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SISSEJUHATUS 

Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassikoridoril on kohti, kus elektriliini trassikoridorid 
lõikuvad või kulgevad kõrvuti maanteega ning kattuvad elektriliini ja riigimaantee kaitsevööndid.  

Vastavalt Maanteede projekteerimisnormide punkt 8.1. lg 4 tuleb maakonna teemaplaneeringu 
koostamisel töötada välja maanteega paralleelselt kavandatavate tehnovõrkude skeemid.  

Maanteede projekteerimisnormide p.8.2 lg 4 alusel on kitsastes oludes, hoonestatud aladel jne 
lubatud elektriliini poste paigaldada maanteele lähemale.  

Sealjuures peab III–V klassi maanteedel liinipingel 330 kV: 

• elektriliini rõhtkaugus olema vähemalt 5 m posti mistahes osast mulde servani või kraavi 
välisservani; 

• maanteega paralleelselt kulgeva liini äärmisest algasendis juhtmest vähemalt 8 m kuni 
mulde servani. 

Tulenevalt 330 kV õhuliini planeerimise iseloomust (mastide vahe 400-450 m, võimalikult sirged 
ja pikad lõigud) ning lähtudes olemasolevast asustusest on tekkinud vajadus kavandada õhuliini 
maste maantee kaitsevööndisse.  

Määruses ei ole täpsustatud millised juhud on „kitsad olud, hoonestatud alad jne“. 

Mõiste „kitsas olu“ on teemaplaneeringus trassikoridori lõik, kus olemasolevast olukorrast 
tulenevalt asub masti orienteeruv asukoht maantee kaitsevööndis.   

 „Kitsa olu“ korral tuleb elektriliini projekteerimisel Elektriliini projekteerimise tingimustele (vt 
planeeringu tekstilise osa ptk 3.3) lisaks arvestada ka Elektriliini projekteerimise tingimused 
kitsastes oludes (vt planeeringu tekstilise osa ptk  3.3.1), mis on töötatud välja koostöös 
Maanteeametiga. 

Käesoleva Maanteega paralleelselt ja lõikuvalt kavandatavad kõrgepingeliinid kitsastes oludes 
koosseisus olevatel lõigetel on kajastatud koht, kus elektriliin või mast on maanteele kõige 
ligemal. 
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1. KITSAD OLUD HARJU MAAKONNAS 

Elektriliini trassikoridoril on Harju maakonnas üks kitsas olu Harku vallas Tutermaa külas.  

1.1. Kitsas olu Harku vallas 

Tutermaa külas lõikub planeeritav trassikoridor põhimaanteega nr 11 Tallinna ringtee 
37. kilomeetripunkti lähedal.  

Planeeritava elektriliini trassikoridor kulgeb mööda olemasolevat 110 kV elektriliini ning pöörab 
maanteest lõuna pool olemasoleva kandemasti asukohas lõunasse.  

Planeeritava õhuliini nurgamast on kavandatud tee kaitsevööndis asuva olemasoleva kandemasti 
asukohale. Mast on kavandatud teekaitsevööndisse, et lõunasuunas kahe elamu vahelt läbi 
minnes jääks õhuliini trassikoridor elamutest võimalikult kaugele. Antud lõikumise puhul 
asendatakse olemasolev kandemast uue nurgamastiga.  

Tee kaitsevööndisse jääva masti asukoht on Skeemil 1 ja kaugused joonisel 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skeem 1. Kitsas olu 2 

 

Skeem 1. Kitsas olu Harku vallas Tutermaa külas 
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2. KITSAD OLUD LÄÄNE MAAKONNAS 

Elektriliini trassikoridoril on Lääne maakonnas viis kitsast olu: Lääne-Nigula vallas Risti alevikus 
ja Rõuma külas, Kullamaa vallas Leila ja Kullamaa külades ning Lihula vallas Parivere ja Valuste 
külades. 

2.1. Kitsas olu R1 Lääne-Nigula vallas 

Risti alevikus ja Rõuma külas planeeritav trassikoridor lõikub ja kulgeb paralleelselt 
põhimaanteega nr 9 Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla 39. Kilomeetripunkti lähedalt kuni eelnimetatud 
maantee ja maantee nr 10 Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare ristmikuni. 

Planeeritava elektriliini kitsendatud trassikoridor suundub Risti alajaamast üle Ääsmäe-Haapsalu-
Rohuküla maantee ja kulgeb paralleelselt lõuna pool maanteed kuni Risti-Virtsu-Kuivastu-
Kuressaare maantee ristmikuni. Trassikoridor asub maanteega lõikumisest kuni ristmikuni 
Marimetsa-Õmma hoiualal.  

