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SISSEJUHATUS 

Lääne maakonnaplaneeringut täpsustava teemaplaneeringu „Riisipere-Haapsalu-Rohuküla 

raudteetrassi koridori asukoha määramine“ (edaspidi teemaplaneering) koostamine algatati 

Lääne maavanema 26.11.2012. a korraldusega nr 1-1/160.  

07.11.2014. a muutis Lääne maavanem korraldusega nr 1-1/2014/157 teemaplaneeringu 

algatamise korraldust, millega muudeti teemaplaneering kuni 01.07.2015. a kehtinud 

planeerimisseaduse § 29¹ kohaseks mitut kohalikku omavalitsust läbiva joonehitise trassi 

asukohavaliku planeeringuks. 

Pärast teemaplaneeringu kehtestamist kantakse raudteetrassi asukoht ja 

teemaplaneeringuga kindlaks määratud maa- ja veealade üldised kasutamistingimused 

Lääne-Nigula ja Ridala valdade ning Haapsalu linna üldplaneeringutesse. Teemaplaneering 

on raudtee ehitusprojekti koostamise või projekteerimistingimuste väljastamise aluseks.  

Teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamine (edaspidi KSH) algatati 

07.11.2014. a korraldusega nr 1-1/2014/158. KSH raames hinnatakse planeeringu elluviimise 

mõju nii majanduslikule, sotsiaalsele, kultuurilisele kui ka looduskeskkonnale. KSH aruanne 

on teemaplaneeringu lisa.  

Teemaplaneering koosneb seletuskirjast ja joonistest. Koostatud on kogu planeeringuala 

hõlmav põhijoonis ja eraldi joonised jaamade vaheliste lõikude osas. Seletuskirjas on 

seletatud ja põhjendatud trassikoridori, peatuskohtade ning ülesõitude ja ülekäikude 

asukohavalikut omavalitsuste kaupa. Trassikoridori kasutamise põhimõtted ja tingimused on 

koostatud kogu planeeringuala kohta. 

Planeeringu ja KSH menetlemine 

Vastavalt 01.07.2015. a jõustunud ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise 

seaduse (edaspidi EhSRS) § 1 lõikele 1 menetletakse enne käesoleva seaduse jõustumist 

algatatud planeeringud lõpuni, lähtudes seni kehtinud planeerimisseaduses sätestatud 

nõuetest.  

Vastavalt 01.09.2015. a jõustunud keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi 

seaduse (edaspidi KeHJS) § 56 lg 8 kohaselt viiakse enne käesoleva sätte jõustumist 

algatatud keskkonnamõju hindamine või keskkonnamõju strateegiline hindamine lõpule selle 

algatamise ajal kehtinud seaduse kohaselt. 

Teemaplaneeringu koostas ja selle koostamist juhtis Lääne Maavalitsuse ülesandel 

maastikuarhitekt-planeerija Liis Moor. Teemaplaneeringu koostamisel osalesid Lääne 

Maavalitsuse, riigiasutuste ja puudutatud kohalike omavalitsuste esindajad ning KSH ekspert: 

Lääne Maavalitsus: 

Neeme Suur maavanem 
Merle Mäesalu arengu- ja planeeringuosakonna juhataja 
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Keskkonnaamet:             

 
Maanteeamet: 

           
Muinsuskaitseamet: 

                 
Tehnilise Järelevalve Amet: 

 
Haapsalu Linnavalitsus: 

                
Lääne-Nigula Vallavalitsus: 

 
Ridala Vallavalitsus: 

                 
AS Eesti Raudtee: 

            
Maves AS (KSH ekspert):            

 

Planeeringu ja KSH olulisemad menetlusetapid on toodud Tabel 1.   

Tabel 1. Olulisemad etapid planeeringu ning KSH menetlemisel 

Menetlusetapp Aeg Tegevus 

Algatamine 26.11.2012 Lääne maavanema korraldus nr 1-1/160 

Algatamise korralduse 

muutmine 

(teemaplaneeringu 

muutmine PlanS §29¹ 

kohaseks  joonehitise 

07.11.2014 Lääne maavanema korraldus nr 1-1/2014/157 

Liis Moor arengu- ja planeeringuosakonna juhataja asetäitja (kuni aprill 2015) ja 
planeeringute projektijuht (alates aprill 2015), maastikuarhitekt MSc  

Grete Kindel               arengu- ja planeeringuosakonna juhataja asetäitja (alates aprill 2015), 
geograafia MSc 

Marju Erit     looduskaitse juhtivspetsialist 

Marten Leiten planeeringute menetlemise talituse juhataja 
Tiit Harjak planeeringute menetlemise talituse peaspetsialist 

Kalli Pets   Läänemaa vaneminspektor 

Kristina Fuks-Kuus   raudtee infrastruktuuri osakonna juhtivspetsialist 

Anu Joost   linnaarhitekt 

Sirje Selart valla maaspetsialist 

Helen Koppa vallavanem 

Andrus Noor     taristu arendusjuht 

Karl Kupits    juhtekspert 
Kadri Normak    Ekspert 
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Menetlusetapp Aeg Tegevus 

trassi asukohavaliku 

planeeringuks) 

KSH algatamine 07.11.2014 Lääne maavanema korraldus nr 1-1/2014/158 

Planeeringu I eskiisi ja KSH 

programmi tutvustamine 

19.05.-

01.06.2015 

Avalik väljapanek Lääne maavalitsuse kodulehel 

02.06.2015 

 

Avalikud arutelud Lääne-Nigula, Ridala vallas ning Haapsalu 

linnas 

II eskiislahenduse 

tutvustamine 

09.02.-

22.02.2016 

Avalik väljapanek Lääne maavalitsuse kodulehel 

22.02.2016 Avalikud arutelud Lääne-Nigula, Ridala vallas ning Haapsalu 

linnas 

Planeeringu 

kooskõlastamine 

mai 2016 Kooskõlastatud: Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeeriumiga,  

Maa-ametiga, Terviseametiga, Põllumajandusametiga, 

Tehnilise Järelevalve Ametiga, Maanteeametiga, 

Päästeametiga, Keskkonnaametiga, Muinsuskaitseametiga, 

Lääne-Nigula Vallavalitsusega, Ridala Vallavalitsusega, 

Haapsalu Linnavalitsusega, Harju Maavalitsusega, Pärnu 

Maavalitsusega, Rapla Maavalitsusega 

Planeeringu vastuvõtmine 29.07.2016 Lääne maavanema korraldus nr 1-1/16/119 

Avalik väljapanek 17.08- 

15.09.2016 

Avalik väljapanek Lääne Maavalitsuses ja Lääne-Nigula, Ridala 

valdades ja Haapsalu linnas 

Avaliku väljapaneku 

tulemuste avalikud 

arutelud 

28.- 

29.09.2016 

Avalikud arutelud Lääne-Nigula, Ridala vallas ning Haapsalu 

linna lahenduse osas 

Järelevalve 21.11.2016 KSH aruande heakskiitmine Keskkonnaameti poolt (kiri nr 6-

5/16/66-10) 

27.09.2017 Teemaplaneeringu heakskiitmine riigihalduse ministri poolt 

(kiri nr 15-2/13416-6) 

Planeeringu kehtestamine 13.10.2017 Lääne maavanema korraldus nr 1-1/17/124 
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1. PLANEERINGU KOOSTAMISE EESMÄRK JA ALUSED 

1.1. Planeeringu koostamise eesmärk 

Üleriigilises planeeringus „Eesti 2030+“1 märgitakse, et reisirongiliiklus on ainus riigisisene 

liikumisviis, mille abil on võimalik vähendada märkimisväärselt aegruumilist vahemaad. 

Maanteel ei saa kiirust samal määral ja sama ohutult suurendada... Lisaks kiirusele on 

olulised ka kasutusmugavus ja sõidu ohutus. Samas märgitakse, et just reisirongiliiklus 

võimaldab tuntavalt vähendada saastavat, suurema ohuriskiga ja teid koormavat 

sõiduautoliiklust pikkadel vahemaadel.   

Üleriigiline planeering sätestab, et alles tuleb jätta võimalus taastada Tallinna-Haapsalu (-

Rohuküla) liin. Seepärast ei ole mõttekas raudteetammi hävitada, raudteemaad kruntida ega 

anda seda püsivaks kasutamiseks muul otstarbel, mis takistaks selle hilisemat kasutamist 

raudteeliikluseks. 

Alates 2007. aastast, mil Lääne maavanema poolt kinnitati esimene maakonna 

arengustrateegia, on Läänemaa üheks strateegiliseks eesmärgiks saavutada väga hea ja kiire 

ühendus pealinna regiooniga. Kehtiva „Lääne maakonna arengustrateegia 2020+“2 järgi 

seatakse transpordi valdkonnas üheks eelisarendatavaks taristuobjektiks Riisipere-Haapsalu-

Rohuküla raudtee ehitamine.      

