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1. ÜLDOSA
Käesoleva eskiisi koostamisel ja vormistamisel on lähtutud põhimõtetest, mis on toodud määruses nr 82
Tee ehitusprojektile esitatavad nõuded § 7. Üldised nõuded eskiisile: Eskiis on kavandite ja neid
selgitavate dokumentide kogum, mille eesmärgiks on anda planeeringutega ja ümbritseva ruumiga
võimalikult hästi seostatud, erinevaid huve tasakaalustatult arvestav terviklik ruumiline lahendus.
Eskiis ei ole tee ehitusprojekt viidatud määruse tähenduses ja ei pea vastama viidatud määrusega tee
ehitusprojektile kehtestatud nõuetele.

1.1.

Objekti nimetus ja asukoht

Töö nimetus: Juuliku-Tabasalu ühendustee (Laagri ümbersõit – Harku liiklussõlm ja Harku liiklussõlm
– Tallinn – Rannamõisa – Kloogaranna maantee) ning riigitee 11390 Tallinn-Rannamõisa - Kloogaranna
km 5,0 – 9,0 eskiisi koostamine.
Objekti nimetus: Juuliku-Tabasalu ühendustee.
Objekti asukoht: Harjumaa, Saue ja Harku vald. Olevad riigiteed ja nr 11401 Laagri-Harku ja 11191
Harku-Rannamõisa.
Tee klass: Olev tee on kõrvalmaantee, 1+1 sõidurajaga, samatasandiliste ristumistega.
Tee seotus teede võrguga: Käsitletav teelõik ühendab omavahel põhimaantee T4 Tallinn-Pärnu-Ikla ja
T8 Tallinn-Paldiski. Projekteeritava lõigu algus on vastavalt Tehnilisele kirjeldusele (edaspidi TK)
skeemile olev ringristmik Laagris ja lõpp varem projekteeritud Harku liiklussõlme projektlahendusega
kokku viimine.

Joonis 1. Projekteeritavate teelõikude asukohtade skeem (väljavõte Tehniline kirjeldus).
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1.2.
1.2.1.

Lähtematerjalid

Lähteülesanne ja töö koostamise eesmärk

Töö koostamise üldine eesmärk
Juuliku – Tabasalu ühendustee eskiisi eesmärk on teostada vajalikud uuringud ning kontrollida AS
Teede Tehnokeskus poolt 2009.a koostatud T11 Tallinna - Juuliku-Tabasalu ühendustee ja Tallinn –
Rannamõisa – Kloogaranna maantee ühendustee Juuliku – Tabasalu eelprojekti realiseerimise
võimalikkust arvestades piirkonna tänast ja perspektiivset maakasutust ning piiranguid. Eskiisi
koostamisel tuleb võimalikult suures ulatuses järgida eelprojekti trassi asukohta, täpsustada eelprojektis
kavandatud ristumiskohtade ja kogujateede ja kergliiklusteede lahendust. Vajadusel kavandada uued
kogujatee ja kergliiklustee lõigud.
11390 Tallinn – Rannamõisa – Kloogaranna km 5,0 – 9,0 eskiisi koostamise eesmärgiks on
optimaalseima ning kõiki liiklejagruppe arvestava liikluslahenduse koostamine Tabasalu alevikku
läbivas teelõigus. Muuhulgas tuleb vajadusel hinnata ning teha ettepanek teelõigul paiknevate
ristumiskohtade lahenduste osas (ristumiskohtade osaline või täielik sulgemine, ristmiku tüübi valik,
kergliiklejatele ohutute liikumisvõimaluste kavandamine sh ületuskohtade vajaduse ning asukohtade
analüüs).
Käesolev eskiis tuli Tehnilise kirjelduse kohaselt vormistada järgmiste teelõikudena:
 Lõik-1: Juuliku – Tabasalu (Laagri ümbersõit – Harku liiklussõlm);
 Lõik-2: Juuliku – Tabasalu (Harku liiklussõlm – Tallinn-Rannamõisa – Kloogaranna maantee);
 Lõik-3: Tallinn – Rannamõisa – Kloogaranna maantee km 5,0 – 9,0.
Projekteerimise ajal kavandas Maanteeamet paralleelselt Harku eritasandilise liiklussõlme
väljaehitamist (1+1 sõidurada) varasemalt Kelprojektase poolt koostatud eelprojekti alusel. Käesoleva
Töö koostamisega seoses (2+2 sõidurada) jõuti arusaamisele, et teelõigud ja liiklussõlm on lahutamatud
tee osad (üksteist oluliselt mõjutavad – 1+1 piiraks läbilaskevõimet jne) ning varasem Töö vajab
korrigeerimist. Lepiti kokku, et käesoleva Töö koostaja töötab välja Harku liiklussõlmele uue lahenduse
ja seob selle Juuliku-Tabasalu ühendusteega üheks lõiguks. Kuna Maanteeametil ei olnud teada ka
teelõikude välja ehitamise prioriteedid, siis lepiti kokku, et Töö vormistatakse järgmiste teelõikudena:
 Lõik-1: Juuliku – Tabasalu (Laagri ümbersõit – Harku liiklussõlm – Kloogaranna maantee);
 Lõik-2: Tallinn – Rannamõisa – Kloogaranna maantee km 5,0 – 9,0.
*järgnevalt koostatavate tee ehitusprojektidega (põhiprojektid) jagatakse teelõigud vajadusel etappideks,
peale ehitusjärjekorra selgumist. Projektlahendusega on kavandatud järgmised etapid (Maanteeamet
tõenäoliselt kavandab 2020.a Harku LS ehk III-etapi projekteerimise ja ehitamise hanke), et teeomanik
saaks eeldatavate maksumuste alusel planeerida töid, arvestades eelarvelisi võimalusi:
 I-etapp Laagri-Harku PK 63+00.106+00;
 II-etapp Harku liiklussõlm PK 106+00..111+00;
 III-etapp Harku-Tabasalu PK 111+00..181+87.
Käesoleva Töö osa koostamise lähteülesanne
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1. Projekteerida tehniliselt optimaalsed ja finantsiliselt mõistlikud lahendused;
2. Arvestada järgmiste parameetritega:
 Projekteerimise lähtetase – rahuldav;
 Ristlõiked – 1+1 ja 2+2 (vastavalt uuringute tulemustele);
 Jalg- ja jalgrattateede ristlõige – 2,5 m;
 Jalg- ja jalgrattateede tunnel – 3,5 m;
 Lubatud suurim sõidukiirus 90 km/h, põhjendatud juhtudel madalam;
 Tellija nõusolekul võib kasutada Eestile lähedastes kliimavöötmetes asuvate Euroopa
riikide projekteerimise norme ning muid juhendmaterjale;
 Analüüsides ja prognoosides kasutatavad lähteandmed peavad olema viimase seisuga, mis
projekteerimise hetkel Eesti avalikest registritest saada on.

1.2.2.

Kasutatud õigusaktide, standardite ja juhendite loetelu

Projekti teostamisel on juhindutud Eestis 10.2019.a seisuga kehtivatest teehoiutöödega seotud
seadustest, standarditest, normdokumentidest ja juhenditest, mis on mh kättesaadavad Riigiteatajast
www.riigiteataja.ee, Eesti Asfaldiliidu veebilehel www.asfaldiliit.ee rubriigist “õigusaktid” ja
Maanteeameti veebilehel www.mnt.ee rubriigist “juhendid ja juhised”.
Täiendava tööprojekti koostamisel tuleb ehituse töövõtjal arvestada koostamise hetkel kehtivatest
seadustest ja juhenditest sh võimalikest muudatustest, mis on vajalik ehitustööde kvaliteetseks
teostamiseks.

1.2.3.

Töö koostamisel arvestatud üld- ja detailplaneeringud

Projekti koostamiseks koguti kokku projektalapuututavate üld- ja detailplaneeringute info.
Planeeringute aktuaalsuse osas konsulteeriti omavalitsustega, kes andsid vajalikud juhtnöörid
planeeringute kehtivuse ja mh juurdepääsude lahendamisega seoses, mis puudutab riigiteed. Nimelt on
planeeringud erineva vanusega, osa neist realiseeritud ja teised mitte. Planeeringutega, mis olid
kehtestatud viimase 5.a jooksul, üldiselt arvestati. Vanemad planeeringud saab realiseerida KOV
täiendavate tingimuste alusel ja nende arendajate huvid ei ole teada (aktiivsus puudub). Lisaks arvestati
osade koostamisel olevate planeeringute eskiisidega, kuna nende koostamise eesmärk avaldab otsest
mõju – ridaelamud, kaubanduskeskused jmt.
TALLINNA LINN
 Nõmme linnaosa üldplaneering, kehtestatud 2017.a
SAUE VALD
Arvestatud üldplaneeringud:
 Saue valla üldplaneering, kehtestatud 2012.a.
Arvestatud kehtivad detailplaneeringud ja eskiisid:
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Detailplaneeringu nimi

Planeeringu
hetkeseis

Üldine info

1

ANGERJA TEE 38, 40, 42, 53, 57, 59, 61, LUTSU,
KORKU JA KELDRI KINNISTU NING LÄHIALA
DP (täna kehtib Alliku tootmispargi
detailplaneering)

eksiisi ettepanek
2019 (täna kehtib
Alliku tootmispargi
detailplaneering)

Ca 10 tootmis/ärimaa
krunti. Harku sõlmest
kirdes

2

Tuti ja Lipsu lähiala detailplaneering

kehtestatud 2019

Harku sõlmes, ca 10
tootmis/ärimaad

3

Kotka tee 5 lähiala detailplaneering

eksiisi ettepanek
2019

Objekti alguses vahetult
maanteest vasakul. Ca 10
eramaja + ärimaa 137
parkimiskohta

4

Männiku kinnistu detailplaneering

eksiisi ettepanek
2019

ridaelamu 14
parkimiskohta

5

Vana-Männiku kinnistu detailplaneering

eksiisi ettepanek
2019

700 parkimiskohta, 34
000m2 vabaajas ja
teenindust.

