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Seisukohad Saku valla üldplaneeringu
koostamiseks
Olete Maanteeametit teavitanud Saku Vallavolikogu 21.09.2017 otsusest nr 56 algatada Saku
valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamine.
Võttes aluseks planeerimisseaduse, ehitusseadustiku (edaspidi EhS) ja Maanteeameti
põhimääruse, esitab Maanteeamet seisukohad Saku valla üldplaneeringu (edaspidi
planeeringu) teedevõrgu kujundamiseks, liikluskorralduse üldiste põhimõtete määramiseks.
1. Kanda joonistele järgmised riigimaanteede trassid:
a) Harju maakonna teemaplaneeringuga „Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla (Via
Baltica) trassi asukoha täpsustamine km 12,0-44,0" määratud trass koos kogujateede ja
perspektiivsete eritasandiliste ristmike ja ristete asukohtadega.
b) Riigitee nr 15 Tallinn – Rapla – Türi Luige – Rapla lõigu eelprojektiga määratud trass,
koos kogujateede ja perspektiivsete eritasandiliste ristmike ja ristete asukohtadega.
c) Riigitee nr 11 Tallinna ringtee km 20,2-24,3 Luige-Saku lõigu põhiprojekti lahendus
(Skepast & Puhkim OÜ töö nr 2016-0084) koos kogujateede ja eritasandiliste ristmike ja
ristete asukohtadega.
2. Planeeringus käsitleda riigiteede kaitsevööndite laiused EhS § 71 alusel ja tee
kaitsevööndis kehtivad piirangud EhS § 70 ja § 72 alusel.
3. Planeeringu seletavas osas märkida, et riigiteede kaitsevööndisse üldjuhul hooneid mitte
kavandada. Vastavalt EhS § 70 lg 3 võib ehitiste kavandamisel kaitsevööndis kehtivatest
piirangutest kõrvale kalduda ainult Maanteeameti nõusolekul eeldusega, et kavandatu ei
ohusta ehitist (riigiteed) või selle korrakohast kasutamist.
4. Arvestades riigimaanteede võimalikku teekoridori laiendamise vajadust teede
rekonstrueerimisel kaaluda riigiteedele 20 m laiuste tehnoloogiliste vööndite määramise
vajadust äärmise sõiduraja välimisest servast tee ohutuse tagamiseks, perspektiivseteks
teede õgvendusteks ja laiendusteks, koguja- ja kergliiklusteede välja ehitamiseks, avalikes
huvides vajalike tehnovõrkude- ja rajatiste paigutamiseks ning teede püsivust tagava
veerežiimi parandamiseks. Kuni 10m teekaitsevööndi puhul lugeda tehnoloogilise vööndi
laiuseks kuni 10m. Tehnoloogilises vööndis tuleb ehitustegevuse planeerimisel tee
ohutuse tagamiseks teha koostööd Maanteeametiga.
5. Palume planeeringus sätestada vajadus mitut aktiivses kasutuses olevat kinnistut
teenindavate erateede avalikult kasutatavaks määramiseks, vajadusel transpordimaa
kavandamiseks ja vastavalt ehitusseadustikule teeregistrisse kandmiseks, et tagada
juurdepääs planeeringualal asuvatele kinnistutele.
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6. Planeerida juurdepääsud kinnistutele, millel juurdepääs avalikele teedele puudub, kuid on
perspektiivselt vajalik (elamumaad, tootmismaad jms). Planeeringu seletuskirjas
kajastada, et kinnistute jagamisel tuleb juurdepääs riigiteele tagada seni kinnistut
teenindanud juurdepääsu kaudu ühiselt ning uutel moodustuvatel katastriüksustel puudub
õigus igaühel eraldi juurdepääsu saamiseks riigiteelt. Detailplaneeringu kohustuseta alade
ehitustingimuste määratlemisel sätestada, et ehitustegevuse kavandamisel riigiteega
külgneval alal tuleb juurdepääsuks reeglina kasutada kohalikke teid ja olemasolevaid
ristumisi riigiteega.
7. Arendustegevusega seotud juurdepääsude planeerimisel arvestada arendusest avalduva
mõjuga olemasolevale riigiteede võrgule, sh liiklusohutusele alltoodud üldpõhimõtetel:
7.1. Lahendada lähestikku asuvate arendusalade juurdepääsud riigiteelt ühe ühise
ristumiskohana, so juurdepääsud koondada planeeringuala siseseks kogujateeks.
Planeeringujoonistel näidata tingmärgiga perspektiivne juurdepääs avalikult
kasutatavatele teedele. Juurdepääsude kavandamisel lähtuda tee funktsiooniga seotud
põhimõttest, et kohalikku liiklust teenindab eelkõige kohalik tee, so madalama klassi