Teemaplaneeringu peamiseks eesmärgiks on paremate eelduste loomine Lääne maakonna 

sotsiaalmajanduslikuks arenguks läbi kiire, kaasaegse ja keskkonnasäästliku rongiliikluse elu-, 

töö- ja teeninduskohtade ning haridusasutuste vahel. Viimastel aastatel on tehtud 

ulatuslikke investeeringuid raudteetransporti, mis on hüppeliselt tõstnud rongireisijate arvu. 

Reisijateveos võimaldab suur osa Eesti raudteetaristust kiirusi kuni 120 km/h. Samas 

kavandatakse jätkuvat panustamist raudteede arendamisse, et vähendada liikumiseks 

kuluvat aega (näiteks Tallinn-Tartu-Valga ja Tallinn-Narva raudtee kiiruse tõstmine aastatel 

2020-2040 160 kilomeetrini tunnis)3. Hinnanguliselt suurendab raudtee kiiruse tõstmine 120 

kilomeetrilt tunnis kuni 140 kilomeetrini tunnis kasutajate arvu 20%, 160 kilomeetrini tunnis 

40 %4. Seetõttu on ka Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudtee puhul seatud eesmärgiks 160 

km/h projektkiiruse saavutamine.  

Teemaplaneering täpsustab 2000. aastal kehtestatud Lääne maakonnaplaneeringut. 

Planeeringuga määratakse Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudteetrassi koridori asukoht ning 

luuakse ehitusseadustiku, planeerimisseaduse, keskkonnamõju hindamise ja 

                                                
1
 http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/swd2012_estonia_et.pdf 

2
 http://laane.maavalitsus.ee/strateegia 

3
 https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/3210/2201/4001/arengukava.pdf 

4
 Rail Baltic trassi asukoha põhimõtteline valik ning esialgne teostatavus-tasuvusanalüüs. AECOM Limited, 2011. 

Leitav: 
content/uploads/2014/04/tja.ee_public_Raudtee_Rail_Baltica_Final_Report_Volume_I_31_05_11_FINAL_v2.p
df 

 

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/swd2012_estonia_et.pdf
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keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse, raudteeseaduse ning teiste seaduste kohane alus 

Lääne maakonna territooriumil raudtee ehitusprojekti koostamiseks. 

1.1.2. Raudteetrass Harju maakonnas 

Harju maakonna osas on Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudtee ehitamine kavandatud Nissi 

valla üldplaneeringuga (kehtestatud Nissi Vallavolikogu 17.04.2014 otsusega nr 13). Nissi 

valla üldplaneeringus on reserveeritud raudtee koos kaitsevööndiga, üldplaneeringu 

kohaselt tuleb kaitsevööndite ulatused täpsustada detailplaneerimisel ja/või 

projekteerimisel. Raudtee ristumisel Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla põhimaanteega on soovitav 

rajada eritasandiline liiklussõlm (üldplaneeringu joonisel on reserveeritud minimaalne maa-

ala). 

Nissi valla üldplaneeringu koostamisel on sarnaselt käesoleva teemaplaneeringuga aluseks 

võetud töid “Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudteelõigu kapitaalremondi eskiisprojekt” 

(Skinest Ehitus AS, 2010) ning “Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudteelõigu eskiisprojekti 

täpsustamine” (Sweco Projekt AS, 2014).  

Harju maakonda jääva raudteelõigu ehitusprojekti koostamine toimub üldplaneeringu alusel 

väljastatud projekteerimistingimuste alusel. 

1.2. Planeeringuala 

Teemaplaneeringu alaks on Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudtee toimimiseks vajalik maa-

ala Lääne maakonnas Lääne-Nigula ja Ridala valla ning Haapsalu linna territooriumil.  

1.3. Kavandatava tegevuse kirjeldus 

Raudteetrass kavandatakse rajada üherajalise raudteena koos vajalike jaamade, 

peatuskohtade ja juurdekuuluva toetava raudteetaristuga optimaalses ulatuses. Lääne 

maakonnas on planeeritava raudteetrassi pikkus u 49,5 km. Raudteetrass kavandatakse 

maksimaalses ulatuses olemasolevale raudteetammile selliselt, et see võimaldaks 

projektkiirust kuni 160 km/h (vt Joonis 1). Raudteetrassi koridori määramisel on arvestatud 

elektriraudtee ruumivajadusega, kuid teemaplaneeringu alusel on võimalik rajada ka 

elektrifitseerimata raudtee või elektrifitseerida raudtee järgmises etapis.  

Teemaplaneeringuga on loodud eeldused kaubavedude tekkeks – jaamateede kavandamisel 

on lähtutud kaubarongide ruumivajadusest. Teemaplaneeringus kirjeldatakse kaubajaamade 

võimalikku paiknemist, täpsed asukohad ning lahendus selgitatakse välja täiendavate 

planeeringute raames.  
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Joonis 1. Raudteetrassi ülevaatekaart Lääne maakonnas. Sinine joon tähistab eelistatud 
trassikoridori ning pruun kaalutud, kuid mitte-eelistatud trassikoridore (aluskaart: Maa-
amet). 
  

Eskiisprojektiga5 on ette nähtud järgmised raudtee ehituse põhitööd: 

Raudteetamm ja ülesõidud 

 raudteetrassi asukoha korrigeerimine, lähtudes kiirusest 160 km/h;  

 muldkeha laiendamine ning lõiguti uue muldkeha rajamine, muldkeha pealmine 

laius üherajalisel teel 7,6 m ja kaherajalisel teel 11,7 m. Kõverikel, mille raadius on 

raudteel alla 3000 m, laiendatakse muldkeha vastavalt normidele; 

 ballastikillustiku asendamine, ballastikihi paksus liiprite all peateel ja pöörmetel 35 

cm, ballastiprisma laius: 3,85 m; 

 uute raudbetoonliiprite paigaldus, liiprite epüür: 1840 liiprit/km; 

 pikkrööbaste paigaldus;  

 rööbaste kinnitamine; 

 ülesõidukohtadel amortiseerunud katte asendamine, kasutades raudbetoonist 

ülesõidukohtade katteplaate, ja pealesõitude asfalteerimine vastavalt vajadusele 

kuni 10 m ulatuses mõlemal pool raudteed. Vajadusel ülesõitude trajektoori 

korrigeerimine; 

 vajadusel võsaraie, veeäravoolu kraavide ja küvettide puhastamine ning 

reprofileerimine. 

Raudtee rööpmelaius on 1520 mm. 

                                                
5
 Riisipere – Haapsalu – Rohuküla raudteelõigu eskiisprojekti täpsustamine. Eskiisprojekt. SWECO Projekt AS. 

2014. Leitav: http://laane.maavalitsus.ee/riisipere-haapsalu-rohukula 
Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudteelõigu kapitaalremont. Eskiisprojekt. Skinest Ehitus AS. 2010. Leitav: 
http://laane.maavalitsus.ee/raudtee-uuringud 
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Joonis 2. Elektrirong FLIRT ja kontaktvõrk (foto: www.geopeitus.ee) 
 
Elektrifitseerimine6

 

Elektriraudtee puhul rajatakse ühele poole raudteed kontaktvõrk, mis koosneb tugedest ja 

konstruktsioonidest, kontaktriputustest, kontakt-, toite- ja võimendusjuhtmetest ning 

armatuurist. Kontaktvõrgu abil tagatakse ka elekter jaamade ja ülesõitude valgustuseks. 

Kontaktjuhtme riputamise kõrgus rööpapea ülaosa taseme kohal jaamavahedel ja jaamadel 

on vähemalt kui 5,75 m ning ülesõitudel vähemalt 6,00 m. Suurim kontaktriputuse sildeava 

on 70 m, teatud tingimustel vähendatakse seda kuni 40 m.  

Veoalajaamade (alajaamad, mille kaudu tagatakse elektrivarustus raudteel) vahemaad on 

20-25 km. Kuna lähim veoalajaam asub Keilas, tuleb ehitada veoalajaamad veel Harju 

maakonnas Riisiperesse, Lääne maakonnas Ristile ja Taeblasse.  

Raudteetrassi koridori määramisel on arvestatud elektriraudtee ruumivajadusega, kuid 

teemaplaneeringu alusel on võimalik rajada ka elektrifitseerimata raudtee või 

elektrifitseerida raudtee järgmises etapis.  

Võimalikku ehitusprotsessi on kirjeldatud täpsemalt KSH aruande peatükis 3.1 ning ehitusest 

tulenevaid mõjusid peatükis 8.1. 

