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1 Ülevaade teemaplaneeringust ja keskkonnamõju strateegilisest 

hindamisest 
Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu (edaspidi ka TP) eesmärk on Harju maakonna 

kergliiklusteede ja jalgrattamarsruutide võrgustiku planeerimine teekoridoride jt lahenduste 

määratlemise abil ning võrgustiku sidumine tõmbekeskuste ja teiste infrastruktuuridega. 

Planeeringuga selgitatakse välja uute kergliiklusteede rajamise vajadus ja asukohad ning töötatakse 

välja uued jalgrattamarsruudid. Planeeringu abil soovitakse tõsta kergliikluse kui tervisliku ja 

keskkonnasäästliku transpordiliigi osakaalu igapäevases liiklemises, parandada liikumisvõimalusi, 

liiklusohutust ning kergliikluse ja ühistransporditeenuste sidumist. 

Planeering ja selle keskkonnamõju strateegiline hindamine (edaspidi ka KSH) on algatatud  Harju 

maavanema 27.04.2010 korraldusega nr 665k. Teemaplaneering on aluseks kohalike omavalitsuste 

arengukavade, üldplaneeringute ja detailplaneeringute koostamisel. 

Planeering hõlmab Harju maakonna territooriumi, välja arvatud Tallinna linn, arvestades Tallinna 

linna ja naabermaakondade kergliiklusteede paiknemisega (vt ka järgnev skeem).  

 

Skeem. Planeeringuala paiknemine. Teostus: Harju Maavalitsus 

Planeeringus ja keskkonnamõju hindamises kasutatakse Eesti planeerimisseaduse kohase ruumilise 

planeerimise praktikas levinud mõistet „kergliiklusteed“. Termin kajastub ka planeeringu ametlikus 

nimetuses – Harju Maavanema korraldusega on algatatud Harju maakonnaplaneeringut täpsustav 

teemaplaneering „Harjumaa kergliiklusteed“. Mõiste „kergliiklusteed“ hõlmab planeeringus igasugust 

teed, mis on rajatud jalakäijate või jalgratturite liiklemiseks, olenemata liikumise otstarbest (näiteks 
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liikumine jalgrattaga maakonnakeskusse raamatukokku, lapsevankriga jalutamine maastikukaitsealas 

paikneval kõvakatteta matkarajal või alevikusisene liikumine kodumajast poeni piki sõiduteeäärset 

märgistusega eraldatud jalakäijate- ja jalgrattarada). Planeeringus kasutatakse erineva otstarbega 

kergliiklusteede eristamiseks eeldatavasti järgnevat liigitust: 

- Kergliiklustee – olulisi sihtpunkte ühendav eraldi teetammil asuv, olemasoleval 

mootorsõidukiliikluseta teel kulgev või olemasoleva maantee serva märgitud, 

mootorsõidukiliiklusest eraldatud, kergliiklusele mõeldud tee. Kergliiklusteel tohib liikuda 

jalgsi ja inimjõul töötavate liikumisvahenditega, samuti elektrijalgratta ning elektrilise 

abivahendiga (näiteks ratastool). 

- Terviserada – looduslikul maastikul kulgev, spetsiaalselt sportimiseks ja vabas õhus 

liikumiseks mõeldud, vastavalt ette valmistatud, tähistatud ja hooldatav kergliiklusele 

mõeldud rada või olemasolevatel, sportimiseks ja liikumiseks sobilikel pinnasteedel kulgev 

tähistatud, vähemalt hooajaliselt hooldatav kergliiklusele mõeldud rada. Kergliiklus on 

mootorsõidukiliiklusest eraldatud. Eristada tuleb pinnase- või  puistekattega rajad 

(jooksmiseks, maastikusõiduks rattaga, jalutamiseks; talvel murdmaasuusatamiseks) ja 

asfalteeritud rajad (rulluisutajatele ja -suusatajatele; talvel murdmaasuusatajatele). 

- Kergliiklusmarsruut – olemasolevatel vähemkasutatavatel maanteedel, metsateedel või 

pargiteedel kulgev viitadega tähistatud kergliikluseks (teekattest tulenevalt eelkõige 

rattasõiduks ja käimiseks/jooksmiseks) sobilik marsruut. Kergliiklus ei ole 

mootorsõidukiliiklusest eraldatud (välja arvatud näiteks pargiteedel). Marsruutide hulka 

kuuluvad nt rahvusvahelised rattamarsruudid (Eurovelo) ja matkarajad, mis kasutavad 

olemasolevaid teid või radu. 

Planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise eesmärk on teemaplaneeringu elluviimisega 

kaasneva keskkonnamõju prognoosimine, negatiivsete mõjude leevendamiseks ning võimalusel 

positiivsete mõjude suurendamiseks vajalike meetmete välja töötamine,  vajadusel keskkonna 

kvaliteedi seireks ettepanekute tegemine ning keskkonnakaalutluste esitamine planeeringu 

koostamisel. 

KSH on algatatud samaaegselt teemaplaneeringuga. KSH koostamisel on aluseks eelkõige 

keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus (edaspidi ka KeHJS), mis määratleb 

KSH protsessi, tavapärased KSH raames käsitletavad valdkonnad ning KSH seosed TP koostamisega.  

 

2 Hindamisel käsitletavad valdkonnad 
KSH teostamisel aluseks oleva strateegilise arengudokumendi näol on tegemist 

maakonnaplaneeringu teemaplaneeringuga – see määrab suures osas nii KSH käigus käsitletavad 

valdkonnad kui hindamise üldistustasandi. KSH teostamisel lähtutakse teemaplaneeringuga 

kavandatust, üldjuhul ei väljuta hindamise teostamisel planeeringu täpsusastmest. Hindamisel 

tuginetakse olemasolevatele andmetele, täiendavaid uuringuid KSH raames ei teostata. 

Eeldatavad planeeringu elluviimisega kaasnevad keskkonnamõjud, mille olulisus ja esinemise 

tõenäosus selgitatakse KSH aruande koostamisel: 
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1. Majanduslik mõju 

- Teehoolduskulude suurenemine 

- Kaudne positiivne mõju ettevõtlusele läbi juurdepääsuvõimaluste paranemise 

2. Mõju inimese tervisele ja heaolule 

- Planeeringu elluviimisega paranevad inimeste liiklemisvõimalused ning ligipääs 

puhkealadele, avalikele ja kaubanduslikele teenustele juhul, kui planeeringu koostamisel 

arvestatakse maakonna peamiste olemasolevate ja potentsiaalsete uute sihtkohtadega 

- Planeeringu elluviimine aitab kaasa tervist edendavate eluviiside harrastamisele – vabas 

õhus viibimine, jalgrattaga või jalgsi liikumise eelistamine autole 

- Planeeringu koostamisel tuleb arvestada potentsiaalselt inimese tervist mõjutavate 

tingimustega kergliiklusteede asukohtade kavandamisel – mootorsõidukiliiklusest tulenev 

müra ja õhusaaste võib maantee vahetus läheduses olla kõrgendatud, mistõttu 

otstarbekas võib olla kergliikluse marsruutide paigutamine maanteedest eemale juhul, 

kui teepikkus ei pikene oluliselt või olulised sihtkohad ei jää kergliiklusteest eemale. 

Samuti sõltub potentsiaalsete terviseriskide olulisus kergliiklustee ja autotee ristumiste 

lahendustest – planeeringu koostamisel tuleb arvestada kergliiklustee ja sõidutee 

ristumisala turvalise ületamise võimalustega. 

- Kergliiklustee asukohtade määratlemisel võib olla mõju sellel liikleja turvalisusele – 

kergliiklustee valgustatus ja kulgemine selliselt, et tagatud on n-ö loomulik jälgimine, 

vähendab kuritegevuse riske  

- Kergliikluse soosimise positiivne mõju kogukonnatundele 

3. Mõju kultuuripärandile ja väärtuslikele maastikele 

- Planeeringu koostamisel tuleb arvestada kultuuriväärtuslike kaitsealuste objektidega 

muinsuskaitseseaduse ning looduskaitseseaduse tähenduses ning inventeeritud 

pärandkultuuriobjektidega, samuti väärtuslike maastikega. Negatiivne mõju 

kultuuripärandile võib kaasneda juhul, kui sobimatu katte või kujundusega kergliiklustee 

häirib pärandkultuuriobjekti loomulikku keskkonda või maastikku, teatud juhtudel ka 

külastajate hulga hüppelise suurenemise korral. Samal ajal on reeglina oluline 

kergliiklusteede võrgustiku sidumine kultuuriväärtuslike objektidega, parandades 

ligipääsu ja muutes teedevõrgu kasutajale atraktiivsemaks. 

