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Villu Lükk 

Maanteeamet 

info@mnt.ee 

Teelise tn 4 

10916, Tallinn 

Teie  09.03.2020   nr 15-5/20/12088-1  

 
Meie  12.03.2020  nr 1.10-17/2020/1437-2 

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi 

seisukoht põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-

Ikla km 99,0 – 120,6 Libatse - Nurme lõigu 

põhiprojektiga kavandatavate tegevuste 

KMH programmi kohta 

 

Austatud Villu Lükk 

Tutvusime Teie poolt esitatud  eelnõuga ning leiame, et KMH programmi eelnõu on koostatud 

asjakohaselt ja piisavas ulatuses. KMH ekspertrühma koosseisu hindame piisavaks.    

Lugupidamisega 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Viljar Lubi 

majandusarengu asekantslerAhti Kuningas 

transpordi asekantsleri ülesannetes 

 

 

 

 

 

 

Julia Bergstein 

6397605  Julia.Bergstein@mkm.ee 



 

 

PÕHJA-PÄRNUMAA VALLAVALITSUS 

 

Pärnu-Paide mnt 2 / Vändra alev / Põhja-Pärnumaa vald/ 87701 Pärnu maakond 

+372 443 0330 / vald@pparnumaa.ee / http://www.pparnumaa.ee / registrikood 77000234 / SEB pank 

EE111010220267487223, Swedbank EE162200221068426764 

 

 

Maanteeamet 

maanteeamet@mnt.ee 

kristi.olt@mnt.ee  

Teie 09.03.2020 nr 15-5/20/12088-1 

Meie kuupäev digitaalallkirjas nr 6-

5/678-1 

T-4 Libatse-Nurme lõigu KMH programmi kohta seisukoha küsimine 

 

 

Olete saatnud tutvumiseks ja seisukoha võtmiseks põhimaantee nr 4 Tallinn-Pärnu-Ikla km 

99,0 – 120,6 Libatse – Nurme lõigu põhiprojektiga kavandatavate tegevuste KMH 

programmi kohta. KMH kavandatav programm ja tegevuste sisu on asjakohane, mahukas ja 

piisav. Palume pöörata tähelepanu ja tuua välja võimalik mõju karjääridest kaevandatavate 

materjalide veoteede säilimise, korrashoiu ja hoolde küsimustele. Kuidas ja millist mõju võib 

rajatav uus trass avaldada tee vahetus läheduses asuvatele maadele, kus täna tegeletakse 

peamiselt põllumajandusliku tootmisega. Kas on vaja seada mingeid piiranguid 

kasvatatavatele põllumajanduskultuuridele? 

Kooskõlastame KMH programmi eelnõu esitatud kujul. 

 

 

 

 

 

 

Lugupidamisega  

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Mait Talvoja  

majandusosakonna juhataja  

 

 

 

 

 

 

 

 

Enn Raadik 5049305 

enn.raadik@pparnumaa.ee 

 

mailto:maanteeamet@mnt.ee
mailto:kristi.olt@mnt.ee
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Villu Lükk 

Maanteeamet  

info@mnt.ee 

Teie 09.03.2020 nr 15-5/20/12088-1 
 
Meie 19.03.2020 nr 7.2-3.4/2745-2 

Päästeameti Lääne päästekeskuse  KMH 

programmi  seisukohad Põhimaantee nr 

4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla km 99,0 – 

120,6 Libatse-Nurme lõigu 

põhiprojektiga kavandatavatele 

tegevustele 

 

 

Austatud Villu Lükk 

 

 

Päästeameti Lääne päästekeskus teeb ettepaneku punkti 7.3.7 osas,  kus hinnatakse lisaks 

inimeste varale ja liikumisvõimalustele veel inimestele kiire abi võimalikkust. Ehk siis kuidas 

kavandatav joonobjekt muudab inimestele kiire operatiivse abi kättesaadavust (kas 

operatiivsõiduki ligipääs aeglustub? teekond pikeneb? ) 

Edaspidi saab vastavalt sellele projekti teha muudatused - alternatiivsed võimalused või 

lahendused. 