 

                                                
6
 Planeeritava Lääne-Harjumaa ja Läänemaa elektriraudtee lõigu kontaktvõrgu elektrivarustuse tehniliste 

eskiislahenduste ja ehitusmaksumuste määratlemine. Aruanne. OÜ Foxia. 2011. Leitav: 
http://laane.maavalitsus.ee/raudtee-uuringud 

http://www.geopeitus.ee/
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1.4. Planeeringu koostamise alused ja lähtematerjalid 

Teemaplaneeringu koostamise alused: 

 Lääne maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Riisipere-Haapsalu-Rohuküla 

raudteetrassi koridori asukoha määramine“ algatamine, Lääne maavanema 

26.11.2012. a korraldus nr 1-1/160; 

 Lääne maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Riisipere-Haapsalu-Rohuküla 

raudteetrassi koridori asukoha määramine“ algatamise korralduse muutmine 

(teemaplaneeringu muutmine mitut kohalikku omavalitsust läbiva joonehitise trassi 

asukohavaliku planeeringuks), Lääne maavanema 07.11.2014. a korraldus nr 1-

1/2014/157; 

 Teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine, Lääne 

maavanema 07.11.2014. a korraldus nr 1-1/2014/158; 

 Lääne maakonna arengustrateegia 2020+7, kinnitatud jaanuar 2015. 

Teemaplaneeringu lähtematerjalid: 

 Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudteelõigu eskiisprojekti täpsustamine, Sweco Projekt 

AS, 20148; 

 Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudteelõigu eskiisprojekti täpsustamine peatuskohtade 

ja jaamateede osas9, Sweco Projekt AS, 2015; 

 Projekt „Ühistransporditeenuse pakkumise parandamine Lääne-Harjumaal ja 

Läänemaal“10, mis muuhulgas sisaldab: 

- Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudteelõigu kapitaalremondi eskiisprojekt, Skinest 

Ehitus AS, 2010; 

- Planeeritava Lääne-Harjumaa ja Läänemaa elektriraudtee lõigu kontaktvõrgu 

elektrivarustuse tehniliste eskiislahenduste ja ehitusmaksumuste määratlemine, 

OÜ Foxia, 2011. 

 Eesti Vabariigi seadused, sh planeerimisseadus, ehitusseadustik, ehitusseadustiku ja 

planeerimisseaduse rakendamise seadus, raudteeseadus; 

 Teede- ja sideministri määrus „Raudtee tehnokasutuseeskirja kinnitamine“ ja selle 

lisad.  

Planeeritavale alale varem koostatud ja koostamisel olevad maakonna- ja üldplaneeringud: 

 Lääne maakonnaplaneering11, kehtestatud Lääne maavanema 21.02.2000. a 

korraldusega nr 25; 

                                                
7
 http://laane.maavalitsus.ee/strateegia 

8
 http://laane.maavalitsus.ee/riisipere-haapsalu-rohukula 

9
 http://laane.maavalitsus.ee/riisipere-haapsalu-rohukula 

10
 http://laane.maavalitsus.ee/raudtee-uuringud 

11
 http://laane.maavalitsus.ee/kehtiv-maakonnaplaneering 

http://laane.maavalitsus.ee/kehtiv-maakonnaplaneering
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 Lääne maakonnaplaneering12, algatatud Vabariigi Valitsuse 18.07.2013. a 

korraldusega nr 337 (eeldatav kehtestamine aastal 2017); 

 Lääne maakonnaplaneeringu teemaplaneering „Asustust ja maakasutust suunavad 

keskkonnatingimused“ (roheline võrgustik ja väärtuslikud maastikud)13, kehtestatud 

Lääne maavanema 05.12.2005. a korraldusega nr 188; 

 Lääne maakonnaplaneeringu teemaplaneering “Maakonna sotsiaalne infrastruktuur 

2008-2015”14, kehtestatud Lääne maavanema 19.02.2009. a korraldusega nr 24; 

 Lääne maakonnaplaneeringu teemaplaneering „Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV 

elektriliini trassi asukoha määramine“15, kehtestatud Lääne maavanema 25.07.2016. 

a korraldusega nr 1-1/16/114; 

 Risti valla üldplaneering (Lääne-Nigula valla osaüldplaneering)16, kehtestatud Risti 

Vallavolikogu 07.11.2007. a määrusega nr 12; 

 Taebla valla üldplaneering (Lääne-Nigula valla osaüldplaneering)17, kehtestatud 

Taebla Vallavolikogu 19.02.2009. a otsusega nr 209; 

 Ridala valla üldplaneering18, kehtestatud Ridala Vallavolikogu 18.02.2010. a otsusega 

nr 38; 

 Haapsalu linna üldplaneering, kehtestatud Haapsalu Linnavolikogu 24.11.2006. a 

otsusega nr 8419. 

1.5. Planeeringus kasutatavad mõisted   

raudtee on maatükiga püsivalt ühendatud funktsionaalselt terviklik rajatis, mille olulised 

osad on muldkeha ja sellele toetuv tee pealisehitus, mis koosneb rööbastest, pöörmetest, 

liipritest ja ballastist; 

raudteetrassi koridor on erinevate võimalike trassikoridori alternatiivide võrdlemisel 

selgunud parim raudtee asukoht. Raudteetrassi koridor on teemaplaneeringuga määratav 

maa-ala, kuhu mahub raudteetrass koos kaitsevööndi, nähtavuskolmnurkade ja puhveralaga. 

Vajadusel on ehitusprojekti koostamisel võimalik raudteed koos kaitsevööndiga nihutada 

puhverala ulatuses. Trassikoridori laius on varieeruv, sõltudes näiteks võimalikest 

õgvendustest ja jaamateedest ning nähtavuskolmnurga tagamise vajadusest.  

kaalutud, kuid mitteeelistatud trassikoridor on teemaplaneeringu koostamisel kaalutud 

raudteetrassi võimalik asukoht, mis ei osutunud parimaks.  

                                                
12

 http://laane.maavalitsus.ee/koostatav-maakonnaplaneering 
13

 http://laane.maavalitsus.ee/asustustja-maakasutustsuunavad-keskkonnatingimused 
14

 http://laane.maavalitsus.ee/sotsiaalne-infrastruktuur 
15

 http://laane.maavalitsus.ee/harku-lihula-sindi 
16

 http://www.laanenigula.ee/uldplaneering 
17

 http://www.laanenigula.ee/uldplaneering 
18

 http://ridala.kovtp.ee/uldplaneering 
19

 http://www.haapsalu.ee/uldplaneering 
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raudtee kaitsevöönd hõlmab raudteealuse maa ning ulatub rööpme teljest, mitmeteelistel 

raudteedel ja jaamades äärmise rööpme teljest 30 meetri kaugusele. Raudtee kaitsevööndi 

eesmärgiks on kaitsta raudteed, tagada korrashoid ning häireteta raudteeliiklus ning 

vähendada raudteelt lähtuvaid kahjulikke mõjusid.  

raudteerajatised on raudtee, sillad, viaduktid, estakaadid, tunnelid, tugiseinad, truubid, 

kontaktvõrgud, turvangu-, side-, valgustus- ja energiaseadmed ning tehnorajatised, ülekäigu- 

ja ülesõidukohad, jaamad ja teised meldepunktid, oote- ja laadimisplatvormid, 

teekaitseobjektid ning muud raudtee sihtotstarbeliseks kasutamiseks vajalikud rajatised. 

raudteemaa on raudtee ja raudteeinfrastruktuuri hoonete ja rajatiste alune ning nende 

teenindamiseks vajalik maa. 

raudteeületuskoht on tee ja käesoleva teemaplaneeringuga kavandatava raudtee 

samatasandilise lõikumise ala. Raudteeületuskohad jagunevad ülesõidukohtadeks (sõidukid) 

ja ülekäigukohtadeks (kergliiklejad).  

raudtee läbilaskevõime on potentsiaal kindlaks ajavahemikuks raudtee mingil osal 

liiklusgraafiku koostamiseks. 

KSH – keskkonnamõju strateegiline hindamine 

liiklusgraafik on raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja koostatud dokument, mis määrab rongide 

ja muu raudteeveeremi kõik kavandatud liikumised. 

nähtavuskoridor on lage ala, mis ulatub umbes 15 m kaugusele mõlemale poole raudtee 

telge.  

nähtavuskolmnurk on ülesõidukoha ümbruses olev lage ala, mis tagab sõidukijuhile 50 

meetri kauguselt äärmisest rööpast rongi nähtavuse 400 meetri kauguselt. 

perspektiivne peatuskoht on peatuskoht, mille lähipiirkonda on kehtivate planeeringutega 

kavandatud rohkelt uusarendusi ning kus on tulevikus eeldada olulist elanike arvu kasvu.  

veoalajaam on rajatis, millega tagatakse elektrivarustus raudteel. Veoalajaam on ühendatud 

kõrgepingevõrku ja selles muundatakse kõrgepinge rongidele sobivaks pingeks. Teiselt poolt 

on alajaamad ühendatud raudtee kontaktliinidega. 

võõrandamine on kinnisasja kokkuleppeline ost-müük või muul viisil kolmandate isikute 

omandisse andmine. 

sundvõõrandamine on kinnisasja võõrandamine omaniku nõusolekuta üldistes huvides 

õiglase ja kohese hüvitamise eest. 
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2. RAUDTEETRASSI KORIDORI ASUKOHAVALIK 

2.1. Trassikoridori alternatiivid 

Raudteetrassi koridori valimise eelduseks oli, et raudteeühendus peab olema kiire, mugav 

(kasutajatele kättesaadav) ja sotsiaalmajanduslikult tasuv. Samuti peab raudteetrass 

vastama kehtivatele tehnilistele normidele. Esmalt hinnati olemasoleva raudteetrassi 

vastavust eelnimetatud kriteeriumitele, võrreldes seda täiesti uue trassi määramisega.  