4. Mõju looduskeskkonnale 

- Juhul, kui planeeringu koostamisel arvestatakse rohevõrgustiku paiknemisega, on 

võimalik edendada rohevõrgustiku rekreatiivset kasutamist. Täiendavate kergliikluse 

marsruutide kavandamine rohevõrgustikuna määratletud alal võib mõjutada 

rohevõrgustiku toimimist, kuid mõju olulisus sõltub tee kasutuse intensiivsusest, 

katendist ja muudest teguritest. Valdkonda käsitletakse KSH aruandes.  

- Hinnatakse kergliiklusteede võimalikku mõju pinnasele, vee ja õhu kvaliteedile. 

Asfaltkattega kergliiklusteede rajamisel toimub lokaalselt loodusliku pinnase katmine, 

tulenevalt kergliiklusteede eeldatavast laiusest ei ole tegemist olulise keskkonnamõjuga. 

Loodusliku kattega kergliiklusteede rajamisel tõenäoliselt põhjaveele ja pinnasele olulist 

mõju ei kaasne. Mõju põhjaveele sõltub muuhulgas teehoolduse korraldusest, mille osas 

on vajadusel võimalik esitada soovitused KSH aruandes (seda eriti kaitsmata põhjaveega 

aladel). Välisõhu kvaliteedile tegevusega olulist negatiivset mõju ei kaasne, pigem on 

mõju positiivne, kuna eeldatavasti kasutatakse liiklemiseks vähem mootorsõidukeid. 
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Mõjude olulisus ning vajadusel leevendavad meetmed negatiivse keskkonnamõju 

vähendamiseks selgitatakse KSH aruandes.  

- Kergliiklusteede rajamise ja kasutamise mõju taimestikule ja loomastikule, sh 

kaitstavatele loodusobjektidele ja elupaikadele. Kuna teid rajatakse ka rohealadele, kus 

pesitseb erinevaid linde ja loomi ning võib leiduda kaitsealuste liikide elupaiku, 

hinnatakse potentsiaalset tekkivat mõju. Juhul, kui kergliiklusteid planeeritakse 

looduskaitseliselt tundlike objektide lähedusse, pööratakse tähelepanu ka teehoolduse 

korraldusele ning tee eeldatavale kasutuskoormusele seoses loodusliku keskkonna 

häiringutega. 

- Planeeringu elluviimisel kasutatakse eeldatavasti igapäevaelus liiklemiseks vähem 

mootorsõidukeid. Käsitletakse sellega kaasnevat kaudset mõju kliimamuutustele 

tulenevalt fossiilsete kütuste kasutamise vähenemisest ning sellest tulenevast heitmete 

vähenemisest. 

- Kavandatavate kergliiklusteede mõju Natura 2000 aladele. Maakonnas paikneb palju 

loodus- ja linnualasid, millega tuleb teede planeerimisel arvestada. Juhul, kui 

kergliiklusteid planeeritakse Natura 2000 alade lähedusse, võib alade looduslik seisund 

halveneda tulenevalt suurenevast alade külastatavusest. Võimalikku mõju käsitletakse 

KSH aruandes maakonnaplaneeringu täpsusastmes, vajadusel esitatakse nõuded 

täpsema hinnangu andmiseks järgnevates planeerimise etappides.  

Tulenevalt kavandatava tegevuse iseloomust otsest riigipiiriülest keskkonnamõju teemaplaneeringu 

elluviimisega ei kaasne.  

Mitmetes valdkondades sõltub reaalne avalduv keskkonnamõju madalama tasandi planeeringutes 

või ehitusprojektis sätestatavatest tingimustest ning maakonnaplaneeringu tasandil ei ole mõju 

olulisus ja esinemise tõenäosus üheselt määratletav. Sellisel juhul kajastatakse KSH aruandes 

täpsema hindamise vajadus järgnevates etappides. 