 

 

Lugupidamisega 

 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Margo Kubjas 
Ohutusjärelevalve büroo 
nõunik  
Lääne päästekeskus 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margo Kubjas 

+372 4549762 

margo.kubjas@rescue.ee 
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Maanteeamet 

info@mnt.ee 

 

 

 

 

 

Seisukoht Libatse - Nurme maantee 

lõigu põhiprojekti KMH 

programmi kohta 
 

 

Maanteeamet esitas 09.03.2020 Rahandusministeeriumile seisukoha saamiseks põhimaantee 

nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla km 99,0 – 120,6 Libatse - Nurme lõigu põhiprojektiga 

kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi, lähtudes 

keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse §15¹ lõigetest 1 ja 2.  
 

Projekti eesmärk on eelpoolnimetatud maanteelõigu liiklusohutuse taseme tõstmine. Libatse-

Nurme maanteelõigul km 99,0 – 120,6 on asulaid, ristmikke, mahasõite ja järske kurve, mis 

tekitavad maanteel liiklusohtu. Projektiga nähakse ette Pärnu maakonna planeeringut 

täpsustava teemaplaneeringuga „Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn–Pärnu–Ikla (Via Baltica) 

trassi asukoha täpsustamine km 92,0–170,0“ kavandatud trassi asukohas 2+2 lahendusega 

põhimaantee projekteerimine.  

Kavandatud maanteelõik jääb Pärnu maakonnas Tori valla ja Põhja-Pärnumaa valla 

territooriumile. 
 

Tutvunud esitatud materjalidega ning lähtudes KeHJS §151 lõikest 4 teeme järgmised 

ettepanekud ja märkused KMH programmile.  
 

1. Programmi peatükis 4 „Kavandatava tegevuse seos strateegiliste 

planeerimisdokumentidega“ toodud strateegiliste dokumentide loetelust puudub Pärnu 

maakonna planeeringu teemaplaneering „Harku–Lihula–Sindi 330/110 kV elektriliini trassi 

asukoha määramine". Kuna projekteeritav maanteelõik ristub uue elektriliiniga, siis palume 

see programmi lisada, sh peatükki 10.  

 

Täiendavalt juhime tähelepanu, et programmi peatükkides 4.3 ja 4.4 on käsitletud Põhja-

Pärnumaa ja Tori valla üldplaneeringuid, mille eskiislahendusi alles koostatakse. Palume 

KMH programmi ja aruande koostamisel võtta aluseks kehtivad Halinga, Are ja Sauga 

valdade üldplaneeringud.  

 

2. Programmi peatükki 9 „Avalikkuse kaasamine ja ülevaade KMH programmi 

avalikustamisest“ lisada tabelisse 6 asjaomase asustusena AS Elering, kuna projekteeritav 

maanteelõik ristub uue Harku-Lihula-Sindi 110/330 kV elektriliiniga. 

 

3. Joonised 9, 10 ja 13 on eksitavad, kuna Libatse-Nurme projekteeritava lõigu alguseks on 

näidatud maakonna piir (km 92,0). Palume joonised selguse huvides parandada.  

 

Teie  09.03.2020    nr 15-5/20/12088-1  

Meie  22.03.2020   nr  14-13/1682-2 

https://maakonnaplaneering.ee/148
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4. Peatükis 10 „KMH lähtematerjalid“ on ära nimetatud Pärnu maakonna teemaplaneering 

„Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused“. Juhime tähelepanu, et Pärnu 

maakonna planeeringu kehtestamisega (29.03.2018) tunnistati eelpoolnimetatud 

teemaplaneering kehtetuks. Palume kustutada kehtetu planeering lähtematerjalide 

nimekirjast.  

