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Projekri "Tehniline abi Tallinna ringtee ja Tallin-n-Paldiski
maantee rekbnstruebninriseks" keskkonnamd.iu hindamise aruande
"Taiiinna ri4gee l6igul kn 12,6-29,0" healskiiLnine

l

I-ugupeetud ihfirm Brft<mann

Hariumaa lietkloi-dte"r,i"tuses tutlTrti OU-u Hendrilson&Ko poolt meile heakskiitnr iseks

esitatud projetlil"Tehnilinc abi Tallinna ringleeja Tallinn-Paldiski ma.Tltee rekonstrueerimiseks"

keskkonnani6irr hindamise (KMH) aruande '.Tallirura ringtee lSigul knr 12,6-29,0" kaustaga
(kaust nr 3.lkoostanud OU Hendrikson&Ko, Tallinn, veebruar 2006 ...septcmbsr 2008, r'ersioon

Kavandatavhks tggdvuseks on Taltinna ringtee (Tl1) ja Tallinn-Paldiski maantee 1T8)
rekonstrueerimine, tiealisest III klassi maanteest 4-realiseks I klassi maanteeks. Tee tiiiipristldige

on Zl meitri,kiirlrie tee. Kavandatakse kogujateed, rnille tLiripristlSike laius on l0 m.

Liihteillesarrhe' nieb ette mdlemad teed rekonstrueerida I klassi maanteena olemasolevas

teekoridoris, lftrud€s maantee projektkiirusest 100 km,ft. Eelprojektl koosta[nisel arveslatakse ka

seonduvate projettidega. mis on tiiris: Juuliku-Tabasalu ja Tallinn-viljandi mnt

rekonstrueerirnine (I.uige tiikluss6lm). KMH on teostatud maartee eelprojekteerimise etapts.
projektiga kavandatud tocide kestus on kuni 5 aastat ja rekonstrucerirrust kavandatakse liriktrde

kaupa.
Ka keskkonnamqju hittdo.it. tulemused esitatakse l6ikude kaupa. Kusjuures koostataksc ka

iildkaust, 
'kuhu, 'on 

koondatud projekti iildtutvustus, iildine iilevaade kasitletud

keskkonnam6judest ja nende leevendamise mcetmelest ning mdju hindamise ja altematiivide

v6rdlemise m6toodika.

KMH on algatatud Maanteearneti peadirektori 16.03.2007.a kiiskkirlaga nr 73. KlvfH programnr

on heaks kiidetud 08.03.2006.a Tugincdcs KMH aruandes esitatud andmetele, on nr:rantee teisc

l6igu (karst 3) K|W{ aruande avaliku viljapaneku ja arutelu toimumisest teatatud vastavalt

t<est<tonna4Olu hindamise ja keskkonnajuhtimissiisteemi seaduse (edaspidi KeHJS) $21

szite*at;d drna" .e."fiit<.. ieadaannetes 07.01.2008.a., 08.01 .2008.a. Maa.nteeameti kodulchel'
: I

Narva mnt 7a
15172  Ta l l i nn
Reg  n r  70001231

2? ra.  r , -p8 vwr 4-4f  StL



ti leriigilise levikuga ajalehes "Eesd Peevaleht" 09.01.2008.a ni[g lihtkrrjaga 04.01.?008.a Ke]tJS
seaduse $16 lOikes 3 ning KMH progrnmmis nimetatud isikutele sh tegevuse ala ja selle
naaberkinnisasjade omani.kele. Aruande avalik aruteiu toimus 22.0 i.2008.aastal. Teavitamisel on
kinni peetud KeIIJS seadusega ndufud tehhegadesr ning t€adctc sisu nduetest. drtud
maanteel6igu KMH aruande kohta laekus kiqa.likke mdrkusi ja ettepanekrud kairelt isikult, kellele
on vastatud nhg selgitatud ettepanekute ja miirk-ustega an estamist ja pdhjendatud arcstamata
jetlnist-

