uus trass) kulgeb 

valdavas ulatuses metsasel alal; teekaitsevööndisse jääb 1 elamu, sanitaarkaitsevööndisse jääb lisaks 7 eluhoonet. Trassivariant 5C (uus trass) kulgeb samuti metsasel 

alal, teekaitsevööndisse jääb 1 eluhoone ning sanitaarkaitsevööndisse 6 eluhoonet. Trassivariant 5D kulgeb osaliselt olemasoleval trassil (5A, Konuvere külas) ning 

osaliselt uuel trassil (5B, Päärdu külas). Variandi uuele trassile viidav osa kulgeb valdavalt metsasel alal. Teekaitsevööndisse jääb 5 elamut, sanitaarkaitsevööndisse 

jääb lisaks 8 eluhoonet. 

 

Metsamaal muutub maakasutus tee rajamiseks vajaliku trassi ulatuses, lisaks rakenduvad tee kaitsevööndi ulatuses tegutsemise piirangud
21

. Tee rajamisega trassile 

5B ja 5C lõigatakse läbi praegu terviklikud metsamassiivid ja kasutuses olevad põllumaad. Tee rajamisel trassil 5A täiendavalt metsamassiive ega põllumaid läbi ei 

lõigata, põllumaadel laieneb mõjuvöönd seoses tee sanitaarkaitsevööndi laienemisega, kus ei ole lubatud rajada vilja- või marjaistandikku ega kasvatada juurvilja
22

. 

Variandi 5D rakendumisel laieneb mõjuvöönd seoses sanitaarkaitsevööndi laienemisega põllumaadel Konuvere külas, Päärdu küla aladel lõigatakse läbi praegu 

terviklikud metsamassiivid. 

Maantee kaitsevöönditesse jäävate elamute arvu poolest on eelistatumateks trassivariantideks 5B ja 5C, mille puhul toimub aga terviklike metsamassiivide läbi 

lõikamine. B ja C variandi omavahelises võrdluses võib anda mõningase eelistuse variandile 5B, mis järgib enam olemasolevaid katastripiire ega killusta 

maaomandit niivõrd kui variant 5C. 

 

Seades elukeskkonna olulisemaks metsamassiivide terviklikkusest, võib eelistada variante 5B ja 5C. Neist omakorda võib anda mõningase eelistuse 

variandile 5B. Kolmanda eelistuse saab anda variandile 5D. 

 

2.2 Vastavus üld- ja detailplaneeringutele ja omavalitsuse arenguplaanidele 
 

Analüüsitav trassilõik jääb Märjamaa valla ja Vigala valla piirile. Märjamaa valla üldplaneeringu lahendusega kavandatakse Konuvere külasse tootmismaad ning 

turismiala koos teenindava ettevõtlusega; 2006. aastal algatatud detailplaneeringuga kavandatakse elamuala välja arendamist. Vigala vallal üldplaneering puudub 

ning teadaolevalt ei ole trassivariantide piirkonnas detailplaneeringuid algatatud. Vallas on kaks arendatavat keskust: Vana-Vigala ja Kivi-Vigala, mis jäävad 

analüüsitavast trassilõigust eemale. Oluliseks väärtuseks loetakse looduskeskkonda. 

 

                                                 
20

 Teede- ja side ministri määrus nr 55 „Tee projekteerimise normid ja nõuded“, jõustunud 01.01.2000 
21

 Teede- ja sideministri määrus nr 59 „Tee ja tee kaitsevööndi kasutamise ja kaitsmise nõuded“, 01.01.2000 
22

 Teede- ja sideministri määrus nr 55 „Tee projekteerimise normid ja nõuded“, jõustunud 01.01.2000 
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Konuvere küla arenguplaane toetavad trassivariandid 5A, 5C ja 5D, mille puhul kavandatav elamuala jääb põhimaanteest eemale ning eritasandiline ristmik rajatakse 

üldplaneeringu lahendusega kavandatud piirkonda. Vigala valla arenguplaane toetab pigem trassivariant 5A, kuna selle rakendumisel ei kahjustata täiendavalt 

kohalikku looduskeskkonda; samas on selle variandi miinuseks olemasoleva küla poolitamine. Olemasolevate struktuuride säilimine on oluline ka edasise arengu 

seisukohast, kuna atraktiivne ja terviklik elukeskkond on üldjuhul arengu eelduseks. 

Selget eelistust trassivariantide vahel on keeruline välja tuua, kõige ebasoodsamaks variandiks kohalike arenguplaanide seisukohast võib lugeda 5B-d. 

 

2.3 Mõju asustusstruktuurile (barjääriefekt, teenuste kättesaadavus) 
 

Piirkonna asustus on valdavalt koondunud vooluveekogude – Vigala ja Velise jõe – ning väiksemate teede äärde. Märjamaa valla arengukava kohaselt kuulub 

Konuvere küla piirkonda, mille keskne asula on Paeküla, lähim suurem asula on Märjamaa alev. Päärdu küla on Vigala vallas suuruselt kolmas küla ligikaudu 90 

elanikuga, koha peal osutatakse üksikuid teenuseid. Lähimaks keskuseks on Kivi-Vigala, suurematest asulatest Märjamaa alev. 

 

Trassivariandi 5A puhul säilivad Konuvere küla elanike jaoks ligipääsud Paekülale ning Märjamaa alevile, probleemseks võib kujuneda külaelanike omavaheline 

suhtlus jõe ja põhimaantee ristumise piirkonnas, kus siiani on põhimaanteed kasutatud jõe ületamiseks ning samuti on olnud võimalik maantee ristisuunaline 

ületamine. Päärdu küla elanike jaoks säilivad ühendused Kivi-Vigala ning Märjamaaga, probleemiks võivad samuti kujuneda jõe- ning põhimaantee ületus, mis 

pärsib naabrite suhtlemist ning külakogukonna terviklikkust. Päärdu küla poolitatakse maanteega senisest tugevamalt. 

 

Trassivariandi 5B korral säilivad Konuvere ja Päärdu külade ühendused teeninduskeskustega, naabrite omavaheline suhtlemine on oluliselt vähem häiritud, kuna 

säilib võimalus senise põhimaantee ületamiseks ristisuunas ning selle kasutamiseks jõeületuskohana. Maanteega eraldatavad elamud jäävad külade tuumikust 

eemale, hajusa asustusega alale, kohalike teede põhimaanteega risti kulgevad liikumissuunad säilivad. 

 

Trassivariant 5C eraldab Konuvere küla hajusama asustusega lääneosa Vigala jõe ja praeguse põhimaantee ristumiskohal paiknevast külakeskusest. Ühendustee 

külakeskuseni pikeneb senisega võrreldes mõnevõrra.  Variandi lõunaosa on üldise paiknemise osas sarnane variandiga 5B, kuid kohalikku liiklust põhimaanteega 

ühendav liiklussõlm on variandi lõunaosast nihutatud Velise jõega ristumise kohale. Liiklussõlme nihutamine toob kaasa keerukama liiklusskeemi Velise jõe 

piirkonnas. Samas vastab selline sõlme paigutus paremini kohalikule välja kujunenud liiklusskeemile. Mõningane negatiivne mõju kaasneb variandi lõunaosas, kus 

suletakse läbipääs Päärdu ja Palase küla majapidamiste vahel piki kohalikku teed. Sellega pikeneb kogu Palase küla elanike teekond Kivi-Vigalasse ja Pärnu-

Jaagupisse ligikaudu 3 km võrra, kuna I klassi maantee rajamisega kaob ka Palase küla lõunapoolne juurdepääs põhimaanteele ning ülepääs sellest.  

 

Trassivariandi 5D korral säilivad Konuvere küla elanike jaoks ligipääsud Paekülale ning Märjamaa alevile, probleemseks võib kujuneda külaelanike omavaheline 

suhtlus jõe ja põhimaantee ristumise piirkonnas, kus siiani on põhimaanteed kasutatud jõe ületamiseks ning samuti on olnud võimalik maantee ristisuunaline 

ületamine. Variandi lõunaosa on üldise paiknemise osas sarnane variandiga 5B, kuid kohalikku liiklust põhimaanteega ühendav liiklussõlm on variandi lõunaosast 

nihutatud Velise jõega ristumise kohale (sarnaselt variandile 5C). Liiklussõlme nihutamine toob kaasa keerukama liiklusskeemi Velise jõe piirkonnas. Samas vastab 

selline sõlme paigutus paremini kohalikule välja kujunenud liiklusskeemile. Mõningane negatiivne mõju kaasneb variandi lõunaosas, kus suletakse läbipääs Päärdu 

ja Palase küla majapidamiste vahel piki kohalikku teed. Sellega pikeneb kogu Palase küla elanike teekond Kivi-Vigalasse ja Pärnu-Jaagupisse ligikaudu 3 km võrra, 

kuna I klassi maantee rajamisega kaob ka Palase küla lõunapoolne juurdepääs põhimaanteele ning ülepääs sellest. 
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Ühistranspordi jaoks võib üldjuhul lugeda soodsamaks varianti, mille korral I klassi maantee rajatakse uuele trassile, kuna sellisel juhul saab valdavalt jätkuda 

väljakujunenud ühistranspordikorraldus ning on võimalik kasutada olemasolevat infrastruktuuri. See puudutab eelkõige kohalikku ühistranspordikorraldust, läbivate 

kaugliinide kasutusmugavus võib maantee uuele trassile viimisega kannatada, kuna sellega seoses viiakse tõenäoliselt kaugliini peatus elamutest eemale. 

 

Konuvere küla terviklikkuse säilimise huvidest ning Palase küla liikumisvõimalustest lähtuvalt tuleks asustusstruktuuri seisukohast eelistada trassivarianti 

5B. Teise eelistuse võib anda variantidele 5C ja 5D koos soovitusega säilitada läbipääs piki kohalikku teed Palase ja Päärdu küla vahel ning kavandada 

põhimaanteele pealesõit  Päärdu külas praeguse põhimaantee ja uue trassi lõikumiskohal. 

 

 

3. Mõju inimesele 
 

3.1 Maantee visuaalne mõju (sh vaated, maastik, linnapilt) 
 

Variandi 5A puhul on maantee kui tehiselement maastikus ja vaadetes juba olemas. Kohalike elanike vaated  muutuvad eelkõige eritasandiliste lahenduste 

piirkonnas (3 suuremat liiklussõlme + 1 kohaliku tee ühendus) ning seoses müraseinte rajamise vajadusega, mida võib eeldada Konuvere ja Päärdu külas lõikudel, 

kus elamud jäävad maantee lähedusse. Teedel liiklejate jaoks muutuvad vaated samuti seoses eritasandiliste lahenduste ning müraseinte rajamisega. Maastikus ja 

vaadetes muutuvad senisest domineerivamaks tehiselemendid, võrrelduna loodus- ja maa-asula vaadetega. 

 

Variandi 5B puhul rajatakse maastikku uus tehiselement. Põhimaanteel liikujate vaated muutuvad metsasemaks. Kavandatud on 2 liiklussõlme ning 4 kohaliku tee 

ühendust. Liiklussõlmed jäävad metsasele alale ning ei mõjuta oluliselt kohalike elanike vaateid. Visuaalne häiring tekib eeldatavalt kohalike elanike jaoks, kelle 

igapäevastesse, valdavalt loodusliku iseloomuga vaadetesse tuuakse tehiselement või müraseinad. Mürabarjääride rajamise vajadus kaasneb suhteliselt lühemas 

ulatuses võrreldes variandiga 5A ning sarnases ulatuses võrreldes variandiga 5C. Erinevalt teistest variantidest tooks 5B rajamine eeldatavalt kaasa visuaalse 

häiringu Puenkalle linnamäel, mis on kohalike elanike poolt kasutuses kogunemiskohana. 

 

Variandi 5C puhul rajatakse maastikku uus tehiselement. Põhimaanteel liikujate vaated muutuvad metsasemaks. Kavandatud on 2 liiklussõlme ning 1 kohaliku tee 

ühendus. Liiklussõlmed jäävad valdavalt metsasele alale ning ei mõjuta oluliselt kohalike elanike vaateid. Visuaalne häiring tekib eeldatavalt kohalike elanike jaoks, 

kelle igapäevastesse, valdavalt loodusliku iseloomuga vaadetesse tuuakse tehiselement või müraseinad. Mürabarjääride rajamise vajadus kaasneb suhteliselt lühemas 

ulatuses võrreldes variandiga 5A ning sarnases ulatuses võrreldes variandiga 5B. 

 

Variandi 5D puhul rajatakse maastikku uus tehiselement vaid trassilõigu lõunaosas, kus põhimaanteel liikuja vaated muutuvad ühtlasi metsasemaks. Kavandatud on 

2 liiklussõlme ning 1 kohaliku tee ühendus. Liiklussõlmed jäävad valdavalt metsasele alale ning ei mõjuta oluliselt kohalike elanike vaateid. Visuaalne häiring tekib 

eeldatavalt kohalike elanike jaoks, kelle igapäevastesse, valdavalt loodusliku iseloomuga vaadetesse tuuakse tehiselement või müraseinad. Müraseinte rajamise 

vajadus kaasneb suhteliselt lühemas ulatuses võrreldes variandiga 5A ning mõnevõrra pikemas ulatuses võrreldes variantidega 5B ja 5C. 

 

Kokkuvõttes tuleb eelistus anda variandile 5C, mille puhul maastikus domineerivate eritasandiliste lahenduste arv on väikseim, säilivad vaated kohalike 

elanike kogunemiskohas ning mürabarjääride rajamise vajadus on suhteliselt madal. 
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3.2 Mõju tervisele (müra, vibratsioon, õhusaaste, raskemetallid) 

 
Müra mõju 

5A - Mitukümmend hoonestusala (sh mitu asulat) olemasoleva tee sanitaarkaitsevööndis ja ka müratsoonis. Hinnanguliselt tuleb rajada kuni 3000-3500 m ulatuses 

mürabarjääre. 

5B - Vähem kui kümmekond hoonestusala tee sanitaarkaitsevööndis ja müratsoonis. Uus tee ei läbi asulaid, kuid müratsooni jäävad mõned uued mõjutatavad alad. 

Hinnanguliselt tuleb rajada kuni 1000 m ulatuses mürabarjääre. Siiski küllaltki selge eelistus võrreldes 5A-ga. 

5C - Vähem kui kümmekond hoonestusala tee sanitaarkaitsevööndis ja müratsoonis. Uus tee ei läbi tihedalt hoonestatud asulaid, kuid müratsooni jäävad mõned uued 

mõjutatavad alad. Hinnanguliselt tuleb rajada kuni 1000 m ulatuses mürabarjääre. Siiski küllaltki selge eelistus võrreldes 5A-ga ja üldjoontes sarnane 5B mõjudega. 

5D – Ligi paarkümmend hoonestusala (sh Konuvere asula) olemasoleva tee sanitaarkaitsevööndis ja müratsoonis ning üksikud eluhooned uue trassilõigu 

müratsoonis. Hinnanguliselt tuleb rajada kuni 1500-2000 m ulatuses mürabarjääre. 

 

Vibratsiooni mõju korreleerub üldjuhul müraga. Vibratsiooni saab vähendada sobivate tehniliste lahenduste kasutamisega ja liigniiskete alade vältimisega. 

Olemasoleva tee kvaliteedi parandamisega väheneb vibratsioon ka olemasoleva tee ümbruses. Erinevus variantide vahel ei ole olulise tähtsusega. 

 

Õhusaaste ja raskemetallide leviku osas on mõnevõrra eelistatud samuti 5B ja 5C variandid, kuna need asuvad enam tundlikest elualadest eemal, aga kuna vastav 

mõju ulatub vaid tee vahetusse lähedusse, ei ole vastav aspekt määrava tähtsusega. Olemasolevat teetrassi järgivatest variantidest on 5D parem kui 5A. Õhusaaste 

levik sõltub olulisel määral ka liikluse sujuvusest, mis on I klassi maantee korral tagatud mõlema variandi puhul, ülenormatiivseid õhusaaste kontsentratsioone teest 

eemal oodata ei ole. 