 

 

 

Lugupidamisega 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Kaia Sarnet 

regionaalvaldkonna asekantsler 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raine Viitas  715 5865 

Raine.Viitas@fin.ee 

 



LÄÄNE REGIONAALOSAKOND 
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Maanteeamet       Teie: 09.03.2020 nr 15-5/20/12088-1 

maantee@mnt.ee        Meie: 27.03.2020 nr 9.3-1/20/1754-2 

 

 

 

 

Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla km 99,0-120,6 Libatse-Nurme lõigu põhiprojektiga 

kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamise (KMH) programm 

 

Võttes aluseks keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 151 lg 1 ja lg 4, 

palusite Terviseameti lääne regionaalosakonna seisukohta põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla km 

99,0-120,6 Libatse-Nurme lõigu põhiprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamise 

(KMH) programmile ja ekspertrühma koosseisule. 

 

Projekti eesmärk on põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla km 99,0 – 120,6 liiklusohutuse taseme 

tõstmine. Nimetatud maanteelõigul on asulaid, ristmikke, mahasõite ja järske kurve, mis tekitavad 

põhimaanteel liiklusohtu. Projektiga nähakse ette põhimaantee nr 4 Tallinn – Pärnu – Ikla (Via Baltica) 

teemaplaneeringutega kavandatud trassi asukohas 2+2 lahendusega põhimaantee projekteerimine.  

Projekteeritav maanteelõik asub Pärnu maakonnas Tori valla ja Põhja-Pärnumaa valla territooriumil. 

Maanteelõik on jagatud kaheks projektiks: lõik Libatse-Are kilomeetritel 99,3 kuni 108,9 algab Libatse 

külast Pae tee (kohalik tee nr 1880357) ja Kondi tee (kohalik tee nr 1880031) vaheliselt alalt. Lõik Are-

Nurme kilomeetritel 109,5-120,6 ning projekti ala lõppeb Nurme külas Vana-Tallinna maantee (kohalik 

tee nr 7300140) ristmikul. 

Projekteeritava Are ümbersõiduga suunatakse peamine liiklusvoog (sh rasketransport) tiheasustusalast 

eemale, mistõttu on kavandataval tegevusel positiivne mõju tiheasustusalale. Ümbersõiduga väheneb 

müratase ja õhusaaste ning paraneb liiklusohutuse olukord aleviku elamualadel. 

 

KMH käigus analüüsitakse, hinnatakse ja võrreldakse looduskeskkonna (põhjavesi, pinnavesi, 

sademevesi, sh valingvihmad, pinnas, kaitstavad loodusobjektid, taimestik, loomastik, rohevõrgustik 

jms), kultuurilise keskkonna (kultuuripärand, väärtuslikud maastikud, pärandkultuuriobjektid) ning 

sotsiaal-majanduslikke (inimeste tervis, heaolu ja vara, välisõhu kvaliteet, müraolukord, vibratsioon) 

tegureid ning tuuakse esile nende omavahelised seosed. Eeldatavalt tekkivaid mõjusid hinnatakse 

vastavalt mõjude suurusele, kestvusele (lühi- ja pikaajalisus), mõjude iseloomule, kumulatiivsusele ning 

mõjude olulisusele. Projekti koostamise käigus viiakse läbi mürauuring, sh kavandatava tegevusega 

kaasneva müra modelleerimine, mille tulemused võetakse aluseks müra mõju hinnangu andmisel. 

 

Terviseameti lääne regionaalosakond on tutvunud Tallinn-Pärnu-Ikla km 99,0-120,6 Libatse-

Nurme lõigu põhiprojektiga kavandatavate tegevuste KMH programmiga ning täiendavaid 

ettepanekuid programmile ja KMH ekspertrühma koosseisule ametil ei ole. 

 

 

Lugupidamisega 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Kristel Kallaste 

menetlusgrupi juht 

 

 

 

 

http://www.terviseamet.ee/
mailto:maantee@mnt.ee
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Maanteeamet
 
info@mnt.ee

Teie 09.03.2020 nr 15-5/20/12088-1

Meie 24.03.2020 nr 12-4/20/867

 
 

Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla  km 99,0 – 120,6 Libatse - Nurme 
lõigu  põhiprojektiga kavandatavate tegevuste  KMH programmi kohta seisukoha andmine

Maanteeamet on küsinud Kaitseministeeriumi seisukohta Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-
Ikla km 99,0 – 120,6 Libatse - Nurme lõigu põhiprojektiga kavandatavate tegevuste KMH 
programmi kohta (Skepast&Puhkim OÜ töö nr 2017-0074).  
 