 

3 Kaasamine – mõjutatud ja huvitatud osapooled 
Teemaplaneeringu elluviimine mõjutab eelkõige Harju maakonna avalikkust – piirkonna elanikke, 

piirkonnas töötajaid, maakonna külastajaid. 

Institutsioonidest puudutab planeeringu koostamine eelkõige Harju Maavalitsust ning maakonna 

kohalikke omavalitsusi, kes peavad edasises strateegilises planeerimises lähtuma planeeringuga 

kavandatavast. Samuti on kehtestatud planeering abimaterjaliks Maanteeametile riigimaanteede 

rekonstrueerimise projekteerimisel. 

Teemaplaneeringust huvitatud osapoolteks saab lugeda järgnevad: 

- Naabermaavalitsused, kelle jaoks on oluline kavandatud kergliiklusteede võrgustiku 

ühildumine maakondade piiril 
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- Ministeeriumid ja nende allasutused: Sotsiaalministeerium, Kultuuriministeerium 

(Muinsuskaitseamet), Keskkonnaministeerium (Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla 

regioon), Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (Maanteeamet) 

- Keskkonnaorganisatsioonid – olulisemad valitsusvälised keskkonnaorganisatsioonid on 

koondunud Eesti Keskkonnaühenduste Kojaks, mis lihtsustab organisatsioonide 

seisukohtade kaasamist planeeringu ja KSH koostamisse 

- Ratta- ja tervisespordiühendused, kes igapäevaselt kergliiklusteede ja –marsruutide 

kasutajatena oskavad anda soovitusi kergliiklusteede kavandamiseks ning sellega 

kaasnevate mõjude hindamiseks 

Mõjutatud ja huvitatud osapoolte teavitamine KSH protsessi etappidest toimub vastavalt KeHJS 

nõuetele. Vastavalt seadusele teavitatakse KSH dokumentatsiooni avalikustamisest laiemat 

avalikkust kuulutusega ajalehes, planeeringu koostaja veebilehel ning väljaandes Ametlikud 

Teadaanded; huvitatud või mõjutatud institutsioone kirjaga. Piirkonna kohalike omavalitsustega 

tehakse koostööd ka planeeringu ja KSH koostamise käigus. Avalikkuse kaasamist teemaplaneeringu 

koostamisel reguleerib planeerimisseadus. Avalikkuse kaasamisega KSH ja planeeringu protsessi 

tegeleb teemaplaneeringu koostaja, kelleks on Harju Maavalitsus. 

 

4 Eeldatav ajakava 
Teemaplaneering on strateegiline dokument, milles kajastub valdkonna arenguperspektiiv. 

Planeeringu ja KSH koostamine on mitmete osapoolte, sealhulgas avalikkuse arvamusi koondav avalik 

protsess, milles osalejate arvamused võivad olla teineteist toetavad, aga ka vasturääkivad. Sellisel 

juhul on kokkuleppe saavutamiseks vajalik täiendava töömahu rakendamine – seisukohtade 

selgitamine, koostöö parima võimaluseni jõudmiseks ning konkreetses küsimuses otsuse 

langetamine. Järgnevas tabelis kajastub planeeringu ja KSH koostamise eeldatav ajagraafik, mis võib 

protsessi käigus muutuda. 

Tabel. Teemaplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise eeldatav ajakava 

TP etapp KSH etapp Eeldatav toimumisaeg 

Algatamine Algatamine 27.04.2010 

Alusandmete kogumine, 
lähteseisukohtade täpsustamine 

Programmi koostamine september/oktoober 2010 

Lähteseisukohtade tutvustamine, 
läbiarutamine huvigruppidega ja 
laiema avalikkusega 

Programmi tutvustamine, 
läbiarutamine 
huvigruppidega ja 
avalikustamine 

oktoober/november 2010 

Eskiislahenduse koostamine 
Programmi heakskiit november 2010 

Aruande koostamine 

november/detsember 2010 

Eskiislahenduse läbiarutamine 
huvigruppidega, avalikustamine 

detsember 2010 

Kooskõlastamine* jaanuar/veebruar 2011 

Vastuvõtmine 
 

märts 2011 
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TP etapp KSH etapp Eeldatav toimumisaeg 