6

Koru Rimi

ehitusprojekt

HARKU VALD
Arvestatud üldplaneeringud:
 Harku valla üldplaneering, kehtestatud 2013.a.
Arvestatud kehtivad detailplaneeringud ja eskiisid:
Detailplaneeringu nimi

Planeeringu Üldine info
hetkeseis

1

Uus tn detailplaneering

2007
kehtestatud

2

Rannamõisa külas Tammi tee ja Harku-Rannamõisa tee
vahelise ala detailplaneering

kehtestatud
2013

3

Laabi külas Kardiraja maaüksuse detailplaneering

kehtestatud
2006

4

Rannamõisa kalmistu detailplaneering

2004
kehtestatud

Ei ole realiseeritud

5

Rannamõisa külas Saueaugu-10 maaüksuse
detailplaneering

kehtestatud
2003

Välja ehitatud, Sõrve tee ääres

6

Saueaugu-7 detailplaneering

kehtestatud
2001

Välja ehitatud, Saueaugu-10
kõrval

7

Rannamõisa külas Sulevi kinnistu ja lähiala
detailplaneering

kehtestatud
2011

2 maja

Ümber Tabasalu sõlme
tootmismaad, arvestab sõlme
lahendusega
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8

Rannamõisa külas Tänavaotsa maaüksuse detailplaneering

algatatud
2016

1 eramaja

9

Rannamõisa külas Harku tee 46 ja Harku tee 48
maaüksuste ning lähiala detailplaneering

2018
1 eramaja, arvestab JUTA
vastuvõetud trassiga

10

Rannamõisa külas Lillemäe III kinnistu ja lähiala
detailplaneering

kehtestatud
2009

7 krundiga tootmismaa

11
12

Alasi tee 7 ja Alasi tee 9 kinnistute detailplaneering
Laabi külas Lillemäe II, Tamme IV ja Otsa 2 maaüksuste
detailplaneering

kehtestatud
2005

Ümber Tabasalu sõlme 12
tootmismaad, arvestab sõlme
lahendusega, osaliselt
väljaehtatud. Juurdepääs
Lauka tee kaudu

13

Laabi külas Otsa 1 maaüksuse detailplaneering

kehtestatud
2004

1 ladu, ei puuduta otseselt
meid

14

Laabi külas Juhani 5 ja Õispuu maaüksuste ning lähiala
detailplaneering

kehtestatud
2012

Tabasalu kardiraja kõrval 5 tk
tootmismaad, osaliselt välja
ehitatud. Väljapääs sütemetsa
teele.

15

Laabi külas Õispuu tee 1 ja Õispuu tee 3 maaüksuste ning
lähiala detailplaneering

kehtestatud
2019

kaks sama kinnistut, mis
eelmine, aga täpsustav

16

Raba keskuse detailplaneering

kehtestatud
2001

17

Uus-Ranna ja Lõuna-Ranna detailplaneering

kehtestatud
2014

18

Karjalasma maaüksuse detailplaneering

taotletav
2016

Kiriku vastas ristmiku alal
põllu peal äri- ja
teenindusmaa. Juurdepääs
Sõrve teelt. 70 parkimiskohta

19

Sootaguse elamukvartali detailplaneering

menetluse
lõpetamine

Elamualale jääv trassi lõik aga
ei pea vaatama.

20

Maasika detailplaneering

menetluses
eskiis

2007 algatatud suur
arendusala surnuaia vastas.
Tundub, et seiskunud

Projekti koostamisel arvestatud detailplaneeringute dokumentatsioon on toodud projekti lisades.

1.2.4.

Tööga koostamisega seonduvad ehitusprojektid

Eskiisiga hõlmatud alaga seotud varem koostatud projektid:
 T11 Tallinna ringtee ja T11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna maantee ühendustee JuulikuTabasalu eelprojekt. AS Teede Tehnokeskus, töö nr 107 (2009 a.)
 Põhimaantee nr 8 Tallinn-Paldiski Tähetorni-Harku lõigu (km 11-14) ja Juuliku-Tabasalu
ühendustee Alliku-Vatsla (5 km) lõigu eelprojekt. Kelprojektas AS, töö nr. EE-8-EP (2015 a.)
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 Juuliku-Tabasalu ühendustee lõigus kõrvalmaantee 11184 Alliku-Laagri-Hüüru kuni Instituudi
tee, K-Projekt AS, töö nr 12017 (2011.a.)
Projekti koostamisel arvestatud ehitusprojektide dokumentatsioon on toodud projekti lisades.

1.3.

Tellija ja projekteerimisettevõtja kontaktandmed

Töö tellija ning tee omanik:
Maanteeamet
Aadress: Teelise 4, Tallinn
Esindaja: Ave Kallo (Taristu arendamise osakond, Strateegilise planeerimise teenistus)
Kontakt tel: +372 55944304
Kontakt e-post: ave.kallo@mnt.ee

Töö koostaja:
Selektor Projekt OÜ, Tallinn, Pärnu mnt 139e/11
Esindaja: Tarmo Jõe, vastutav teedeinsener tase 7
Kontakt tel: +372 53 434 384
Kontakt e-post: tarmo@selektor.ee
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2. OLEVA OLUKORRA KIRJELDUS
Maanteelõigud asuvad Harju maakonnas, Saue ja Harku vallas. Liiklussagedus antud vahemikul
varieerub.
Riigitee nr 11401 Laagri-Harku vahelisel lõigul km 2,266 – 4,6 on AKÖL 5464, millest raskeliiklus 8%.
Riigitee nr 11191 Harku-Rannamõisa km 0,00 – 3,814 AKÖL 5062, millest raskeliiklus 8% ning lõigul
km 3,814 – km 5,884 AKÖL 2187, millest raskeliiklus 3%.
Riigitee 11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna lõigul km 2,612 – 6,374 AKÖL 15994, millest
raskeliiklus 1%, km 6,374 – 8,275 AKÖL 10 380, millest raskeliiklus 1%, km 8,275 – 9,294 lõigul
AKÖL 12 111, millest raskeliiklus 0%.

2.1.

Ühistransport, olevad peatused ja marsruudid

Ühistranspordi korraldus
Ühistranspordi kavandamise ja korraldamise eesmärk on tagada ühistranspordi pakkumise vastavus
nõudlusele, soodustada ühissõidukite eeliskasutamist ning vähendada ühiskonna sotsiaalseid ja
majanduslikke kulutusi transpordile, energiale ja taristule.
Ühistransporti kavandavad ja korraldavad vastavalt Ühistranspordiseadusele või selle alusel sätestatud
korras valla- ja linnavolikogu ning valla- ja linnavalitsus (edaspidi omavalitsusorgan),
ühistranspordikeskus, Maanteeamet, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning Vabariigi
Valitsus, kaasates vajadusel omavalitsusüksuste liite, vedajaid ja vedajate ühendusi ning asutades
piirkondlikke ühistranspordikeskusi.
Maanteeameti roll ühistranspordi korraldamisel
Järgnevalt
on
toodud
Maanteeameti
tegevused,
mis
(https://www.mnt.ee/et/uhistransport/uhistranspordi-korraldus):

puudutavad

projekteerimist

 Osaleb Maanteeamet kaugliinide taristu objektide kavandamises ja rakendab meetmeid
ühissõidukitele soodusliiklusolude loomiseks.
 Kooskõlastab bussiliikluses maakonnaliinil riigisiseste kaugliinide sõiduplaanid.
 Nõustab valla- ja linnavalitsust ning piirkondlikku ühistranspordikeskust bussiliikluse avaliku
teenindamise lepingu koostamise, rakendamise ja liinivõrgu kujundamise küsimustes.
 Kujundab üleriigilise ühistranspordi liinivõrgu, arvestades valla-, linna-, maakonna- ja
rahvusvaheliste liinide sõiduplaane ning asjaomaste ühistranspordikeskuste ettepanekuid.
Projektiga puudutatud
Ühistranspordikeskus.

omavalitsuste

piires

korraldab

reisijate

vedu

MTÜ

Põhja-Eesti

Projekti koostamiseks on aluseks võetud www.peatus.ee ja www.ytkpohja.ee saadud andmed sh liinide
marsruudid ja peatuste asukohad. Peatuste asukohtade paiknemine on läbi arutatud Maanteeameti ja
KOV esindajatega. Järgnevalt on toodud ülevaade olevatest bussiliinidest vaid projektala puudutavas
osas:
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Saue valla siseliinid
Pääsküla Gümnaasiumi teenindab S3:

S11 Saue - Vanamõisa - Laagri - Harku - Vatsla:
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112 Haabersti - Harku - Laagri - Urda - Koidu - Alliku – Saue:

Harku valla siseliinid
H3 marsruudil Vääna – Vahiküla – Kiia – Harku – Harkujärve – Tabasalu:
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H3A marsruudil Tabasalu – Harku – Harkujärve:

H4 marsruudil Vääna – Vääna-Jõesuu – Suurupi – Tabasalu – Haabersti – Harkujärve – Harku –
Tabasalu – Muraste – Suurupi – Vääna-Jõesuu – Keila-Joa:
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H10 marsruudil Harkujärve – Tabasalu – Muraste – Sõrve – Vääna – Vahiküla – Kiia – Harku – Tabasalu:

Mööda Tallinn-Paldiski mnt läbivad liinid: 107, 118, 136, 145, 146, 148, 149, 177:
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111 ja 111a Tallinn - Tabasalu - Vatsla - Harku – Tallinn:

112 Haabersti - Harku - Laagri - Urda - Koidu - Alliku – Saue:
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2.2.

Uuringute tulemuste kokkuvõte

Eskiis käigus teostatavad uurimistööd tähendavad üldjuhul avalikult kättesaadavate andmete kogumist
ning nende analüüsi ning analüüsile põhinevate järelduste ja kirjelduste koostamist, sh vajadusel ka
maksumuste määramist.
Projekti koostamiseks kasutati varasemate ehitusprojektide informatsiooni.

2.2.1.