Kaitseministeeriumil  ei ole esitatud KMH programmi kohta vastuväiteid ega täiendavaid 
ettepanekuid.  
 
 
Lugupidamisega
 
 
(allkirjastatud digitaalselt)
Magnus-Valdemar Saar
Kaitseinvesteeringute osakonna 
materjaliarvestuse valdkonna projektijuht 
osakonnajuhataja ülesannetes

 
  
  

 

Mati Kuppar 7170225
Mati.Kuppar@kaitseministeerium.ee
 
Ene Mägi 7170539
Ene.Magi@kaitseinvesteeringud.ee
 
 



Mustamäe tee 51 / 10621 Tallinn / 665 0600 / maaamet@maaamet.ee / www.maaamet.ee 

Registrikood 70003098 

 

Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-

Ikla km 99,0 – 120,6 Libatse-Nurme lõigu 

põhiprojektiga kavandatavate tegevuste 

KMH programmi kohta seisukoha 

küsimine 

Austatud Villu Lükk 

 

 

Edastasite Maa-ametile 09.03.2020 kirjaga nr 15-1/20/12088-1 põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-

Pärnu-Ikla km 99,0 – 120,6 Libatse-Nurme lõigu põhiprojektiga kavandatavate tegevuste 

keskkonnamõju hindamise (edaspidi KMH) programmi eelnõu. Küsite Maa-ameti seisukohta 

kavandatavate tegevuste KMH programmi eelnõu asjakohasuse ja piisavuse kohta. Samuti palute 

hinnata asutuse pädevusvaldkonna osas KMH ekspertrühma koosseisulist piisavust. 

 

Põhimaantee nr 4 Tallinn-Pärnu-Ikla lõigu km 99,0 – 120,6, Libatse-Nurme projekteerimisel 

lähtutakse Pärnu maakonnaplaneeringut täpsustavast teemaplaneeringust „Põhimaantee nr 4 (E67) 

Tallinn–Pärnu–Ikla (Via Baltica) trassi asukoha täpsustamine km 92,0–170,0“ ja selle 

keskkonnamõju strateegilise hindamise aruandest (kehtestatud Pärnu maavanema 01.10.2012 

korraldusega nr 529). Projektiga nähakse kavandatud trassi asukohas 2+2 lahendusega 

põhimaantee projekteerimine.    

 

KMH programmi eelnõus näidatud trassi asukoha skeemi kohaselt võib projekt hõlmata järgmisi 

kinnisasju, mille riigivara valitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus on Maa-amet: 

Nurme I rendikinnistu (katastritunnus 73001:001:0320), Ojalauda (katastritunnus 

14901:001:0175), Ojalauda (katastritunnus 14901:001:0129), Ojalauda (katastritunnus 

14901:001:0128), Lodja (katastritunnus 14901:001:0572), Puju (katastritunnus 14901:001:0565), 

Heki (katastritunnus 14901:001:0568), Nurmika (katastritunnus 14901:002:0424), Priko 

(katastritunnus 18803:001:0142), Lepametsa (katastritunnus 18801:001:0553), Kasemetsa 

(katastritunnus 18801:001:0557), Poe (katastritunnus 18802:001:0100), Poemetsa (katastritunnus 

18801:001:0583), Teeääre (katastritunnus 18801:001:0580).  

 

Tee projekti koostamisel palume tagada Maa-ameti volitusalas olevatele kinnisasjadele juurdepääs 

avalikult kasutatavalt teelt. Tulenevalt asjaolust, et Priko kinnisasjale on seatud kasutusvaldus 

Halinga OÜ kasuks, palume hilisema teeprojekti koostamisest teavitada ka kasutusvaldajat 

(halinga@haliga.ee).  