Maantee Tl I kiisitletav teine l6ik asub kolle valla - Rae. Kiili ja Saku - haldusterritooriunril
Projekti "Tallinna ringtee (Tl 1) l6igul km 12,6-29,0" (kaust 3) hindamisel on analiii i.situd tc<
klassi 3 alternatiivi: liihteiilcsandc jiirgre lahendus, 0-altematiiv - sdilib olemasolev lahendus,0+
-tee jiiiib 2-realiseks, vajadusel muudetakse ristmike lahendusi liiklusohutuse parandamiseks ning
Idht€iilesande jdrgne altemaliiv, milleks on 4-realise naantee va[aehitamine etappide kaupa
Teeldigu eelprojekteerimise algusfaasis analiiiisiti tee viimist uude koridori ldigus lan 14,0-22.0,
et mri6duda Luigc kiilast, kuid l6pptulernusena j6uti seisukohale. et kdige saastlikum on jiilida
olemasolevasse teekoridori, mis on koosk6las ka Fia4u maakonnaplanecnnguga. Ka iga
liiklussdlme kohta koostati 2-3 altematiivset lahendust ja hinnati kaasnevat keskkonnzundju.

Eelistatud projekttahendus jiirgib olemasolevat teekoridori. vdlja arvatud vdikcsed ldigud. kus
mdlema sdidusuuna rajad on olemasoleva teetrassi suhtes mcinev6rra nihutatud. Valitud eelistatud
alternatiivrks on altematiiv 1 ehk liihtciilesande jiirgse lahenduse esimese etapi realiseerimine
mahus, kus reserveeritakse maa nelja sdidurajaga i kla-ssi nr:L,rntee jacrks, ehicataksc vdlja
eelprojeklis ettendhtud eritsasandilised ristmikud. Esialgselt ehitatakse maantee 2 sdidurajaga.
kogujateed ehitatakse mahus, mis tagab juurdepddsu igale kinnistule. Projektis ndhakse ette ka
vdimalused tihisranspordi ja kergliikluse arengulis, mis loob eeldused nende transpordil iikidc
seinisest suuremaks kasutamiseks.

Hindamise tulemusena selgus, et arvestatav sotsiaal-majanduslik m6ju on asulate 'Kunta kriia
(Rae vald), Luige kiila (Kiili vald) ja Jiilgimiie kiila (Sak-u vald) - arengule, kuna maantec nii
olemasolevas situatsioonis kui ka I klxsi maanteena sisuliselt poolilab need kiilad. Tee
rekonstn:eerimise otsene m6ju inimestc varale viiljendub eelkdige mdju kaudu maakasutusele ja
hoonetele, kuna nditeks Luige kilas jiiiivad tee alla mdned clamud. Kaudne mdju seisneb mdjus
vara vddrtusele. Maanteeldigu laiendamine m6jutab ca 50 ha maatulundusmaad. Samas ei ole tee
laiendamisest pdhjustafud looduslike alade maakasutuse muudatus oiulise negatiivse
keskkonnam6ju allikaks, viilja arvatud tee rajamise m6ju rohev6rgustikule Luige ristmiku
piirkonnas. Ringlee 2. l6igu rekonstrueerimisel I klassi maanteeks puudub otscne m6ju
kaitsealustele taimedele, elupaikadele ja ka iiksikobjektidcle. Samuti ei asu projekti-alal ja seiie
iimbruses Natura 2000 v6rgustiku alasid. Tl I ja Tl5 ristmiku lahendus on k6ige suurema mdjuga
loomade hjkumisele ja rohev6rgustikule. kuna p6\ustab iil.re olulise rohev6rgustiku
metsakondori l?ibil6ikamise. Kuid rajatav okodukt koos ta.rastamisega kompenseerib senise
loomade liikumiskoridori kadumise ja tagab loomade iihenduse ]V{zinniku rabaga kui
rohev6rglstiku olulise osaga. Inimeste heaolule ,ja elukvaJiteedile avaldavad mirju mittned
a-spektid: liikluse tekitatav mrir4 6husaa-ste, elukoha iirnbruse esteetiline viir-rtus, igapiievaste
liikumiste sooritamise mugaws ja juurdepiiiis varale. Olulise m6juga on nendest vaid liiklusmiiLra"
kuna toenaolisclt iiletatakse antud ldigul m6nede asurnile maanteeadrsete elamute juures
miirataseme normvarirtust piievasel ajal (60 dB). Miiratsooni jddvate elamute kaitseks rajatakse