Avalikustamine Aruande avalikustamine märts 2011 

 
Aruande heakskiit aprill 2011 

Planeeringu järelevalve 
siseministeeriumis**  

aprill- mai 2011 

Kehtestamine 
  

*eeldusel, et ei esine töö koostajatest sõltumatuid viivitusi kooskõlastuste saamisel 

**sõltub lahendamist vajavate vastuväidete hulgast 

5 Koostajad 
Harju maakonna kergliikluse teemaplaneeringu osapooled: 

- Planeeringu koostaja ja korraldaja   Harju Maavalitsus 

Roosikrantsi 12, 15077 Tallinn 

info@mv.harju.ee 

- Planeeringu kehtestaja    Harju Maavanem 

- Planeeringu järelvalve     Siseministeerium  

Pikk 61, 15065 Tallinn 

info@siseministeerium.ee 

- Planeeringu koostamise konsultant, KSH teostaja OÜ Hendrikson&Ko 

Raekoja plats 8, 51004 Tartu 

hendrikson@hendrikson.ee 

Teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise juhtekspert on Pille Metspalu, kes omab 

sellekohast õigust (vastavalt KeHJS § 34 lg 3), sest: 

- On omandanud kõrghariduse inimgeograafias (sh ruumiline planeerimine ja 

keskkonnakorraldus) Tartu Ülikoolis. Omab teadusmagistri kraadi inimgeograafias  

- Omab planeerimis- ja arendusalast kogemust alates aastast 1999, planeeringute 

keskkonnamõju strateegilise hindamisega tegelenud alates aastast 2005  

- Õpingud Tartu Ülikoolis sisaldasid planeerimisalast koolitust 40 tunni ulatuses 

- Ekspert tunneb keskkonnamõju strateegilise hindamise põhimõtteid, protseduuri ja 

hindamisega seotud õigusakte 

-  

6 Kaasamine – algatamine, programmi osas seisukohtade küsimine, 

avalikustamine 
Teemaplaneeringu KSH algatati tuginedes KeHJS § 33 lg 1 punktile 2, mille kohaselt on 

maakonnaplaneeringu koostamisel planeeringuprotsessiga paralleelselt KSH läbi viimine kohustuslik. 

Seisukohti KSH algatamise vajalikkuse üle otsustamisel ei küsitud, kuna maakonnaplaneeringu 

koostamisel KSH algatamise vajalikkust tulenevalt KeHJS § 35 lõikest 2 ei põhjendata. 
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Planeeringu ja KSH algatamisest teavitamine toimus üheaegselt. Teavitamine toimus väljaandes 

„Ametlikud Teadaanded“, ajalehes „Harju Elu“ ning kirjaga. Planeeringu ja KSH algatamisest 

teavitamise dokumentatsioon on esitatud lisades (LISA 1). Algatamisest teavitamisel ei järgitud 

täielikult KeHJS-s KSH algatamisest teavitamisele esitatud nõudeid. KSH töörühma hinnangul ei 

mõjuta see oluliselt avalikkuse kaasamist KSH protsessi ning järgnevates etappides kaasati osapooli 

vastavalt seaduse nõuetele. 

KSH programmi koostamisel küsiti programmi sisu osas seisukohti Sotsiaalministeeriumilt, 

Kultuuriministeeriumilt ja Muinsuskaitseametilt, Keskkonnaministeeriumilt ja  Keskkonnaametilt, 

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumilt, Maanteeametilt. Oma seisukoha esitasid: 

- Maanteeamet – ettepanekud osaliselt juba kajastusid KSH programmis. Ettepanekute 

alusel täiendati KSH programmi peatükki 2. 

- Keskkonnaministeerium – ettepanekuid KSH programmile ei esitatud. 

- Sotsiaalministeerium – ettepanek juba kajastus KSH programmis.  

- Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium – seisukohad kergliiklusteede, jalg- ja 

jalgrattateede olemuse ja paigutuse osas. Esitatud seisukohtade valguses täiendati 

käesoleva programmi peatükki 1, tuues selgituse mõiste „kergliiklusteed“ tähenduse osas 

koostatava teemaplaneeringu kontekstis. Programmi peatükis 2 täiendati eeldatavate 

keskkonnamõjude loendis punkti 2.  