 

3.3 Mõju inimese varale 
 

Mõju inimese varale on käsitletud sõltuvalt teekaitsevööndisse jäävate elamute arvust, põhimaantee kui mõjuteguri kogupikkusest ning võõrandatava eramaa 

hulgast. Teekaitsevööndisse jäävate elu- ja muude hoonete arvu poolest on selgelt eelistatumad variandid 5B ja 5C: 5A puhul jääb teekaitsevööndisse 11 elamut ja 9 

muud hoonet; variandi 5B korral jääb teekaitsevööndisse 1 elamu ja 0 muud hoonet; variandi 5C korral jääb teekaitsevööndisse 1 eluhoone ja 0 muud hoonet; 

variandi 5D korral jääb teekaitsevööndisse 5 eluhoonet ja 0 muud hoonet. Põhimaantee kogupikkuse osas on mõnevõrra eelistatum variant 5A: 5A pikkuseks on 

10449 m, võrrelduna 5B 10631 meetriga, 5C 11078 meetriga ja 5D 10744 meetriga . Uuel trassil pikeneks põhimaantee ligikaudu 1,7 % võrra variandi 5B korral, 

ligikaudu 6 % võrra variandi 5C korral ning ligikaudu 2,8 % võrra. Teetrassi rajamisest tulenevalt on variandi 5A puhul vaja võõrandada ligikaudu 41,28 ha 

eraomanduses olevaid maid, variandi 5B puhul ligikaudu 41,5 ha, variandi 5C puhul ligikaudu 63,57 ha ja variandi 5D puhul ligikaudu 32,96 ha eraomanduses 

olevaid maid. Teekaitsevööndisse jäävate hoonete seisukohast on soodsateks variantideks 5B ja 5C; põhimaantee pikkuse osas tuleks eelistada varianti 5A; 

võõrandatavate eramaade osas on soodsaim variant 5D. 

 

Seega on selget eelistust keeruline seada. Mõningase eelistuse võib ehk anda variandile 5B, mille puhul teekaitsevööndisse jääb vaid üks eluhoone, 

põhimaantee pikkus on vaid 189 m pikem lühimast ning võõrandatava eramaa hulk on võrreldavate variantide keskmine. 
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3.4 Mõju puhkamisvõimalustele 
 

Laiemalt tuntud puhkepiirkondi käsitletavale alale ei jää. Trassivariandi 5B vahetusse lähedusse jääb Puenkalle linnusel paiknev Jõeääre küla külaplats, mida 

kohalikud elanikud kasutavad kooskäimiskohana. Seega on variandil 5B negatiivne mõju puhkamisvõimalustele kohalikul tasandil, teistel trassivariantidel taoline 

mõju puudub. 

 

 

4. Majanduslikud mõjud 
 

 

4.1 Teehoolduskulud 
 

I klassi nõuetele vastava maantee rajamine mõjutab läbi teehoolduse valla- ja riigieelarvet; eelkõige põhitee kogupikkuse kaudu teel sõitjate aja- ja kütusekulu ning 

seeläbi kaudselt majandust laiemalt.  

Põhimaantee kogupikkuse poolest on mõnevõrra soodsam variant 5A, mis on 182 m võrra lühem kui 5B, 629 m võrra lühem kui 5C ning 295 m võrra lühem kui 5D. 

Arvestada tuleb ka rajatavate kogujateede hooldamise kuludega, mida saab võrrelda lähtuvalt kogujateede kogupikkusest, vastavalt variandi 5A korral 7447 m, 

variandi 5B korral 1330m, variandi 5C korral 4165 m ning variandi 5D korral 2430 m. Uute trasside variantidele lisandub kogujateeks muutuva praeguse 

põhimaantee (või selle osa) hooldamise kulu vastavalt 5B puhul 10454 m, 5C puhul ~8700m ja 5D puhul ~5200 m. Kokkuvõttes, arvestades põhitee ning 

kogujateedena kasutatavate teede kogupikkust, on teehoolduskulud eeldatavalt kõige väiksemad variandi 5A korral ning mõnevõrra suuremad variandi 

5D korral. 
 

 

4.2 Mõju ettevõtluskeskkonnale 
 

Ettevõtlus piirkonnas on väheaktiivne, peamiseks tegevusalaks on põllumajandus. Põllumajandusliku tegevuse jätkumise seisukohast on soodsamaks variandiks 5A, 

kuna sel juhul toimub põllu- ja karjamaade läbi lõikamine suhteliselt kõige väiksemas ulatuses. Põllumajandusliku ettevõtluse seisukohast on oluline ka ligipääs 

karja-, heina- ja põllumaadele mööda kohalikke teid. Ligipääsud põhimaanteele ning põllumaadele tagatakse kogujateede kaudu, kuid seoses põhimaantee 

juurdepääsude limiteeritusega pikenevad läbitavad vahemaad, seda kõigi trassivariantide korral. 

 

I klassi maantee rajamine vähendab maantee äärde jäävate alade atraktiivsust, kuna puudub juurdepääsude rajamise võimalus. Atraktiivseks muutuvad eelkõige 

liiklussõlmede ümbrused, mis on logistiliselt soodsas positsioonis. Kuna kohapealne tarbijaskond on väike, saab teenindav ettevõtlus keskenduda eelkõige 

möödasõitjatele/turistidele. Sellest seisukohast on soodsamaks variandiks 5A, mille puhul liiklussõlmesid on rohkem ning need asuvad potentsiaalsetele 

turismiobjektidele – Päärdu mõisale ning Konuvere linnamäele – lähemal. 
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5. Mõju kultuuriväärtustele 
 

5.1 Muinsuskaitse alused objektid ja alad 
 

Trassivariandi 5A lähedusse jäävad järgmised mälestised: Puenkalle linnus Konuvere külas koos selle kavandatava kaitsevööndiga (reg nr 12080), Konuvere sild 

koos kaitsevööndiga (reg nr 15278), Päärdu mõisa peahoone, jääkelder ja park koos kaitsevööndiga (reg nr-d vastavalt 15377, 15379 ja 15378).  Neist vahetult trassi 

äärde jääb Konuvere sild ning selle kaitsevöönd. Maantee rajamisel sild säilib ning jääb kasutusse kergliiklussillana, põhimaanteelt avaneb mälestisele vaade 

Tallinn-Pärnu suunal. 

Trassivariandi 5B lähedusse jäävad järgmised mälestised: Puenkalle  linnus Konuvere külas koos selle kavandatava kaitsevööndiga (reg nr 12080). Trassivariant 

läbib kavandatavat mälestise kaitsevööndit ning Muinsuskaitseametilt saadud täpsemate andmete kohaselt ka mälestise maa-ala. 

Trassivariandi 5C lähedusse jäävad järgmised mälestised: Konuvere sild koos kaitsevööndiga (reg nr 15278), Konuvere mõisakompleks (reg nr-d 15275, 15276, 

15277). Vahetult trassi äärde mälestisi ei jää.  

Trassivariandi 5D lähedusse jäävad järgmised mälestised: Puenkalle linnus Konuvere külas koos selle kavandatava kaitsevööndiga (reg nr 12080), Konuvere sild 

koos kaitsevööndiga (reg nr 15278). Neist vahetult trassi äärde jääb Konuvere sild ning selle kaitsevöönd. Maantee rajamisel sild säilib ning jääb kasutusse 

kergliiklussillana, põhimaanteelt avaneb mälestisele vaade Tallinn-Pärnu suunal. 

Vastavalt muinsuskaitseseadusele
23

 on mälestise rikkumine või hävitamine keelatud, mälestise kaitsevööndis tehtavad tegevused (sh teede rajamine) tuleb 

kooskõlastada Muinsuskaitseametiga. Trassivariandid 5A ja 5B läbivad mälestise kaitsevööndit ning jäävad mälestisest vähem kui 100 m kaugusele, sealjuures 

variant 5B ohustab otseselt Puenkalle linnuse säilimist. Muinsuskaitseameti ja selle juures tegutseva arheoloogiamälestiste ekspertnõukogu seisukohale vastavalt on 

välistatud maanteetrassi kavandamine mälestise nr 12080 ning selle kaitsevööndi alale
24

. Samas on Muinsuskaitseamet seisukohal, et maantee rajamine osaliselt 

mälestise nr 15278 kaitsevööndi alale on võimalik
25

.   Mälestiste ohutuse seisukohast võib soodsateks variantideks lugeda 5C, 5D ja 5A. Esimese puhul möödub 

trass mälestistest kõige kaugemalt ning tagatud on nende säilimine, viimase kahe puhul säilib mälestise eksponeeritus põhimaanteelt avanevates vaadetes. 

 

5.2 Kultuuriline keskkond (sh väärtuslikud maastikud, miljööväärtus, traditsiooniline elulaad jne) 
 

Kõik trassivariandid läbivad kohaliku tähtsusega Konuvere väärtmaastikku. Rapla maakonnaplaneeringu teemaplaneeringus „Asustust ja maakasutust suunavad 

keskkonnatingimused“, mille koostamise käigus väärtuslik maastik on määratletud, tuuakse välja vajadus taastada Konuvere luhaniidud ning korrastada linnamägi. 

Määratletud väärtuste säilimise seisukohast on oluline vältida uusi tehiselemente maastikus ning tagada Konuvere linnamäe puutumatus. Neile tingimustele 

vastavad kõige paremini variandid 5A ja 5D. Soodsaks võib lugeda ka varianti 5C, mille korral säilib linnamägi, kuid maastikku muudetakse uue tehiselemendi 

rajamisega. 

                                                 
23

 Jõustunud 01.04.2002 
24

 E-kiri A. Kraut’ilt, Muinsuskaitseameti arheoloogiamälestiste peainspektorilt 25.11.2010 (kiri on lisatud planeeringu menetlusdokumentatsiooni kausta). 

25
 Väljavõte Muinsuskaitseameti kooskõlastamise komisjoni 08.02.2011 koosoleku protokollist (väljavõte on lisatud planeeringu menetlusdokumentatsiooni kausta). 
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Miljööväärtuslikke alasid ei ole trassivariantide piirkonnas vastavalt Märjamaa valla üldplaneeringu lahendusele määratletud. Vigala valla territooriumil ei ole 

miljööväärtuslikke alasid määratletud. 

Pärandkultuuri objektid esindavad piirkonna kultuuri ja ajaloo erinevaid aspekte, olles seotud asustuse kujunemislooga, maa ja rahva ajalooga, kogukonna ajalooga, 

traditsioonilise elulaadiga, metsamajanduse ajalooga ning kohaliku tööndusega. Oluline on pärandkultuuri objektide kui aja- ja kultuuriloo kandjate säilimine ning 

eksponeeritus. Maantee rajamisel võivad lähikonda jäävad pärandkultuuri objektid hävida või sattuda sobimatusse ümbrusesse. Trassivariandi 5A korral jäävad 

lähikonda järgmised pärandkultuuri objektid: Konuvere sild, Tallinn-Pärnu postimaantee, Koskharu saun ja heinamaa, Päärdu vesiveski, Männa savitööstus. 

Trassivariandi 5B korral jäävad lähikonda järgmised pärandkultuuri objektid: Männa savitööstus, Tallinn-Pärnu postimaantee, Jalapere heinaküün, Konuvere linnus. 

Trassivariandi 5C korral jäävad lähikonda järgmised pärandkultuuri objektid: Koskharu saun ja heinamaa, Idvandi metsavahikoht, Pondi talu, Pipra postijaam, Raba 

oja, Paardu lasketiir. Trassivariandi 5D korral jäävad lähikonda järgmised pärandkultuuri objektid: Konuvere sild, Tallinn-Pärnu postimaantee, Koskharu saun ja 

heinamaa, Idvandi metsavahikoht, Pondi talu, Pipra postijaam, Raba oja, Paardu lasketiir. Pärandkultuuri objektide säilimise seisukohast on soodsateks 

variantideks 5A , 5C ja 5D, kuna 5B puhul lõigatakse läbi Tallinn-Pärnu postimaantee (ühendust ei säili) ning ohustatud on Konuvere linnusekoha säilimine. 

 

 

6. Mõju looduskeskkonnale 

 
6.1 Geoloogia, pinnas, pinna- ja põhjavesi (sh maaparandussüsteemid) 

 

Kõik trassivariandid  ristuvad põhjapoolses osas Aruküla peakraaviga, keskosas Vigala jõega, lõunaosas Velise jõega ning Pallase peakraaviga. Trass 5B kulgeb 

idasuunas paiknevale Kilgi soole mõnevõrra ligemal kui 5A, 5C ning 5D variandid. Kõik trassivariandid kulgevad keskmiselt kaitstud põhjaveega alal, kus 

pinnakattes levivad  valdavalt savikad limnoglatsiaalsed setted ja järvesetted (liivad) paksusega kuni 20 m. Trassilõikude alguses on turba levikuala. Kõik 

trassivariandid kulgevad valdavas osas üle maaparandussüsteemide. Natuke vähem kulgeb üle maaparandussüsteemide variant 5D, kuid see erinevus teiste 

trassivariantidega on vähene ja mingit olulist eelist ei anna. 

Olulist eelist ei saa anda ühelegi trassivariandile. Vähene eelis on variantidel 5A, 5C ning 5D, mis kulgevad kaugemalt mööda Kilgi soost, mille vahetus läheduses 

kulgeb trass 5B. 

 

 

6.2 Taimestik, loomastik ja rohevõrgustik (sh loomade liikumine, teeületus) 
 

Variant 5A kulgeb olemasolevas teekoridoris. Ülejäänud variandid kulgevad rohkemal või vähemal määral uuel trassil ning killustavad taimestikku ja ulatuslikku 

rohevõrgustiku koridori. Lõunapoolsemas osas kulgevad kõik uued trassivariandid olemasolevast maanteest ida pool ja ületavad Velise jõe uues kohas. Trassid 

ületavad selles piirkonnas Velise jõe kaldavööndis asuvaid märja lamminiidu kkt inventeeritud niitusid. Velise jõest lõuna poole jääv ala, mida teetrassid 5B, 5C ja 

5D killustavad, on kaetud metsaga, mis on kohati üle saja aasta vana männi palumets, kohati noorem (ca 30 aastane) kuuse-kase segamets. 

Põhjapoolses osas kulgeb 5B olemasolevast teest ida pool ja läbib ulatuslikke metsa-alasid, valdavalt palumetsa kkt männi enamusega puistuid. Variant 1C seevastu 

kulgeb põhjapoolses osas olemasolevast teest lääne pool, läbib Vigala jõe juures Konuvere hoiualasse kuuluvaid lamminiite (niiske pärisaruniidu kkt), Vigala jõe 
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äärset rohevõrgustiku ala ja ca 1, 5 km ulatuses metsaga kaetud ala (50-70 aastane palumets). Trassivariant 5D on viimastest eelistatum, kuna kulgeb põhjapoolses 

osas olemasoleval trassil ja säästab seal mõju taimestikule. 

Kokkuvõttes on taimestiku seisukohast selgelt eelistatud variant 5A, kuna see ei too kaasa metsaraadamist teetrassile jäävalt alalt, ei killusta täiendavalt 

metsamassiive ning ei läbi täiendavaid lamminiite. Ülejäänud variantidest on variandil 1D mõningane eelis 1B ja 1C ees. 

 

Loomastiku seisukohast võib samuti eelistada varianti 5A, mis kulgeb olemasoleval trassil. Praegune teetrass sellel ca 10 km pikkusel lõigul ristub Vigala jõega 

(Konuvere sild). Enne ja pärast jõge ristub tee suuremate metsamassiividega, mis on ühtlasi määratud ka maakondliku rohevõrgustiku koridorideks. Need koridorid 

on loomaõnnetuste info järgi  suhteliselt intensiivseks uluksõraliste liikumise alaks (enne jõge km 74-76 ja pärast jõge km 78-80 on õnnetustesse sattunud peamiselt 

kitsed ja põdrad). Nendele teelõikudele on vajalik kaaluda leevendavate meetmete kavandamist. 

 

Kuna ülejäänud trassid (5B, 5C, 5D) kulgevad olemasoleva teega paralleelselt, ristudes samuti Vigala jõega ja  rohevõrgu koridoridega enne ning pärast jõge, siis on 

loomastiku liikumisvõimaluste ja rohevõrgu seisukohalt tegu suhteliselt sarnase olukorraga (nagu ka 5A trassi kirjelduses). Samas kulgevad uued trassid võrreldes 

5A-ga oluliselt pikemas ulatuses läbi piirkonna metsamassiivide. Maantee viimine uuele trassile on suurema mõjuga kuna sellisel juhul oleks tegu uue loomade 

elupaiku killustava ja rohekoridori konfliktala tekitava joonelemendi väljaehitamisega. Kõik uued trassid läbivad keskmises ja lõunapoolsemas osas suuri 

metsamassiive ja rohevõrgustiku ala. Variandi 5D selgeks eeliseks 5B ja 5C ees on asjaolu, et põhjapoolses osas kulgeb see olemasoleval trassil ja ei tekita 

täiendavat konflikti teadaolevas loomade liikumispiirkonnas Vigala jõe ümbruses. 

 

5B puhul saab positiivse asjaoluna välja tuua, et selle variandi puhul on võimalik uus sild Vigala jõele kujundada ilmselt paremini loomaläbipääsuks kui praegune 

sild kui seda rekonstrueerida (nimelt on Konuvere sillaalune ka praegusel trassil paljudele loomadele läbitav, kuid Konuvere vana sild on kallasrajal takistavaks 

elemendiks). 5C variandi puhul oleks uue silla asukoht olemasolevatele elamutele suhteliselt lähedal avatud maastikus, mis ei ole funktsioneeriva loomaläbipääsu 

ehitamise seisukohalt nii hea kui 5B alternatiivi puhul- toetav looduslik haljastus silla asukoha ümber.   