   

Villu Lükk 

Maanteeamet 

maantee@mnt.ee 

 

 

 

Teie 09.03.2020 nr 15-5/20/12088-1 
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Maa-ametil puuduvad täiendavad ettepanekud KMH programmi eelnõu osas. Palume hoida Maa-

ametit kursis KMH edasise menetlemisega. 
 
 
Lugupidamisega 
 
 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
Kristi Kivimaa 
maatoimingute osakonna planeeringute ja ehitusprojektide büroo juhataja 

 

 

Teadmiseks: Halinga OÜ - halinga@halinga.ee 

Kaili Ojaperv 
675 0132 kaili.ojaperv@maaamet.ee 



 
 

TORI VALLAVALITSUS 

 

KORRALDUS 
 

         

Sindi        1. aprill 2020 nr 210 

 

 

Seisukoha andmine Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla km 99,0 – 120,6 

Libatse - Nurme lõigu põhiprojektiga kavandatavate tegevuste KMH programmi 

eelnõu kohta 

 

Maanteeamet esitas Tori Vallavalitsusele seisukoha esitamiseks Põhimaantee nr 4 

(E67) Tallinn-Pärnu-Ikla km 99,0–120,6 Libatse-Nurme lõigu põhiprojektiga 

kavandatavate tegevuste keskkonnamõjude hindamise (edaspidi KMH) programmi 

eelnõu. Samuti palutakse hinnata asutuse pädevusvaldkonna osas KMH ekspertrühma 

koosseisulist piisavust. 

Maanteeamet algatas 29.11.2019.a otsusega nr 15-7/19/500 riigitee nr 4 Tallinn–

Pärnu–Ikla km 99,0–120,6 asuva Libatse –Nurme lõigu põhiprojektiga kavandatavate 

tegevuste KMH. Projekti eesmärk on põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla km 

99,0 – 120,6 liiklusohutuse taseme tõstmine. Projektiga nähakse ette põhimaantee nr 4 

Tallinn – Pärnu – Ikla (Via Baltica) teemaplaneeringutega kavandatud trassi asukohas 

2+2 lahendusega põhimaantee projekteerimine. Projekteeritava Are ümbersõiduga 

suunatakse peamine liiklusvoog (sh rasketransport) tiheasustusalast eemale. 

Kavandatud trassilõik jääb Pärnu maakonnas Tori valla ja Põhja-Pärnumaa valla 

territooriumile.  

Kavandatava tegevusena nähakse ette üle kümne kilomeetri pikkuse nelja sõidurajaga 

tee püstitamist, mis KeHJS § 6 lõike 1 punkti 13 alusel on olulise keskkonnamõjuga 

tegevus. KeHJS § 11 lõike 3 kohaselt algatatakse § 6 lõikes 1 nimetatud tegevuse 

korral kavandatava tegevuse KMH selle vajadust põhjendamata. Keskkonnamõju 

hindamise eesmärk on anda tegevusloa andjale teavet kavandatava tegevuse ja selle 

reaalsete alternatiivsete võimalustega kaasneva keskkonnamõju kohta ning 

kavandatavaks tegevuseks sobivaima lahendusvariandi valikuks, millega on võimalik 

vältida või vähendada ebasoodsat mõju keskkonnale ning edendada säästvat arengut. 

Käesolevas KMH protsessis on otsustaja (pädev asutus) ning arendaja (isik, kes 

kavandab tegevust ja soovib seda ellu viia) Maanteeamet. Ehitusprojekti (eelprojekti 

ja põhiprojekti) koostaja ning KMH läbiviija on Skepast&Puhkim OÜ. KMH 

juhtekspert on Aide Kaar (keskkonnamõju hindamise litsents KMH0123, kehtiv kuni 

03.05.2022). Ekspertrühma liikmed on KeHJS § 14 lg 3 ja 4 alusel valinud juhtekspert 

vastavalt nende pädevusele, varasematele töökogemustele ja omavahelise koostöö 

kogemusele. Ekspertrühma liikmete pädevuse eest vastutab KeHJS § 14 lg 1 kohaselt 

juhtekspert. 



Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2, KeHJS §15
1
 lõigetele 1 ja 4 

ning Tori Vallavolikogu 15.11.2018 määruse nr 42 „Keskkonnamõju hindamise ja 

keskkonnajuhtimissüsteemi seadusest tulenevate ülesannete delegeerimine“ § 1 lg 2 

alusel, annab Tori Vallavalitsus 

k o r r a l d u s e: 

 

1. Nõustuda Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla km 99,0 – 120,6 Libatse 

- Nurme lõigu põhiprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõjude 

hindamise programmi eelnõuga ning lugeda programm asjakohaseks ja 

piisavaks. 

2. Lugeda ekspertrühma koosseis piisavaks. 

3. Korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavakstegemisest, 

esitades vaide Tori Vallavalitsusele haldusmenetluse seaduses või kaebuse 

Tallinna Halduskohtu Pärnu kohtumajale halduskohtumenetluse seadustikus 

sätestatud korras. 

 

4. Korraldus jõustub teatavakstegemisest. 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Lauri Luur              (allkirjastatud digitaalselt) 

vallavanem              Eve Atka 

         andmekaitse- ja personalispetsialist 

               vallasekretäri ülesannetes 

 

 



 

Roheline 64 valve@kki.ee Registrikood 70003106 

80010 Pärnu www.kki.ee Telefon 696 2236 

  

 

VILLU LÜKK 

Maanteeamet 

  

Teie  9.03.2020 nr 15-5/20/12088-1 

 

Meie  7.04.2020 nr 8-3/20/1422-2 

Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla km 99,0 

– 120,6 Libatse-Nurme lõigu põhiprojektiga 

kavandatavate tegevuste KMH programmi kohta 

seisukoha küsimine 

 

Lugupeetud V.Lükk 

 

 

Palusite Keskkonnainspektsioonil esitada seisukohad põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla 

km 99,0 – 120,6 Libatse-Nurme lõigu põhiprojektiga kavandatavate tegevuste KMH programmi 

eelnõu asjakohasuse ja piisavuse kohta. Samuti palusite hinnata asutuse pädevusvaldkonna osas 

KMH ekspertrühma koosseisulist piisavust. 

 

Keskkonnainspektsiooni hinnangul on KMH programmi eelnõu asjakohane ja KMH ekspertrühma 

koosseis piisav. 

 

 

 

 

Lugupidamisega 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

 

Toomas Õmblus 

Pärnumaa büroo juhataja 

 

 

 

ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS 

Märge tehtud: [Juurdepääsupiirangu algusaeg] 

Juurdepääsupiirang kehtib kuni: 

[Juurdepääsupiirangu lõpp] 

Alus: [Alus] 

Teabevaldaja: Keskkonnainspektsioon 

Toomas Õmblus 

449 9102 toomas.omblus@kki.ee 
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Villu Lükk 

Maanteeamet 

info@mnt.ee 

Teie 09.03.2020 nr 15-5/20/12088-1 

 

Meie 08.04.2020 nr 6-3/20/3657-2 

 

Seisukoht põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-

Pärnu-Ikla  km 99,0 – 120,6 Libatse - Nurme 

lõigu  põhiprojektiga kavandatavate tegevuste 

keskkonnamõju hindamise programmi kohta 

Esitasite tulenevalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi 

KeHJS) § 15¹ lõikest 1 ja 4 Keskkonnaametile seisukoha andmiseks põhimaantee nr 4 (E67) 

Tallinn-Pärnu-Ikla km 99,0 – 120,6 Libatse-Nurme lõigu põhiprojektiga kavandatavate 

tegevuste keskkonnamõju hindamise (edaspidi KMH)  programmi eelnõu. 