miirakaitseekraanid. Liiklusest tekkir, ShusaastE ei iileta nlaaniee kaitsevcidndis vdlis6hu
saastatuse taseme piirvddrtusi. Projektiala kumulatiivsed m6jud on eelkdige seotud 

-fallinna

liihiiimbruse omavalitsuste arcnguplaanidega, kuna toimub aktiivnc ehitusteger.us ja scllega
seoses kiire liikluskoormuse kasv.
Tuginedes ekspertide seisukohale ja alternatiivide v6rdlusele, selgus, et maantee
ehitamise/rekonsl.rueerimisega ja autodc liikumisega kaanevad paratarratult negatiilscd
keskkoruram6jud tee asukoha looduskeskkonnale ja inimestele. kuid iikski mdju ei ole Tallinna
ringtee hn 12,6-29,0 sellise iseloomuga, mis vi)istal<s projektr rakcndumise. Vdhimad m6j uri
tekivad altematiivide 0. ja I korral. Tee rekonstrueerimisega 4 sdidurajaga t klassi tceks
saawtatavad htived kaaluvad es kohaliku tasandi negatiivsed mdjud isegi juhul, kui arvcstada
mtir4 6husaaste ja kasvuhoonegaaside heite kesklonnakaitseliste vd.liskuludega.

Tallinna nngtee rckonstrueerimise./laiendamise vajaduse kaalumiscl si soovitud ldhtuda Harlu
maakonna kui terviku siiiistliku ja tasakaalustatud ruumilise arengu kriteeriumidest ja Tallinna
tagan.raa arengu suunarnise eesmdrgist, mis oleks tdhendanud maakonnaplaneeringu koostamist.
Kuna alustati ringtee tiinapiieva nduetele vastavusse viimist maantee ehituse eelprojekti
koostarnisest, siis selliselt kujunenud olukorras v6ib ringtee l6igu 2 (kml2.6-29,0)
rekonstlueerimist olemasolevasse maanteekoridori selle etapiviisilise viiljaehitamiscga 4 realiseks
maanteeks lugeda s?i?istlikuks j a eelistatud altematiiviks.

Liihtudes KMH aruandes kiisitletud te€madest ning esitatud hinnangutest ja jdreldustest, oleme
seisukohal, et Klv{II aruarrrre iildjoontcs vastab heakskijdetud KMH programm.ile ning aruande
koostamisel on arvestatud KeHJS seaduse 920 l6ikes I toodud nduetega.

Eelnevat aluseks vdttes ja tuginedes KeHJS seaduse $22 lOikeLe 2, kiidame KMH arualde heal.is
ning arvestades KeHJS seadusc $22 ldiget 8, esitame jdrgmised keskkonnan6uded:

1. Tallinna ringtee Tl I teise l6igu kml2,6-29,0 eclprojekti ldplikul koost;unisel tuleb
arvestada antud l6igu KMH aruande peatiil,:ts 8. "Jdreldused ja soovitused" loodud
negatiivset keskkonnam6ju leevendavate meetmetega. K6ik KMH aruandes nimetatud
negatiivset kesklonnam6ju leevendavad meetmed peavad olema iile kantud ka
maantee tehnilise projekti seletuskiga ning tehniliste abindudc rakendarnine peab
kajastuma projekti joonistel.