Geodeesia

Lähtuti varasemalt koostatud ehitusprojektides toodud informatsioonist. Järgnevate ehitusprojekti
staadiumite koostamiseks tuleb teostada vajalikus mahus topograafilised lisamõõdistused.

2.2.2.

Geotehnika

Lähtuti varasemalt koostatud ehitusprojektides toodud informatsioonist.
Projektalal paljandub, kas looduslikult või kavandatud väljakaevel lubjakivi. Harku valla territooriumil
paikneb tegutsev karjäär. Projektlahendus arvestab lubjakivi olemasoluga, vajaliku vetejuhtimise
tagamise vajadusega ja väljakaevel tekkiva lubjakivi materjali kasutamisega.
Lisaks jääb rajatiste kavandatud asukohtadesse muid sobilikke ja mittesobilikke aluspinnaseid sh turvas,
mis on ette nähtud, kas taaskasutada või utiliseerida. Üldiselt on lähtutud printsiibist, kasutada ära olevad
sobilikud maavarad objekti piires.

2.2.3.

Liiklusuuringud

Projekti koostamiseks teostati liiklusloendus ja koostati liiklusuuring ning prognoos. Uuringu koostas
ERC Consult OÜ.
Uuringus toodud prognoositud liiklussagedustega arvestati projektlahenduse väljatöötamisel.
Uuringu koostamiseks teostati liiklusloendus olulisemates tee ristlõigetes ja ristmikel.
Liiklusprognoosi koostamisel võeti arvesse loenduse andmed, kui ka oluliste detailplaneeringutega
seonduv mõju. Arvestatud planeeringute kohta jmt vt täpsemalt uuringute köitest.
Uuringu järeldustes on toodud ettepanekud tee ristlõike valikuks, on hinnatud kergliiklusteede ja
bussipeatuste vajadust jne.
Uuringu järeldused
Liiklusloenduse tulemused näitasid, et mnt nr 11401 Laagri-Harku on liiklussagedus võrreldes eelmise
aastaga oluliselt kasvanud, praeguseks on see ca 7500-8000 a/ööp. Mnt nr 11191 Harku-Rannamõisa
liiklussagedus on võrreldes eelmise aastaga kasvanud ca 12% ning on praegu suurusjärgus 5700 a/ööp.
Hommikuse ja õhtuse tipptunni liiklussagedus on praeguseks Laagri-Harku teel vahemikus 800-1000
a/h (mis samuti näitab, et 2+2 ristlõikega tee kavandamine on põhjendatud, arvestades liiklussageduse
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kasvu 30 a jooksul), Harku-Rannamõisa teel ca 700 a/h ning Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna
maanteel 1000-1500 a/h.
Prognoosi koostamisel on arvestatud erinevate võimalike arendustegevustega (Veskimöldre kinnistud,
lasteaed-algkool ja kaubanduskeskused, Pääsküla ümbersõit jm), mis toovad kaasa nii täiendavat liiklust
kui ka liikluse ümberjagunemist.
Liiklussageduse prognoos on koostatud aastaks 2050. Ptk 6 on esitatud kolm varianti:
 V0 – olemasolev olukord, Juuliku-Tabasalu teed ei ole ehitatud;
 V1 – Juuliku-Tabasalu ühendustee on valmis;
 V2 – Juuliku-Tabasalu ja mnt nr 8 on Harku sõlmest kuni Haaberstini 2+2 mnt.
Kuna Rannamõisa poolt Tallinnasse sõiduks on lühim (kilometraažilt) tee läbi Tabasalu, siis JuulikuTabasalu trassi hakatakse aktiivselt kasutama alles siis, kui ka Tallinn-Paldiski maantee on 2+2
ristlõikega maantee ja seal saaks kuni linna piirini sõita 90 km/h – vaid sel puhul on võimalik
teoreetiliselt saada mõningast ajalist võitu.
Vastavalt tellija soovile on arvestatud ka Pääsküla ümbersõiduga, mille puhul on eeldatud, et see valmib
aastaks 2040. Suurim mõju sel teel on tõenäoliselt pigem Saku-Laagri maanteele ehk eeldatavalt
väheneb liikluskoormus Kadaka puiesteel ning osaliselt jaguneb see ümber uuele ümbersõidule.
Tulemused (prognoos aastaks 2050):
 V0 – Laagri-Harku vahelisel teelõigul on 2+2 ristlõikega maantee kavandamine põhjendatud.
Harku-Rannamõisa vahel tuleb kaaluda kuni Ranna teeni kas 2+1 või 2+2 ristlõiget, edasi kuni mnt
11390 pigem 1+1 ristlõige. Tabasalu läbiva tee (mnt nr 11390) liiklussagedus ületab 20000 a/ööp
piiri ning alates Liiva tee ristmikust on üle 30 000 a/ööp;
 V1 – Laagri-Harku vahelisel teelõigul on 2+2 ristlõikega maantee kavandamine põhjendatud.
Harku-Rannamõisa vahel kuni Ranna teeni 2+2 ristlõige, edasi kuni mnt 11390 tuleks kaaluda kas
2+2 või 2+1 ristlõige (pigem 2+2, sest juhul kui jääks 2+1, võib muutuda ka alternatiivset teed
kasutatavate sõidukite arv);
 V2 – Laagri-Harku täies ulatuses 2+2 ristlõige; Harku-Rannamõisa täies ulatuses 2+2 ristlõige;
Tallinn-Paldiski alates Haabersti sõlmest kuni vähemalt kuni mnt 11191 ristmikuni 2+2 ristlõige.

2.2.4.

Ulukiuuringud

Ulukiuuringu koostamise eesmärk
Vastavalt lähteülesandele tuli viia läbi Juuliku-Tabasalu ühendustee ulukite liikumise ja konfliktkohtade
analüüs, selgitamaks ulukite võimalikud liikumisalad üle analüüsitava teelõigu. Töö eesmärgiks oli
selgitada välja transpordi ja ulukite liikumise vahelised konfliktalad ning võimalikud leevendavad
meetmed elupaikade sidususe tagamiseks, sõltuvalt eskiisi eesmärkidest ja lahendustest.
Analüüs tuli teostada olemasoleva informatsiooni põhjal, kasutades andmebaasides ja planeeringutes
sisalduvat informatsiooni (kaitsealad, rohevõrgustik) ning vajadusel teostades elualade, isendite
arvukuse ja liikuvuse hinnangulise kvantitatiivse kaardistamise vastavalt elupaikade paiknemisele,
olemasolevate andmekogude nagu Eesti Topograafia Andmekogu, CORINE, Eesti Looduse
Infosüsteem jt. alusel.
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Võimalike leevendavate meetmete osas tuli analüüsida maantee tarastamist, tarakatkestusi, altpääse jms
ulukirühmade (suurulukid, väikeulukid) kaupa, määrates miinimummeetmed elupaikade sidususe
tagamiseks; analüüsida eri piirdetüüpide mõju elustikule.
Ulukiuuringu järeldused
Tulenevalt varasemast teabest ning toimunud loomaõnnetuste infost võib öelda, et olemasolevad
maanteelõigud Harku ja Rannamõisa vahel ning Laagri ja Harku vahel ei ole väga suure
loomaohtlikkusega. See tuleneb ilmselt asjaolust, et tegemist on Tallinna lähiümbrusega, kus ei leidu
suuri loodusmaastike massiive, mis oleksid suurulukitele väga olulisteks elupaikadeks ning mida samas
kõnealused maanteelõigud üksteisest eraldaksid. Samuti ei ole ka olemasolevate maanteede
liiklussagedused väga kõrged ning suures osas on kiirus piiratud. 90 km/h on lubatud vaid ca 2 km
ulatuses Harku-Rannamõisa maanteel, ülejäänud osal on kohalikud kiiruspiirangud 50 km/h ja 70 km/h.
Tulenevalt eelnevast on käesolevas töös välja töötatud loomastikust lähtuvad soovitused:
 Sõrve-Tabasalu rohevõrgu koridori piirkonna (Joonis 3-1, markeeritud roosaga) puhul on
oluline säilitada looduslik ala mõlemal pool maanteed ja mitte takistada loomade liikumist.
Samas peab säilima valmidus edaspidi teelõigul vastavate leevendusmeetmete rajamiseks.
Meetmete vajaduse hindamine tuleb uuesti läbi viia edasiste rekonstrueerimisprojektide käigus,
kui uus tee on olnud juba ka kasutuses. Siis on täpsustunud reaalsed liikluskoormused,
maakasutus ning ulukite liikumine konkreetses piirkonnas. Vastavalt sellele saab hinnata
liikluskorralduslike või muude meetmete (nt läbipääsud, tarastus jms) rakendamise vajadust.

Skeem 1. Loomastiku seisukohalt oluline piirkond Harku-Rannamõisa vahelisel maanteelõigul (aluskaart:
Maa-amet).

 Harku oja väikeulukite läbipääs (Joonisel 3-1, roosaga markeeritud piirkonnas). Vajalik on
tagada kuivad kallasrajad mõlemal pool oja (soovitavalt laiusega 2-3 m). Võimalik on ulukite
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läbipääsuga ühendada ka kergliiklus e suunata sillaaluselt läbi ka kergliiklustee. Loomi peavad
juhtima sillalausele loomatarad: tara ulatus: ca 100 m mõlemale poole silla ava; tara kõrgus: 1,5
m; silmasuurus: 5 cm kuni meetri kõrguseni ja kõrgemal võib silmasuuruseks olla kuni 15 cm.
 Laagri ja Harku vahelise tee Joonis 3-3 roosaga markeeritud piirkonna puhul on oluline säilitada
looduslik ala mõlemal pool maanteed ja mitte takistada loomade liikumist. Samas peab säilima
valmidus edaspidi teelõigul vastavate leevendusmeetmete rajamiseks. Meetmete vajaduse
hindamine tuleb uuesti läbi viia edasiste rekonstrueerimisprojektide käigus, kui uus tee on olnud
juba ka kasutuses. Siis on täpsustunud reaalsed liikluskoormused, maakasutus ning ulukite
liikumine konkreetses piirkonnas. Vastavalt sellele saab hinnata liikluskorralduslike või muude
meetmete (nt läbipääsud, tarastus jms) rakendamise vajadust.