- Keskkonnaamet, Harju-Järva-Rapla regioon – ettepanekud hinnatavate valdkondade 

kirjelduse osas, uuringute tulemuste kasutamise ja võimalike uuringute teostamise kohta 

KSH programmi koostamise käigus esitatud ettepanekud on esitatud käesoleva programmi lisades 

(LISA 2). Kirjalikud selgitused programmi sisu osas esitatud ettepanekutele kajastuvad vastuskirjades 

(LISA 3). 

KSH programmi avalikustamisest teavitati vastavalt KeHJS § 37 nõuetele. Teavitamine toimus 

teadetega Harju Maavalitsuse ja OÜ Hendrikson&Ko veebilehel, samuti maakonna omavalitsuste 

veebilehtedel juhul, kui omavalitsused pidasid kuulutuse avalikustamist vajalikuks; väljaande 

„Ametlikud Teadaanded“ kaudu, ajalehes „Harju Elu“ ning kirjaga mõjutatud ja seaduses loetletud 

osapooltele (vt LISA 4). 

Programmi avalikustamise ajal esitati Harju Maavalitsusele kirjalikult neli seisukohta. Seisukohad 

puudutasid eelkõige teemaplaneeringu lahendust, KSH programmi osas täpsustusi ei esitatud. 

Esitatud seisukohad kajastuvad programmi lisades (LISA 4), samuti vastuskirjad seisukohtadele (LISA 

6). 
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LISA 1 Planeeringu ja KSH algatamisest teavitamise dokumentatsioon 
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LISA 2 Programmi koostamisel esitatud seisukohad 
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LISA 3 Programmi koostamisel esitatud seisukohtade vastuskirjad 
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LISA 4 Programmi avalikustamisest teavitamise dokumentatsioon 
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LISA 5 Avalikustamise ajal esitatud seisukohad 
 

Programmi avalikustamisel esitatud seisukoht nr 1 

 

Programmi avalikustamisel esitatud seisukoht nr 2 
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Programmi avalikustamisel esitatud seisukoht nr 3 
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Programmi avalikustamisel esitatud seisukoht nr 4 

 



  39 
Harjumaa kergliikluse teemaplaneering  

KSH programm 

Töö nr 1400/10 
Heakskiidetud programm   

 

  



 40 
Harjumaa kergliikluse teemaplaneering  
KSH programm 
 

Töö nr 1400/10 
  Heakskiidetud programm   

LISA 6 Avalikustamisel esitatud seisukohtade vastuskirjad 
Vastuskiri programmi avalikustamisel esitatud seisukohale nr 1 

 

 Vastuskiri programmi avalikustamisel esitatud seisukohale nr 2 
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Vastuskiri programmi avalikustamisel esitatud seisukohale nr 3 
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Vastuskiri programmi avalikustamisel esitatud seisukohale nr 4 
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LISA 7 Avaliku arutelu protokoll ja osalejate nimekiri 
 

HARJU MAAKONNAPLANEERINGU KERGLIIKLUSE TEEMAPLANEERING 

KSH programmi ja planeeringu lähteseisukohtade avalik arutelu 

28.10.2010 Harju maavalitsuses kell 14:00 

 

PROTOKOLL 

Osalejate nimekiri eraldi lehel. 

Protokollis: Laura Uibopuu 

 

Sissejuhatus – H. Alaniit, Harju Maavalitsus 

KSH programmi sisu, planeeringu lähteseisukohtade, protsessi ja KSH programmi koostamise käigus 

laekunud seisukohtade tutvustus – L. Uibopuu ja T. Oidjärv, OÜ Hendrikson&Ko 

A. Rood Harju Maavalitsusest annab ülevaate avalikustamise käigus laekunud ettepanekutest. 

Ettepanekutes on käsitletud pigem üldisi teemasid ja tehtud konkreetseid ettepanekuid 

kergliiklusteede asukohtade osas, KSH programmi ja planeeringu lähteseisukohtade täiendamiseks 

otseselt ettepanekuid ei tehtud. Ettepanekutega arvestatakse planeeringu koostamisel, Harju 

Maavalitsus suhtleb detailsemate ja korralduslike küsimuste osas kohalike omavalitsustega. 