Kui viia tee uuele trassile (nii 5B kui ka 5C) siis oleks vanal trassil piisavalt väike liikluskoormus, mis ei oleks loomadele oluliseks tõkkeks ning uuel trassil toimiv 

läbipääs. 

 

6.3 Kaitstavad loodusobjektid 
 

Variant 5A kulgeb olemasoleval trassil ja täiendavat olulist mõju kaitstavatele loodusobjektidele kaasa ei too. 

 

Trassi 5B algusosa kulgeb vahetult Konuvere Natura loodusala kõrvalt (selle ääres) ning trassivariandist (keskosas) ca 60 m kaugusele jääb Velise-kilgi Natura 

variala (7140). Ühtlasi läbib trass 5B II kaitsekategooria metsise elupaika ning piirkonnas (trassist mõnevõrra idapool) on registreeritud veel ka teiste kaitsealuste 

liikide esinemine (händkakk, õõnetuvi, musträhn, öösorr, laanepüü). 

 

Trassi 5C koridor läbib Konuvere hoiuala (Vigala jõe lamminiitusid). Positiivne on see, et need lamminiidud on  kavandatava silla asukohas suhteliselt kitsa ribana, 

mistõttu häiring on võimalikult väike. Siiski, kui uue tee trajektoor lõikab Natura ala võib kaasneda elupaigatüüpide mõningane hävitamine loodusalal. 5B alla 

jäävatest kaitsealuste lindude elupaikadest jääb trass 5C eemale. 
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Trassikoridor 5D kulgeb põhjapoolses osas olemasoleva trassil ja väldib täiendavat mõju Konuvere hoiualale. Trassi keskmises osas kulgeb 5D vahetult II 

kaitsekategooria metsise elupaika kõrval, aga erinevalt 5B-st ei läbi seda. 

 

Kaitstavate loodusobjektide seisukohast on eelistatud trassikoridorid 5A ja 5D, mis täiendavat olulist mõju kaitstavatele loodusobjektidele ei avalda. 

 

 

6.4 Regionaalne õhukvaliteet ja kliima 
 

Lokaalselt on õhusaastega seotud mõjud analüüsitud kriteeriumi 3.3 all. Regionaalselt on õhu kvaliteedi ja kliima osas mainimisväärsed erinevused võimalikud vaid 

juhul, kui esineb oluline vahe teepikkuses, liikluse sujuvuses, liikluse koguhulkades või ühistranspordi kasutamise määras. Antud hetkel antud teemades olulist 

erinevust variantide vahel oodata ei ole. 

 

7. Ehitusaegsed mõjud  
 

7.1 Ehitusaegne liikluskorraldus 
 

Trassivarianti 5A saab ehitada lõigu kaupa, sest siin on sageli I-klassi maantee uus niit kord ühel kord teisel pool olemasolevat teed. Probleemiks kujuneb 

üleminekukohtade väljaehitamine. Viimane eeldab liikluse osalist ümbersuunamist ehituse ajal ja kiirusepiirangut kogu ehitusperioodi vältel.  

 

Trassivariandi 5B saab valmis ehitada ilma liiklust takistamata (mõningane liikluse häiritus võib tekkida ainult maanteedel nr 20165, 20171, 20204 ristete rajamise 

ajal). 

 

Trassivariandi 5C saab valmis ehitada ilma liiklust takistamata (mõningane liikluse häiritus võib tekkida ainult olemasoleva ja uue põhitee trassi lõikumiskoha ja 

maantee nr 20165 liiklussõlme, rajamise ajal). 

 

Trassivarianti 5D saab teelõigu esimeses osas ehitada lõigu kaupa, sest siin on sageli I-klassi maantee uus niit kord ühel kord teisel pool olemasolevat teed. 

Probleemiks kujuneb üleminekukohtade väljaehitamine. Viimane eeldab liikluse osalist ümbersuunamist ehituse ajal ja kiirusepiirangut kogu ehitusperioodi vältel. 

5D lõigu teise poole saab valmis ehitada ilma liiklust takistamata (mõningane liikluse häiritus võib tekkida ainult maantee nr 20165 liiklussõlme, rajamise ajal). 

 

 

7.2 Tundlikud alad (inimasustus, looduslikud alad) 
 

5A - Ehitustegevuse mõju elamualadele suurem. 

5B ja 5C - Ehitustegevuse mõju looduskeskkonnale (sh Natura aladele, kaitsealuste lindude elupaikadele) on suurem. 

5D on eelmiste variantide vahepealne variant – põhjapoolses osas suurem mõju elamualadele, lõunapoolses osas looduskeskkonnale. 

Kokkuvõttes ei saa välja tuua olulist eelistust. 
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8. Maksumus ja ressursikasutus 
 

5A maksumus – 318,34 milj kr. 

5B maksumus – 362,14 milj kr. 

5C maksumus – 409,61 milj kr. 

5D maksumus – 372,19 milj kr. 

Maksumuse järgi võib selgelt eelistada varianti 5A. 

 

Ressursikasutuse osas on samuti trassialternatiivid 5B ja 5C kulukamad, sest kasutusele tuleb võtta täiesti uut maad tee jaoks ning materjalikulu on suurem. 5D on 

keskmiselt kulukas, sest siin säilib arvestatavas mahus olemasolev tee koridor. 5A puhul tuleb olemasolevat tee maa-ala laiendada ning on võimalus arvestatavas 

koguses senise tee materjali taaskasutamiseks. Siia lisanduvad küll uued koguja- ja juurdepääsuteed, kuid need on tunduvalt vähem ressursimahukad kui I-kassi 

maantee. Trassialternatiivi 5C puhul on oluliseks eeliseks (võrreldes 5B-ga) see, et uus trass lõikub olemasoleva põhimaanteega teelõigu keskosas. See loob eelduse 

ehitada teelõik vajaduse korral välja kahes osas, mis trassialternatiivi 5B puhul on täiesti välistatud. Võimalus uue teelõigu ehitamiseks osade kaupa on omakorda 

ressursisäästlik. Etapiviisiliselt saab realiseerida ka enam olemasoleval trassil kulgevaid variante 5A ja 5D. 

 

Võrdluse tulemusena tehtud järeldused: 
 

Variant 5A – olemasoleval trassil – on eelistatud majanduslike mõjude kriteeriumi (summaarselt lühem teedevõrk, säilivad põllumaad) ja looduskeskkonna 

kriteeriumi (tee olemasoleval trassil, Natura alade vältimine) järgi ning on soodne ka kultuuriväärtuste kriteeriumi järgi. 5A miinuseks on suurim mõju 

olemasolevale asustusele ning olemasoleva tee ääres elavatele inimestele. 

 

Variant 5B – uuel trassil – väldib (sarnaselt 5C-ga) mõju olemasoleva tee äärsetele elanikele ning sobib enam olemasoleva maakasutusega. 5B miinuseks on suurem 

mõju loodus- ning kultuuriväärtustele. Ühtlasi on 5B puhul tegu pika ümbersõiduga, mis tuleb ehitada välja ühes etapis ning mille realiseerimine on seetõttu kulukas 

ning keerukas.  

 

Varianti 5C – uuel trassil – võib pidada soodsaimaks liikluskorralduse seisukohalt ning ka ehitusaegsed mõjud on selle variandi puhul väikseimad. Ühtlasi on variant 

5C soodne mõju osas olemasoleva tee ümbruses elavatele inimestele (sarnaselt 5B-ga). 5C suureks miinuseks on selgelt suurim põhitee pikkus ning ka selgelt suurim 

arvestuslik ehitusmaksumus (kuigi ehitust soodustab võimalus uus trass realiseerida kahes etapis). 

 

Variant 5D on kompromiss- hübriidlahenduseks olemasoleva ja uue trassi vahel, kulgedes põhjapoolsemas osas olemasoleval trassil ning lõunapoolsemas osas uuel 

trassil. Enamike kriteeriumite osas (nagu näiteks mõju inimesele, mõju looduskeskkonnale, ehitusaegsed mõjud, maksumus, mõju maakasutusele ja 

asustusstruktuurile, majanduslikud mõjud) on variant keskmiste mõjudega. Kultuurilisele keskkonnale soodne variant. Ühtlasi võimaldab variant etapiviisilist 

realiseerimist. 
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Lõik 6 – Jädivere (km 87,5 – 92,0) 
 

KRITEERIUM 6 A (olemasolevat trassi 

järgiv variant) 

6 B (uuel trassil lõigu 

lõpuosas 

6 C (uuel trassil kogu lõigu 

ulatuses) 
1. Mõju liiklemisele 

1.1 Liiklemise loogilisus/sujuvus (nii 

olemasolevatele kui kavandatavatele aladele, 

olulised sihtkohad, kogujateed, sh 

juurdepääsude pikenemine; sh nii kohapealne 

liiklus kui kohapealt väljuv liiklus)  

1.2 Kergliiklus (sh pendelränne, olulised 

sihtkohad) 

1.3 Põhitee pikkus 

1.1 Oluliselt häiritud kohalik liiklus 

ja ligipääs kohalikesse 

sihtkohtadesse, sest uus magistraal 

tuleb olemasoleva tee trassile.  

Kogujateid vaja 6555m, 

liiklussõlmi 1 ja risteid 1. 

1.2 Vaatamata uue põhitee 

paiknemisele tänasel trassil, ei ole 

ette näha olulisi probleeme 

kergliikluse toimimisele. 

Kergliiklejad saavad kasutada uusi 

kogujateid. 

1.3   4530m 

1.1 Oluliselt häiritud kohalik liiklus 

ja ligipääs kohalikesse 

sihtkohtadesse rohkem kui poole 

lõigu pikkuses, sest selles ulatuses 

tuleb uus magistraal olemasoleva 

tee kohale.  Kogujateid vaja 5235m, 

liiklussõlmi 1 ja risteid 1. 

1.2 Vaatamata uue põhitee 

paiknemisele rohkem kui poole 

lõigu pikkuses tänasel trassil, ei ole 

ette näha olulisi probleeme 

kergliikluse toimimisele. Kerg-

liiklejad saavad kasutada nii uusi 

kogujateid kui ka olemasolevat 

maanteed, mis jääb samuti 

kogujateeks. 

1.3 Põhitee pikkus 4512m 

1.1 Sujuvalt toimib kohalik liiklus ja 

ligipääs kohalikesse sihtkohtadesse, 

sest olemasolev teedevõrk säilib.  

Kogujateid vaja 3337m, 

liiklussõlmi 1 ja risteid 1. 

1.2 Kergliiklejad saavad kasutada 

olemasolevat maanteed, mis jääb 

kohalikuks teeks. Seetõttu ei ole ette 

näha olulisi probleeme kergliikluse 

toimimisele. 

1.3 Põhitee pikkus 4542m 

2. Maakasutus ja ehitatud keskkond 

2.1 Mõju olemasolevale maakasutusele  

2.2 Vastavus üld- ja detailplaneeringutele ja 

omavalitsuse arenguplaanidele 

2.3 Mõju asustusstruktuurile (barjääriefekt, 

teenuste kättesaadavus) 

 

2.1 olulist erinevust ei ole 

2.2 olulist erinevust ei ole 

2.3 ühendused teeninduskeskustega 

säilivad; tekib vajadus osade 

majapidamiste 

ümberorienteerimiseks; barjääriefekt 

tugevam, kuna kahele poole 

põhimaanteed jäävad majapidamised 

teele lähemal 

2.1 olulist erinevust ei ole 

2.2 olulist erinevust ei ole 

2.3 ühendused teeninduskeskustega 

säilivad; tekib vajadus osade 

majapidamiste 

ümberorienteerimiseks; 

barjääriefekt keskmine, kuna trassi 

lõunaosa suunatakse ümber  

 

2.1 olulist erinevust ei ole 

2.2 olulist erinevust ei ole 

2.3 ühendused teeninduskeskustega 

säilivad; vajadust majapidamiste 

ümberorienteerimiseks ei teki; 

barjääriefekt nõrgem, kuna kahele 

poole põhimaanteed jäävad 

majapidamised teest kaugemal 
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3. Mõju inimesele 

3.1 Maantee visuaalne mõju (sh vaated, 

maastik, linnapilt) 

3.2 Mõju tervisele (müra, vibratsioon, 

õhusaaste, raskemetallid) 

3.3Mõju inimese varale 

3.4 Mõju puhkamisvõimalustele 

3.1 mõjutatakse suhteliselt kõige 

suuremat hulka elanikke; uut 

tehiselementi maastikku ei looda 

3.2 Ca 15 hoonestusala olemasoleva 

tee sanitaarkaitsevööndis ja ka 

müratsoonis. 

3.3 elamuid teekaitsevööndis – 6, 

muid hooneid teekaitsevööndis – 5; 

põhimaantee pikkus – 4530 m; 

võõrandatavaid eramaid – 22,3 ha 

3.4 säilib Enge jõe äärne paljand 

 

3.1 mõjutatakse suhteliselt 

suuremat hulka elanikke; maastikku 

luuakse uus tehiselement suhteliselt 

lühemal lõigul 

3.2 Võrreldes variandiga 6A mõned 

hooned vähem müratsoonis. 

3.3 elamuid teekaitsevööndis – 4, 

muid hooneid teekaitsevööndis – 4; 

põhimaantee pikkus – 4512 m; 

võõrandatavaid eramaid – 24,3 ha 

3.4 säilib Enge jõe äärne paljand 

3.1 mõjutatakse suhteliselt väiksemat 

hulka elanikke; maastikku luuakse 

uus tehiselement suhteliselt pikemal 

lõigul 

3.2 Võrreldes teiste variantidega 

(eriti variandiga 6A) mõned hooned 

vähem müratsoonis. 

3.3 elamuid teekaitsevööndis – 0, 

muid hooneid teekaitsevööndis –1; 

põhimaantee pikkus – 4542 m; 

võõrandatavaid eramaid – 36,86 ha 

3.4 Enge jõe äärse paljandi säilimine 

on ohus 

4. Majanduslikud mõjud 

4.1 Teehoolduskulud 

4.2 Mõju ettevõtluskeskkonnale 

4.1 põhimaantee pikkus – 4530 m, 

rajatavate kogujateede pikkus – 6555 

m 

4.2 ligipääsud säilivad; metsa- ja 

põllumaid täiendavalt läbi ei lõigata; 

suhteliselt ebasoodsam olemasoleva 

teeninduspunkti jaoks 

4.1 põhimaantee pikkus – 4512 m, 

rajatavate kogujateede pikkus – 

5235 m; lisandub praegune 

põhimaantee kogujateena – 4530 m 

4.2 ligipääsud säilivad; toimub 

metsa- ja põllumaade läbi 

lõikamine trassilõigu lõunaosas; 

suhteliselt ebasoodsam olemasoleva 

teeninduspunkti jaoks 

4.1 põhimaantee pikkus – 4542 m, 

rajatavate kogujateede pikkus – 3337 

m; lisandub praegune põhimaantee 

kogujateena – 4530 m 

4.2 läbipääsud säilivad; toimub 

metsa- ja põllumaade läbi lõikamine 

suhteliselt kõige pikemas ulatuses; 

soodne olemasoleva teeninduspunkti 

jaoks 

5. Mõju kultuuriväärtustele 

5.1 Muinsuskaitse alused objektid ja alad 

5.2 Kultuuriline keskkond (sh väärtuslikud 

maastikud, miljööväärtus, traditsiooniline 

elulaad jne ) 

 

5.1 olulist erinevust ei ole 

5.2 suhteliselt soodsam  

eksponeerida Jädivere veskit; Kivi-

Vigala väärtmaastikku rajatav uus 

tehiselement on suhteliselt vähem 

domineeriv (kogujatee) 

 

5.1 olulist erinevust ei ole 

5.2 suhteliselt soodsam 

eksponeerida Jädivere veskit; Kivi-

Vigala väärtmaastikku rajatav uus 

tehiselement on suhteliselt vähem 

domineeriv (kogujatee)  

 

5.1 olulist erinevust ei ole 

5.2 Jädivere veski positsioon on 

suhteliselt ebasoodsam; Kivi-Vigala 

väärtmaastikku rajatav uus 

tehiselement on suhteliselt 

domineerivam (põhimaantee) 
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6. Mõju looduskeskkonnale  

6.1 Geoloogia, pinnas, pinna- ja põhjavesi 

(sh maaparandussüsteemid) 

6.2 Taimestik, loomastik ja rohevõrgustik (sh 

loomade liikumine, teeületus) 

6.3 Kaitstavad loodusobjektid 

6.4 Regionaalne õhukvaliteet ja kliima 

6.1 Olulisi erinevusi pole. 

6.2 Olemasolevas teekoridoris on 

mõju taimesikule minimaalne, samas 

tungivad metsastatud alale uus 

liiklussõlm ning vähemal määral 

kogujateed. 