Skeem 2. Loomade liikumise potentsiaaliga piirkond Laagri ja Harku vahel (aluskaart: Maa-amet).

2.2.5.

Muud piirangud

Keskkonna alased piirangud ja kaitsevööndid
Vatsla küla piirkonnas puutub projektala kokku III kat kaitsealuse liigi (Põõsasmaran) kaitsealaga.
Piirangud ehitustegevuse kavandamiseks puuduvad.
Karjäärid
Harku vallas puutub projektala kokku olevate ja perspektiivsete Harku karjääri kaevandusaladega.
Eskiisi koostamise käigus on projekti Tellija asunud pidama käbirääkimisi eskiislahenduse
elluviimisega kaasnevate mõjude osas, et kavandatav maaomanikuga kooskõlastada. Lõplik lahendus ja
kokkulepe tuleb saavutada tee põhiprojekti koostamise käigus.
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Karjääris kaevandatakse maavarasid allpool looduslikku pinnaseveetaset – ehk perspektiivselt tuleb
arvestada karjääri kaevikus veetaseme tõusuga.
Varasemas eelprojektis on viidatud Harjumaa Keskkonnateenistuse kiri 05.03.2008 nr. 30-9-1/1321112: Arvestades asjaolu, et Harku karjääris on looduslik veetase maardla registrikaardi nr. 0161 kohaselt
+28 m ab. kõrgusel ning maavara väljatakse karjääris abs. kõrguseni +18m, siis on tõenäoline, et peale
kaevandamise lõppemist taastub looduslik veetase ning antud ala tuleb korrastada tehisveekoguks.
Karjääri põhja kõrgus 16,99…20,10. Pumpla veekoguris ei tõuse vesi kõrgemale +16 m. Vee
pumpamise tagajärjel on karjääri ümber tekkinud vee alanduslehter. Lehtri olulise mõju raadius pole
suur. Karjäärist 500 m kaugusel lääne pool asuvas vanas paemurrus on vee keskmine tase absoluutsel
kõrgusel 28 m. Märkus: Ka põua ajal ei langenud vee tase paekivi laest madalamale kui 1,5 m, jäädes
absoluutsele kõrgusele ca 27,5 m. Karjääri idapiiril on Tallinn-Vääna raudteetamm. Tammi kõrgus on
piirides 28,01…29,0 m (keskmine 28,53m). Tammi alusel tervikul on paekivi sisse rajatud veekraav.
Kraavi kalda kõrgus on 21,1 m, kraavi põhi 19,0 m (foto 20). Kraav lähtub Harku mõisast ja suubub
Harku järve. Nimetatud kraavi juhitakse
karjääri peapumplast pumbatud vesi. Vee tase karjääri
veekoguris on 1…1,5 m karjääri põhjast madalamal. Kraavi ja karjääri eraldav tervik pole täielikult
vett pidav. Osa vett filtreerub karjääri, kust see abipumplast kraavi tagasi pumbatakse. Tagasipumbatava
vee kogus on keskmiselt pumpade tööaja järgi ca 13000 m3/a. Kuival ajal (neli kuud) on kraavis vee
tase nii madal, et tervikust karjääri vett ei filtreeru. Kui karjäär on juba täitunud veega, võib põua ajal
tõenäoliselt karjäärist filtreeruda kraavi ca kuni 19000 m3/ vett. Kraavi taga on vana mahajäetud
paekarjäär, mille põhjal on kohati vesi. Vesi voolab karjäärist põhjapiiril olevasse kraavi ja selle kaudu
Harku järve. Vee tase vanas karjääris on stabiilne ning määratud väljavoolukoha kõrgusega, mis on
+21,1 m.
Kaevandatud ala hakkab veega täituma pärast maavara kaevandamise lõppemist karjääriga
kokkupuutuvates karjäärides Harku II ja Harku IV, kus kaevandamine võib kesta ca 17 aastat või kauem
olenevalt killustiku vajadusest. Kuid lisaks ülalmärgitud kaeveväljadele, on kavas avada veel Harku III.
Võib eeldada, et veepinna kõrgust hakkab reguleerima vana karjääri vee tase (21,1 m), sest aja jooksul
vesi leiab sinna tee nii looduslike lõhede kui masslõhkamisel tekitatud pragude kaudu.
Tehnovõrgud
Projektala puutub kokku mitmete tehnovõrkude kaitsevöönditega. Olevaid tehnovõrke tuleb seoses
kavandatavate ehitustöödega ümber tõsta, kaitsta ja rajada uusi. Tehnovõrkudega seonduv tuleb
täpsustada põhiprojekti koostamisel sh taotleda tehnilised tingimused töö koostamiseks.
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3. ESKIISLAHENDUS
3.1.

Üldandmed

Projekteerimise lähtetase, tee klass või tänava liik, eeldatav liiklussagedus ning teenindustase
kavandatava perioodi lõpuks.
Tehnilised näitajad projektlahenduse väljatöötamisel vastavalt Tehnilisele kirjeldusele:
Tehnilised näitajad projekteerimiseks
Projekteerimise lähtetase
Sõidutee klass
Sõidutee ristlõiked
Eeldatav liiklussagedus põhiteel* (prognoos 2050.a):
Laagri-Harku lõik
Harku-Tabasalu lõik
Jalgtee ristlõige
Jalgteetunneli ristlõige
Projektkiirus/sõidukiirus

Ühik/kirjeldus
Rahuldav
I klass
1+1 ja 2+2
18 660 AKÖL
22 240 AKÖL
2,5 m
3,5 m
90/100 km/h

Tabel 1. Tehnilised näitajad projektlahenduse väljatöötamisel

*liiklussageduse prognoos on toodud teelõikude väljaehitamise stsenaariumi V2 korral, vt täpsemalt
liiklusuuringust.
Projekteeritud ristmikud ja risted






Laagri eritasandiline liiklussõlm, PK 70+00;
Laagri riste, PK 93+60;
Harku eritasandiline liiklussõlm, PK 108+25;
Tabasalu eritasandiline liiklussõlm, PK 138+50;
Sõrve eritasandiline liiklussõlm, PK 167+15.

Projekteeritud rajatised













Laagri jalgteetunnel nr 1, PK 65+95;
Laagri viadukt, PK 70+00;
Laagri jalgteetunnel nr 2, PK 75+40;
Laagri sõiduautotunnel nr 1, PK 96+60;
Harku jalgteetunnel nr 3, PK 105+55;
Harku jalgteetunnel nr 4, PK 106+65;
Harku viadukt nr 1 ja 2, PK 108+25;
Harku jalgteetunnel nr 5, PK 108+50 (asub Paldiski mnt all);
Harku jalgteetunnel nr 6, PK 111+15;
Tabasalu jalgteetunnel nr 7, PK 131+50;
Harku oja jalgteesillad nr 1 ja 2, PK 142+55;
Sõrve jalgteetunnel nr 8, PK 173+85.
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3.2.

Plaanilahendus

Projekteeritud põhitee trass üldiselt jälgib varasemas eelprojektis toodud trassi asukohta. Trassi parameetreid
(raadiused, sõiduradade laiused jmt) on vastavalt Maanteede projekteerimisnormid (edaspidi ka PN)
täpsustatud. Täpsustatud on ka varem projekteeritud eritasandiliste ristmike lahendusi. Ristmikud on
ühendatud kohalike tänavate, teede ja jalgteedega.

Ristlõike lahendus ja selle põhjendused koos valitud parameetritega
Teede ristlõigete määramisel lähtuti liiklusuuringust. Põhiteel võeti aluseks prognoositud liiklussagedus,
mis on eeldatavasti üle 14 500 a/ööp (2050.a prognoosi kohaselt kuni 22 640 AKÖL), mis PN kohaselt
kvalifitseerub I klassi maanteeks. Kohalikud teed, mis on ühenduseks põhitee ja olevate teede vahel,
kvalifitseeruvad IV klassi teedeks, mille liiklussagedus on eeldatavasti vahemikus 500-3000 a/ööp.
Järgnevalt on kirjeldatud iga projekteeritud teede ristlõike lahendusi:
I klassi maantee Juuliku-Tabasalu ristprofiili põhiparameetrid on:











sõiduraja laius 3,5 m;
sõiduradade arv2+2;
sõidutee laius 2*7,0 m; 2*(7,0+3,5) m (kiirusmuuterajaga);
peenra laius 2,5 m;
kindlustatud peenar 2,0 m;
tugipeenar 0,5 m; 1,5 m (kõrge mulde ja piirde korral);
eraldusriba laius 4,0 m;
katte laius 10,0 m; 13,0 m (kiirusmuuterajaga);
tee mulde laius 25,0 m; 27,0 m (kõrge mulde korral);
silla (viadukti) laiusgabariit 2*11,0 m.

Põhitee rambid:









sõiduraja laius 4,8 m;
sõiduradade arv1;
sõidutee laius 4,8 m;
peenra laius 1,5 m;
kindlustatud peenar 1,0 m;
tugipeenar 0,5 m; 1,5 m (kõrge mulde ja piirde korral);
katte laius 6,8 m;
tee mulde laius 8,8 m.

Kohalik IV klassi maanteed:








sõiduraja laius 3,0 m;
sõiduradade arv1+1;
sõidutee laius 6,0 m;
peenra laius 1,5 m;
kindlustatud peenar 1,0 m;
tugipeenar 0,5 m; 1,25 m (kõrge mulde ja piirde korral);
katte laius 8,0 m;
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 maantee mulde laius 9,0 m; 10,5 m kõrge mulde korral);
 silla (viadukti) laiusgabariit 9,0 m.
Ristprofiili elementide põikkalded:






sõidutee (normaalne) 2,5 %;
teepeenar (kindlustatud) 2,5 %;
teepeenar (kindlustamata) 4,0 %;
jalgtee (jalgratta- ja jalgtee) 2,0 %;
eraldusriba (telje suunas) 4,0 %.