2. Kuna aruande kokl<uv6tavas osas tr& 8), kus on nimetatud negatiivse keskhonnara6ju
leevendamiseks rakendamist vajavad meetmed, er ole toodud vAlja kdiki hindamisc
lulemusena selguaud lahendusi, tuleb maanteepro.jekti koostamisel irrvestada ka
lSigup6hise aruande teistes peatiikkides toodud leevendavaid abin6usid (nait. peatiikis
4.2.1 vdikeloomadele ldbipiii isude jiitmine rampidcsse ja mulletessc; kaaiuda Saku
raudtecviadukti pikendamist Vilj andi mnt suunas, jt).

3. Lisaks tuleb arvestada KMH aruande iildkausta (kaust nr 1) peatrikis 11 "Seire ja
edasised uuringud" toodud tec-ehituse aegseid seiremeetmeid, mis on aluscks
ehitusaegsete mdjude leevendusmeetmete rakendamisel ning ka sama-s pealiikis
toodud tce kasutarDise acgseid scirenreetnreid.

4. Juhul, kui tee rekonstrueerimise tulemusena maantee m6jutsoonis olevate salvkaevude
veetase oluliselt langeb vdi tekib kaevu reostusoht, peab maantee arcndaja mdjutatud
kinnistutele rajama uue veevarustussiist€emi.
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Siinkohal rdhutame, et peab olema valistatud sademevee sattuminc Ulcm iste- Vaskjala
kanalisse ja Kuma o_1ja isegi juhul, kuj see liibjb seflebasseinid. Maartee sademevee
kogumis- ja juhtirnissiisteem lahendada eelistatult aurumis- ja imbsristeemide abil.
Sealjuures arvestada asjoluga, et oleks viilistatud sademevee otsene juhtiminc ka
Viiiina jSkke ning hoida vdimalikult vriiksena Vddaa jde valgala kraavidesse
:irajuhitava sademevee kogus, .kasutades selleks aurumis- ja imbsiisteemide rajantist.
Juhul, kui Tallinna nngtee settebasseinidega sademevce dra.juhtimise siisteem
ehitatakse viilja enne, kui valmib Pirita j6c ja Viiiina j6e veekasutus- ja n)eetntckava.
teostada maantee arendajal perioodilised saastekoormuse uuringud sadenevee
settcbasseinide v;iljavooludest ja suublal<s olevatest kaavidest enne suubunrisl \/eina
j6kke Uuringute kava esitada keskkonnateenistusele tutvumiseks eru]e
rekonstrueeritud maantee ka;utusele v6tmist.
KMH aruandes nimetatakse, et kohalike omavalitstlste kehtivad iildpldneeringrd v6i
nende eelndud ei ole piisava detailsusega, et viimalctqda Tqllinna ri grcc eelprctjekti
koostamise ajal lahendada kogu kohalihr teetlev|rgu jo juurdepiiii.sud k1ikidele
kinnistutele, mis jiiiivad projektiga kat'andatud koguiateede teenindadd. Sclleks, ct
oleks vdimalik kohaliAz teedevirgu tdielik proiekteerinrine, p€ab t?hnilise ptoiekti
koostamisel toinuma sisuline koostdtj koheliku onrqvalitsusc ja tee projekteeriftt
vnlrel 'foetudes 

I(rVH aruandes esitatule, oleme seisukohal. ct KMH kdigus ei ole
piisvalt hinnatud kogujateede ja juurdcpadsuteede rajarnisega kaasnevat
keskkonnam6ju. mistdftu tuleb vajadusel voi kohaliku omavalitsuse nriudel viia
koguja- jajuurdcpeasuteede prqekteerimisel labi taiendav keskkonna-rndju hindzunine.
I klassi maantee rajamine si.ivendab r,eelgi bar;iiiiricfekti eelkdige nrdjutatud Kuma
Luige, Sausti, Juuliku ja Jiilgimiie kiilades, kuna nii olentasolev kui ka
rekonstruecritav maantee sisuliselt poolitab nimetatud kiilad. Seetottu peab pro_jekti
ellurakendamisega kaasnema kohalike teede ja kergliiklusteede v6rgustiku
valjaefutarnine €me ringtee rekonstrueerimistoode algust- Juhul, kui ringtec
rekonstrueerimise ajaks kohalikku teedevdrk'u viilja ei ehitata, pdhjustab Tallinna
ringtee viiljaehitamine I klassi maanteeks oiulise negatiivsc m6ju kohalikule arengule
ja inimeste heaolule.