Trassikoridor on planeeritud maantee lähedale järgmistel asjaoludel: 

• asub Risti alevikust eemal ning on valla elanike eelistatud alternatiiv; 

• kahjustada võimalikult vähe Marimetsa-Õmma hoiuala (loodus- ja linnuala); 

• maantee äärde planeerides raba pinnas ja veerežiim kahjustavad vähem maste;  

• on tagatud parem juurdepääs elektriliinile. 

Tee kaitsevööndisse jääva kitsa olu asukoht on Skeemil 2 ja võimalik masti kaugus joonisel 2. 
Lõikel kujutatud kandemasti asukoht on illustreeriv, et näidata liinide paiknemist maantee 
suhtes. 

 
Skeem 2. Kitsas olu R1 Lääne-Nigula vallas 

2.2. Kitsas olu R2 Lääne-Nigula ja Kullamaa valdades 

Lääne-Nigula vallas Rõuma külas põhimaantee nr 9 Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla ja põhimaantee 
nr 10 Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare ristmikust alates kulgeb planeeritav trassikoridor 
paralleelselt põhimaanteega nr 10 Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare kuni 6. kilomeetripunktini 
Leila külas Kullamaa vallas.  
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Planeeritava elektriliini trassikoridor kulgeb alates ristmikust kuni ca`2,2 km punktini idapool  
maanteed, ületab maantee ja kulgeb ca`2,7 kuni 6,5 km punktini lääne poolses maantee servas. 
Planeeritav elektriliin asub ristmikust kuni 1. kilomeetripunktini Marimetsa-Õmma hoiualal.  

Trassikoridor on planeeritud maantee lähedale järgmistel asjaoludel: 

• kahjustada võimalikult vähe Marimetsa-Õmma hoiuala (loodus- ja linnuala); 

• elektriliini ja maantee kaitsevööndid kattuksid maksimaalselt, et nende hooldamise 
tegevus ehk raadamine hõlmaks võimalikult vähe maanteeäärset metsamaad; 

• oleks tagatud parem juurdepääs elektriliinile.  

Tee kaitsevööndisse jääva trassikoridori asukoht on Skeemil 3 ning võimalik masti kaugus 
joonistel 3a ja 3b. Lõikel kujutatud kandemasti asukoht on illustreeriv, et näidata liinide 
paiknemist maantee suhtes. 

 

Skeem 3. Kitsas olu R2 Lääne-Nigula ja Kullamaa valdades 

2.2.1. Kitsas olu R2 Kullamaa vallas Leila külas 

Kitsa olu R2 ala lõpeb põhimaantee nr 10 Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare 6. ja 7. 
kilomeetripunktide vahel, kus on kitsas olu Kuusiku kinnistu elamu juures. 
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Trassikoridor on planeeritud maantee lähedale järgmistel asjaoludel: 

• õhuliin jääb Kuusiku kinnistu elamust võimalikult kaugele; 

• säilib võimalikult palju metsa Kuusiku kinnistu elamu ja maantee vahel; 

• Kuusiku kinnistul asuvad säilitamist väärivad, heas elujõus tammed. 

Tee kaitsevööndisse jääva võimaliku kandemasti asukoht on Skeemil 4 ja kaugused joonisel 3c. 
Skeemil ja lõikel kujutatud kandemasti asukoht on illustreeriv, et näidata liinide paiknemist 
maantee suhtes. Lahenduse ilmestamiseks on ristlõikel kujutatud tammede asukoht. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Skeem 4. Kitsas olu R2 Kullamaa vallas Leila külas 

2.3. Kitsas olu Kullamaa vallas Kullamaa külas 

Kullamaa külas kulgeb planeeritav trassikoridor paralleelselt põhimaanteega nr 10 Risti-Virtsu-
Kuivastu-Kuressaare 13. kilomeetripunkti lähedal.  
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Planeeritava elektriliini trassikoridor kulgeb Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare maantee 
läänepoolsel serval.  

Trassikoridor on planeeritud maantee lähedale järgmistel asjaoludel: 

• alternatiivide võrdlemise tulemusel; 

• trassikoridor jääks asustusest võimalikult kaugele; 

• planeeritud õhuliini asukohas kulgevad 10 kV õhuliinid; 

• oleks tagatud parem juurdepääs elektriliinile. 

Märgitud lõigul lahendatakse mastid kandemastidena. Nurgamast on vajalik Kullamaa alajaama 
juures 110 kV sisseviikude tarbeks.  

Tee kaitsevööndisse jääva kitsa olu asukoht on Skeemil 5 ja võimalik masti kaugus on joonisel 4. 
Lõikel kujutatud kandemasti asukoht on illustreeriv, et näidata liinide paiknemist maantee 
suhtes. 