6.3 Olulisi erinevusi pole. 

6.4 Olulisi erinevusi pole. 

6.1 Olulisi erinevusi pole. 

6.2 Uus trass läbib metsa-alasid. 

Ühtlasi läbib trass veel mõnevõrra 

enam loomaohtlikku piirkonda kui 

6A. 

6.3 Olulisi erinevusi pole. 

6.4 Olulisi erinevusi pole. 

6.1 Olulisi erinevusi pole. 

6.2 Trass läbib metsa-alasid kõige 

enam. Trassi lõpuosa läbib 

mõnevõrra enam loomaohtlikku 

piirkonda kui 6A. Samas, Enga jõega 

ristumisel võimalik lahendada 

loomade liikumine paremini, kui 6A 

ja 6B puhul. 

6.3 Olulisi erinevusi pole. 

6.4 Olulisi erinevusi pole. 

7. Ehitusaegsed mõjud 

7.1 Ehitusaegne liikluskorraldus 

7.2 Tundlikud alad (inimasustus, looduslikud 

alad) 

7.1 Ehitusaegne liikluskorraldus 

äärmiselt komplitseeritud, sest 

olemasolev tee tuleb liiklusele 

sulgeda. Seetõttu tuleb pikal 

teelõigul leida alternatiivsed 

marsruudid transiitliiklusele. 

7.2 Ehitusaegne mõju elamualadele 

mõnevõrra suurem kui teiste 

variantide puhul. 

7.1 Ehitusaegne liikluskorraldus 

mõnevõrra komplitseeritud. Kuigi 

lõigu alguses paikneb I-klassi 

maantee teine niit olemasoleva 

maantee kõrval vasakul, kulgeb 

lõigu teine pool olemasolevast teest 

paremal. Ülemineku koht ühelt tee 

poolelt teisele kujuneb oluliseks 

takistuseks, mistõttu tuleb 

olemasolev tee liiklusele sugeda. 

Viimati kirjeldatud üleminekukohas 

tuleb leida alternatiivne marsruut 

transiit-liiklusele. 

7.2 Ehitusaegne mõju metsaaladele 

mõnevõrra suurem kui variant 6A 

puhul. 

7.1 Ei ole olulisi probleeme 

Ehitusaegse liikluskorraldusega, sest 

enamuse ehitamise ajast saab 

olemasolevat teed kasutada 

transiitliikluse jaoks.  

Transiitliikluses esinevad ainult 

lühiajalised häired lõigu otste 

ühendamisel olemasoleva teega ja 

lõigu alguses olemasoleval trassil. 

7.2 Ehitusaegne mõju metsaaladele 

mõnevõrra suurem kui variant 6A 

puhul. 

8. Maksumus ja ressursikasutus 

 

153,68 milj kr. 

 

153,09 milj kr. 

 

151,65 milj kr. 
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1. Mõju liiklemisele 
 

1.1 Liiklemise loogilisus/sujuvus (nii olemasolevatele kui kavandatavatele aladele, olulised sihtkohad, kogujateed, sh juurdepääsude 

pikenemine; sh nii kohapealne liiklus kui kohapealt väljuv liiklus) 

 
Põhitee liiklus on sujuv kõikide variantide puhul. Trassivariant 6A järgib olemasoleva maantee telge nii palju kui võimalik (ette on nähtud ainult 1 lokaalne 

õgvendus). 6B kulgeb lõigu esimese poole ulatuses 6A-ga samal trassil, seejärel pöörab lääne poole, möödudes osast Jädivere küla hoonestatud alast kaugemalt ning 

vältides olemasoleva maantee kurve. 6C kulgeb ainult lõigu alguses olemasoleval teel pärast tanklat pöörab tänasest teest lääne poole, möödudes kaugemalt kogu 

olemasolevast hoonestusest.  

6A korral lõigatakse olemasolev teedevõrk täielikult läbi, 6B puhul osaliselt ja 6C puhul jääb olemasolev teedevõrk peaaegu puutumata. Kõige rohkem on vaja 

koguja- ja juurdepääsuteid 6A ja kõige vähem 6C korral. Põhitee ületamise võimalus mootorsõidukitele on ümbersõidu alguses paikneva Jädivere liiklussõlme ja 

teiselpool Enge jõge paikneva riste kaudu.  

Põhitee trassi kulgemise osas häirib kohaliku elu toimimist kõige rohkem variant 6A ja kõige vähem variant 6C 

Põhiteele pealepääs toimub kõikide variantide puhul lõigu alguses paikneva Jädivere liiklussõlme kaudu, kuhu ühendatakse ka mnt nr 20178. Riste kaudu ületab 

põhiteed maantee nr 20177. 

Kõikide trassivariantidega tagatakse mugav pealepääs põhiteele. 

 

1.2 Kergliiklus (sh pendelränne, olulised sihtkohad) 
 

Kergliiklejad saavad kasutada kogujateid ja Variantide 6B, 6C korral olemasolevat maanteed, mis jääb kohalikuks teeks. Põhiteed saab ületada nii liiklussõlme kui 

ka riste kaudu. Kergliikluse seisukohalt on soodsaim variant 6C ja ebasoodsam 6A. 

 

 

1.3 Põhitee pikkus 
 

Variant 6B puhul (3 4512m) on põhitee pikkus lühim. 6A (3 4530m) on 18m ja 6C (3 4542m) 30m pikem kui 6B.  

 

 

2. Maakasutus ja ehitatud keskkond 
 

2.1 Mõju olemasolevale maakasutusele  
 

Võrreldavad trassilõigud jäävad hajaasustusega, intensiivse maakasutuseta alale. Valdavalt on tegemist põllu- ja metsamaaga, lõigu põhjaosas paikneb Jädivere 

tankla, selle läheduses riigikaitsemaa (hoonestamata, suuremaid rajatisi ei ole). Trassivariandi 6A korral jääb teekaitsevööndisse 6 elamut, lisaks 
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sanitaarkaitsevööndisse 9 elamut
26

; variandi 6B korral jääb teekaitsevööndisse 4 elamut ning lisaks sanitaarkaitsevööndisse 10 elamut; variandi 6C korral jääb 

teekaitsevööndisse 0 elamut ning sanitaarkaitsevööndisse 12 elamut. Inimese puhkamine ja elamine tee sanitaarkaitsevööndis on tervisele ohtlik
27

.  

Metsamaal muutub maakasutus tee rajamiseks vajaliku trassi ulatuses, lisaks rakenduvad tee kaitsevööndi ulatuses tegutsemise piirangud
28

. Tee rajamisega trassile 

6C lõigatakse läbi praegu terviklikud metsamassiivid, samuti variandiga 6B, kuid vaid suhteliselt lühemal lõigul. Tee rajamisel trassil 6A täiendavalt metsamassiive 

läbi ei lõigata. Põllumaadel muutub maakasutus tee rajamiseks vajaliku trassi ulatuses variandi 6C korral ning variandi 6B korral, viimasel juhul vaid suhteliselt 

lühemal lõigul. Lisaks rakenduvad põllumaal sanitaarkaitsevööndist tulenevad piirangud - seal ei ole lubatud rajada vilja- või marjaistandikku ega kasvatada 

juurvilja
29

. Variandi 6A korral laieneb sanitaarkaitsevöönd võrreldes praegusega. 

Ligipääs põhimaanteelt Jädivere tanklale säilib kõikide trassivariantide korral. Variantide 6A ja 6B puhul on liiklussõlm kavandatud vahetult tanklast lõuna poole, 

variandi 6C puhul vahetult tanklast põhja poole. Olemasolev riigikaitsemaa ei jää otseselt maanteetrassi äärde ega selle sanitaarkaitsevööndisse ühegi trassivariandi 

korral.  

Variandi 6C puhul ei jää elamuid teekaitsevööndisse, kuid sanitaarkaitsevööndisse jääb neid enim. Samuti lõigatakse läbi põllu- ja metsamaad suhteliselt pikemas 

ulatuses võrreldes variandiga 6B. 6A ning 6B seavad ebasoodsasse positsiooni teekaitsevööndisse jäävad elamud. Kokkuvõttes ei ole võimalik olulist erinevust 

trassivariantide vahel välja tuua. 
 

2.2 Vastavus üld- ja detailplaneeringutele ja omavalitsuse arenguplaanidele 
 

Vigala vallas puudub üldplaneering, trassivariantide piirkonnas ei ole detailplaneeringuid algatatud. Arengukava kohaselt olulisi arenguid Jädivere piirkonnas ei 

kavandata. Olulist erinevust trassivariantide vahel kohalike arenguplaanide seisukohast välja ei saa tuua. 

 

2.3 Mõju asustusstruktuurile (barjääriefekt, teenuste kättesaadavus) 
 

Piirkonna asustus on valdavalt koondunud vooluveekogude – Enge jõe – ning väiksemate teede äärde. Lähimaks teeninduskeskuseks on Kivi-Vigala küla, 

piirkondlikuks tõmbekeskuseks Pärnu-Jaagupi alev. Kõikide trassivariantide puhul säilib ühendus Kivi-Vigalaga kogujateede ning põhimaantee ja Silla-Jädivere tee 

(nr 16155) ristumiskohta kavandatud liiklussõlme kaudu, sh Enge jõest lõuna poole jäävatel aladel. Ühendus Pärnu-Jaagupiga säilib mainitud liiklussõlme ja 

põhimaantee kaudu. 

Trassivariantide 6A ja 6B korral tekib tõenäoliselt vajadus osade majapidamiste ümber orienteerimiseks põhimaanteelt kogujateele (hooviala paigutus ja 

kasutamine), variandi 6C korral sellist vajadust ei teki. Kõikide trassivariantide korral tugevneb barjääriefekt kahele poole põhimaanteed jäävate elamute vahel, mis 

mõjutab eelkõige naabritevahelisi suhtlusvõimalusi. Efekt on kõige nõrgem variandi 6C korral, kuna mõjutatavad elamud asuvad teineteisest suhteliselt kaugemal 

                                                 
26

 Maantee mõjuvöönd koosneb teekaitsevööndist ulatusega 50 m ja sanitaarkaitsevööndist ulatusega 300 m. Sanitaarkaitsevööndisse jäävate elamute arvestamisel on loetud 

sanitaarkaitsevööndisse, kuid väljapoole teekaitsevööndit jäävad elamud. Maantee mõjuvööndisse jäävate elamute koguarv moodustub teekaitse- ja sanitaarkaitsevööndisse jäävate 

elamute arvudest. 
27

 Teede- ja side ministri määrus nr 55 „Tee projekteerimise normid ja nõuded“, jõustunud 01.01.2000 
28

 Teede- ja sideministri määrus nr 59 „Tee ja tee kaitsevööndi kasutamise ja kaitsmise nõuded“, 01.01.2000 
29

 Teede- ja sideministri määrus nr 55 „Tee projekteerimise normid ja nõuded“, jõustunud 01.01.2000 
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ning tiheda naabrussuhte tõenäosus on väiksem või ollakse suhtlemiseks harjunud pikemat vahemaad läbima. Samas tekitab  6C ja ka 6B rajamine kiilja maaosa, mis 

jääb kahe tee vahele ning kus paiknevad ka üksikud elamud. 

Ühistranspordi seisukohast on üldises plaanis soodsam I klassi maantee viimine uuele trassile, kuna sel juhul säilib olemasolev ühistranspordikorraldus ning on 

võimalik jätkuvalt kasutada vastavat infrastruktuuri. See puudutab eelkõige kohalikku ühistranspordikorraldust. Antud teelõigul läbivatel kaugliinibussidel peatusi ei 

ole ning nendega seotud ümberkorraldused ei ole seega olulised. 

Üldises plaanis on trassivariantidega kaasnev mõju võrdlemisi sarnane. Erinevused variantide vahel tulevad esile üksikmajapidamiste tasandil, kus arvestades 

mõjutatavate majapidamiste hulka, võib anda napi eelistuse variandile 6C. 

 

3. Mõju inimesele 
 

3.1 Maantee visuaalne mõju (sh vaated, maastik, linnapilt) 
 

Tegemist on loodusliku ilmega piirkonnaga. Variandi 6A puhul on maantee kui tehiselement maastikus ja vaadetes juba olemas. Kohalike elanike vaated muutuvad 

eelkõige eritasandiliste lahenduste piirkonnas ning seoses müraseinte rajamise vajadusega, mida võib eeldada lõikudel, kus elamud on teele väga lähedal. Teedel 

liikujate jaoks muutuvad vaated seoses eritasandiliste lahenduste ning müraseinte rajamisega. Variandi 6B puhul on suuremas osas lõigust maantee vaadetes juba 

olemas, muutused on sarnased variandile 6A. Lõigu lõunaosas rajatakse maastikku uus maanteetrass, millega kaasneb mõningane maastikupildi muutus ning mõju 

eelkõige kahe tee vahelisele alale jäävale majapidamisele. Variandi 6C puhul rajatakse maastikku uus tehiselement suhteliselt kõige pikemal lõigul, millega kaasneb 

mõningane maastikupildi muutus ning mõju eelkõige kahe tee vahelisele alale jäävatele majapidamistele. Kohalike elanike vaated muutuvad eelkõige eritasandiliste 

lahenduste piirkonnas ning seoses müraseinte rajamise vajadusega. 

Olulist erinevust trassivariantide vahel on keeruline välja tuua. Arvestades otseselt mõjutatavate elanike kui kõige tundlikuma vaatajagrupi hulka 

(liiklussõlme paigutus ning müraseinte rajamise vajadus), võib anda mõningase eelistuse variandile 6C. 

 

 

 

 

3.2 Mõju tervisele (müra, vibratsioon, õhusaaste, raskemetallid) 
 

Müra mõju 

6A - Ca 15 hoonestusala olemasoleva tee sanitaarkaitsevööndis ja ka müratsoonis. Hinnanguliselt tuleb rajada kuni 1500-2000 m ulatuses mürabarjääre. 

6B – Mõned hooned vähem müratsoonis ja lõigu lõpuosas läheb trass pisut enam olemasolevatest hoonestusaladest eemale. Hinnanguliselt tuleb rajada kuni 1000-

1500 m ulatuses mürabarjääre. Väga kerge eelistus võrreldes variandiga A.  

6C - Lõigu alguses läheb trass pisut enam olemasolevatest hoonestusaladest eemale, seega kokkuvõttes mõned hooned vähem müratsoonis. Hinnanguliselt tuleb 

rajada kuni 1000-1500 m ulatuses mürabarjääre. Kokkuvõttes väga kerge eelistus võrreldes teiste variantidega variant 6C-le. 

 

Vibratsiooni mõju korreleerub üldjuhul müraga. Vibratsiooni saab vähendada sobivate tehniliste lahenduste kasutamisega ja liigniiskete alade vältimisega. 

Olemasoleva tee kvaliteedi parandamisega väheneb vibratsioon ka olemasoleva tee ümbruses. Erinevus variantide vahel ei ole olulise tähtsusega. 
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Õhusaaste ja raskemetallide leviku osas on mõnevõrra eelistatud samuti 6C variant, kuna asub enam tundlikest elualadest eemal, aga kuna vastav mõju ulatub vaid 

tee vahetusse lähedusse, ei ole vastav aspekt määrava tähtsusega. Õhusaaste levik sõltub olulisel määral ka liikluse sujuvusest, mis on I klassi maantee korral tagatud 

mõlema variandi puhul, ülenormatiivseid õhusaaste kontsentratsioone teest eemal oodata ei ole. 

 

3.3 Mõju inimese varale 

 
Mõju inimese varale on käsitletud sõltuvalt teekaitsevööndisse jäävate elamute arvust, põhimaantee kui mõjuteguri kogupikkusest ning võõrandatava eramaa 

hulgast. Teekaitsevööndisse jäävate elu- ja muude hoonete arvu poolest on selgelt eelistatum variant 6C: 6A puhul jääb teekaitsevööndisse 6 elamut ja 5 muud 

hoonet; variandi 6B korral 4 elamu ja 4 muud hoonet, variandi 6C korral 0 elamut ja 1 muu hoone. Põhimaantee kogupikkuse osas on trassivariandid suhteliselt 

võrdsed: 6A pikkuseks on 4530 m, võrrelduna 6B 4512 ning 6C 4542 meetriga. Trassil 6B lüheneks maantee ligikaudu 0,4 % võrra, trassil 6C pikeneks aga 

ligikaudu 0,26 % võrra; erinevust ei saa lugeda oluliseks. Teetrassi rajamisest tulenevalt on variandi 6A puhul vaja võõrandada ligikaudu 22,3 ha eraomanduses 

olevaid maid, variandi 6B puhul ligikaudu 24,3 ha eraomanduses olevaid maid, variandi 6C puhul ligikaudu 36,86 ha eraomanduses olevaid maid. Eeldusel, et 

maade võõrandamine toimub õiglase hinnaga ning maade omanikele sellega seoses olulist varalist kahju ei kaasne, võib soodsaimaks lugeda varianti 6C, 

mille korral elamuid teekaitsevööndisse kui otsesesse maantee mõjuvööndisse ei jää. 
 