Kõrguslik lahendus ja selle põhjendused koos valitud parameetritega;
Põhitee pikiprofiili on võrreldes varasemas eelprojektis lahendatuga vastavalt vajadusele korrigeeritud.
Trassi alguses on pikiprofiil kokku viidud oleva olukorraga. Üldiselt on põhiteed oleva maapinna suhtes
tõstetud ca 1, 0 m ja vastavalt vajadusele ja pikikalletele vähem või rohkem.
Laagri eritasandilise ristmiku piirkonnas on põhitee viidud süvendisse, et tõsta kõrvaltee mullet
võimalikult vähe, arvestades lähi piirkonna olevate elamualadega ja piirinaabrite poolt kavandatavate
arendustegevustega.
PK 65+95 on tõstetud põhiteed kuni 3,3 m, et mahutada ära jalgteetunnel nr 1. Tunneli sademeveed on
juhitud isevoolselt kuni eesvooluni.
PK 68+25..71+70 on ära kasutatud olev looduslik kõrgendik ja kavandatud sellesse põhitee süvend kuni
3,9 m, arvestades laagri eritasandlise ristmikuga.
PK 75+40 on kavandatud jalgteetunnel nr 2 ja põhiteed on ette nähtud tõsta ca 0,5 m. Sademeveed on
ära juhitud isevoolselt.
PK 93+60 on kavandatud sõidutee tunnel nr 1, mille mahutamiseks on kavandatud tõsta põhiteed kuni
1,9 m.
PK 103+25..106+00 on põhiteed kavandatud kuni 4,0 m olevasse maapinna kõrgendikku süvistada ja
sealt edasi tõsta kuni 7,6 m, PK113+00, et võimaldada Harku eritasandilise liiklussõlme ehitust. Lõigu
sisse jäävad ka jalgteetunnelid 3 ja 6.
PK 131+50 on valitud jalgteetunneli nr 7 jaoks sobilik asukoht, madalam koht maapinna reljeefis ja
kavandatud põhiteed tõsta kuni 1,6 m.
PK 133+75..139+50 on kavandatud põhitee viia süvendisse kuni 3,6 m, et arvestada Tabasalu
eritasandilise liiklussõlmega ja vähendada võimalikku mõju piirnevatele ära- ja tootmismaadele.
PK 139+50 on kavandatud tõsta põhiteed kuni 5,0 m, et arvestada Harku oja, kallasradade ja jalgtee
läbipääsudega põhitee alt.
PK 163+00..170+00 on kavandatud viia põhitee süvendisse ca 1,7 m, et arvestada eritasandilise Sõrve
liiklussõlmega ja vähendada mõju piirnevate kinnistute maakasutusele.
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PK 173+85 on kavandatud jalgteetunnel nr 8 maapinna madalamasse kohta ja põhiteed on kavandatud
tõsta kuni 1,2 m.
Trassi lõpus on trass viidud kokku oleva sõiduteega.

Ristmike lahenduste kirjeldused
Laagri eritasandiline liiklussõlm PK 70+00
Laagri eritasandline liiklussõlme (LS) osas kaaluti erinevaid variante sh põhitee viimist nii muldesse,
kui süvendisse. LS kavandamisel võeti arvesse võimalikud perspektiivsed arendused, sh Vana-Männiku
kinnistu vabaaja keskuse arendus ja Tallinna suunaline läbimurre Pääsküla suunas. Kuna piirkonnas on
välja kujunenud elamualad ja on rohkelt uusi detailplaneeringuid, mille kohaselt piirkonna elanike arv
perspektiivselt suureneb veelgi, tuli arvestada minimaalse mõjuga piirnevale maakasutusele. Mh
geoloogilisi tingimusi arvesse võttes ja variantide ehitusmaksumusi hinnates, jõuti lahenduseni, et
põhitee tuleb viia osaliselt süvendisse, et vähendada kõrvaltee mulde kõrgust sh parandada LS visuaalset
väljanägemist elukeskkonnas. Erinevate teede ja rampide ühendamisel kaaluti samuti erinevaid
võimalusi sh T-kujulised ja 4-harulised ristumised ja jõuti lahenduseni, mis näeb ette ühendada
piirkonna teed ja tänavad ringristmikega, mis on omavahel ühendatud üle LS kohaliku teega. Põhiteelt
on tagatud ühendus ringristmikega rampide kaudu. Kogujatee K1.0 tagab ühenduse Kotka teega, mis on
kasutuses piirkonnale juurdepääsuna. Kogujatee K1.1 on kavandatud, et tagada ühendus LS´ga
piirkonna elanikele, kes jäävad Laagri LS ja järgmise LS vahele. Vastasel juhul jääks olev sõidutee
tupikuks ja kohalikele tekiks vajadus sõita ringiga, et pääseda teisele poole põhiteed (kool, elamualad,
persp vabaajakeskus).
Männiku kinnistu perspektiivsele arendusele (ridaelamu) leiti sobilik juurdepääsutee asukoht. VanaMänniku kinnistu arendusele (vabaajakeskus) tagati juurdepääs kogujatee kaudu, mis ühtlasi tagab
juurdepääsu LS´le ka kaugemale jäävatele kinnistutele.
LS piirkonda on kavandatud jalgteetunnelid 1 ja 2, vastavalt PK 65+95 ja 75+40.
Kaaluti võimalusi jalgteede ja ühistranspordi peatuste asukohtade määramisel. Esmaselt välistati variant
juhtida jalakäijad üle LS viadukti, kuna see tooks kaasa mitmed ristumised teede ja rampidega.
Kavandatud on jalgteede ühendamine põhitee alt tunnelite kaudu. Teekasutaja mugavuse ja ohutuse
tagamise eesmärgil on tunneleid ja bussipeatuseid kavandatud kahte asukohta, enne ja pärast LS.
Bussipeatused on kavandatud jalgteetunneli piirkonda, et tagada ohutu teeületus jalgteetunneli kaudu.
Jalgteed on ühendatud olevate jalgteede või tänavatega.
Tunnelid ja jalgteed tuleb varustada mh vaegliiklejatele vajalike vahenditega.

Laagri riste PK 93+60
Kavandatud on olevale sõiduteele riste (PN kohaselt karjatunnel), et tagada kahele poole põhiteed
jäävate elamualade vahel ühendus nii sõiduautoliiklusele, kui kergliiklusele. Kavandatud on tunnel,
kõrgusgabariidiga 2,5 m ja laiusega 4,0 m. Tunnel ei ole ette nähtud kasutamiseks ühis- või
rasketranspordile.
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Riste piirkonda on kavandatud ühistranspordipeatused ja ühendusteed sõiduteega.

Harku eritasandiline liiklussõlm PK 105+45
Tehnilise kirjelduse kohaselt tuli Harku LS kavandamisel lähtuda varasemalt Kelprojektase poolt
koostaud eelprojektist, kuid kuna käesoleva töö raames jõuti arusaamisele, et perspektiivselt tuleb
kavandada 2+2 sõidurada ja reserveerida selleks vajalikud maad, siis varasem lahendus ei osutunud
sobilikuks (1+1 sõidurada ja ebapiisavalt ruumi).
Käesoleva töö koostamise raames kaaluti täiendavaid LS variante. Arvestati eritasandilise LS
vajadusega, 2+2 sõidurajaga nii JUTA kui T8 põhiteedel.
Olevat maapinna reljeefi arvestades (mööda JUTA põhiteed) kasutati ära olev looduslik maapinna järsak
ja korrigeeriti pikiprofiili ja ringristmike paiknemisi. Arvestati mh piirnevate detailplaneeringutega ja
perspektiivsete arendustega.
Korrigeeritud LS lahendus näeb ette 2 viadukti, 2+2 sõidurada ja ühendused T8 põhiteega. Põhiteede,
rampide ja kogujateede omavaheline lõikumine on lahendatud ringristmikega. Põhiteede omavaheliste
ühendusteede (rampide) paiknemist korrigeeriti. Põhjapoolse ringristmikuga on ühendatud mh Vatsla
tee, millele eelnevalt hea ühendus LS´ga puudus (KOV juhtis tähelepanu, et Vatsla piirkonnas on käimas
mitmed elamuarendused, milledega tuleks juba arvestada). Otse ringristmikuilt on tagatud ühendus ka
Angerja arenduse piirkonnaga, kus on täna ja kuhu kavandatakse juurde äri- ja tootmismaid.
Lõunapoolne ringristmik on ühendatud Uus tänavaga, mis on ühendus Harku keskuse suunal ja ka Keila
poolse maa-alaga, kus on mitmeid perspektiivseid arendusi.
Põhitee äärde on kavandatud ühistranspordipeatused enne ja pärast LS. Peatused on omavahel
ühendatud jalgteede ja tunnelitega.

Tabasalu eritasandiline liiklussõlm PK 108+25
Tabasalu LS paiknemist ega ühendusi oleva teevõrgustikuga ei ole võrreldes varasema eelprojektiga
oluliselt muudetud, kuna piirkonnas on palju detailplaneeringuid, mida on hakatud ellu viima.
Planeeritud kinnistud on juba moodustatud. Osaliselt on ehitustegevusega, kas alustatud või on juba
kinnistud hoonestatud. LS muutmiseks ka otsene vajadus puudub.
Eritasandilise ristmikuga on tagatud ühendus mõlemale poole põhiteed jäävate maa-alade vahel.
Kavandatud on 1+1 sõidurajaga sõidutee. Ühendused põhitee ja oleva teedevõrgu vahel on tagatud
ringristmike ja rampide kaudu.
Kergliiklejatega arvestamiseks on kavandatud bussipeatused, jalgteed ja jalgtee eritasandilised
läbipääsud põhitee alt. Ristumised kohalike teedega on kavandatud samatasandiliselt.
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Sõrve eritasandiline liiklussõlm PK 167+15
Sõrve LS paiknemist on võrreldes varasema eelprojekti lahendusega osaliselt korrigeeritud, et
vähendada mõju ümbritsevale maakasutusele. Piirkonnas puuduvad küll olevad detailplaneeringud, kuid
arvestatud on perspektiiviga, et piirkond saab olema atraktiivne arendustegevuseks täna kavandatavale
uuele juurdepääsule ja ühendusele.
Eritasandilise ristmikuga on tagatud ühendus mõlemale poole põhiteed jäävatele maa-aladele.
Kavandatud on 1+1 sõidurajaga sõidutee. Ühendused põhitee ja oleva teedevõrgu vahel on tagatud
ringristmike ja rampide kaudu.
Kergliiklejatega arvestamiseks on kavandatud Sõrve tee piirkonda bussipeatused, jalgteed ja
jalgteetunnel põhitee alt. Eritasandilise LS ei ole jalgteid kavandatud. Piirkonna perspektiivse
väljaarendamise käigus tuleb arendajatel planeerida ja välja arendada ka kohalik jalgteede võrgustik sh
luua ühendused projekteeritud teedega.
Erigabariidilised veosed
Tee ehitusprojekti koostamisel tuleb arvestada, et Laagri-Harku – Tallinna Sadam suunal tuleb tagada
erigabariidiliste vedude nõuded. Ringristmikud ja muud tee gabariidid (vaba ruum ja liiklusruum)
peavad arvestama vajalike (teeomaniku poolt lubatud) parameetritega.
Nõuded parameetritele tuleb täpsustada Tehnilise kirjeldusega. Käesoleval juhul on arvestatud rajatiste
all kõrgusgabariidiga 5,5 m.