8 .

9. Kr.na Tl I ja T15 risb:niku lalendus p6hjustab iihe olulise roher,Orgustiku
metsakoridori hiivimise ja on seet6ttu k6ige suurema mdjuga loomade liikurnisele ja
rohevdrgustikuie ning k-una kavartdatav rikodukt koos tarastarnisega on vehim
v6imalik lahendus negatiivse keskkonnam6ju kompenseerimiseks, tuleb Viljandi
maanteel kdncalusest Luige risknikust Viljandi poole planeerida tiiendavaid
meetmeid loomade ekaigu tagamiseks (lisaks viiikeloomade liibipiiiisudele).

10. Oigeaegselt ja eesmdrgipiiraselt tciritada viilja ringtee rekonstrueerimisc aegsed liikluse
iirnbersuunamise kavad ja koostada vastavad projektid.

Tuginedes KMH tulemustele ja ekspertide etteparek-utele, m2irgime siinjuures, et kuna projekti
realiseerimine tervikuna sh Tallinna nngtec 2 ldigu rajamrne prihjustab olulist m6ju inimestele
(mis on kiill leevendatav), on asjakobane algatada Hariu nraalonnaplaneeringu tcemaplanceriog
riiklike ja kohalike ruumilise arengu vajaduste ja huvide tasakaalustamiseks, asustuse arengu
suunarrriseks, teedevdrgu rajamiseks. uue infrastruktuuri kavandaniseks, looduskoosluste .ja
maastike ning rohev6rgustiku siiilitamiseks.

5 .



Keskkonnam6ju hindamise ja keskkonnajuhtimissr.isteemi seadus (KeHJS) setestab, et projektr
keskkomarn6ju hindamise programmi heakskiitnrisest teatatakse menetlusosalisete le (sh
tegewse ala ja naaberkinrusasjade omanikele) lihl- voi tzihtkiqaga. Kuna arendaja./otsustaja
ka;utuses peavad olema andmed prqekti ala ja selle naaberkinnisasjade omanike kohta, palume
meile hiljemalt 2T.oktoobriks k.a- edastada Tallinna ringtee 2 l6igu alaja selle naaberkinnisasjade
ontanike nimed ja postiaadressid, el saa.lisime asjassepuutuvaid isikujd teavitada vastavalr KeHJS
seaduse $23 nduetele.

Tallinna ringec T1l teise lSigu KMH a:uande ja selle heakskiirmisc otsusega smb rurruda KMII
.ldrelevalvaja - Ha{umaa keskkonnateenistuse - kontoris aadressil Viljandi mnt 16. Tallinn,
kontaktisik: Ly Jalakas, IeI:6'7 44817 ,6744800, e-post: Iy.jalakas@harju.envir. ee.

Lugupidamisega

W,'"Lt-t
Jaan Pikka
Juhataj a

Koopia: OU Hendrikson&Ko, Raekoja plats 8, 51004 Tartu
Harju Maavaiitsus
Rae Vallavalitsus
Kiili Vallavalitsus
Saku Vallavalitsus
Saue Vallavalitsus
Harku Vallavalitsus
Keskkonnainspeklsioon
Eesti Kesklonnaiihenduste Kod4 Eesti Ormtoloogiaiihing
fu iklik l-ooduskaitsekeskus
Muinsuskaitseame t
fu igimetsa Majandamise Kxkus

Lisa (Maanteeametile): Tehniline abi T1l Tallinna ringtee ja T8 Tallinn-Paldiski maantee
rekor$trueerimiseks. Keskkonnamdju hindamise aruanne rekonstrueerimise eelprojektile. Kaust
3: Tallinna nngtee l6igul km 12,6-29,0. OU Hendnkson&Ko, Tallinn, 30.09.2008.a.

Ly Jalakas 6722495
Kalle Trirk 6722818