 

Projekti eesmärgiks on põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla km 99,0 – 120,6 

liiklusohutuse taseme tõstmine. Projektiga nähakse ette põhimaantee nr 4 Tallinn – Pärnu – Ikla 

(Via Baltica) teemaplaneeringutega kavandatud trassi asukohas 2+2 lahendusega põhimaantee 

projekteerimine. Kavandatud trassilõik jääb Pärnu maakonnas Tori valla ja Põhja-Pärnumaa 

valla territooriumile. 

 

Keskkonnaamet on tutvunud põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla km 99,0 – 120,6 

Libatse-Nurme lõigu põhiprojektiga kavandatavate tegevuste KMH programmiga ning 

täiendavaid ettepanekuid, vastuväiteid või küsimusi KMH programmi sisu osas ei esita. 

 

Vastavalt KeHJS § 15¹ lõikele 4 peab asjaomane asutus muuhulgas hindama ka ekspertgrupi 

koosseisu, mis on toodud KMH programmi peatükis 2. Teavitame, et peame eksperdirühma 

koosseisu piisavaks. 

 

 

Lugupidamisega 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Toomas Padjus 

keskkonnakasutuse juhtivspetsialist 

Lääne regioon 

 

 

 

Toomas Kalda 447 7383 

toomas.kalda@keskkonnaamet.ee 



Saatja: Erika Virroja <Erika.Virroja@mnt.ee>  

Saadetud: 08.04.2020 09:00  

Adressaat: Erika Virroja <Erika.Virroja@mnt.ee>  

Teema: FW: Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla km 99,0 – 120,6 Libatse-Nurme lõigu 

põhiprojektiga kavandatavate tegevuste KMH programmi kohta seisukoha küsimine  

 

 
 

From: Kristjan Õim <Kristjan.oim@siseministeerium.ee>  
Sent: Wednesday, April 08, 2020 8:40 AM 
To: info@mnt.ee; kristi.olt@mnt.ee 
Subject: Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla km 99,0 – 120,6 Libatse-Nurme lõigu põhiprojektiga 
kavandatavate tegevuste KMH programmi kohta seisukoha küsimine  
 
Tere!  
 
Vastame teie 09.03.2020 saadetud kirjale nr 15-5/20/12088-1 „Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla 
km 99,0 – 120,6 Libatse-Nurme lõigu põhiprojektiga kavandatavate tegevuste KMH programmi kohta 
seisukoha küsimine“.  
 
Siseministeeriumil puuduvad ettepanekud KMH programmi ja ekspertrühma kooseisu osas.  
 
Edasises KMH menetluses mõtleme teiega aktiivselt kaasa.  
 
 
Lugupidamisega  
 
Kristjan Õim  
kinnisvaranõunik  
Strateegia ja arendus osakond  
Siseministeerium  

612 5023  |  5667 1730 

Pikk 61, 15065 Tallinn  
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Maanteeamet 

  Teie: 09.03.2020 nr 15-5/20/12088-1   
Meie: /kuupäev digiallkirjas/  
          nr 14.5-1/398-1 

 

Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla 

km 99,0 – 120,6 Libatse-Nurme lõigu 

põhiprojektiga kavandatavate tegevuste 

KMH programmi kohta seisukoha andmine 

 

Austatud Villu Lükk 

 
Põllumajandusameti Lääne regiooni Pärnu esindus on seisukoha võtmiseks läbi vaadanud 
keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 15¹ lg 1 alusel esitatud  
Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla km 99,0 – 120,6 Libatse-Nurme lõigu 
põhiprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi 
(Skepast&Puhkim OÜ; töö nr 2017-0074). 
 

Kavandatava tegevuse eesmärk on Põhimaantee nr 4 Tallinn–Pärnu–Ikla km 99 –120,6 

Libatse-Nurme lõigu liiklusohutuse taseme tõstmine. Projektiga nähakse ette põhimaantee nr 

4 Tallinn–Pärnu–Ikla (Via Baltica) teemaplaneeringuga kavandatud trassi asukohas 2+2 

lahendusega põhimaantee projekteerimine. Projekteeritav maanteelõik asub Pärnu maakonnas 

Tori valla ja Põhja-Pärnumaa valla territooriumil. Maanteelõik on jagatud kaheks projektiks: lõik 

Libatse-Are ja lõik Are-Nurme. 