3.2.1. Tee ristlõike tüübi valik
Ristlõike valikul on lähtutud liiklusuuringus (edaspidi LU) toodud liiklussageduse prognoosist ja
projekteerimise lähtetasemest.
Põhitee sõidurajad on kavandatud 3,5 m laiused, kindlustatud teepeenrad 1,0..2,0 m laiused ja
kindlustamata tugipeenrad 0,5..1,5 m laiused. Sõidutee katend kokku 10,0 m laiune. Kiirusmuuterajad
on kavandatud 3,5 m laiused. Eraldusriba on kavandatud 4,0 m laiune. Muldkeha nõlvad on kavandatud
olenevalt olukorrast, kas tee on süvendis või muldes, vastavalt kaldega 1:4 või 1:1,5 põrkepiirdega.
Eraldusribale on ette nähtud eraldav keskpiire.
Tee katendile on antud põikkalded 2,5 % ja peenrale 4 %. Eraldusriba põikkalle on sissepoole 10 %.
Rambil on kavandatud sõidurada 4,8 m laiune ja katend kokku 6,8 m. Kindlustatud peenrad 1,0 m
laiused ja tugipeenrad 0,5..1,5 m laiused. Vastavalt vajadusele on ette nähtud ka põrkepiirde kasutamise
vajadus.
Kogujateedel on kavandatud sõidurajad 3,0 m laiused ja katend kokku 8,0 m laiune. Kindlustatud
peenrad 1,0 m laiused ja tugipeenrad 0,5..1,25 m laiused. Vastavalt vajadusele on ette nähtud ka
põrkepiirde kasutamise vajadus.
Jalgteed on kavandatud 2,5 m laiused ja tugipeenrad 0,25 m.
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3.2.2. Liiklusmüra ja leevendusmeetmed
Liiklusmüra leevendamiseks on kavandatud järgmised müratõkkeseina lõigud:

Jrk
nr

Asukoht PK

Pikkus,
m

Katastriüksuse nimi

Vasak
Algus
Lõpp
Juuliku-Tabasalu
75+85

Parem
Algus

Lõpp

79+67

Kotka tee 4, 72701:001:0777;
Kopli 72701:001:1562
382
78+34

168+55

170+53

176+68

180+54

80+74

Pääsukese
tee
2a,
72701:001:0644; Pääsukuse tee
1, 72701:001:0508
240
Tuuleveski, 19801:002:3830

198

Põllu, 19801:001:1294; Uuetoa,
19801:001:0260
386
objekti
lõpp

Kõue tee 2, 19801:001:1619

145

objekti
lõpp

Tilgu tee 1, 19801:001:2088

118

Suurekivi, 72701:001:0440

170

Harku tee 6, 72701:001:0128

210

R2.6 (Harku sõlm)
2+36

4+07

0+43

2+40

138+48

134+76

R2.7 (Harku sõlm)

T8 (Harku sõlm)

Tuisu,
72701:001:1231,
Paldiski
mnt
303,
72701:001:0052; Paldiski mnt
301, 72701:001:0042
362
Kokku
2211

Müratõkkeseinte asukohad on näidatud asendiplaanidel. Seinte paiknemised on kavandatud varasema
eelprojektiga. Käesoleva eskiisi koostamise mahus täiendavaid uuringuid ette ei nähtud. Lõplik lahendus
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tuleb täpsustada ehitusprojektiga, arvestades hetke olukorraga sh kehtivate detailplaneeringutega ja
oleva hoonestusega.
Müratõkkeseinad tuleb rajada plaaniliselt vähemalt 2,0 m kaugusele tee kattepinna servast põrkepiirde
taha. Müratõkete kõrgus tee kattepinna servast peab olema suurem kui 3,0 m.

3.2.3. Ulukid ja leevendusmeetmed
Eskiisi koostamisel on arvestatud uluki uuringu soovitustega.
Laagri-Harku teelõigul on arvestatud, et säilib looduslik ala mõlemal pool maanteed ja tee ehitusega ei
takistata otseselt loomade liikumist – ei ole kavandatud piirdeaedu. Samas tuleb teeomanikul arvestada
edaspidi teelõigul vastavate leevendusmeetmete rajamisega vajaduse tekkimisel. Meetmete vajaduse
hindamine tuleb uuesti läbi viia edasiste rekonstrueerimisprojektide käigus, kui uus tee on olnud juba
ka kasutuses. Siis on täpsustunud reaalsed liikluskoormused, maakasutus ning ulukite liikumine
konkreetses piirkonnas. Vastavalt sellele saab hinnata liikluskorralduslike või muude meetmete (nt
läbipääsud, tarastus jms) rakendamise vajadust.
Harku oja rajatise mõõtmete valikul on arvestatud väikeulukite läbipääsu vajadusega ning nähtud ette
n.ö kallasrajad lisaks jalgteele. Kavandatud on kuivad kallasrajad mõlemal pool oja laiusega 3,0 m.
Loomad on kavandatud juhtida eritasandilise läbipääsu suunas loomataradega: tara ulatus: ca 100 m
mõlemale poole silla ava, tara kõrgus 1,5 m, mis tuleb täpsustada ehitusprojektiga.
Sõrve-Tabasalu rohevõrgu koridori piirkonnas on arvestatud, et säilib looduslik ala mõlemal pool
maanteed ja teeprojektiga ei takistata loomade liikumist. Samas peab teeomanik arvestama edaspidi
teelõigul vastavate leevendusmeetmete rajamisega vajadusel. Meetmete vajaduse hindamine tuleb
uuesti läbi viia edasiste rekonstrueerimisprojektide käigus, kui uus tee on olnud juba ka kasutuses. Siis
on täpsustunud reaalsed liikluskoormused, maakasutus ning ulukite liikumine konkreetses piirkonnas.
Vastavalt sellele saab hinnata liikluskorralduslike või muude meetmete (nt läbipääsud, tarastus jms)
rakendamise vajadust.

3.2.4. Ühistranspordi marsruudid ja vajaduste hinnang
Eskiisiga on kavandatud täiendavad bussipeatused põhiteele ja kõrvalteedele. Bussipeatuste vajadus ja
asukohtade valik on välja töötatud koostöös Põhja Ühistranspordikeskusega ja KOV´dega.
Olevate bussipeatuste asukohti on muudetud, arvestades perspektiivsete vajadustega ja kasutajate
mugavuse tõstmisega. Peatused on ühendatud omavahel ja oleva teede võrgustikuga projekteeritud
jalgteedega. Ristumised põhiteega on kavandatud eritasandiliselt ja kohalike teedega samatasandiliselt.

3.3.

Mullatööd

Muldkeha projekteerimisel on arvestatud maantee klassi, teekatendi tüübi, mulde kõrguse ja süvendi
sügavusega, muldkeha ja aluspinnaste omadustega ning ehitustingimustega.
Muldkeha aktiivtsooni ja katendi tugevuse tagamiseks on teekatte pinna vähim kõrgus maapinnast
arvestatud 1,2 m. Aktiivtsooni ülemises osas kasutatakse dreenivaid pinnaseid filtratsioonimooduliga
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vähemalt 0,5 m/ööp. Muldkeha pinnase tihendustegur Kt = 1,0, purustatud kaljupinnaste puhul tuleb
mulde ja katendi vahele ette näha vähemalt 0,5 m paksune tasanduskiht mitte üle 0,2 m suuruseid osiseid
sisaldavast pinnasest. Rajatiste pealesõitude mulded tuleb teha liiv- või dreenpinnasest
filtratsioonimooduliga vähemalt 2,0 m/ööp.
Kuni 3 m kõrguse muldkeha nõlvus on kavandatud 1:4, suurim nõlvus igal suuremal kõrgusel on 1:1,5.
Kaljupinnasesse rajatud süvendi nõlvuseks on kavandatud 2:1, teistel lõikudel 1:1,5.
Olevate teede muldkehad tuleb võimalusel ära kasutada. Kuna kavandatud põhitee paikneb valdavalt
uues asukohas ja on olevast teest laiem, tuleb põhitee muldkeha astmeliselt laiendada. Sama põhimõte
kehtib ka kõrvalteede puhul.
Põhitee punase joone ehk pikiprofiili väljatöötamisel on lähtutud varasemast eelprojektist, kuid mida on
vastavalt vajadusele korrigeeritud, et parandada vetejuhtimist, arvestada geoloogiliste tingimustega,
rajatistele vajalike gabariitidega jmt.
Kaevetööde sügavus tuleneb projekteeritud tee mulde konstruktsioonist ja muude rajatiste ehitamise
vajadusest. Kaeviku rajamise põhimõtted on toodud tüüpristlõigetel. Peamiselt rajatakse teed muldesse,
rajatiste piirkonnas osaliselt süvendisse. Kavandatud on põhiteele rajada mh dreenkiht.
Kaeve- ja ehitustööde üldine kirjeldus
Kasvupinnas ja vajadusel mittesobiv pinnas eemaldatakse kogu paksuses projekteeritud mulde, süvendi
ja kraavi ulatuses. Kõlblik kasvumuld ladustatakse teemaa-alal ja kasutatakse hiljem nõlvade ja kraavide
kindlustamiseks, teemaa-ala kujundamisel ning teemaa-ala ja eraldusriba haljastamisel. Kõlbmatu
kasvupinnas ja mittesobiv pinnas eemaldatakse objektilt. Kraavide kohal olev kasvupinnas on loetud
kraavide väljakaevamise mahtu.
Olev muldkeha säilitatakse osaliselt olevana seal, kus see ühtib projekteeritud teedega. Sõiduteedele
tuleb ehitada uus mulle ja dreenkiht. Mulde projekteerimisel on arvestatud oleva geoloogiaga ja
projekteeritud maapinna ning teepinna kõrgustega.
Põhiteel on ette nähtud oleva asfaltkatte freesimine. Enne katte freesimist kaevatakse peenrad lahti
laiuselt, mis võimaldavad uue muldkeha ja kattekonstruktsiooni rajamist.
Uued kogujateed ja juurdepääsuteed on projekteeritud olevast maapinnast kõrgemale. Olevaid
muldkehasid tuleb astmeliselt laiendada. Laiendusele ette jäävad olevad kraavid ja lohud tuleb täita.
Projekteeritud jalgteed tuleb rajada projekteeritud kõrgustele, valdavalt muldesse. Ristumistel olevate
teedega, tuleb kõrgused kokku viia ristuvate teede kõrgustega. Muldkehade ehituseks eemaldada
ebasobilik pinnas.
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3.4.