Olukorras, kus olemasolev trassikoridor ilmselgelt vastas eelnimetatud kriteeriumitele, 

eelistati seda, kuna selle kasutamisega kaasneb: 

 minimaalne võimalik negatiivne mõju looduskeskkonnale (olemasolevat pinnamoodi, 

veereziimi ja taimestikku muudetakse minimaalselt); 

 minimaalne võimalik negatiivne sotsiaalne mõju ja maksimaalne positiivne mõju 

(tegemist on ajaloolise raudteetrassiga, millest lähtuvalt on arenenud raudteeäärsete 

alade asustus, teedevõrk ning maakasutus); 

 minimaalsed majanduslikud kulud (olemasoleva tammi kasutamine tähendab 

oluliselt väiksemaid ehituskulusid). 

Täpsemalt otsiti ja võrreldi raudtee asukohti vaid nendes lõikudes, kus olemasolev 

raudteetrass ei taga kiiret, mugavat  ja sotsiaalmajanduslikult tasuvat raudteeliiklust. Samuti 

lõikudes, mis ei vasta hetkel kehtivatele raudtee tehnilistele tingimustele. Raudteetrassi 

nende lõikude koridori võimalikud alternatiivid töötati välja eskiisprojektis20.  

Trassikoridori lõikude alternatiivid on Lääne-Nigula ja Ridala valdades tähistatud tähtedega A 

ja B. Trassialternatiiv A järgib ajaloolist raudteetrajektoori, ette nähakse lokaalsed 

õgvendused, et tagada projektkiirust kuni 160 km/h. Trassialternatiiv B korral muudetakse 

oluliselt ajaloolist trassi. Õgvendused ja raudteetrassi uued asukohad on eskiisprojektis 

tähistatud tähe-numbri kombinatsioonidega, millest täht märgib trassialternatiivi ning 

number konkreetse õgvenduse või uue trassikoridori asukohta. Näiteks õgvendus A4 

tähendab trassivariandil A olevat õgvendust Allikmaa külas.  

Riisipere-Haapsalu ja Haapsalu-Rohuküla raudteelõikude ühendamise alternatiivid Haapsalu 

linnas on tähistatud tähtedega C ja D. Alternatiivide  C1, C2a ja C2b puhul toimub Haapsalu-

Rohuküla ühendus läbi Õhtu kalda tupiku, alternatiiv D tähistab Rohuküla otseläbimurret. 

Teemaplaneeringus ei käsitleta trassialternatiivi B5, mis läbib Palivere raba. Eskiisprojekti 

kohaselt ei anna selle rajamine ajalist võitu raudtee ühenduskiiruses, samas on selle 

ehitusmaksumus ja negatiivne keskkonnamõju võrreldes ajaloolise trassikoridori 

kasutamisega kordades suurem.  

                                                
20

 Riisipere – Haapsalu – Rohuküla raudteelõigu eskiisprojekti täpsustamine. Eskiisprojekt. SWECO Projekt AS. 
2014. Leitav: http://laane.maavalitsus.ee/riisipere-haapsalu-rohukula 
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2.2. Trassikoridori lõikude alternatiivide võrdlemine 

Uusi raudtee asukohti otsiti ja võrreldi täpsemalt vaid nendes lõikudes, kus olemasolev 

raudteetrass ei taga kiiret, mugavat  ja sotsiaalmajanduslikult tasuvat raudteeliiklust. 

Trassialternatiivide omavahelisel võrdlemisel vaadeldi lõike, mis jäid alternatiivide ühise alg- 

ja lõpp-punkti vahele.  

Parima trassikoridori valikuks võrreldi trassialternatiive alljärgnevate kriteeriumite alusel: 

Sotsiaalne ja kultuuriline 

 Müra ja vibratsiooni mõju  

 Kohaliku omavalitsuse ja kogukonna hinnang miljöö muutumisele  

 Rongiühenduse kiirus  

 Raudtee kasutamise mugavus (lähedus asustusele) 

 Suletavate ülesõitude ja -käikude tõttu pikenevad teekonnad 

 Kultuuriväärtuste vaadeldavus 

Majanduslik 

 Ehitusmaksumus 

 Võõrandatava maa pindala 

Looduskeskkondlik 

 Risk I ja II kaitsekategooria liikide elupaikadele või kasvukohtadele  

 Mõju III kaitsekategooria liikide elupaikadele või kasvukohtadele  

 Mõju kaitstavatele loodusobjektidele v.a kaitsealused liigid – kaitsealad, üksikobjektid 

jne 

 Mõju looduskeskkonnale, mis ei ole looduskaitseseaduse mõistes kaitse all 

(vääriselupaigad, rohevõrgustikud jms) 

Alternatiivide võrdlemisel kasutati analüütiliste hierarhiate meetodit (AHM) ehk Saaty 

metoodilist analüüsi (vt Tabel 2). Saaty meetod põhineb objektide (antud juhul kriteeriumide 

ja seejärel nende alusel alternatiivide) paarikaupa võrdlemisel. 

Tabel 2. Saaty skaala 

TÄHTSUSE 
INTENSIIVSUS 

DEFINITSIOON SELGITUS 

1 Võrdtähtis Kaks tegevust pole mõjus eristatavad 

3 Mõõdukas paremus või tähtsus Kogemus ja hinnang annavad ühele eelise 

5 Oluline paremus või tähtsus Kogemus ja hinnang annavad ühele tugeva 
eelise 

7 Väga tugev paremus või tähtsus Tugev eelistus, praktikas kinnitatud 

9 Äärmuslik paremus või tähtsus Tugevaim võimalik paremus või eelistus 

2, 4, 6, 8 Vahepealsed väärtused kahe 
kõrvutiasetseva hinnangu vahel 

Kui vahepealsed väärtused on vajalikud 
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Täpsemalt on alternatiivide võrdlusmetoodikat kirjeldatud KSH aruande peatükis 6. 

2.2.1. Trassikoridori lõikude alternatiivid Lääne-Nigula vallas 

Lääne-Nigula vallas Taebla aleviku lähiümbruses võrreldi omavahel trassialternatiive A ja B1 

(vt Joonis 3).  

 

Joonis 3. Trassialternatiivid Taebla aleviku lähiümbruses. Sinine joon tähistab eelistatud 
ning pruun kaalutud, kuid mitte-eelistatud trassikoridori, roosa platvormi võimalikku 
asukohta. Ringidega on tähistatud olemasolevad ülesõidud (aluskaart: Maa-amet). 

Trassialternatiiv A  

Trassialternatiiv A paikneb suuremas osas ajaloolisel trassil. Peatuskoht planeeritakse 

Taebla-Kullamaa maantee (tee nr 16136) ülesõidu lähiümbrusesse.  

160 km/h projektkiiruse saavutamiseks on vajalik raudteetrassi õgvendada kolmes lõigus 

(A3, A2, A1): 

 Õgvendus A3: Raudteetrassi õgvendatava lõigu pikkus 507 m, raudtee telje ligikaudne 

muutus kõveriku keskkohas võrreldes ajaloolise trassiga <6 m. Õgvendus 

kõrvalolevaid kinnistuid ei hõlma. 

 Õgvendus A2: Raudteetrassi õgvendatava lõigu pikkus 970 m, raudtee telje ligikaudne 

muutus kõveriku keskkohas võrreldes ajaloolise trassiga <26 m. Õgvendus hõlmab 1 

maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistut, eeldatav võõrandamise maht on 505 m². 

 Õgvendus A1: Raudteetrassi õgvendatava lõigu pikkus 914 m, raudtee telje ligikaudne 

muutus kõveriku keskkohas võrreldes ajaloolise trassiga <17 m. Õgvendus hõlmab 2 

maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistut, eeldatav võõrandamise maht on kokku 

225 m². 

Kokku on õgvenduste A1, A2 ja A3 eeldatava võõrandatava ala maht 0,073 ha.21  

Trassialternatiivil A on 3 ülesõitu, millest 1 tuleks sulgeda (vt Tabel 3). 
                                                
21

 Võõrandatava maa-ala kindlaksmääramisel on arvestatud, et raudtee alla võõrandatakse maad raudtee 
teljest 13-15 m kauguselt.  