3.4 Mõju puhkamisvõimalustele 
 

Piirkonda jääb Jädivere metsapark, kus spetsiaalseid puhkamisvõimalusi ega matkaradasid välja ei ole arendatud. Vaatamisväärsuseks on ka paljand Enge jõe kaldal. 

Paljandi säilimise seisukohast on soodsamateks variantideks 6A ja 6B, metsapark säilib kõikide trassivariantide korral ning ligipääs sellele on hea, sh põhimaanteelt. 

Eelistada võib varianti 6A või 6B. 

 

 

 

4. Majanduslikud mõjud 
 

4.1 Teehoolduskulud 

 

I klassi nõuetele vastava maantee rajamine mõjutab läbi teehoolduse valla- ja riigieelarvet; eelkõige põhitee kogupikkuse kaudu teel sõitjate aja- ja kütusekulu ning 

seeläbi kaudselt majandust laiemalt.  

Põhimaantee kogupikkuse poolest on trassivariandid suhteliselt võrdsed, mõnevõrra soodsamaks saab lugeda varianti 6B. Arvestada tuleb ka rajatavate kogujateede 

hooldamise kuludega, mida saab võrrelda lähtuvalt kogujateede kogupikkusest, vastavalt variandi 6A korral 6555, variandi 6B korral 5235 m ning variandi 6C korral 

3337 m. Viimasele kahele lisandub kogujateeks muutuva praeguse põhimaantee hooldamise kulu, teepikkusena 4530 m. Kokkuvõttes, arvestades põhitee ning 

kogujateedena kasutatavate teede kogupikkust, on teehoolduskulud eeldatavalt kõige väiksemad variandi 6A korral.  
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4.2 Mõju ettevõtluskeskkonnale 
 

Ettevõtlusaktiivsus piirkonnas on madal. Valdavalt on tegemist metsa- ja põllumajandusliku ettevõtlusega. Põhimaantee ristumiskohal Silla-Jädivere teega (nr 

16155) asub teeninduspunkt, kus tegutsevad tankla, kiirsöögikoht ja kauplus. Ligipääs teeninduskohale põhimaanteelt säilib kõikide trassivariantide korral lähedusse 

kavandatud liiklussõlme kaudu. Peamiste kohalike teede ühendused, sh ühendus haritavate põldudega, säilivad samuti kõikide trassivariantide korral. Metsade ning 

põldude majandamise seisukohast on soodsaimaks variandiks 6A, mille puhul metsa- ja põllumaid täiendavalt läbi ei lõigata. Logistiliselt soodsasse positsiooni satub 

liiklussõlme ümbrus. Kõikide trassivariantide puhul on kavas rajada üks liiklussõlm, selle asukohad on variantide 6A ja 6B puhul sarnased. Variandi 6C korral 

paikneb liiklussõlm samas piirkonnas, kuid on nihutatud tegutseva tankla suhtes soodsamasse positsiooni, võimaldades paremat ligipääsu põhimaanteelt. Seega on 

mõnevõrra soodsam variant 6C, mis toetab olemasoleva teeninduspunkti tegutsemise jätkumist. 

 

 

5. Mõju kultuuriväärtustele 
 

5.1 Muinsuskaitse alused objektid ja alad 
 

6. trassilõigu piirkonda jäävad järgmised mälestised: Jädivere õpetajate seminari hoone (reg nr 8402) ning Jädivere postijaama peahoone ja kelder (reg nr 15371 ja 

15372). Mälestised ei jää põhimaantee otsesesse mõjutsooni ning kogujateede ehitus ei ohusta eeldatavalt mälestiste säilimist ning seisundit. Ligipääs mälestistele 

säilib kõikide trassivariantide korral. Selget eelistust ei ole võimalik välja tuua. 

 

5.2 Kultuuriline keskkond (sh väärtuslikud maastikud, miljööväärtus, traditsiooniline elulaad jne) 
 

Trassivariantide piirkonda jääb maakondliku tähtsusega Kivi-Vigala väärtmaastik. Olemasolevat maastikku muudavad mõnevõrra vähem variandid 6A ja 6B, 

mille korral väärtmaastiku alale tekkiv uus tehiselement – kogujatee – on vähem domineeriv (võrrelduna 6C korral rajatava uue põhimaanteega). 

Miljööväärtuslikke alasid ei ole Vigala vallas määratletud. 

Pärandkultuuri objektid esindavad piirkonna kultuuri ja ajaloo erinevaid aspekte, olles seotud asustuse kujunemislooga, maa ja rahva ajalooga, kogukonna ajalooga, 

traditsioonilise elulaadiga, metsamajanduse ajalooga ning kohaliku tööndusega. Oluline on pärandkultuuri objektide kui aja- ja kultuuriloo kandjate säilimine ning 

eksponeeritus. Maantee rajamisel võivad lähikonda jäävad pärandkultuuri objektid hävida või sattuda sobimatusse ümbrusesse. Trassivariandi 6A ja 6B korral jäävad 

lähikonda järgmised pärandkultuuri objektid: Jädivere veski. Trassivariandi 6C korral trassivariandi piirkonda pärandkultuuri objekte ei jää.  

Jädivere veski jääb variantide 6A ja 6B korral kavandatava liiklussõlme piirkonda, ligikaudu 100 m kaugusele kavandatavast kogujateest. Eeldatavalt veski 

säilimisele ohtu ei ole, see jääb logistiliselt soodsasse positsiooni ning selle eksponeerimine on lihtsam kui variandi 6C korral. Seega võib pärandkultuuri 

objektide seisukohast mõnevõrra eelistada variante 6A ja 6B. 
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6. Mõju looduskeskkonnale 

 
6.1 Geoloogia, pinnas, pinna- ja põhjavesi (sh maaparandussüsteemid) 

 

Trassivariandid kulgevad nii lähestikku, et geoloogiliselt ja hüdrogeoloogiliselt on tingimused väga sarnased. Kõikide lõikude algus ja lõpp kulgevad keskmiselt 

kaitstud põhjaveega ala, keskosas on nõrgalt kaitstud ja kaitsmata põhjaveega ala. Pinnakattes levivad liivad paksusega kuni 5 m, keskosas alla 2 m. Trassid lõikavad 

keskosas Enge jõge. Kõik trassivariandid kulgevad valdavas osas üle maaparandussüsteemide või nendele väga lähedalt. 

Eelistusi ühelegi trassivariandile anda ei saa. 

 

6.2 Taimestik, loomastik ja rohevõrgustik (sh loomade liikumine, teeületus) 
 

Variant 6A järgib olemasolevat teekoridori, mõju taimestikule on minimaalne. Kahelehise käokeele LK III kasvukoht jääb teest 200 m kaugusele. 

6B variant möödub vahetult kahelehise käokeele LK III kasvukohast ja läbib perioodiliselt liigniisket kase männi segapuistut ca 500 m ulatuses, mis võib kaasa tuua 

veerežiimi muutusi. Mingil määral killustab ka rohekoridori (ca 200 m ulatuses). Mõju taimkattele võib lugeda suuremaks, kui 6A puhul. 

6C läbib põhjapoolses osas ca 200 m ulatuses rohekoridori ala (mustika kkt palumetsad), liiklussõlm (peale- ja mahasõiduteed) jääb peamiselt perioodiliselt 

liigniiskele soovikumetsa alale, lõunapoolses osas möödub vahetult kahelehise käokeele (LK III) kasvukohast ja läbib samuti perioodiliselt liigniisket kase männi 

segapuistut ca 500 m ulatuses (nagu ka 6B). Siin on tee-ehituse  mõju taimkattele võrreldes eelmiste variantidega kõige suurem. 

 

Trassialternatiiv 6A läbib oma algus- ja lõpuosas loomade liikumisteede seisukohalt olulisi suunavaid elemente s.o. 88-89. kilomeetril on mets mõlemal teepoolel 

ning ristumine Enge jõega.  Enge tankla ja jõe vahelisel maanteelõigul ristub teega  kitsas rohekoridor. Samuti on trassilõigu lõpuosas 91. kilomeetril  üks ristumine 

rohekoridoriga. Kaaluda tuleb leevendavaid meetmeid. 

Trassivariant 6B sarnaneb 6A-ga, kuid oma lõpuosas paralleelselt 91. km algusega nihkub maantee metsaala-serva poole. Praegune trass on selles osas vähem 

loomaohtlikus kohas (avatud maastik). Lõigu alguses ja päris lõpus ristub ka see trass rohekoridoridega ning samuti jõega. 

Trass 6C on eelnevatest positiivsemaks lahenduseks just Enge jõega ristumise juures. Senine ristumine on kohas, kus loomade liikumine on takistatud lisaks 

maanteele ja ebasobiva sillaaluse  ning kohe silla juures oleva elamu tõttu. Uuele 6C trassile viies võiks uus sild olla lihtsamini kohaldatav (väike)ulukiläbipääsuks. 

See aitaks kaasa Enge tankla ja jõe vahelise rohekoridori paremale toimimisele. Lõigu lõpuosas on aga ilmselt paremaks lahenduseks trassialternatiiv 6A 

(olemasolev tee). 

Kokkuvõttes võib loomastiku seisukohalt ilmselt kõige parmaks lahenduseks pidada trassivarianti 6C, kuna sellele saab kõige paremini loomade läbipääsu 

leevendavaid meetmeid kavandada. Meetmete kavandamine osutub selles piirkonnas ilmselt vajalikuks. 

 

6.3 Kaitstavad loodusobjektid 

 
Otseselt trasside alla kaitstavaid loodusobjekte ei jää. Kui kaitsealuste objektidega tee rajamise edasistes etappides arvestatakse, siis on võimalik negatiivset mõju 

vältida ning olulist erinevust trassivariantide vahel ei ole. 
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6.4 Regionaalne õhukvaliteet ja kliima 
 

Lokaalselt on õhusaastega seotud mõjud analüüsitud kriteeriumi 3.3 all. Regionaalselt on õhu kvaliteedi ja kliima osas mainimisväärsed erinevused võimalikud vaid 

juhul, kui esineb oluline vahe teepikkuses, liikluse sujuvuses, liikluse koguhulkades või ühistranspordi kasutamise määras. Antud hetkel antud teemades olulist 

erinevust variantide vahel oodata ei ole. 

 

7. Ehitusaegsed mõjud  
 

7.1 Ehitusaegne liikluskorraldus 
 

Trassivariandi 6A ehitamine eeldab liikluse täielikku ümbersuunamist ehituse ajaks, sest olemasolevat teed ei ole võimalik säilitada. Trassivariandi 6B ja 6C puhul 

on vaja olemasolev tee sulgeda liikluseks osaliselt. Trassivariandi 6C saab valmis ehitada kõige vähem liiklust takistades (mõningane liikluse häiritus võib tekkida 

ainult lõigu alguses ning maanteel nr 20178 liiklussõlme ja nr 20177 riste rajamise ajal). Seega on ehituseaegse liikluskorralduse poolest Trassialternatiiv 6C 

soodsaim ja 6A halvim.  

 

7.2 Tundlikud alad (inimasustus, looduslikud alad) 
 

6A – Ehitusaegne mõju elamualadele mõnevõrra suurem kui teiste variantide puhul. 

6B ja 6C – Ehitusaegne mõju metsaaladele mõnevõrra suurem kui variant 6A puhul. 

Kokkuvõttes ei saa välja tuua selget eelistust. 

 

 

8. Maksumus ja ressursikasutus 
 

6A maksumus – 153,68 milj kr. 

6B maksumus – 153,09 milj kr. 

6C maksumus – 151,65 milj kr. 

Maksumuse seisukohast on ülejäänud kahest variandist mõnevõrra soodsam variant 6C, kuigi erinevused pole suured. 

 

Ressursikasutuse osas on trassialternatiiv 6C kõige kulukam, sest kasutusele tuleb võtta kõige rohkem täiesti uut maad tee jaoks ning materjalikulu on suurem. 6A 

puhul tuleb olemasolevat tee maa-ala laiendada ning on võimalus kõige suuremas koguses senise tee materjali taaskasutamiseks. Siia lisanduvad küll uued koguja- ja 

juurdepääsuteed, kuid need on tunduvalt vähem ressursimahukad kui I-kassi maantee. Variant 6B on ressursikasutuse poolest keskmine. 
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Võrdluse tulemusena tehtud järeldused: 
 

Liikluskorralduse seisukohalt võib anda mõningase eelistuse variantidele 6B ja 6C, mis kulgevad uuel trassil ja jätavad olemasoleva tee kohaliku liikluse jaoks. Neist 

eelistatum on 6C, mille puhul on kogujateede vajadus väiksem. 

6C eeliseks teiste variantide ees on lisaks veel soodsam mõju olemasolevale asustusstruktuurile ning olemasoleva tee ääres elavatele inimestele, lisaks on 6C puhul 

kõige lihtsamini korraldatav ehitusaegne liikluskorraldus. Mõnevõrra suurem on variandi 6C puhul mõju looduskeskkonnale ja kultuurilisele keskkonnale. 

 

Kuna 6B kulgeb samuti uuel trassil, omab see sarnaselt variandile 6C positiivset mõju liikluskorraldusele ning mõnevõrra negatiivset mõju looduskeskkonnale. 

Samas ei ole variandil 6B nii selgeid eeliseid olemasolevale asustusele ja inimestele avaldatava mõju osas, kui variandil 6C. 

 

Variant 6A on teiste variantide ees mõnevõrra eelistatud vastavalt majanduslike mõjude kriteeriumile (summaarselt lühem teedevõrk, metsa- ja põllumaad säilivad) 

ja looduskeskkonna kriteeriumile (tee olemasoleval trassil). Lisaks omab see võrreldes 6C-ga ka väiksemat mõju kultuuriväärtustele. 6A selgeteks miinusteks on 

mõnevõrra ebasoodsam liikluskorraldus ning suurem mõju olemasolevale asustusele ning olemasoleva tee äärsetele elanikele. 

 

Arvestades asjaolu, et erinevuse põhimaantee pikkustes ja maksumustes on tühised, võib kohaliku elu toimimist arvestades sobivaimaks variandiks pidada 

varianti 6C. 
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Lõik 7 – Pikk Kernu-Käbiküla ümbersõit (km 37,2 – 61,9) 
 

KRITEERIUM 7 A (väiksemate õgvendustega variant) 

Lokaalsete variantide valik 1B - 2A - 3B 

7 B (pikk lõik uuel trassil) 

1. Mõju liiklemisele 

1.1 Liiklemise loogilisus/sujuvus (nii 

olemasolevatele kui kavandatavatele aladele, 

olulised sihtkohad, kogujateed, sh 

juurdepääsude pikenemine; sh nii 

kohapealne liiklus kui kohapealt väljuv 

liiklus)  

1.2 Kergliiklus (sh pendelränne, olulised 

sihtkohad) 

1.3 Põhitee pikkus 

1.1 Kernu ja Vaimõisa piirkonnas kohalik liiklus ja 

ligipääs kohalikesse sihtkohtadesse pole märkimisväärselt 

häiritud, sest uus magistraal kulgeb ümber asulate, 

säilitades suures osas olemasoleva teedevõrgu. Lõigu 

keskel on mõnevõrra häiritud kohalik liiklus ja ligipääs 

kohalikesse sihtkohtadesse, sest uus magistraal tuleb 

olemasoleva tee kohale. Pääs peateele toimub mugavalt 

lõigu alguses oleva Kernu ja lõigu keskel oleva Varbola 

ning lõigu lõpus oleva Vaimõisa liiklussõlme kaudu. 

Kogujateid vaja 14310m, liiklussõlmi 4 ja risteid 1. 

1.2 Kernus ja Vaimõisas on kergliikluse olukord hea, sest 

säilib asulate tervik ja kergliiklus saab kasutada 

olemasolevat maanteed, mis jääb kohalikuks teeks. Lõigu 

keskel ei ole samuti ette näha olulisi probleeme 

kergliikluse toimimisele, kergliiklejad saavad kasutada nii 

vana maanteed põhiteest ida pool, kui ka uut kogujateed 

põhiteest lääne pool. Kergliiklejad ületavad põhiteed 

Liiklussõlmede ja riste kaudu. Lisaks liiklussõlmedele ja 

ristele on vaja kahte täiendavat kergliiklusristet. 

1.3 Põhitee pikkus 25418 m 

1.1 Sujuvalt toimib kohalik liiklus ja ligipääs kohalikesse 

sihtkohtadesse, sest olemasolev teedevõrk üldjoontes 

säilib (läbi lõigatakse üksikud väiksemad teed, millele 

tagatakse alternatiivsed ühendusvõimalused). Pääs 

peateele toimub mugavalt lõigu alguses oleva Kernu ja 

lõigu keskel oleva Varbola liiklussõlme kaudu.  