Katend

Katendiarvutus on teostatud arvestades kasutuseaga 20 aastat, eeldusena on määratud esimene (või
viimane) aasta. Vastavalt tellija soovile on liiklusprognoos tehtud 2050 aastaks ehk ekspluatatsiooni
algusaastaks on arvestatud 2031.a.
Katendi arvutus on koostatud Juuliku-Tabasalu (JUTA) põhitrassile. Vastavalt liikusuuringule on
Laagri-Harku sõlm lõigus 15-dale aastale taandatud koormussagedus 2050 aastal 1667 – 1928
normitelge/aastas ja Harku-Sõrve liiklussõlm 1805 normitelge/aastas. Kuna Evaj väärtused jäävad
vahemikku 282 – 286 MPa on Evaj väärtus valitud kogu trassil ühtne ja tugevama kasuks 286 MPa.
Tallinn-Paldiski maanteel on km 11,323 -13,577 15-dale aastale taandatud koormussagedus 2050.aastal
2401 – 3558 normitelge/aastas ja Evaj väärtused 293 – 305 MPa ning kogu lõigule on valitud Evaj
väärtuseks 305 MPa.
Põhiteede katendiarvutused lähtuvalt Evaj on toodud Lisas 1. Ülejäänud konstruktsioonid on valitud
tüüpsed.
Järgnevalt on toodud valitud katenditüübid:
Tüüpristprofiil Ia ja Ib, JUTA põhitee katend muldes ja süvendis
 Killustikmastiksasfalt SMA 16 70/100
 Tihe asfaltbetoon AC 20 bin 70/100
 Poorne asfaltbetoon AC 32 base 70/100
 Mustkillustik MUK 32
 Settekivikillustikalus fr 32/63, kiilutud fr 16/32
 Dreenkiht,Tm_120, k≥0,5m/ööp
 Täitepinnas (vajadusel), k≥0,2m/ööp
 Aluspinnas/olemasolev muldkeha
Tüüpristprofiil Ic, Paldiski mnt põhitee katend muldes ja süvendis
 Killustikmastiksasfalt SMA 16 70/100
 Tihe asfaltbetoon AC 20 bin 70/100
 Poorne asfaltbetoon AC 32 base 70/100
 Mustkillustik MUK 32
 Settekivikillustikalus fr 32/63, kiilutud fr 16/32
 Dreenkiht,Tm_120, k≥0,5m/ööp
 Täitepinnas (vajadusel), k≥0,2m/ööp
 Aluspinnas/olemasolev muldkeha
Tüüpristprofiil II, põhitee rampidel
 Tihe asfaltbetoon AC 16 surf 70/100
 Poorne asfaltbetoon AC 32 base 70/100
 Settekivikillustikalus fr 32/63, kiilutud fr 16/32
 Dreenkiht,Tm_120, k≥0,5m/ööp
 Täitepinnas (vajadusel), k≥0,2m/ööp
 Aluspinnas/olemasolev muldkeha

3+1=4 cm
5 cm
7 cm
9 cm
25 cm
min 30 cm

3+1=4 cm
5 cm
7 cm
10 cm
25 cm
min 35 cm

5 cm
7 cm
25 cm
min 30 cm
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Tüüpristprofiil III, kohalik tee
 Tihe asfaltbetoon AC 16 surf 70/100
 Poorne asfaltbetoon AC 20 base 70/100
 Settekivikillustikalus fr 32/63, kiilutud fr 16/32
 Dreenkiht,Tm_120, k≥0,5m/ööp
 Täitepinnas (vajadusel), k≥0,2m/ööp
 Aluspinnas/olemasolev muldkeha
Tüüpristprofiil IV, jalgtee
 Tihe asfaltbetoon AC 8 surf 70/100
 Settekivikillustikalus fr 4/32
 Dreenkiht,Tm_120, k≥0,5m/ööp
 Täitepinnas (vajadusel), k≥0,2m/ööp
 Aluspinnas/olemasolev muldkeha

5 cm
6 cm
25 cm
min 25 cm

5 cm
15 cm
min 20 cm

Tee ehitusprojektiga tuleb täpsustada ehitatavad katendi tüübid peale täiendavaid geotehnilisis
uuringuid.

3.5.

Veeviimarid

Sadevete ja pinnasevee ärajuhtimise lahendused
Muldkeha kaitseks uhtumise ja üleniiskumise eest on ette nähtud pinnavete ärajuhtimissüsteem:
küvettide, aurustumis- ja filtratsioonibasseinide rajamine ning teeäärse maa-ala planeerimine. Küveti ja
kraavide pikikalle tuleb tagada vähemalt 0,5 %. Muldkeha alune pind tuleb planeerida põikkaldega 4 %
muldest eemale.
Vaadeldaval alal toimib projekteeritav maanteelõik sademevee vaba liikumist tõkestavana – tammiefekt.
Tee jagab vaadeldava ala tinglikult kaheks osaks: läänepoolne ja idapoolne. Sademevee liikumine
mõlemas osas on valdavalt tee telje suunast eemale.
Projektalal asuvad mitmed olevad truubid ja kraavid, mis on ette nähtu tee muldkehast vete ära
juhtimiseks. Kuna kavandatavaga muutuvad teede asukohad ja gabariidid, siis on kavandatud ka uued
veeviimarid.
Eskiisiga on arvestatud, et süvenditest tuleb veed ära juhtida isevoolselt. Eskiisi staadiumis on
kontrollitud ja toodud kõrguslikud põhimõttelised lahendused pikiprofiilidel. Teeprojekti koostamisel
tuleb peale täiendavaid geodeetilisi uuringuid projekteerida kraavid tehniliselt.
Jalgteetunnel nr 1 ja 2 ning Laagri eritasandilise liiklussõlme sademeveed on kavandatud suunata
isevoolselt eesvoolu kraavi PK 67+95.
Sõiduautotunnel nr 1 on kavandatud ümbritsevast maapinnast kõrgemale ja sademeveed on kavandatud
juhtida vertikaaliga eemale haljasaladele.
Jalgteetunnel nr 3, 4, 5 ja 6 ning Harku eritasandilise liiklussõlme sademeveed on kavandatud suunata
haljasaladele ja põhitee nr kraavidesse.
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Jalgteetunnel nr 7 ja Tabasalu eritasandilise liiklussõlme sademeveed on kavandatud suunata isevoolselt
eesvoolu kraavi Harku oja PK 142+10.
Jalgteetunnel nr 8 ja Sõrve eritasandilise liiklussõlme sademeveed on kavandatud suunata isevoolselt
põhitee kraavi.

3.6.

Konstruktsioonid

Eskiisiga on määratud rajatiste tüüplahendused ja põhigabariidid.
Projekteeritud rajatised on järgmised:












Laagri jalgteetunnel nr 1, PK 65+95;
Laagri viadukt, PK 70+00;
Laagri jalgteetunnel nr 2, PK 75+40;
Laagri sõiduautotunnel nr 1, PK 96+60;
Harku jalgteetunnel nr 3, PK 105+55;
Harku jalgteetunnel nr 4, PK 106+65;
Harku jalgteetunnel nr 5, PK 108+50 (asub Paldiski mnt all);
Harku jalgteetunnel nr 6, PK 111+15;
Tabasalu jalgteetunnel nr 7, PK 131+50;
Harku oja jalgteesild 1 ja 2, PK 142+55;
Sõrve jalgteetunnel nr 8, PK 173+85.