Teemaplaneering „Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudteetrassi koridori asukoha määramine“  

19 

 

Tabel 3. Trassialternatiivi A ülesõidukohad 

ÜLESÕIDU 
NR. 

TEE NR TEE LIIK TEE NIMETUS MÄRKUSED 

13 16103 kõrvalmaantee Ridala-Nigula Säilitada 

14 16136 kõrvalmaantee Taebla-Kullamaa (Tallinna 
maantee Taebla asulas) 

Säilitada 

15 numbrita - Teede vaheline isetekkeline 
ühendustee 

Sulgeda 

Trassialternatiiv B1 

Trassialternatiiv B1 asub kogu lõigu ulatuses uues asukohas, ajaloolisest trassist u 350 m 

Tallinna maantee pool, Taebla aleviku nn uue ja vana osa vahel. Uus peatuskoht on 

planeeritud Papli pst. pikendusel paikneva kergliiklustee serva maatulundusmaa 

sihtotstarbega kinnistule (kat. tunnus 77601:001:0522).  

Alternatiiv võimaldab projektkiirust 160 km/h.  

Alternatiiv eeldab 4,4 km ulatuses uue raudteetrassi rajamist. Trassialternatiiv läbib 16 

maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistut, mille puhul on eeldatav võõrandamise maht 

kokku 10,69 ha; 3 tootmismaa sihtotstarbega kinnistut, mille puhul on eeldatav 

võõrandamise maht kokku 1,96 ha; 5 elamumaa sihtotstarbega kinnistut, mille puhul on 

eeldatav võõrandamise maht kokku 1,91 ha. Kokku on eeldatava võõrandatava ala maht 

14,58 ha.22  

Trassialternatiivil B1-l on 7 ülesõitu, millest 5 tuleks sulgeda (vt Tabel 4).  

Tabel 4. Trassialternatiivi B1 ülesõidukohad 

ÜLESÕIDU 
NR 

TEE NR TEE LIIK TEE NIMETUS MÄRKUSED 

B1 7760047 kohalik tee Priguldi tee Sulgeda; muuta tee 
trajektoori 

B2 16103 kõrvalmaantee Ridala-Nigula Säilitada 

B3 numbrita kohalik tee Nurme tn Taebla asulas Sulgeda; muuta tee 
trajektoori 

B4 numbrita - Isetekkeline tee  Sulgeda 

B5 7760106 kohalik tee Uus tn Taebla asulas Sulgeda 

B6 numbrita eratee/kohalik tee Isetekkeline tee (Piiri tn 
pikendus) 

Sulgeda 

B7 16136 kõrvalmaantee Taebla-Kullamaa (Tallinna 
maantee Taebla asulas) 

Säilitada 

 

Trassialternatiivide A ja B1 võrdlus  

Taebla alternatiivide kaalumise koondtabel on toodud Tabel 5.  

                                                
22

 Võõrandatava maa-ala kindlaksmääramisel on arvestatud, et raudtee alla võõrandatakse maad raudtee 
teljest 20 m kauguselt. 
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Tabel 5. Taebla alternatiivide kaalumise koondtabel 

KRITEERIUM A B1 

1. Risk I ja II kaitsekategooria liikide elupaikadele või kasvukohtadele 0.11 0.11 

2. Mõju III kaitsekategooria liikide elupaikadele või kasvukohtadele 0.02 0.07 

3. Mõju kaitstavatele loodusobjektidele v.a kaitsealused liigid 0.05 0.05 

4. Müra ja vibratsiooni mõju 0.06 0.11 

5. Rongiühenduse kiirus 0.01 0.03 

6. Raudtee kasutamise mugavus - lähedus asustusele 0.02 0.03 

7. Ehitusmaksumus 0.04 0.00 

8. Suletavate ülesõitude ja -käikude tõttu pikenevad teekonnad 0.03 0.02 

9. Võõrandatava maa pindala 0.04 0.00 

10. Kultuuriväärtuste vaadeldavus 0.04 0.04 

11. Mõju looduskeskkonnale, mis ei ole Looduskaitseseaduse mõistes kaitse all 0.01 0.00 

12. Kohaliku omavalitsuse ja kogukonna hinnang miljöö muutumisele 0.10 0.01 

Koondhinne 0.52 0.48 

Tabeli selgitus: 

1. Risk I ja II kaitsekategooria liikide elupaikadele või kasvukohtadele - elupaiku EELISe 

andmeil alternatiivide mõjualas ei ole. Alternatiivid on võrdsed. 

2. Mõju III kaitsekategooria liikide elupaikadele või kasvukohtadele – Vana trassi õgvenduse 

kohal III kat taimede kasvukohad. Minimaalne kaugus trassi teljest 4 m. Alternatiiv B1 

mõõdukalt parem kui alternatiiv A. 

3. Mõju kaitstavatele loodusobjektidele v.a kaitsealused liigid (kaitsealad, kaitstavad 

üksikobjektid, KOV kaitstavad objektid jne) - EELISe andmeil kaitstavaid loodusobjekte 

alternatiivide mõjualas ei ole. Alternatiivid on võrdsed. 

4. Müra ja vibratsiooni mõju – Ülenormatiivse müra ohtu kummalgil trassil ei ole. Alternatiiv 

A puhul kokku 3 hoonet lähemal kui 25 m raudtee teljest, millele võib avalduda mõningane 

vibratsioon. Alternatiivi B puhul 25 m sisse ühtegi hoonet ei jää. Alternatiiv B1 mõõdukalt 

parem kui alternatiiv A. 

5. Rongiühenduse kiirus – Projektkiirus 160 km/h on realiseeritav mõlemal alternatiivil. 

Alternatiiv B1 on alternatiiv A-st 100 m lühem, erinevus ühenduskiiruses praktiliselt puudub. 

Alternatiivid võrdsed. 

6. Raudtee kasutamise mugavus (lähedus asustusele) – Alternatiiv B1 on lähemal 

bussipeatusele ja suuremale osale elukohtadele, lühendades jalgsikäigu tee pikkust aleviku 

keskusest peatuseni kuni 600 m võrra (keskmiselt 500 m võrra). Alternatiiv B1 mõõdukalt 

parem kui alternatiiv A. 

7. Ehitusmaksumus – Alternatiiv B1 on oluliselt kallim, sest rajada tuleb 4,4 km ulatuses uus 

tamm ja võõrandada maad umbes 14,58 ha ulatuses. Alternatiiv A puhul nähakse ette 3 
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õgvendust kogupikkusega 2,8 km, võõrandada tuleks maad umbes 0,073 ha ulatuses. 

Alternatiiv A on äärmuslikult parem kui alternatiiv B1. 

8. Suletavate ülesõitude ja -käikude tõttu pikenevad teekonnad – Alternatiivi A puhul tuleb 

sulgeda 1, alternatiivi B1 puhul 5 ülesõitu. Suletavad ülesõidud alternatiivil B1 on kasutusel 

eelkõige Taebla aleviku erinevate osade vahel liikumiseks. Teekond uue ja vana Taebla vahel 

pikeneb maksimaalselt 1 km võrra. Kõik vajalikud ligipääsud säilivad. Alternatiiv A on 

mõõdukalt parem kui alternatiiv B1. 

9. Võõrandatava maa pindala – B1 puhul tuleb võõrandada maad umbes 14,58 ha, alternatiiv 

A puhul umbes 0,073 ha ulatuses. Alternatiiv B1 puhul tuleb võõrandada elamu-, tootmis- ja 

maatulundusmaad, alternatiiv A puhul maatulundusmaad. Alternatiiv A on äärmuslikult 

parem kui alternatiiv B1. 

10. Kultuuriväärtuste vaadeldavus – kultuurimälestisi raudtee läheduses ei asu. Alternatiivid 

on võrdsed. 

11. Mõju looduskeskkonnale, mis ei ole looduskaitseseaduse mõistes kaitse all 

(rohevõrgustik ja VEP-id, vesi, väärtuslikud maastikud, raadatav mets) – erilisi väärtusi uuele 

trassile ei jää. Alternatiiv B1 puhul on raadatava metsa pindala suurem. Alternatiiv A on 

mõõdukalt parem kui alternatiiv B1. 

12. Kohaliku omavalitsuse ja kogukonna hinnang miljöö muutumisele – KSH programmi ja 

planeeringu I eskiisi avalikustamisest järeldub, et alternatiiv A on äärmuslikult parem kui 

alternatiiv B1.  