 

Skeem 5. Kitsas olu Kullamaa vallas Kullamaa külas 

2.4. Kitsas olu Lihula vallas 

Planeeritav trassikoridor lõikub ja kulgeb paralleelselt tugimaanteega nr 60 Pärnu-Lihula ca`54. 
kuni ca`55,2 Kilomeetripunktini Valuste ja Parivere külades. 

Lihula alajaamast suundub planeeritav trassikoridor kolme paralleelse elektriliiniga üle Pärnu-
Lihula maantee ja kulgeb siis kagusuunaliselt paralleelselt maanteest edelapool kuni 
54. kilomeetripunktini. Parivere küla piiri lähedal trassikoridor jaguneb ning suundub uuesti kahe 
paralleelse elektriliiniga üle Pärnu-Lihula maantee kagusuunas. Planeeritav trassikoridor on 
planeeritud olemasoleva 110 kV elektriliini (L107A, Lihula-Lõpe) trassile ja selle lähedusse.  

Tee kaitsevööndisse jääva kitsa olu asukoht on Skeemil 6 ja võimalik masti kaugus on joonisel 5. 
Lõikel kujutatud kandemasti asukoht on illustreeriv, et näidata liinide paiknemist maantee 
suhtes. 
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Skeem 6. Kitsas olu Lihula vallas 
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3. KITSAD OLUD PÄRNU MAAKONNAS 

Elektriliini trassikoridoril on Pärnu maakonnas kaks kitsast olu: Audru vallas Lemmetsa külas ning 
Sauga valda planeeritud Via Baltica juures.  

3.1. Kitsas olu Audru vallas 

Lemmetsa külas lõikub planeeritav trassikoridor tugimaanteega nr 60 Pärnu-Lihula 11. ja 
12. kilomeetripunkti vahel.  

Planeeritav trassikoridor kulgeb mööda olemasoleva 110 kV (L033) elektriliini koridori, ületab 
tugimaantee nr 60 Pärnu-Lihula ja suundub tagasi maanteest põhja poole. Tegemist on 
olemasolevatest eluhoonetest tuleneva kitsendatud trassikoridori ja kitsa oluga. 

Olemasolev 110 kV õhuliin lõikub maanteega Lodja II kinnistu (15904:003:0923) juures ning 
kulgeb Pärnu suunas paralleelselt nimetatud maanteega. Olemasolevad 110 kV õhuliini mastid 
asuvad maantee teljest orienteeruvalt 20 m kaugusel. Maanteed ületav planeeritav nurgamast 
jääb olemasoleva liiniga samale teljele, kuid masti asukoht nihkub idapoole ja maanteest pisut 
kaugemale. Muutub ka masti tüüp, sest uus nurgamast on planeeritud sõrestikmastina 
(olemasolev on vantidega betoontorumast).  

Tee kaitsevööndisse jääva nurgamasti asukoht on Skeemil 7 ja kaugused on joonisel 6. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skeem 7. Kitsas olu Audru vallas 
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Trassikoridor on planeeritud maantee lähedale järgmistel asjaoludel: 

• õhuliin asub Lihula suunalt tulles kuni planeeritava nurgamastini olemasolevas 
trassikoridoris; 

• õhuliini asukoht Lihula suunalt tulles kuni planeeritava nurgamastini on planeeritud nii, et 
õhuliini kaitsevöönd ulatuks minimaalselt kummalgi pool maanteed asuvate elamute ja 
õuealadeni. 

• pärast planeeritavat nurgamasti kulgeb õhuliin risti üle maantee, et minna põhjapoolt 
mööda Kadaka tee (kohaliku tee nr 1590117) ääres asuvatest elamutest. 

3.2. Kitsas olu Sauga vallas 

Via Baltica1 projektiga on Kilksama külas perspektiivne teekoridor planeeritud osaliselt 
olemasoleva 110 kV elektriliini (L033) asukohale. Seetõttu kulgeb planeeritav trassikoridor 
Räägu, Kilksama ja Urge külades uues asukohas. Räägu ja Kilksama külades kulgeb planeeritav 
elektriliini trassikoridor Via Baltica trassikoridori kõrval kirdes. Trassikoridori uus asukoht valiti 
alternatiivide võrdlemise tulemusena (vt ptk 1.6.3 Sauga vald).  

Tee kaitsevööndisse jääva kitsa olu asukoht on Skeemil 8 ja võimalik masti kaugus joonisel 7. 
Lõikel kujutatud kandemasti asukoht on illustreeriv, et näidata liinide paiknemist maantee 
suhtes. 

 

Skeem 8. Kitsas olu Sauga vallas 

 

                                                
1 Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla (Via Baltica) trassi asukoha täpsustamine km 92,0-170,0, Pärnu 2012 

 