 

Projekteeritavale teelõigule jääb ohtralt maaparandusehitisi, eesvoole ja riigi poolt korras 

hoitavaid ühiseesvoole. KMH programmi kohaselt täpsustatakse maaparandussüsteemide 

andmeid projekteerimise käigus ning projektlahenduse koostamisel arvestatakse 

maaparandussüsteemide toimimise vajadusega. 

 

Maaparandussüsteemide nõuetekohase toimimise tagamiseks on Skepast&Puhkim OÜ 

taotluse alusel Põllumajandusamet väljastanud projekteerimistingimused 

maaparandussüsteemide rekonstrueerimiseks ning alustatud on rekonstrueerimisprojekti 

koostamist. 

 

Lähtuvalt eeltoodust puuduvad Põllumajandusametil märkused ja ettepanekud Põhimaantee nr 

4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla km 99,0 – 120,6 Libatse-Nurme lõigu põhiprojektiga kavandatavate 

tegevuste KMH programmi  osas.  

 

Lugupidamisega 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

 

Riho Erismaa 

peaspetsialist-koordinaator 

Põllumajandusamet Lääne regioon 

 

 

’ 

Kadri Prikk 

4443768 kadri.prikk@pma.agri.ee 

http://www.pma.agri.ee/
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Hr Villu Lükk      Teie 09.03.2020 nr 15-5/20/12088-1 

info@mnt.ee        Meie 24.04.2020 nr 1.1-7/3067-2 

 

 

 

 

Seisukoht keskkonnamõju hindamise programmile 

 

Muinsuskaitseamet tutvus põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla km 99,0-120,6 Libatse-

Nurme lõigu põhiprojekti keskkonnamõju hindamise programmiga ning palume täiendada pt 

5.8 (lk 32) järgmiselt:  

 

Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla km 99,0 – 120,6 Libatse - Nurme lõigu alale 

ei jää ühtegi riigi kaitse all olevat mälestist. Teetrassi vahetus läheduses Kurena ja 

Halinga külades on teateid mitte kaitse all olevatest arheoloogiaobjektidest ning 

leiukohtadest. Nimetatud piirkondi puudutavad projekti lõigud tuleb 

Muinsuskaitseametiga kooskõlastada, et oleks võimalik hinnata arheoloogiapärandi 

säilimise tagamine ning võimalike arheoloogiliste uuringute vajadus. 

 

Pinnase- ja kaevetöödel tuleb arvestada arheoloogiliste leidude ja arheoloogilise 

kultuurkihi1  ilmsikstuleku võimalusega, eeskätt seal, kus tööd väljuvad olemasolevast 

teetammist. Muinsuskaitseseadusest tulenevalt (§ 31 lg 1, § 60) on leidja sellisel juhul 

kohustatud tööd katkestama, jätma leiu leiukohta ning teatama sellest 

Muinsuskaitseametile. 

 

 

Lugupidamisega 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Helle-Triin Hansumäe 

Muinsuskaitseameti Pärnumaa nõunik 

 
 

 

Akadeemia 2-401, 80088 Pärnu 

+372 5191 6225; helle-triin.hansumae@muinsuskaitseamet.ee 

                                                 
1 Arheoloogiline leid on maasse, maapinnale, ehitisse, veekogusse või selle põhjasetetesse ladestunud või peidetud 

arheoloogiline, sealhulgas ajaloolise, kunstilise, teadusliku või muu kultuuriväärtusega inimtekkeline ese või 

esemete kogum, millel ei ole omanikku või mille omanikku ei ole võimalik kindlaks teha. Arheoloogiline 

kultuurkiht on otsese inimtegevuse tulemusena või kaasmõjul tekkinud ladestus, mis võib sisaldada 

ehitusjäänuseid, vrakke, inim- ja loomaluid, arheoloogilisi leide, sealhulgas töö- ja tarbeesemeid, tootmisjääke ja 

muud sellist. 

mailto:info@mnt.ee