Täpsemalt on Taebla alternatiivide võrdlust kirjeldatud KSH aruande Lisas 1.  
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2.2.2. Trassikoridori lõikude alternatiivid Haapsalu linnas 

Haapsalu linnas võrreldi omavahel Riisipere-Haapsalu ja Haapsalu-Rohuküla raudteelõikude 

ühendamise trassialternatiive C1, C2a, C2b ja D (vt Joonis 4). Alternatiivide  C1, C2a ja C2b 

puhul käib Haapsalu-Rohuküla ühendus läbi Õhtu kalda tupiku, rong peatub ajaloolises 

jaamas ja uues Õhtu kalda peatuses. Alternatiiv D on n-ö otseläbimurre, rong peatub 

ajaloolisest jaamast ca 85 m kaugusel vahetult enne Kiltsi tee maanteesilda. 

 

Joonis 4. Trassialternatiivid Haapsalu linnas. Sinine joon tähistab eelistatud ning pruun 
kaalutud, kuid mitte-eelistatud trassikoridori, roosa platvormi võimalikku asukohta. 
Ringidega on tähistatud olemasolevad ülesõidud (aluskaart: Maa-amet). 

Trassialternatiiv C1  

Rongid peatuvad ajaloolise raudteejaama ees. Rohukülla suundumisel ületab raudtee Kiltsi 

tee, kulgeb u 60 m ulatuses mööda Raudteetammi kergliiklusteed ning seejärel paralleelselt 

kergliiklusteega Õhtu kalda tänavani. Peatuskoht on Õhtu kalda tänava ja kergliiklustee 

ühinemiskohas.  

Õhtu kalda peatusest Rohuküla poole suunduval lõigul ristub raudtee kergliiklusteega ja 

ületab Jaama oja suudme, millele tuleb rajada u 23 m pikkune raudteesild. Seejärel läbib 

raudtee Paralepa puhkeala, ületab Paralepa randa viiva Ungru tee, läbib Paralepa tee 22 
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üldkasutatavat maad, Paralepa tee 2 elamu- ja ärimaad ja Paralepa tee 6 elamumaad ning 

suundub siis olemasolevale raudteetammile.  

Uus raudteetamm tuleks rajada umbes 1422 m pikkuses lõigus, seda valdavalt liigniiskele 

alale. Eeldatavalt tuleb võõrandada 162 m² ulatuses tootmismaad ning 2308 m² ulatuses 

elamu- ja ärimaad. Kokku on eeldatav võõrandamise maht 2470 m².23  

Trassialternatiiv C2a  

Rongid peatuvad ajaloolise raudteejaama ees. Rohukülla suundumisel ületab raudtee Kiltsi 

tee, kulgeb ca 60 m ulatuses mööda Raudteetammi kergliiklusteed, seejärel läbi märgala 

Õhtu kalda tänavani (ületades korra Raudteetammi kergliiklusteed). Peatuskoht on 

planeeritud Õhtu kalda tänava ja Wiedemanni skvääri lähedusse.  

Õhtu kalda peatusest Rohuküla poole suunduv lõik on analoogne alternatiiviga C1.  

Rajada tuleks uus raudteetamm umbes 1667 m pikkuses lõigus, seda valdavalt liigniiskele 

alale. Sarnaselt trassialternatiivile C1 tuleb eeldatavalt võõrandada 162 m² ulatuses 

tootmismaad ning 2308 m² ulatuses elamu- ja ärimaad. Kokku on eeldatav võõrandamise 

maht 2470 m².   

Trassialternatiiv C2b   

Õhtu kaldasse suunduv lõik on analoogne trassialternatiiviga C2a.   

Õhtu kalda peatusest Rohuküla poole suunduval lõigul ristub raudteetrass kaks korda 

Raudteetammi kergliiklusteega, ületab  lahesopi (Jaama oja suudme), millele tuleb rajada u 

100 m raudteesild. Suundub sirge lõiguna üle Paralepa puhkeala. Läbib elamumaa 

sihtotstarbega kinnistuid Paralepa tee 4, Paralepa tee 6 ja Paralepa tee 8 ning suundub siis 

olemasolevale raudteetammile. 

Rajada tuleks uus raudteetamm umbes 1667 m pikkuses lõigus, seda valdavalt liigniiskele 

alale. Eeldatavalt tuleb võõrandada 3301 m² ulatuses elamu- ja ärimaad.24 

Trassialternatiividel C1, C2a ja C2b on 3 ülesõitu, millest 1 tuleks ümber ehitada (vt Tabel 6). 

Tabel 6. Trassialternatiivide C1, C2a ja C2b ülesõidukohad 

ÜLESÕIDU 

NR. 

TEE NR TEE LIIK TEE NIMETUS MÄRKUSED 

C1 1830024 kohalik tee Kiltsi tee (Ääsmäe-Haapsalu-
Rohuküla põhimaantee nr 9 osa 
Haapsalu linnas) 

Säilitada 

C2 1830100 kohalik tee Ungru tee  (kõrvalmaantee nr Sulgeda; muuta tee 

                                                
23

 Võõrandatava maa-ala kindlaksmääramisel on arvestatud, et raudtee alla võõrandatakse maad raudtee 
teljest 15 m kauguselt. Võõrandatava ala sisse ei ole arvestatud Õhtu kalda (Raudteetammi haljasala ja 
kergliiklustee) ning Paralepa parkmetsa üldkasutatavat maad.  
24

 Vt. eelmist 
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ÜLESÕIDU 

NR. 

TEE NR TEE LIIK TEE NIMETUS MÄRKUSED 

16120 osa) trajektoori; ligipääs tee 
1830072 kaudu 

C3 1830072 kohalik tee Ranna tee Säilitada 

Raudteetammi kergliiklustee ja raudtee ristumise vältimiseks tuleb kergliiklustee ümber 

ehitada. Uus kergliiklustee asuks maismaa ja raudtee vahel. 

Trassialternatiiv D (otseläbimurre) 

Peatuskoht asub jaamahoone ligiduses (85 m) vahetult enne Kiltsi tee maanteesilda. Seal 

peatuvad nii Haapsallu kui ka Rohukülla sõitvad rongid. Rohukülla suundumisel ületab 

raudtee maanteesilla juurest Kiltsi tee, läbib Kiltsi tee 2b tootmismaad ja ületab Lao tänava. 

Kulgeb läbi Paralepa parkmetsa ja Paralepa haljasala ning suundub pärast Ranna teega 

ristumist olemasolevale raudteetammile.  

Rajada tuleks uus raudteetamm umbes 1540 m pikkuses lõigus. Võõrandada tuleks 2009 m² 

ulatuses tootmismaad.25  

Trassialternatiivil D-l on 3 ülesõitu, millest 1 tuleks ümber ehitada (vt Tabel 7).  

Tabel 7. Trassialternatiivi D ülesõidukohad 

ÜLESÕIDU 

NR. 

TEE NR TEE LIIK TEE NIMETUS MÄRKUSED 

22 1830024 kohalik tee Kiltsi tee (Ääsmäe-
Haapsalu-Rohuküla 
põhimaantee nr 9 osa) 

Säilitada 

23 1830100 kohalik tee Ungru tee (kõrvalmaantee 
nr 16120 osa) 

Sulgeda; muuta tee trajektoori 
(selliselt, et 2 ülesõidu asemel tekib 
1); ligipääs tee 1830072 kaudu 

24 1830072 kohalik tee Ranna tee Säilitada 

Alternatiivide C1, C2a, C2b ja D võrdlus  

Haapsalu alternatiivide kaalumise koondtabel on toodud Tabel 8. 

Tabel 8. Haapsalu alternatiivide kaalumise koondtabel 

KRITEERIUM D C1 C2a C2b 

1. Risk I ja II kaitsekategooria liikide elupaikadele või kasvukohtadele 0.09 0.04 0.04 0.04 

2. Mõju III kaitsekategooria liikide elupaikadele või kasvukohtadele 0.02 0.02 0.02 0.02 

3. Mõju kaitstavatele loodusobjektidele v.a kaitsealused liigid 0.01 0.03 0.03 0.02 

4. Müra ja vibratsiooni mõju 0.04 0.04 0.04 0.04 

5. Rongiühenduse kiirus 0.02 0.01 0.01 0.01 

6. Raudtee kasutamise mugavus - lähedus asustusele 0.01 0.01 0.01 0.01 

                                                
25

 Võõrandatava maa-ala kindlaksmääramisel on arvestatud, et raudtee alla võõrandatakse maad raudtee 
teljest 10-14 m kauguselt. Võõrandatava ala sisse ei ole arvestatud Paralepa parkmetsa üldkasutatavat maad. 
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KRITEERIUM D C1 C2a C2b 

7. Maksumus 0.02 0.01 0.01 0.00 

8. Suletavate ülesõitude ja -käikude tõttu pikenevad teekonnad 0.02 0.01 0.01 0.01 

9. Võõrandatava maa pindala 0.02 0.01 0.01 0.01 

10. Kultuuriväärtuste vaadeldavus 0.01 0.02 0.02 0.02 

11. Mõju looduskeskkonnale, mis ei ole Looduskaitseseaduse mõistes 
kaitse all 

0.00 0.00 0.00 0.00 

12. Kohaliku omavalitsuse ja kogukonna hinnang miljöö muutumisele 0.08 0.01 0.01 0.01 

Koondhinne 0.34 0.23 0.23 0.20 

Tabeli selgitus: 

1. Risk I ja II kaitsekategooria liikide elupaikadele või kasvukohtadele – nahkhiirte kaitse 

seisukohalt on alternatiivid suhteliselt võrdsed, kahepaiksete ja roomajate kaitse seisukohast 

on alternatiiv D mõõdukalt parem Õhtu kalda alternatiividest.  