Kogujateid vaja 8540 m, liiklussõlmi 2 ja risteid 3. variant 

on põhiteel liiklejale mugavam ja ohutum vähemate 

liiklussõlmede tõttu. 
1.2 Kergliiklejad saavad kasutada olemasolevat maanteed, 

mis jääb kohalikuks teeks. Seetõttu ei ole ette näha olulisi 

probleeme kergliikluse toimimisele. Kergliiklejad 

ületavad põhiteed kahe liiklussõlme ja kolme riste kaudu. 

Täiendavalt on vaja ühte kergliiklusristet. 

1.3 Põhitee pikkus 24764 m 

2. Maakasutus ja ehitatud keskkond 

2.1 Mõju olemasolevale maakasutusele  

2.2 Vastavus üld- ja detailplaneeringutele ja 

omavalitsuse arenguplaanidele 

2.3 Mõju asustusstruktuurile (barjääriefekt, 

teenuste kättesaadavus) 

2.1 elamud teekaitsevööndis – 4, lisaks elamud 

sanitaarkaitsevööndis – 51 ; metsa- ja põllumaid 

lõigatakse läbi suhteliselt lühemas ulatuses 

2.2 soodustab olemasolevate infrastruktuuride kasutamist 

2.3 küladevaheline suhtlus keerukam, kuni paarikümne 

majapidamise ümber orienteerimise vajadus 

2.1 elamud teekaitsevööndis – 0, lisaks elamud 

sanitaarkaitsevööndis – 16; metsa- ja põllumaid lõigatakse 

läbi suhteliselt pikemas ulatuses 

2.2 suunab arengu Varbolast Rapla suunas (vaja uusi 

infrastruktuure) 

2.3 asustusstruktuur säilib terviklikumana 



Harju maakonnaplaneeringut täpsustav teemaplaneering "Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn Pärnu-Ikla (Via Baltica) trassi asukoha täpsustamine km 12,0-44,0" ja
 Raplamaa maakonnaplaneeringut täpsustav teemaplaneering "Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla (Via Baltica) trassi täpsustamine  km 44,0-92,0" 

 Trassivariantide detailsem võrdlus 

 

11.12.2012 
 

Lk 88/99 

 

3. Mõju inimesele 

3.1 Maantee visuaalne mõju (sh vaated, 

maastik, linnapilt) 

3.2 Mõju tervisele (müra, vibratsioon, 

õhusaaste, raskemetallid) 

3.3Mõju inimese varale 

3.4Mõju puhkamisvõimalustele 

3.1 valdavas ulatuses on tehiselement maastikus olemas; 

häiritakse suhteliselt suuremat hulka kohalikke elanikke, 

kuid valdavalt piirkonnas, kus tehiselement vaadetes juba 

eksisteerib; teel liikuja vaated vaheldusrikkamad 

3.2 Tee sanitaarkaitsevööndis ja müratsoonis asub 

hulgaliselt elamualasid (hulk sõltub, millised lokaalsed 

variandid valitakse) 

3.3 elamuid teekaitsevööndis – 4, muid hooneid 

teekaitsevööndis – 6; põhimaantee pikkus – 25418 m; 

võõrandatavaid eramaid – 141,9 ha 

3.4 Varbola kaitseala jääb logistiliselt soodsasse 

positsiooni, säilib kaitseala ümbruse maastikuilme 

3.1 täies pikkuses luuakse maastikku uus tehiselement; 

häiritakse suhteliselt väiksemat hulka kohalikke elanikke, 

kuid piirkonnas, kus seni on vaated valdavalt loodusliku 

iseloomuga; teel liikuja vaated on valdavalt metsased 

3.2 Mõned hooned sanitaarkaitsevööndis või selle piiril, 

võimalik, et mürabarjääride reaalne vajadus puudub. 

3.3 elamuid teekaitsevööndis – 0, muid hooneid 

teekaitsevööndis – 1; põhimaantee pikkus – 24764 m; 

võõrandatavaid eramaid – 189,3 ha 

3.4 Varbola kaitseala jääb logistiliselt väga soodsasse 

positsiooni, muutub kaitseala ümbruse maastikuilme 

 

4. Majanduslikud mõjud 

4.1 Teehoolduskulud 

4.2 Mõju ettevõtluskeskkonnale 

4.1 põhitee ja kogujateedena kasutatavate teede 

kogupikkus – 51 475 m 

4.2 liiklussõlmed rajatakse Kernus, Varbolas ja 

Vaimõisas; metsa- ja põllumaade läbi lõikamine toimub 

suhteliselt lühematel lõikudel 

4.1 põhitee ja kogujateedena kasutatavate teede 

kogupikkus – 58 284 m 

4.2 liiklussõlmed rajatakse Kernus ja Varbolas; suhteliselt 

pikemal lõigul lõigatakse läbi metsa- ja põllumaid 

5. Mõju kultuuriväärtustele 

5.1 Muinsuskaitse alused objektid ja alad 

5.2 Kultuuriline keskkond (sh väärtuslikud 

maastikud, miljööväärtus, traditsiooniline 

elulaad jne ) 

5.1 mälestisi ei puuduta 

5.2 läbib Vaimõisa väärtmaastikku, luues uue tehnilise 

elemendi 3. lõigu ulatuses; lähikonda jääb 6 

pärandkultuuri objekti 

 

5.1 läbib mälestiserohket piirkonda Varbola lähistel; 

mälestised jäävad logistiliselt soodsasse positsiooni, kuid 

maastikuilme muutub ebasoodsas suunas 

5.2 ei läbi väärtmaastikke; lähikonda jääb 2 

pärandkultuuri objekti, kahjustatakse 1 pärandkultuuri 

objekti terviklikkust 

6. Mõju looduskeskkonnale  

6.1 Geoloogia, pinnas, pinna- ja põhjavesi 

(sh maaparandussüsteemid) 

6.2 Taimestik, loomastik ja rohevõrgustik (sh 

loomade liikumine, teeületus) 

6.3 Kaitstavad loodusobjektid 

6.4 Regionaalne õhukvaliteet ja kliima 

6.1 Trassi piirkonnas on põhjavee kaitstus parem. 

6.2 Trass kulgeb enam olemasolevas koridoris ning 

killustab metsamassiive oluliselt vähem. Loomad ületavad 

olemasolevat trassi kindlates kohtades mosaiikse maastiku 

(asustus, kultuurmaastik) tõttu. 

6.3 Trass jääb keskosas vahetult Vardi Natura loodusala 

kõrvale. Kaitstava üksikobjektina paikneb trassi keskosas 

Kükita Suurkivi, Varbola rändrahn (ca 20 meetri kaugusel 

trassist). 

6.4 Kuna suure liiklusega põhimaantee on oluliselt pikem, 

tekib kasvuhoonegaase ja õhusaastet rohkem. 

6.1 Trass ületab Orava maardlat (mäeeraldist). 

6.2 Uus trass killustab oluliselt ulatuslikke metsamassiive. 

Loomade liikumine trassi piirkonnas massilisem ja 

hajutatum ning leevendavate meetmete välja töötamine 

tõenäoliselt keerulisem. 

6.3 Trassi lõpuosa lähedusse jäävad mitmed kaitsealused 

taimeliigid ning kaitsealuste taimeliikide püsielupaigad. 

6.4 Kuna suure liiklusega põhimaantee on oluliselt lühem, 

tekib kasvuhoonegaase ja õhusaastet vähem.  
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7. Ehitusaegsed mõjud 

7.1 Ehitusaegne liikluskorraldus 

7.2 Tundlikud alad (inimasustus, looduslikud 

alad) 

7.1 Kernu ja Vaimõisa piirkonnas ei ole olulisi probleeme, 

sest enamuse ehitamise ajast saab olemasolevat teed 

kasutada transiitliikluse jaoks.  Transiitliikluses esinevad 

ainult lühiajalised häired lõigu otste ühendamisel 

olemasoleva teega. 

Lõigu keskel ei ole suuremal osal teest vaatamata põhitee 

paiknemisele olemasoleva maantee trassil, olulisi 

probleeme, sest I-klassi maantee teine niit paikneb 

üldjuhul olemasoleva maantee kõrval, mistõttu enamuse 

ehitamise ajast saab olemasolevat teed kasutada 

transiitliikluse jaoks. Tõsiseks probleemiks kujunevad 

teelõigud, kus toimub üleminek uue niidi kulgemisel 

olemasoleva maantee ühelt poolt teisele. Lisaks on ühes 

lõigus painutatud maantee eemale tee lähedal paiknevast 

hoonest. Viimati kirjeldatud lõikudes tuleb ehituse ajaks 

liiklus ümber suunata. Trassialternatiivi 7A on palju 

keerukam ehitada, kui 7B, kuid selle eeliseks on pika 

teelõigu etapiviisilise realiseeritavuse võimalikkus. 

7.2 Ehitusaegne mõju elamualadele oluliselt suurem. 

Ühtlasi on suurem võimalik ehitusaegne mõju Natura 

aladele. 

7.1 Ei ole olulisi probleeme, sest enamuse ehitamise ajast 

saab olemasolevat teed kasutada transiitliikluse jaoks.  

Transiitliikluses esinevad ainult lühiajalised häired lõigu 

otste ühendamisel olemasoleva teega. Probleemiks on see, 

et kogu 24,7 km pikkune teelõik tuleb korraga välja 

ehitada, etapiviisiline realiseeritavus ei ole võimalik, sest 

uus tee paikneb olemasolevast kaugel ja ei lõiku vahepeal 

sellega. 

 

7.2 Ehitusaegne mõju suurem metsamassiividele, 

põhjavee reostuse oht mõnevõrra suurem, trass ületab 

maaparandussüsteeme. Mõnevõrra suurem ka 

ehitustegevuse aegne oht muinsuskaitseväärtustele. 

8. Maksumus ja ressursikasutus 

 

598,49 milj kr. 

Võimaldab etappide kaupa välja ehitamist. 

640,37 milj kr. 

Ei võimalda etappide kaupa välja ehitamist. 

 

 

1. Mõju liiklemisele 
 

1.1 Liiklemise loogilisus/sujuvus (nii olemasolevatele kui kavandatavatele aladele, olulised sihtkohad, kogujateed, sh juurdepääsude 

pikenemine; sh nii kohapealne liiklus kui kohapealt väljuv liiklus) 
 

Põhitee liiklus on sujuv mõlema variandi puhul. Trassivariant 7A järgib olemasoleva maantee telge nii palju kui võimalik, 7B kulgeb kogupikkuses uuel trassil. 

Mõlemad trassialternatiivid kulgevad Kernu asula hoonestatud alast mööda, mõlemad trassivariandid kattuvad algusest kuni 42. kilomeetrini.  

Mõlema trassialternatiivi korral säilib Kernu piirkonnas olemasolev teedevõrk peaaegu tervikuna. Läbi lõigatakse ainult Kernust ida poole jääv riigimaantee 

nr 11220 , millele rajatakse peatee ületamiseks riste. Viimati mainitud piirkonnas häirivad mõlemad trassialternatiivid kohalikku elu võrdselt.  

Põhiteele pealepääs toimub Kernu piirkonnas mõlema variandi korral läbi Kernu liiklussõlme, mis asub ümbersõidu alguses ning trassialternatiiv 7A korral ka läbi 

Käbiküla, mis asub Kernust Pärnu poole. 
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Kernu piirkonnast kuni vaadeldava lõigu lõpuni kulgeb trassialternatiiv 7B uuel trassil, olemasolevast teest ida pool, hõredalt asustatud piirkonnas. Ainsaks 

liiklussõlmeks on Varbola liiklussõlm, kohalike teede jaoks on ettenähtud üle peatee 3 ristet.  

 

Trassialternatiiv 7A jätkab kulgemist enam-vähem tänases koridoris. Kuigi lõigu keskosas (Pajaka – Varbola piirkonnas) variant 7A paikneb olemasoleva tee trassil, 

ei häiri see oluliselt kohaliku liikluse toimimist, sest teelõigu kõrval idapool kulgeb piki teed kohalik tee, mille kaudu pääseb teeäärsetesse sihtpunkidesse. Tee 

kõrvale lääne poole on ette nähtud uus tee mnt nr 20162 ühendamiseks Varbola liiklussõlmega, mille kaudu toimub peale-mahasõit põhiteele. Viimati kirjeldatud 

teelõik toimib teest läänepoole jäävale alale kogujateena. Vaadeldavas piirkonnas toimub pääs peateele Varbola liiklussõlme kaudu. 

Vaimõisa piirkonnas kulgeb trassialternatiiv 7A tänasest teest läänepoolt, möödudes kaugemalt olemasolevast hoonestusest. Olemasolev teedevõrk säilib peaaegu 

tervikuna. Põhitee ületamise võimalus mootorsõidukitele on Vaimõisa liiklussõlme kaudu, kuhu ühendatakse kohalik riigimaantee nr 20163. Kuna olemasolev 

maantee jääb kohalikuks teeks, on vajadus uute kogujateede väike. 

 

Võttes arvesse asjaolu, et lähedal paiknev vallakeskus asub lõigu lõpu suunas, lõiguäärsed sihtkohad peateele pääsu ja lõigu lõpu vahel ning peateele pääs lõigu 

alguse pool olulistest sihtkohtadest, võib osutuda mõistlikuks kogujateede pikendamine Orgita liiklussõlme kogujateedeni. Viimane variant tähendaks arvestatavat 

teekonnapikkuse kokkuhoidu Märjamaale, Raplasse ja Pärnu suunas sõitmisel 

 

Pealteele pääsu osas on variant 7A korral liiklussõlmede näol võimalusi topelt võrreldes variandiga 7B. Seega puudub vajadus peale- ja mahasõitmiseks kõigepealt 

vastupidises suunas sõita ning hiljem tagasi sõita, mis omakorda tagab kohaliku liikluse teekonna parema sujuvuse ning lühema teepikkuse. Variant 7B on põhiteel 

liiklejale mugavam ja ohutum vähemate liiklussõlmede tõttu. 

Arvestades kõiki liiklemise mõjusid, tundub trassialternatiiv 7B sobivam kui 7A, sest ta soosib rohkem transiitliiklust, mille osakaal on kordades suurem, kui 

kohalikul liiklusel.  

 

 

 

1.2 Kergliiklus (sh pendelränne, olulised sihtkohad) 
  

Mõlema trassivariandi puhul on arvestatud, et kõikides liiklussõlmedes ja ristetes tagatakse ka kergliiklejatele peatee ületamise võimalus. Trassivariant 7A korral on 

vaja lisaks liiklussõlmele ja ristele veel kahte kergliiklusristet, variant 7B puhul ainult ühte.  

Kernu piirkonnas on mõlema variandi korral kergliiklejate liiklemistingimused sarnased. Lõigu keskosas häirib trassivariant 7A kergliiklust mõnevõrra rohkem kui 

7B, aga vahe ei ole märkimisväärne. 

Trassi lõpuosas saavad kergliiklejad trassivariandi 7A korral liikuda piki koguja- ja olemasolevaid teid ning põhiteed ületada seal paikneva liiklussõlme kaudu. Ka 

kergliiklusele mõjuks hästi vaadeldava piirkonna kogujateede ühendamine Orgita liiklussõlme kogujateedega. Sel juhul ei katke potentsiaalne kergliiklusteede 

võrgustik. 

Kergliikluse ohutut toimimist ja võimalikku marsruutide arendamist soosib trassialternatiiv 7B mõnevõrra enam, kui 7A. 
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1.3 Põhitee pikkus 
 

Variant 7B puhul (24 764 m) on põhitee pikkus 654m võrra lühem, kui 7A puhul (25 418 m).  

 

 

2. Maakasutus ja ehitatud keskkond 
 

2.1 Mõju olemasolevale maakasutusele  
 

Võrreldavad trassivariandid jäävad valdavalt hajaasustusega piirkonda. Suuremateks keskusteks on trassil 7A Haiba-Kernu Kernu vallas ning Varbola Märjamaa 

vallas. Kumbki keskus ei jää otseselt trassi äärde. Trassist 7B jäävad nimetatud keskused suhteliselt veelgi kaugemale. Mõlema trassivariandi korral on valdavalt 

tegemist metsa-, vähem põllumaadega. Metsa- ning põllumaal muutub maakasutus tee rajamiseks vajaliku trassi ulatuses, lisaks rakenduvad tee kaitsevööndi 

ulatuses tegutsemise piirangud
30

 ning põllumaal tee sanitaarkaitsevööndist tulenevad piirangud
31

. Täiendav metsa- ja põllumaade teetrassiga läbi lõikamine on 

ulatuslikum variandi 7B korral, kuna 7A kulgeb lõiguti olemasoleval teel. 

Kompaktse asustusega ala jääb mõlema trassivariandi lähedusse lõigu alguses, Kohatu ja Kernu küla piirkonnas. Kokkuvõttes jääb trassi 7A puhul 

teekaitsevööndisse 4 elamut, lisaks tee sanitaarkaitsevööndisse 51 elamut. 7B puhul jääb teekaitsevööndisse 0 elamut, sanitaarkaitsevööndisse 16 elamut. Inimese 

puhkamine ja elamine tee sanitaarkaitsevööndis on tervisele ohtlik
32

. 