Jalgteetunnelid nr 1-8 ja sõiduteetunnel nr 1 on kavandatud raudbetoonist. Tunneli laiusgabariit on 3,5
m ja kõrgus 2,5 m. Pikkus ca 25,0 m. Tunneli sidumine maastikuga ja tugimüüride vajadus, tuleb
tehniliselt täpsustada põhiprojektiga.
Harku oja sillad põhitee 2+2 sõidurajaga teelõigul üle Harku oja on kavandatud raudbetoonist.
Sõidugabariit sillal 11,0 m ja silla pikkus 24,5 m. Silla all on arvestatud min jalgtee kõrgusgabariidiga
2,5 m ja kallasraja kõrgusega 3,0 m. Silla pikkust arvestab vajadusega juhtida alt läbi jalgtee ja
kallasrajad loomadele.
Põhitee viaduktid 1+1 sõidurajaga teekõigul (Laagri, Tabasalu, Sõrve liiklussõlm) on kavandatud
raudbetoonist. Sõidugabariit viaduktil 9,0 m ja viadukti pikkus 56,0 m. Viadukti all on arvestatud
kõrgusgabariidiga 5,5 m. Viadukti pikkust ei ole optimeeritud miinimumini (koonuste asemel
massiivsambad vmt), arvestades rajatiste paiknemisega pealinna lähialadel, kus piirkonna välja
arendamine käib hoogsalt ja arvestades rajatise kasutuseaga 100.a, on otstarbekas jätta ruumi võimalike
täiendavate läbipääsuteede kavandamiseks perspektiivis. Pikem ava tagab ka parema pikisuunalise
nähtavuse põhiteel.
Põhitee viaduktid 2+2 sõidurajaga teelõigul (Harku liiklussõlm) on kavandatud raudbetoonist 2 eraldi
rajatist, et võimaldada vajadusel need rajada etapiti. Sõidugabariit viaduktil 9,0 m ja viadukti pikkus
66,5 m. Viadukti all on arvestatud kõrgusgabariidiga 5,5 m. Viadukti pikkust ei ole optimeeritud
miinimumini (koonuste asemel massiivsambad vmt), arvestades rajatiste paiknemisega pealinna
lähialadel, kus piirkonna välja arendamine käib hoogsalt ja arvestades rajatise kasutuseaga 100.a, on
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otstarbekas jätta ruumi võimalike täiendavate läbipääsuteede kavandamiseks perspektiivis. Pikem ava
tagab ka parema pikisuunalise nähtavuse põhiteel.
Rajatiste pikkused ja paiknemine tuleb täpsustada põhiprojektiga.

3.7.

Tehnovõrkude ümberehitamise vajadus

Põhitee kavandamisel uude asukohta, ei ole täielikult võimalik arvestada olemasolevate tehnovõrkudega
ning vältida nende ümberehituse vajadust. Teetrass on viidud osaliselt süvendisse, millel on otsene mõju
maapinnas olevatele rajatistele või siis tee tõstmine muldesse mõjutab õhuliinide paiknemist. Seetõttu
on kavandatu elluviimiseks vajalik olemasolevate tehnovõrkude osaline ümberehitamine.
Põhilised tee mulde alla jäävad tehnovõrgud on elektri maakaablid, elektri õhuliinide postid ja
sidekaablid. Elamualade piirkonnas on kohati tegemist ka gaasi-, vee- ja kanalisatsioonitorustikega.
Suuremahulisemad tööd:
PK
I etapp

Kirjeldus

Ühik

Maht

PK69+30
PK71+10
PK76+16

Ramp 1.2 läheduses ol. oleva kõrgepingeliiniposti
ümbertõstmine
tk
Ol. oleva kõrgepingekaabli asendamine
m
Ol. oleva madalpingekaabli asendamine
m

1
78
73

PK80+79...82+32

Ol oleva kp õuliini demonteerimine ja asendamine
maakaabliga
m

227

Ol oleva kp õuliini demonteerimine ja asendamine
uue õhuliiniga
m

525

PK84+58...89+37
II etapp

PK105+91...107+52 Ol. oleva kõrgepingekaabli asendamine

m

254

PK106+46...107+08 Ol. oleva sidekanalisatsiooni asendamine
III etapp

m

113

Ol oleva kp õuliini demonteerimine ja asendamine
PK118+23...123+47 uue õhuliiniga
m

531

Ol oleva kp õuliini demonteerimine ja asendamine
PK118+23...123+47 uue õhuliiniga
m

498

PK130+34

Ol oleva kp õuliini demonteerimine ja asendamine
uue õhuliiniga ning uue tugiposti paigaldamine
m

94

PK130+22...134+47 Ol oleva gaasitrassi asendamine uuel trassil

m

493

PK130+33...130+82 Ol. oleva sidekanalisatsiooni asendamine

m

93
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Ol oleva kp õuliini demonteerimine ja asendamine
uue õhuliiniga
m

205

PK132+93...135+20 Ol oleva kp õuliini demonteerimine ja asendamine
uue õhuliiniga
m

210

Ol oleva kp õuliini demonteerimine ja asendamine
uue õhuliiniga
m

242

R3.0 aluse kp õhuliini
asendamine maakaabliga

demonteerimine

PK138+00

m

246

R3.0 aluse kp õhuliini
asendamine maakaabliga

demonteerimine

PK138+31

m

242

Ol oleva kp õhuliini demonteerimine ja asendamine
maakaabliga
m

325

Ol oleva kp õhuliini demonteerimine ja asendamine
maakaabliga
m

334

PK137+63...140+41

PK138+99...140+92 Ol. oleva sidekanalisatsiooni asendamine

ja
ja

m

Ol oleva kp õhuliini demonteerimine ja asendamine
PK137+63...148+60 maakaabliga
m
PK164+85
PK167+61...170+41

338
1165

Ol oleva mp õuliini demonteerimine ja asendamine
maakaabliga
m

227

Ol oleva kp õhuliini demonteerimine ja asendamine
maakaabliga
m

342

Ol oleva kp õhuliini demonteerimine ja asendamine
maakaabliga
m

373

PK173+80...174+56 Ol. oleva sidekanalisatsiooni asendamine

m

140

PK173+80...174+16 Ol oleva gaasitrassi asendamine uuel trassil

m

69

Tehnovõrkude kaitsmised ja ümberehitamised tuleb lahendada põhiprojektiga. Ehitustööde
teostamiseks tuleb koostada tööprojektid.

3.7.1. Teevalgustuse vajaduse hinnang
Põhiteed teevalgustusega katta ei ole ette nähtud. Eritasandilised ristumised tuleb varustada
teevalgustusega vastavalt kehtivatele nõuetele. Teevalgustusega tuleb n.ö markeerida kiirusmuuterajad
ja varustada ringristmikud, bussipeatused, samatasandilised teeületuskohad ja jalgteetunnelid. Jalgteed
on mõistlik varustada valgustusega juhul, kui valgustatud on muud olevad teelõigud.
Teevalgustus tuleb projekteerida vastavalt kehtivatele nõuetele põhiprojektiga, milleks tuleb taotleda
vajalikud tehnilised tingimused. Valgustuse ehitamiseks tuleb koostada tööprojekt.
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Töö nimetus: Juuliku-Tabasalu ühendustee (Laagri ümbersõit – Harku liiklussõlm ja Harku
liiklussõlm – Tallinn – Rannamõisa – Kloogaranna maantee) ning riigitee 11390 Tallinn-Rannamõisa Kloogaranna km 5,0 – 9,0 eskiisprojekti koostamine
Töö nr: P19017. Töö osa: Köide-I, JUULIKU-TABASALU ÜHENDUSTEE, ESKIIS

3.8.

Keskkonnakaitse ja maastikukujundustööd

Keskkonnamõju hindamise tulemuste kokkuvõtte ja sellest tulenevad keskkonnakaitse abinõud
Vastavalt KeHJSe § 11 lg 6 ei ole vajalik algatada keskkonnamõju hindamist, kui eelhinnangust selgub,
et kavandatava tegevuse keskkonnamõju on juba keskkonnamõju hindamise või keskkonnamõju
strateegilise hindamise käigus asjakohaselt hinnatud ja otsustajal on tegevusloa andmiseks piisavalt
teavet.
Põhiprojekti koostamise mahus tuleb koostada keskkonnamõjude eelhinnang.
Käesoleva eskiisi koostaja on seisukohal, et vastavalt KeHJS esitatud tingimustele ja kriteeriumitele
pole alust eeldada, et muudatused, mis on kavandatud võrreldes eelprojektiga, põhjustaks täiendavat
olulist keskkonnamõju. Seega pole uus KeHJS järgne keskkonnamõju hindamine tõenäoliselt vajalik,
kuid selles osas saab kujundada lõpliku seisukoha oma ala spetsialist.
Olulise keskkonnamõju vältimine tuleb tagada sobiva projektlahendusega, eelprojekti raames läbi
viidud KMH tulemustega arvestamisega ja põhiprojekti koostamise etapis läbi viidatavate täiendavate
eriuuringute tulemuste arvestamisega (mürauuring, loomastiku uuring, dendroloogiline uuring jms).
Vee erikasutusloa vajadus ja hinnang kalakaitse meetmetele
Suurem vooluveekogu, millega maanteelõik ristub, on Harku oja. Vastavalt Looduskaitseseadusele
puuduvad Harku ojal piiranguvööndid.
Vooluveekogudel paiknevate truupide vahetamiseks on vajalik taotleda vee-erikasutusluba.
Oluline on vältida reostuse sattumist pinnasesse või veekeskkonda. Selleks on ehitustegevuse ajal
vajalik, et ehitusmasinate parkimine, tankimine ja hooldus toimuks selleks ette nähtud kõvakattega
pindadel. Ehitusaegsed ajutised kontorid, laod, asfalditehased, töökojad, kütuse ja bituumeni hoidmise
alad ning tee-ehitusmasinate parkimiskohad peavad asuma veekogudest kaugemal kui 100 m ja
puurkaevudest kaugemal kui 50 m. Ehitusetegevus peab olema korraldatud selliselt, et oleks välistatud
saasteainete sattumine pinna- ja põhjavette, eriti tugevatel sajuperioodidel.
Haljastuslahendus
Uut kõrghaljastust ei ole projektlahendusega üldiselt teemaale ette nähtud. Haljasalad, mis on
ehitustegevusest puudutatud, on ette nähtud taastada murukattega. Haljastatavad alad ja mulde nõlvad
katta 10 cm kasvupinnasega ja murukülviga 20 g/m2. Rampide sisse jäävad haljasalad on ettenähtud täit
objektilt välja kaevatava ehituseks sobimatu pinnasega.
Andmed vabanevate maa-alade rekultiveerimise meetme kohta
Tee ehituseks vajatakse täiendavaid maa-alasid piirnevate kinnistute arvelt. Oleva tee alt põhimõtteliselt
maad ei vabane.
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