2. Mõju III kaitsekategooria liikide elupaikadele või kasvukohtadele – III kaitsekategooria liike 

pole. Alternatiivid on võrdsed. 

3. Mõju kaitstavatele loodusobjektidele v.a kaitsealused liigid (kaitsealad, kaitstavad 

üksikobjektid, KOV kaitstavad objektid jne) – Kaitstavaks loodusobjektiks on Paralepa mets. 

Alternatiiv D läbib Paralepa parkmetsa 289 m pikkuses lõigus, raadata tuleks 1,15 ha. 

Alternatiiv C2b läbib Paralepa parkmetsa 31 m (raadata tuleb 932 m²), alternatiivid C1 ja C2a 

34 m (raadata tuleb 561 m²). Õhtu kalda alternatiivid on mõõdukalt paremad kui alternatiiv 

D.  

4. Müra ja vibratsiooni mõju – Kõikide alternatiivide puhul puudub ülenormatiivse müra ja 

vibratsiooni oht. Kaasaegsete tehniliste lahenduste puhul on võimalik välistada vibratsiooni 

mõju raudteejaama peahoonele. Alternatiivid on võrdsed.  

5. Rongiühenduse kiirus – Õhtu kalda alternatiivide puhul peatub rong tupikus, vagunite 

vahetusega kaasneb u 5 minutiline peatus (rongijuht liigub ühest rongi otsast teise). 

Alternatiivi D puhul vedurite vahetust ei toimu, ühenduskiirus on suurem. Alternatiiv D on 

mõõdukalt parem kui Õhtu kalda alternatiivid. 

6. Raudtee kasutamise mugavus (lähedus asustusele) – Õhtu kalda alternatiivide C1, C2a ja 

C2b puhul nähakse ette täiendava peatuskoha loomine, mis  on Haapsalu vanalinna elanikele 

lähemal. Õhtu kalda alternatiivid on mõõdukalt paremad kui alternatiiv D. 

7. Ehitusmaksumus – Õhtu kalda alternatiivide puhul tuleb raudteetrass rajada 1,4-1,7 km  

ulatuses valdavalt liigniiskele alale. Samuti tuleb rajada raudteesild üle lahesopi (Jaama oja 

suudme). Alternatiiv D puhul tuleb rajada uut raudteetrassi 1540 m ulatuses. Õhtu kalda 

alternatiivide ehitusmaksumus on hinnanguliselt 3 korda kallim, kui alternatiivil D. Alternatiiv 

D on mõõdukalt kuni oluliselt parem kui Õhtu kalda alternatiivid. 

8. Suletavate ülesõitude ja -käikude tõttu pikenevad teekonnad – Alternatiiv D puhul 

nähakse ette Ungru tee ümberehitamine selliselt, et ülesõit on läbi Ranna tee (kahe ülesõidu 
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asemel tekik üks ülesõit). Teekond pikeneb u 100 m võrra. Õhtu kalda alternatiivide C1, C2a 

ja C 2b puhul suletakse Ungru tee ülesõit, Ungru teele saab Kiltsi, Tulbi ja Ranna tee kaudu. 

Teekond Haapsalu linnast näiteks Paralepa randa või Nõmme külla pikeneb u 650 m võrra. 

Alternatiiv D on mõõdukalt kuni oluliselt parem kui Õhtu kalda alternatiivid. 

9. Võõrandatava maa pindala – Õhtu kalda alternatiivide alla tuleb võõrandada u 0,3 ha 

peamiselt elamumaad (C1 2470 m²; C2a 2470 m²; C2b 3301 m²). Juhul kui elamumaad pole 

enam võimalik sihtotstarbe päraselt kasutada, tuleb võõrandada kogu kinnistu. Alternatiiv D 

puhul tuleb võõrandada 2009 m² tootmismaad. Suures osas asub alternatiiv D Kiltsi oja 

ehituskeeluvööndis, mis seab juba täna kinnistu kasutamisele piirangud. Alternatiiv D on 

mõõdukalt parem kui Õhtu kalda alternatiivid. 

10. Kultuuriväärtuste vaadeldavus – Kultuuriväärtused paiknevad ajaloolise raudteejaama 

ümbruses ja Haapsalu vanalinnas. Õhtu kalda alternatiivid mõjutavad vaateid Haapsalu 

vanalinnale (Eeslahe poolt) kui ka vaateid linnast merele. Kontaktvõrk ja uued platvormid on 

võimalik lahendada selliselt, et oluline mõju Haapsalu raudteejaama vaadetele puudub. 

Alternatiiv D on mõõdukalt parem kui Õhtu kalda alternatiivid. 

11. Mõju looduskeskkonnale, mis ei ole looduskaitseseaduse mõistes kaitse all 

(rohevõrgustik ja VEP-id, vesi, väärtuslikud maastikud, raadatav mets) – Õhtu kalda 

alternatiividel on negatiivne mõju veekeskkonnale, sest raudteetamm tuleb rajada märgala 

sisse. Alternatiiv D on mõõdukalt parem kui Õhtu kalda alternatiivid. 

12. Kohaliku omavalitsuse ja kogukonna hinnang miljöö muutumisele – Lääne Maavalitsuse 

veebilehel 28.12.2015-10.01.2016 korraldatud küsitlusest selgus, et 82 % vastanutest 

eelistas otseläbimurret (kokku Haapsalu peatusega ja ilma selleta). Vaid 18% toetasid Õhtu 

Kalda variante. Õhtu kalda variandid ei ole eelistatud, kuna olemasoleva tammi 

(kergliiklustee) näol on tegemist populaarse rekreatsioonialaga. Kontaktliin ja kõrgendatud 

raudteetamm halvendavad ka Õhtu kaldast avanevaid vaateid merele. Alternatiiv D on väga 

palju parem kui Õhtu kalda alternatiivid. 

Täpsemalt on Haapsalu alternatiivide võrdlust kirjeldatud KSH aruande Lisas 1.  
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3. RAUDTEETRASSI KORIDOR 

3.1. Trassikoridori kirjeldus 

Raudteetrassi koridor on erinevate alternatiivide võrdlemisel selgunud parim raudtee 

asukoht. Trassikoridor on teemaplaneeringuga määratav maa-ala, kuhu mahub raudteetrass 

koos kaitsevööndi, nähtavuskolmnurkade ja puhveralaga. Trassikoridori sisse mahuvad kõik 

raudteerajatised sh raudtee, sillad, viaduktid, estakaadid, tunnelid, tugiseinad, truubid, 

kontaktvõrgud, turvangu-, side-, valgustus- ja energiaseadmed ning tehnorajatised, ülekäigu- 

ja ülesõidukohad, jaamad ja teised meldepunktid, oote- ja laadimisplatvormid, 

teekaitseobjektid ning muud raudtee sihtotstarbeliseks kasutamiseks vajalikud rajatised. 

Teemaplaneeringus kajastatud raudteerajatiste (sh platvormide) võimalikud asukohad on 

illustratiivsed ning nende asukoha täpsustamist ehitusprojekti koostamise käigus ei käsitleta 

teemaplaneeringu muutmisena.  

Raudtee kaitsevöönd ulatub rööpme teljest, mitmeteelistel raudteedel ja jaamades äärmise 

rööpme teljest 30 meetri kaugusele. Planeeringuga on lisatud mõlemale poole raudtee telge 

5 m puhverala, mille ulatuses on ehitusprojekti koostamise käigus võimalik raudteed koos 

kaitsevööndiga nihutada.  

Lõikudes, kus raudtee jääb olemasolevale tammile, on trassikoridori laiuseks raudtee teljest 

mõlemale poole 35 m, kokku 70 m. Kuna teemaplaneeringu täpsusastmel ei ole võimalik 

hinnata, kas planeeritud õgvendused on ehitus-tehniliselt teostatavad, ulatub õgvendatud 

lõikudes trassikoridor nii õgvendatud kui ka olemasoleva raudteetammi keskteljest 35 m 

mõlemale poole (lisaks kahe trassi vahele jääv ala) (vt Joonis 5). Õgvenduse täpne ulatus 

selgub ehitusprojekti koostamise käigus, teemaplaneeringuga on jäetud alles võimalus 

õgvendusest loobuda ja rajada raudtee olemasolevale tammile.  