H. Alaniit Harju Maavalitsusest kommenteerib protsessi ajakava – planeeringu vastu võtmine 2011 

aprillis võib siiski olla ebatõenäoline, kuna ei ole võimalik prognoosida kooskõlastamiste ajakulu ja 

tulemusi väga täpselt. 

 

Arutelu: 

Küsimus, P. Kuldna, SEI Tallinn: kus toimuvad eskiislahenduste avalikustamised? H. Alaniit: vastavalt 

seadusele, planeeritava ala kõikides omavalitsustes ja ka Harju Maavalitsuses. 

Küsimus, R. Mirski, Harku vallavalitsus: kes kuuluvad huvigruppidesse? H. Alaniit: iga vald on esitanud 

ühe kontaktisiku, kes käib töökoosolekutel ja kellega suheldakse vajadusel. T. Oidjärv: teavitatud on 

ka kolmandat sektorit, sealhulgas rattaorganisatsioone. H. Alaniit: 11.11 on Harju maakonna 

tööseminar, lisaks ka 19.11 Raplas seminar. Sinna on kaasatud ka kohalikud omavalitsused. 

Küsimus, A. Martõnjak, Paldiski LV: Paldiskis on palju kaitsealasid, kavandatavad kergliiklusteed 

läbivad neid, sellest võib tekkida probleeme. Kas tehtud ettepanekuid kergliiklusteede asukohtade 

osas saab veel täiendada? A. Rood: Jah, täiendada saab kuni planeeringu järelevalvesse saatmiseni 

põhimõtteliselt. T. Oidjärv: Kas need kergliiklusteed kajastuvad ka linna üldplaneeringus? A. 

Martõnjak: olemasolevas ÜPs need kergliiklusteed ei kajastu. Koostatava kohta ei oska öelda. Pakritel 

probleem, et on nö terviseteed, kuid reaalsuses sõidetakse traktoritega. Kui määratletakse 
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kergliiklusteed, siis kas nt hobusega võib seal ratsutada? Teid laiendada seal ei saa, seega tekib teede 

määratlemise küsimus. L. Uibopuu: planeeringus on võimalik määratleda erisused. 

Ettepanek: ehk oleks vaja veel üks kergliiklustee liik juurde tekitada, kus võimalik ka ATV ja hobusega 

liikuda. 

Ettepanek: looduses liikumiseks mõeldud kergliiklusteede kohta kasutada erinevaid mõisteid, nt 

terviserada, matkarada, loodusrada. Sportimiseks eraldi rajad (nt rulluisutamiseks). 

T. Beldsinsky, Harju MV: ATV ja krossirajad ei ole vist päris kergliiklus? 

R. Ude, Maanteeamet: definitsioonid võiksid olla laiemad. Inimestel peaks olema selge, mis seal tee 

peal toimub, kes võib vastu tulla jne. Vajalik on paigaldada ka vastavad liiklusmärgid. 

H. Alaniit: silmas tuleb pidada, et räägime maakonnaplaneeringust. Sellega ei panda liiklusmärke üles. 

Maakonnaplaneeringu alusel siiski iga KOV täpsustab oma ÜPdes, kuidas just neil on vaja ja 

otstarbekas MK planeeringu põhimõtteid rakendada.  

A. Martõnjak: definitsioon peaks olema piisavalt kõikehõlmav, kuna ajaline perspektiiv on ju ca 15 

aastat. Definitsioon ei tohiks seada hilisemalt piiranguid. 

Ettepanek: panna kirja planeeringusse, et ATV ei ole kergliiklus, kergliiklusteel sellega sõita ei tohiks. 

T. Oidjärv: siis pigem määratleda täpsemalt see, mida me ei käsitle ja üldisemalt see, mida käsitleme 

mõistetes. 

K. Koitne, Keila LV: kas Keila linna terviseradade DPga olete kursis? See on kodulehel ka üleval, 

kehtestatud planeering. A. Rood: sellega tuleb arvestada, et oleks maakondliku võrgustikuga seotud. 

T. Oidjärv: meil ei ole seda planeeringut, tutvume sellega. 

K. Koitne: tuleks lähtuda põhimõttest, et kui tulevikus viiakse maantee linnast välja, siis kergliiklustee 

jääks ikkagi linna läbima. 
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LISA 8 Heakskiidu kirjavahetus 
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