Seades esmatähtsaks elamistingimused olemasolevatel elamukohtadel, võib eelistada varianti 7B. 

 

2.2 Vastavus üld- ja detailplaneeringutele ja omavalitsuse arenguplaanidele 
 

Kernu valla üldplaneering on kehtestatud mais 2001. a., Märjamaa valla üldplaneeringu lahendustega on kavandatud peamiselt elamumaid ning eelkõige 

olemasoleva Tallinn-Pärnu maantee lähedusse jäävatel aladel. Tootmisalasid on kavandatud Kohatu külas, Kustja külas, Käbikülas, Varbolas. Kustja küla 

tootmismaale on algatatud ka detailplaneering logistikakeskuse rajamiseks. Vaimõisa küla piirkonnas on olemasoleva põhimaantee äärde kavandatud tootmis- ja 

ärimaid. Kohaliku omavalitsuse hinnangul on Märjamaa valla üldplaneeringu lahendusega kavandatud arengud liialt optimistlikud ning reaalne huvi alade välja 

arendamise vastu puudub. Arenguplaane toetavaid detailplaneeringuid algatatud ei ole. 

Arengukava kohaselt kuulub Märjamaa valla üldiste arengueesmärkide hulka puhta elu- ja looduskeskkonna säilitamine. Valla põhjaosa jaoks on oluliseks 

teeninduskeskuseks Varbola, vald kavandab selle jätkuvat arendamist. Peamiselt on plaanis olemasoleva infrastruktuuri seisukorra ning teenuste parandamine, uusi 

arenguid ei kavandata. Vaimõisa küla kuulub Valla arengukava kohaselt Märjamaa alevi teeninduspiirkonda, koha peal teenused puuduvad. Olulisi arenguid valla 

arengukavaga Vaimõisa piirkonnas ei kavandata, peamiselt on plaanis olemasolevate infrastruktuuride seisukorra parandamine. Kernu valla arengukava aastateks 

2003-2015 toetab külakeskuste kujunemist ning külaelanike omavahelist läbikäimist. Haiba-Kernu piirkonda käsitletakse ühena valla I taseme keskustest ning 

                                                 
30

 Teede- ja sideministri määrus nr 59 „Tee ja tee kaitsevööndi kasutamise ja kaitsmise nõuded“, 01.01.2000 
31

 Teede- ja side ministri määrus nr 55 „Tee projekteerimise normid ja nõuded“, jõustunud 01.01.2000 
32

 Teede- ja side ministri määrus nr 55 „Tee projekteerimise normid ja nõuded“, jõustunud 01.01.2000 
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kavandatakse selle positsiooni tugevdamist. Kernu valla turismiarengukavaga aastateks 2005-2009 kavandati Kernu staadioni kujunemist jalgpallihuviliste turistide 

sihtpunktiks ning tugiteenuste võrgu rajamist sihtpunkti lähistel. 

Arengudokumentidega kavandatud keskuste arendamine on võimalik mõlema trassivariandi korral – Kernu ning Varbola piirkonda on kavandatud liiklussõlmed, 

trassivariant ei lõika olulisi arendusalasid. I klassi maantee puhul, kus peale- ja mahasõitude rajamise võimalused on piiratud, muutuvad arenduste jaoks 

atraktiivseks eelkõige liiklussõlmede lähedased piirkonnad; sõlmede paigutus soodustab olemasolevate asustusüksuste arengut pigem variandi 7A korral. 7B nihutab 

tõenäoliselt Varbola arengut praeguse keskuse alalt Rapla suunas ning ei tekita soodsat ligipääsuvõimalust Vaimõisa küla piirkonnas. Kuna kohalike 

arenguplaanide kohaselt kavandatakse eelkõige olemasolevate infrastruktuuride parandamist ning jätkuvat kasutamist, võib soodsamaks lugeda varianti 

7A. 
 

2.3 Mõju asustusstruktuurile (barjääriefekt, teenuste kättesaadavus) 
 

Trassivariantide peamiseks erinevuseks on, et 7A läbib tihedama asustusega alasid, 7B jääb asustusest suhteliselt kaugemale. Kohalike teenuste tarbimine Kernus-

Haibal ja Varbolas on elanike jaoks lihtsam, kui on võimalik kasutada sisseharjunud marsruute.  

Ühistranspordi jaoks võib üldjuhul lugeda soodsamaks varianti, mille korral I klassi maantee rajatakse uuele trassile, kuna sellisel juhul saab valdavalt jätkuda 

väljakujunenud ühistranspordikorraldus ning on võimalik kasutada olemasolevat infrastruktuuri. See puudutab eelkõige kohalikku ühistranspordikorraldust, läbivate 

kaugliinide kasutusmugavus võib maantee uuele trassile viimisega kannatada, kuna sellega seoses viiakse tõenäoliselt kaugliini peatus elamutest eemale. 

Seades tähtsamaks kohalikud suhtlus- ja liikumisvõimalused, võib asustusstruktuuri seisukohast lugeda üldiselt soodsamaks varianti 7B, mille korral viiakse I 

klassi maantee kui küladevahelise liikumise takistaja elamutest eemale. Lisaks kaasneb variandiga 7A osade majapidamiste ümber orienteerimise vajadus 

põhimaanteelt kogujateele. 

 

 

 

 

3. Mõju inimesele 
 

3.1 Maantee visuaalne mõju (sh vaated, maastik, linnapilt) 
 

7A puhul on maantee kui tehiselement maastikus valdavalt juba olemas (välja arvatud möödasõidud 1. ja 3. lõigul), 7B puhul rajatakse seni loodusliku ilmega, 

vähese asustusega maastikku uus tehiselement. Tehiselement loodusliku iseloomuga maastikus on konteksti mittesobiv ning kahandab seetõttu maastiku visuaalset 

väärtust üldises plaanis. 

Kohalike elanike vaated muutuvad eelkõige mitmetasandiliste lahenduste piirkonnas, eeldatavalt müraseinte rajamise vajadus mõlema trassivariandi korral puudub. 

Kernu küla piirkonnas on mõlema trassivariandiga kaasnevad mõjud sarnased, kuna kavandatud liiklussõle asukoht ning lahendus on samad. Erinevused ilmnevad 

Varbola ja Vaimõisa piirkonnas – 7A puhul on olemasoleva maantee lähedusse kavandatud liiklussõlmed, 7B puhul Vaimõisa külas sõlme ei ole, maantee on viidud 

eemale ning Varbola lähistel on kavandatud liiklussõlm ida, mitte lääne poole külakeskust. Kokkuvõttes mõjutatakse enamate elanike vaateid variandi 7A korral. 
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Maanteel liikuja jaoks on vaheldusrikkam ning seega mõnevõrra soodsam
33

 variant 7A, kus metsased vaated vahelduvad põllu- ja hajaasustuse vaadetega. 

Kuigi variandi 7B puhul mõjutatakse arvuliselt vähemat hulka elanikke, on tegemist visuaalselt väga ebasoodsa muutusega –  eritasandiline lahendus rajatakse 

piirkonda, kus seni on domineerinud loodusliku iseloomuga, ilma suuremahuliste tehiselementideta vaated. Kokkuvõttes võib eelistada pigem varianti 7A, mis on 

maastikuliselt sobivam ning toob eeldatavalt kaasa nõrgema visuaalse häiringu kohalike elanike jaoks. 

 

 

3.2 Mõju tervisele (müra, vibratsioon, õhusaaste, raskemetallid) 
 

Müra mõju 

Müra seisukohalt on selgelt eelistatud variant 7B. Selle puhul asuvad mõned hooned sanitaarkaitsevööndis või selle piiril, võimalik, et mürabarjääride reaalne 

vajadus puudub. 

Variant 7A koosneb järgmistest osadest: 

* Lõik 1B - Kümmekond hoonestusala asub müratsoonis, hinnanguliselt tuleb rajada kuni 500-1000 m ulatuses mürabarjääre. 

* Piirkond lõikude 1 ja 2 vahel – 2 hoonestusala tee läheduses, sanitaarkaitsevööndis ka rohkem hooneid, hinnanguliselt tuleb rajada kuni 500 m ulatuses 

mürabarjääre. 

* Lõik 2A – Ca 20 hoonestusala tee sanitaarkaitsevööndis ja ka müratsoonis. Hinnanguliselt tuleb rajada kuni 1000-1500 m ulatuses mürabarjääre. 

* Piirkond lõikude 2 ja 3 vahel – mitmed hoonestusalad tee läheduses, sanitaarkaitsevööndis ka rohkem hooneid, hinnanguliselt tuleb rajada kuni 500-1000 m 

ulatuses mürabarjääre. 

* Lõik 3B - Ca 5 hoonestusala müratsoonis, hinnanguliselt tuleb rajada kuni 500 m ulatuses mürabarjääre. 

 

Vibratsiooni mõju korreleerub üldjuhul müraga. Vibratsiooni saab vähendada sobivate tehniliste lahenduste kasutamisega ja liigniiskete alade vältimisega. 

Olemasoleva tee kvaliteedi parandamisega väheneb vibratsioon ka olemasoleva tee ümbruses. Erinevus variantide vahel ei ole olulise tähtsusega. 

 

Õhusaaste ja raskemetallide leviku osas on mõnevõrra eelistatud samuti 3B variant, kuna asub enam tundlikest elualadest eemal, aga kuna vastav mõju ulatub vaid 

tee vahetusse lähedusse, ei ole vastav aspekt määrava tähtsusega. Õhusaaste levik sõltub olulisel määral ka liikluse sujuvusest, mis on I klassi maantee korral tagatud 

mõlema variandi puhul, ülenormatiivseid õhusaaste kontsentratsioone teest eemal oodata ei ole. 

 

 

3.3 Mõju inimese varale 

 

Mõju inimese varale on käsitletud sõltuvalt teekaitsevööndisse jäävate elamute arvust, põhimaantee kui mõjuteguri kogupikkusest ning võõrandatava eramaa 

hulgast. Teekaitsevööndisse jäävate elu- ja muude hoonete arvu poolest on selgelt eelistatum variant 7B: 7A puhul jääb teekaitsevööndisse 4 elamut ja 6 muud 
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 Kaldmaa, K., 2010. „Visuaalsed kaalutlused maanteetrassi valikul Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa põhimaantee km 92-183 näitel“, TTÜ Tartu Kolledž, magistritöö 

maastikuplaneerimise erialal 
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hoonet; variandi 7B korral 0 elamut ja 1 muu hoone. Põhimaantee kogupikkuse osas on soodsam 7B: 7A pikkuseks on 25 418 m, võrrelduna 7B 24 764 meetriga. 

Trassil 7B lüheneks maantee ligikaudu 2,6 % võrra. Teetrassi rajamisest tulenevalt on variandi 7A puhul vaja võõrandada ligikaudu 141,9 ha eraomanduses olevaid 

maid, variandi 7B puhul ligikaudu 189,3 ha eraomanduses olevaid maid. Eeldusel, et maade võõrandamine toimub õiglase hinnaga ning maade omanikele 

sellega seoses olulist varalist kahju ei kaasne, võib soodsamaks lugeda varianti 7B, mille korral elamuid teekaitsevööndisse kui otsesesse maantee 

mõjuvööndisse ei jää. 

 

3.4 Mõju puhkamisvõimalustele 
 

Trassivariantide piirkonnas võib olulisimaks turismiobjektiks pidada Varbola kaitseala koos Jaanilinnaga. Tähistatud matkaradasid piirkonda ei jää.  

Ligipääs Varbola kaitsealale paraneb vairandi 7B korral, samas ei sobi eritasandiline liiklussõlm ajaloolisesse konteksti. Varbola kaitseala jääb logistiliselt soodsasse 

positsiooni ka variandi 7A korral ning kokkuvõttes tuleks pigem eelistada varianti 7A. 

 

 

4. Majanduslikud mõjud 
 

4.1 Teehoolduskulud 

 
I klassi nõuetele vastava maantee rajamine mõjutab läbi teehoolduse valla- ja riigieelarvet; eelkõige põhitee kogupikkuse kaudu teel sõitjate aja- ja kütusekulu ning 

seeläbi kaudselt majandust laiemalt.  

Põhimaantee kogupikkuse poolest on soodsamaks variandiks 7B, mille pikkuseks on 24 764 m, võrrelduna 7A 25 418 meetriga. Arvestada tuleb ka rajatavate 

kogujateede hooldamise kuludega, mida saab võrrelda lähtuvalt kogujateede kogupikkusest, vastavalt variandi 7A korral 12 290 m, variandi 7B korral 8540. 

Lisandub kogujateeks muutuva praeguse põhimaantee hooldamise kulu, teepikkusena 7A puhul kokku 13 767 m ning 7B puhul 24 980 m. Kokkuvõttes, arvestades 

põhitee ning kogujateedena kasutatavate teede kogupikkust, on teehoolduskulud eeldatavalt väiksemad variandi 7A korral.  
 

4.2 Mõju ettevõtluskeskkonnale 
 

Tegemist on suhteliselt väheaktiivse piirkonnaga, kus valdavalt tegeletakse põllu- ja metsamajandusega. Teenindus- ja ettevõtluskeskusteks on Kernu-Haiba ning 

vähemal määral ka Varbola. I klassi nõuetele vastava maantee puhul muutuvad atraktiivseks eelkõige liiklussõlmede piirkonda jäävad alad, kuhu on põhimaanteelt 

hea ligipääs. Sellisteks piirkondadeks on 7A puhul Kernu, Varbola ja Vaimõisa, 7B puhul Kernu ja Varbola. Lisaks, tulenevalt kohalikust põhitegevusest, tuleb 

arvestada ka vajadusega maksimaalselt säilitada põllumaade ning metsamassiivide terviklikkus, samuti kasutatavad ligipääsud. Valdavalt ligipääsud säilivad, välja 

arvatud Kustja külas, kus mõlema trassivariandi korral tekib pikk ümbersõit. Põllu- ja metsamaade täiendav läbi lõikamine toimub 7A korral suhteliselt lühematel 

lõikudel. Kokkuvõttes on ettevõtluskeskkonna osas soodsam variant 7A. 
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5. Mõju kultuuriväärtustele 
 

5.1 Muinsuskaitse alused objektid ja alad 
 

Trassile 7A ei jää muinsuskaitse aluseid objekte ega alasid. Trassivariant 7B läbib aja- ja kultuurilooliselt rikast ning seetõttu ka mälestisterohket ala Käbiküla ja 

Varbola piirkonnas, maanteetrassile lähimateks mälestisteks on muistsed põllud Käbikülas (mälestis nr 12084), Põlli küla asulakoht (mälestis nr 12095) ning samuti 

sealsed muistsed põllud ning kivikalme (mälestised nr 12097 ja 12096). Vastavalt muinsuskaitseseadusele
34

 on mälestise rikkumine või hävitamine keelatud, 

mälestise kaitsevööndis tehtavad tegevused (sh teede rajamine) tuleb kooskõlastada Muinsuskaitseametiga. Tulenevalt mälestiste iseloomust tuleb variandi 7B 

rakendumise korral läbi viia täiendavad uuringud arheoloogilise väärtusega aladel.  

Maantee rajamine mälestise lähedusse ei pruugi seda tingimata kahjustada, mõju võib olla ka positiivne, nt täiendavate vaadete avamine, parem eksponeeritus ja 

ligipääs. Variandi 7B korral satuksid logistiliselt soodsasse positsiooni Varbola Jaanilinn ning Põlli küla asulakoht. Mälestised ei ole aga vaid üksikobjektid, vaid 

vajavad kogu oma väärtuse säilitamiseks sageli ka sobilikku keskkonda. Põlli asulakoha lähikonda kavandatakse eritasandilise liiklussõlme rajamist, mis muudab 

keskkonda ning maastikupilti arheoloogiamälestiste positsioonilt ebasoodsas suunas. Vastavalt Muinsuskaitseameti seisukohale
35

 ei ole välistatud maantee rajamine 

mälestise nr 12084 lähedusse, kuid see eeldaks arheoloogiliste uuringute läbi viimist ning sellele järgnevalt ala vabastamist mälestisega seotud kitsendustest. 

Muinsuskaitseameti hinnangul on kogu piirkonnas suur tõenäosus arheoloogilisteks leidudeks. 

Kokkuvõttes võib mälestiste ning neile sobiliku keskkonna säilimise huvides eelistada trassivarianti 7A. 

 

 

5.2 Kultuuriline keskkond (sh väärtuslikud maastikud, miljööväärtus, traditsiooniline elulaad jne) 
 

Trassivariant 7A läbib Vaimõisa väärtmaastikku, luues 3. lõigul maastikku uue tehiselemendi ning vähendades mõnevõrra maastiku väärtust (täpsemalt 3. lõigu 

võrdluses). Trassivariant 7B väärtuslike maastike alasid ei läbi ning seetõttu võib seda pidada väärtuslike maastike seisukohast soodsamaks. 