tee. Vältida tuleb planeerimisel kohaliku liikluse suunamist transiitliiklusega teele.
7.2. Arendusalade juurdepääsude edasisel kavandamisel lähtuda üldplaneeringus näidatud
juurdepääsuteede lahendusest ning näha ette ülejäänud olemasolevate
juurdepääsuteede sulgemine.
7.3. Liiklusele olulist mõju avaldavate arenduste (nt kaubanduskeskused jne)
kavandamisel tuleb vältida nende planeerimist keskuse tegevusalast väljapoole, mis
toob kaasa pendelliikluse.
7.4. Väljaspool tiheasustusala tuleb vältida asustuse planeerimist kitsa ribana piki riigiteed
ja riigitee erinevatele pooltele, mis toob kaasa vajaduse pidevaks riigitee ületamiseks.
7.5. Uute arendus- ja elamualade määratlemisel analüüsida, kas olemasolev teedevõrk
seda toetab ning lähtuda asjaolust, et Maanteeamet ei võta enda kohustuseks
riigiteede ümberehitamist arendustegevuse võimaldamiseks.
7.6. Põhimaanteedele (riigiteed nr 4 ja 11) ei ole lubatud rajada uusi samatasandilisi
ristumiskohti. Liitumine põhimaanteedega toimub ainult üldplaneeringuga
kavandatud sõlmede kaudu. Olemasolevad üksikute kinnistute ristumiskohad säilivad
senise maakasutuse tarbeks ega jää pikas perspektiivis kasutusele.
8. Planeeringu seletuskirjas käsitleda parkimise korraldamise põhimõtteid. Arendusalade, sh
avaliku kasutusega alade planeerimisel (puhkealad, supluskohad jm) tuleb lahendada
parkimine väljaspool riigiteed soovitavalt kavandatuga samale poole teed liiklejate
ohutuse tagamiseks.
9. Planeerimisel vältida müra- ja saastetundliku arenduse kavandamist riigitee kaitsevööndis.
Juhul, kui riigitee kaitsevööndis siiski kavandatakse müra- ja saastetundlikke
arendustegevusi, peab arendaja arvestama liiklusest tuleneva müra jm kahjuliku mõjuga ja
tagama normidele vastavuse leevendavate meetmete tarvitusele võtmise ning
finantseerimise läbi. Nimetatud kohustus peab olema fikseeritud üldplaneeringu
seletuskirjas.
10. Teeme ettepaneku üldplaneeringus käsitleda maardlate üldisi kasutustingimusi.
Kavandatavatele maardlate kasutustingimuste juurde lisada tingimusena liikluskoormusele
vastavate juurdepääsuteede tagamine, sh vajadusel tuleb planeerida olemasolevate teede,
kaasa arvatud riigiteede kandevõime tugevdamine.
11. Planeeringu seletuskirjas välja tuua põhimõte, et üldjuhul arendusalade sademevett
riigiteede kraavidesse mitte juhtida.
12. Tehnovõrkude koridoride planeerimisel tuleb vältida nende kavandamist riigitee
transpordimaale, mis on vajalik eelkõige tee ja selle koosseisu kuuluvate rajatiste
paigutamiseks. Lisaks tuleb arvestada riigiteede alusel maal ja kaitsevööndis „Maanteede
projekteerimisnormid“ peatükk „Tehnovõrgud“ esitatud nõuetega ning tehnovõrkude ja rajatiste paigaldamist käsitlevad planeeringud, projekteerimistingimused ja projektid
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kooskõlastada Maanteeametiga.
13. Palume arvestada, et Normide p 8.2. „Õhuliinide paigutamine“ lg 2 alusel peab maanteega
lõikumisel planeerima side- või elektriliini posti või maantee läheduses ükskõik mis
otstarbega masti (sh tuulik, sidemast) tee muldkeha servast vähemalt võrdsele kaugusele
posti või masti kõrgusega. Tuuliku puhul tuleb masti kõrgusele lisada tiiviku laba pikkus.
14. Seletuskirjas kasutada riikliku teeregistri (https://teeregister.riik.ee/mnt/index/net.do )
põhiseid teede nimetusi ning numbreid.
Märgime, et soovime olla kaasatud planeeringu koostamise protsessi ning oleme valmis
selgitama ja täpsustama käesoleva kirjaga esitatud seisukohti ning ettepanekuid.
Palume kõik eeltoodud punktid planeeringus kajastada ja valminud planeerimislahendus
esitada Maanteeametile kooskõlastamiseks maantee@mnt.ee.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Marten Leiten
planeeringute menetlemise talituse juhataja

Elle Tamm
611 9384
Elle.Tamm@mnt.ee

Merike Joonsaar
611 9375
Merike.Joonsaar@mnt.ee

3 (3)