Miljööväärtuslikke alasid ei ole trassivariantide piirkonnas määratletud. 

Pärandkultuuri objektid esindavad piirkonna kultuuri ja ajaloo erinevaid aspekte, olles seotud asustuse kujunemislooga, maa ja rahva ajalooga, kogukonna ajalooga, 

traditsioonilise elulaadiga, metsamajanduse ajalooga ning kohaliku tööndusega. Oluline on pärandkultuuri objektide kui aja- ja kultuuriloo kandjate säilimine ning 

eksponeeritus. Maantee rajamisel võivad lähikonda jäävad pärandkultuuri objektid hävida või sattuda sobimatusse ümbrusesse. Trassivariandi 7A korral jäävad 

lähikonda järgmised pärandkultuuri objektid: Rahkema A7 talu saeraami auk ning saviauk, Kurava kõrts, Kadaka tee (põline metsatee), Õta linnamägi, Luha 

talukoht Sipa külas. Trassivariandi 7B korral jäävad lähikonda järgmised pärandkultuuri objektid: Õta linnamägi, Luha talukoht Sipa külas. Trassivariandi 7A 

lähikonda jääb küll rohkem pärandkultuuriobjekte, mis võivad sattuda sobimatusse ümbrusesse, kuid variandi 7B korral läheb maanteetrass läbi Õta linnamäe kahe 
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 E-kiri A. Kraut’ilt, Muinsuskaitseameti arheoloogiamälestiste peainspektorilt 25.11.2010 (kiri on lisatud planeeringu menetlusdokumentatsiooni kausta). 
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künka vahelt
36

, kahjustades linnamäe kui pärandkultuuri objekti terviklikkust. Pärandkultuuri objektide säilimise seisukohast tuleks pigem eelistada varianti 

7A. 

 

 

6. Mõju looduskeskkonnale 

 
6.1 Geoloogia, pinnas, pinna- ja põhjavesi (sh maaparandussüsteemid) 

 

7A trassi põhjapoolne osa kulgeb valdavalt kaitsmata põhjaveega alal, trassi keskosas on ülekaalus nõrgalt kaitstud põhjaveega alad ja trassi lõunaosas on jälle 

valdavad kaitsmata põhjaveega alad. Pinnakattes levivad valdavalt  moreen ja limnoglatsiaalsed setted (liivad, kruusad, liivasvid), kohati meresetteid. Pinnakatte 

paksus on valdavalt 2-5 m, kohati on pinnakate õhem. Lõigu lõunaosas ulatuvad pinnakatte paksused väikesel lõigul kuni 25 meetrini. Trass lõikub põhjapoolses 

osas Jutapere ojaga, keskosas Kasari ja Vardi jõega, vahetult lõunatipus Konnaveski ojaga. Trassi 7A põhjaots, keskosa (Varbolast nii põhja kui ka lõuna suunas) ja 

samuti  lõunaots kulgevad üle maaparandussüsteemide või neile väga lähedalt. Trassi põhja- ja ka lõunaotsas esineb turba levikualasid. 

 

7B lõik kulgeb alal, kus vahelduvad nõrgalt kaitstud ja kaitsmata põhjaveega alad. Pinnakattes levib valdavalt moreen, laiguti ka liiv ja kruus. Kogu lõigu ulatuses 

esineb väga õhukese pinnakattega alasid, kus pinnakatte paksus on alla 2 m. Lõigu põhjaotsas esineb turba levikualasid. Lõigu keskosa kulgeb üle kohaliku 

tähtsusega Orava maardla, kus põhimaavara on ehituskruus (plokk 1,kaevandusluba nr Rapm-031) ning kaasnev maavara ehituslubjakivi (prognoosvaru, plokk 2). 

Samuti kulgeb trassi keskosa üle lubjakivi leviala. Trass lõikab põhjaosas Kasari jõge, Ubasalu kraavi; keskosas Vardi jõge, Ohukotsu oja; vahetult lõigu lõunaotsas 

ristub Konnaveski ojaga. Lõik 7B kulgeb põhjaosas lühikesel lõigul, mitmes lõigus trassi keskosas ja lõunaosas üle maaparandussüsteemi. 

 

Eelistatum on variant 7A, kuna põhjavee kaitstus on sellel trassil mõnevõrra parem. Samuti ületab trass 7B  Orava maardlat (mäeeraldist). 

 

6.2 Taimestik, loomastik ja rohevõrgustik (sh loomade liikumine, teeületus) 
 

Taimestiku seisukohast on eelistatum 7A, kuna 7B killustab oluliselt uusi metsamassiive. 

Variant 7A koosneb järgmistest osadest: 

* Lõik 1B – Uuel trassil, killustab metsamassiivi, mis koosneb põhjapoolses osas peamiselt kastikuloo kasvukohatüüpi männi-kuuse segapuistutest. Lõunapoolne osa 

teetrassist läbib erineva niiskusastmega metsaalasid, mis kuuluvad valdavalt tarna kkt ja kalduvad soostumisele. 

* Piirkond lõikude 1 ja 2 vahel – Olemasoleval trassil, ja põhitee omab taimestikule minimaalset mõju, lõik jääb mitmekesise põllumajandusliku maastiku piirkonda, 

siin leidub nii haritavaid põllu- ja rohumaid, võsastuvaid niite, kui ka põõsastikke ja puudesalusid. 

* Lõik 2A – kulgeb olemasoleval trassil ja põhitee omab taimestikule minimaalset mõju. 
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 Kaardil on Õta linnamäe asukoht märgitud künkale, mis jääb trassivariandist 7B ligikaudu 100 m kaugusele, kuid linnamäe kirjelduse kohaselt paikneb see kahel kõrvutiasuval 

künkal. 
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* Piirkond lõikude 2 ja 3 vahel – Olemasoleval trassil ja põhitee omab taimestikule minimaalset mõju, põhjapoolne (sealjuures suurem) osa sellest lõigust asub 

suurte metsade vahel. Tegemist on kuivema niiskusrežiimiga, peamiselt kastikuloo kasvukohatüüpi männi-kuuse segapuistuga. Lõigu lõunapoolne osa piirneb 

rohumaadega. 

* Lõik 3B – Uuel trassil, läbib metsaga kaetud ala ca 1,75 km ulatuses. See metsaala on mosaiikse struktuuriga, sisaldades nii parasniiskeid salumetsi, soovikumetsi 

ja ka kõdusoo kkt liigniiskeid alasid. 

 

Variant 7B puhul on tegemist ca 20 km pikkuse teelõiguga uuel trassil. 

Põhjapoolses osas läbib trass ca 3 km pikkuselt metsaga kaetud ala. Siinne mets on varieeruva niiskusrežiimiga sisaldades nii parasniiskeid salu-, niiskeid kõdu ja 

siirdesoo- kui ka kuivemaid loometsa kasvukohatüüpi metsaeraldisi. 

Uue trassi keskmine ja kõige pikem lõik jääb mosaiikse põllumajandusliku maastiku ja metsa vahele. Lääne poole jääv ala on tugevasti inimtegevusest mõjutatud. 

Ida poole teetrassi jääv ala on kaetud metsaga. 

Lõunapoolne lõik läbib ca 5 km pikkuselt metsa, mis on valdavalt kuivapoolse niiskusrežiimiga kastikuloo kasvukohatüüpi männi-kuuse segamets. Selle metsa alale 

jäävad ka 4 kaitsealuse taimliigi kasvukohad: harilik käoraamat (LK III), kaunis kuldking (LK III ja loodusdirektiiv), madal unilook LK III ja eesti soojumikas LK II 

ja loodusdirektiiv) ja loodusdirektiivis esinev püst-linalehik. Tee-ehituse mõju taimkattele oleks kõige suurem trassivariandi lõunaosas, kus see läbib loometsa. 

Oluliselt mõjutaks tee-ehitus ka selle trassivariandi põhjapoolset metsaga kaetud ala. 

 

Loomastiku seisukohast on samuti selgelt eelistatud variant 7A. 

7A trass kulgeb suhteliselt mosiikses maastikus, kus on loomade liikumisteed on välja kujunenud trassi lähistel paikneva asustuse ja kultuurmaastiku järgi ning 

liikumisteed on suhteliselt hästi teada. See hõlbustab leevendavate meetmete kavandamist. kohad, kus leevandavaid meetmeid kaaluma peab on esialgse teadaoleva 

informatsiooni järgi kilomeetritel 40, 44, 50-52, 59-61. 

Võreldes trassialternatiiviga 7A kulgeb 7B oluliselt suuremal määral läbi looduslike ja metsaste alade. Samuti kulgeb trass lähemal suurtele rohevõrgustiku 

struktuuridele ning läbistab neid rohkem kui olemasolev trass luues seega suuremal määral konfliktseidpiirkondi. Kuna kavandatava trassi lähistele jääb vähem 

asutust ja loomade liikumisi suunavaid elemente, siis on tõenäoline, et loomade liikumine selles piirkonnas on hajutatum kui olemasoleval trassil. Seetõttu on ka 

leevendavate meetmete kavandamine mõnevõrra keerukam ja tõenäoliselt tekib vajadus leevevnadvaid struktuure kavandada rohkem kui olemasoleval trassil. 

 

 

6.3 Kaitstavad loodusobjektid 
 

Variant 7A järgib olemasolevat teekoridori, jäädes keskosas vahetult Vardi Natura loodusala kõrvale – trass piirneb Natura alaga mõlemal pool teed, lähemale jääb 

Natura ala ca 500 m pikkusel lõigul (Tallinn-Pärnu suunal) paremal pool teed. Olemasoleva trassi laiendamisel kaasneb tõenäoliselt elupaigatüüpide mõningane 

hävitamine loodusalal. Kavandatud tegevuse realiseerumisega kaasnev mõju on antud teemaplaneeringut arvestades suhteliselt lokaalse mõjuga ning võttes arvesse 

mõjutatavate elupaigatüüpide väärtust, arvab ekspertgrupp, et teemaplaneeringuga ei kaasne olulist negatiivset keskkonnamõju, mis kahjustaks eeldatavalt Natura 

2000 Vardi loodusala elupaigatüüpide terviklikkust. 

 

Trassi 7A lähedusse jääb lisaks III kaitsekategooria taime Eesti soojumakas kasvukoht. Kaitstava üksikobjektina paikneb trassivariandi 7A keskosas Kükita 

Suurkivi, Varbola rändrahn ca 20 meetri kaugusel trassist. Nimetatud objektiga tuleb arvestada trassi 7A valikul tee projekteerimise ja rajamise edasistes etappides. 
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Trassi 7B lõpuosa lähedusse jäävad mitmed kaitsealused taimeliigid (madal unilook, kaunis kuldking) ning kaitsealuste taimeliikide püsielupaigad (püst-linalehik, 

soo-neiuvaip, railik käoraamat, soojumikas). 

 

Kokkuvõttes võib kaitsealustest loodusobjektidest tulenevalt eelistada varianti 7B. 

 

 

6.4 Regionaalne õhukvaliteet ja kliima 
 

Lokaalselt on õhusaastega seotud mõjud analüüsitud kriteeriumi 3.3 all. Regionaalselt on õhu kvaliteedi ja kliima osas mainimisväärsed erinevused võimalikud vaid 

juhul, kui esineb oluline vahe teepikkuses, liikluse sujuvuses, liikluse koguhulkades või ühistranspordi kasutamise määras. Antud hetkel lõigu juures võib välja tuua 

erinevuse suure liiklusega põhitee pikkuses. Kuna variant 7B on 654 m võrra lühem, tekib selle variandi korral ka summaarselt vähem kasvuhoonegaase ja 

saasteaineid.  

 

 

7. Ehitusaegsed mõjud  
 

7.1 Ehitusaegne liikluskorraldus 
 

Trassivarianti 7A saab ehitada lõigu kaupa, sest siin on sageli I-klassi maantee uus niit kord ühel kord teisel pool olemasolevat teed. Probleemiks kujunevad 

üleminekukohtade väljaehitamine. Viimane eeldab liikluse osalist ümbersuunamist ehituse ajal ja kiirusepiirangut kogu ehitusperioodi vältel.  

Trassivariandi 7B saab valmis ehitada ilma liiklust takistamata (mõningane liikluse häiritus võib tekkida ainult maanteedel nr 11220, 20141 ja kohalikel teedel ristete 

ning liiklussõlme rajamise ajal). 

 

Trassivarianti 7B on tehnoloogiliselt küll mugav ehitada, kuid siin puudub võimalus ehitada teelõiku etapiviisiliselt. Siin ei ole võimalik teelõiku osaliselt liiklusele 

avada, sest vaadeldav uus teelõik paikneb olemasolevast maanteest kaugel ning ka ei lõiku sellega, mistõttu saab uue tee avada liiklusele ainult ühekorraga 

kogupikkuses. Viimane asjaolu ei tee trassivarianti 7B eriti mõistlikuks lahenduseks (kuigi ehitusaegne liikluskorraldus on oluliselt lihtsam 7B puhul). 

 

Kokkuvõtteks paistab, et trassivariant 7B on ehitusaegsete mõjude poolest küll soodsam, kuid 7A võib osutuda otstarbekamaks.  

 

 

7.2 Tundlikud alad (inimasustus, looduslikud alad) 
 

7A - Ehitusaegne mõju elamualadele oluliselt suurem. Ühtlasi on suurem võimalik ehitusaegne mõju Natura aladele. 

7B - Ehitusaegne mõju suurem metsamassiividele, põhjavee reostuse oht mõnevõrra suurem, trass ületab maaparandussüsteeme. Mõnevõrra suurem ehitustegevuse 

aegne oht võib esineda ka muinsuskaitseväärtustele. 
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Selget eelistust välja tuua ei saa. 

 

 

8. Maksumus ja ressursikasutus 
 
7A maksumus –  598,49 milj kr. 

7B maksumus – 640,37 milj kr. 

Variant 7A arvestuslik maksumus on märkimisväärselt väiksem, samas protsentuaalselt ei ole erinevus väga suur. 

 

Ressursikasutuse osas on samuti trassialternatiiv 7B kulukam, sest kasutusele tuleb võtta täiesti uut maad tee jaoks ning materjalikulu on tunduvalt suurem. 7A puhul 

tuleb olemasolevat tee maa-ala laiendada ning on võimalus arvestatavas koguses senise tee materjali taaskasutamiseks. Siia lisanduvad küll uued koguja- ja 

juurdepääsuteed, kuid need on tunduvalt vähem ressursimahukad kui I-kassi maantee. 

 

Eeldatavalt tuleb Variant 7A korral välja kaevata vähemalt 106 735 m³ turvast ja variant 7B korral 45 175m³ turvast (vastavad mahud võivad osutuda ka suuremaks, 

kuna turbakihi täpne paksus ei ole käesoleva teemaplaneeringu detailsuse astme juures teada). Turba välja kaevamise korral läheb vastavas koguses vaja ka 

täitematerjali, milleks sobib eelkõige liiv või purustatud paekivi (suured tükid). Eeldatavalt ei tohiks vastava materjali hankimisega tekkida probleeme. 

 

Käesoleva teelõigu puhul nõuab trassialternatiivi 7B ehitamine tohutuid finantsressursse ühe korraga, sest siin tuleb kogu pikk teelõik korraga valmis ehitada. Uus 

trass ei lõiku olemasoleva teega ning paikneb viimasest ka üpris kaugel, mis omakorda välistab teelõigu etapiviisilise väljaehitamise. 

 

 

Võrdluse tulemusena tehtud järeldused: 
 

Variant 7B on selgelt soodsam liikluskorralduse seisukohalt – I klassi maantee viiakse olemasolevast asustusstruktuurist eemale ning olemasolev tee saab jääda 

kohaliku liikluse tarbeks senist liikluskorraldust häirimata. Lisaks võidetaks oluliselt I klassi maantee pikkuses. Kuna I klassi maantee viiakse olemasolevatest 

asulatest eemale, võib väiksemaks hinnata ka summaarset mõju kohalikele elanikele. 

 

Samas on Variant 7B tunduvalt ressursimahukam, märkimisväärselt suurema arvestusliku ehitusmaksumusega ning nõuaks pika ning ressursimahuka möödasõidu 

realiseerimist ühes etapis (ei võimalda ressursisäästlikumat etapiviisilist realiseerimist). Lisaks on variant 7B summaarselt ka suurema mõjuga looduskeskkonnale 

(tee kulgeb pikalt uuel trassil üle seni puutumata alade). Võttes arvesse veel asjaolu, et niivõrd mastaapse möödasõidu vajadust ei nähta ette ka kohalike 

omavalitsuste planeeringutes ja arenguplaanides, võib kokkuvõttes eelistatuks pidada Varianti 7A. 

 