 

Joonis 5. Trassikoridor õgvendatud lõikudes (aluskaart: Maa-amet) 

Raudtee läbilaskevõime tagamiseks on Risti, Palivere, Taebla ning Haapsalu jaamadesse 

kavandatud kaheteelised lõigud. Jaamateid on võimalik ehitada etapiviisiliselt: 

Trassikoridor 

Trassikoridor 

Õgvendatud trass 

 

Ol.ol. trass 

35 m 

35 m 
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 Etapp 1: Jaamateede ehitus, mis võimaldab jaamas kohtuda kahel reisirongil. 

Jaamateede kasulik pikkus 270 m; 

 Etapp 2: Jaamateede pikendamine, et seal saaksid kohtuda ka kaubarongid. 

Jaamateede kasulik pikkus üldjuhul 720 m (50 tingvagunit). Etapp 2 realiseerub vaid 

kaubavedude vajaduse tekkimisel.  

Kaheteeliste lõikude puhul on trassikoridor määratud äärmise rööpme teljest 35 meetri 

kaugusele (vt Joonis 6). 

 

Joonis 6. Trassikoridor mitme jaamateega lõikudes (aluskaart: Maa-amet) 

Teemaplaneeringuga määratakse ära raudtee ülesõidukohad (vt peatükk 3.2). Üldjuhul peab 

raudtee ülesõidukohal olema 50 meetri kauguselt äärmisest rööpast sõidukijuhile tagatud 

rongi nähtavus 400 meetri kauguselt (nn nähtavuskolmnurk). Trassikoridori määramisel on 

lisatud mõlemale poole kohustuslikku nähtavuskolmnurka 5 m puhverala (vt Joonis 7).  

 

Joonis 7. Trassikoridor nähtavuskolmnurgaga lõikudes (aluskaart: Maa-amet) 

Ellamaalt Ristile kulgeb raudteetrass 6,5 km pikkusel lõigul paralleelselt Nissi valla piiriga, 

jäädes sellest 21-25 m kaugusele. Teemaplaneeringuga määratakse trassikoridor Lääne-

Nigula valla piires, Nissi valla osas on raudteetrass kavandatud Nissi valla üldplaneeringuga.  

Trassikoridor 

Trassikoridor 

Trassikoridor 

Trassikoridor 

35 m 

35 m 
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Raudteetrassi koridori ei ole hõlmatud peatuskohti teenindavad parklad, uued 

juurdepääsuteed (kui olemasolev juurdepääs kavandatakse sulgeda) ning veoalajaamade 

ühendused. Joonistele on kantud eelnimetatud objektide võimalik asukoht, täpne asukoht 

ning lahendus töötatakse välja planeeringu või ehitusprojekti koostamise käigus.  

Raudteetrassi koridori kasutamise põhimõtteid ja tingimusi on kirjeldatud peatükis 4.  

3.1.1. Lääne-Nigula vald 

Ellamaa-Risti jaamavahe 

(vt teemaplaneeringu joonis Ellamaa-Risti jaamavahe) 

Võimalik õgvendus A9 Ellamaa peatuskoha juures 

Lääne maakonnas algab raudteetrass Lääne-Nigula vallas Piirsalu külas. Projektkiiruse 160 

km/h saavutamiseks tuleb ehitusprojekti käigus kaaluda õgvendus A9 rajamist Piirsalu küla ja 

Harju maakonna Nissi valla Ellamaa küla piirile. Raudteetrassi õgvendatava lõigu pikkus on 

635 m, raudtee telje ligikaudne muutus kõveriku keskkohas võrreldes ajaloolise trassiga <10 

m. Lääne maakonnas võimalik õgvendus A9 kõrvalolevaid kinnistuid ei hõlma. 

Edasi kulgeb raudteetrass läbi Piirsalu ja Rõuma külade kuni Risti alevikuni olemasoleval 

raudteetammil. 6,5 km pikkusel lõigul kulgeb raudteetrass paralleelselt Nissi valla piiriga, 

jäädes sellest 21-25 m kaugusele. Teemaplaneeringuga määratakse trassikoridor Lääne-

Nigula valla piires, Nissi valla osas on raudteetrass kavandatud Nissi valla üldplaneeringuga.  

Risti peatuskoht 

Olemasolev raudteetrass võimaldab Risti alevikus projektkiirust kuni 100 km/h. 160 km/h 

saavutamiseks tuleks raudtee telge õgvendada hoonestusega aladel, sh lammutada mitu 

hoonet. Teemaplaneeringuga on suuremahulisest õgvendusest loobutud, õgvendus A8 

seisneb väikesemahulises trassi korrigeerimises, mis kõrvalolevaid kinnistuid ei puuduta.  

Risti peatuskohale on 2 võimalikku asukohta: 

 Variant A: Peatuskoht asub ajaloolise jaamahoone lähedal, olemasolevast 

bussipeatusest 570 m kaugusel. Platvorm asub kahe jaamatee vahel, jaamateede 

pikendamine kaubavedude jaoks (etapp 2) on võimalik Haapsalu suunal (vt Joonis 8).  

 Variant B: Peatuskoht asub Risti alevikust Tallinna suunas, olemasolevast 

bussipeatusest 200 m kaugusel (platvormi läänepoolne ots asub Heki tn pikendusel). 

Platvorm asub kahe jaamatee vahel, jaamateede pikendamine kaubavedude jaoks 

(etapp 2) on võimalik Tallinna suunal. Selle lahenduse puhul tuleb olemasolevat 

raudteetrassi muuta (1 plaanikõveriku asemele kavandada 3 plaanikõverikku), trassi 

telg nihkub võrreldes ajaloolise trassiga maksimaalselt 29 m lõuna poole (vt Joonis 9). 
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Joonis 8. Risti peatuskoht variant A (aluskaart: Maa-amet) 

 

Joonis 9. Risti peatuskoht variant B (aluskaart: Maa-amet) 
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Risti - Palivere jaamavahe 

(vt teemaplaneeringu joonis Risti-Palivere jaamavahe) 

Alates Risti alevikust kuni endise Jaakna peatuskohani on raudteetrass kavandatud 

olemasolevale raudteetammile.  

Võimalik õgvendus A7 endise Jaakna peatuskoha juures 

Projektkiiruse 160 km/h saavutamiseks tuleb ehitusprojekti käigus kaaluda õgvendus A7 

rajamist. Olemasolev raudteetrass võimaldab antud lõigus projektkiirust kuni 100 km/h. 

Raudteetrassi õgvendatava lõigu pikkus on 1268 m, raudtee telje ligikaudne muutus kõveriku 

keskkohas võrreldes ajaloolise trassiga <70 m. Raudteetrass nihkub teisele poole Jaakna 

raudteehoonet ning suundub olemasolevale raudteetammile tagasi enne elamumaa 

sihtosttarbega Valguse kinnistut. Raudtee telg jääb Valguse kinnistul asuvast elamust 18 m 

kaugusele, kinnistule tuleb tagada uus juurdepääs. Kokku hõlmab võimalik õgvendus 3 

maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistut (kat. tunnus 68001:002:0941; 68001:002:0821; 

68001:002:0050).  

Kohe pärast õgvendust A7 algab õgvendus A6.  

Võimalik õgvendus A6 Jaakna ja Luigu küla piiril 

Projektkiiruse 160 km/h saavutamiseks tuleb ehitusprojekti käigus kaaluda õgvendus A6 

rajamist. Olemasolev raudteetrass võimaldab antud lõigus projektkiirust kuni 120 km/h. 

Raudteetrassi õgvendatava lõigu pikkus on 1871 m, raudtee telje ligikaudne muutus kõveriku 

keskkohas võrreldes ajaloolise trassiga <80 m. Kokku hõlmab võimalik õgvendus 5 

maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistut (kat. tunnus 68001:002:0189; 68001:002:0690; 

68001:002:0188; 77601:003:0354; 77601:003:0400). 

Edasi kulgeb raudteetrass läbi Luigu küla kuni Palivere (Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla 

maantee) viaduktini olemasoleval raudteetammil.  

Võimalik õgvendus A5 Palivere viadukti juures 

Projektkiiruse 160 km/h saavutamiseks tuleb ehitusprojekti käigus kaaluda õgvendus A5 

rajamist. Raudteetrassi õgvendatava lõigu pikkus on 1519 m, raudtee telje ligikaudne 

muutus kõveriku keskkohas võrreldes ajaloolise trassiga <10 m. Võimalik õgvendus A5 

kõrvalolevaid kinnistuid ei läbi. 

Tehniliselt on võimalik mahutada Palivere viadukti alla paralleelselt raudteega 

juurdesõidutee kinnistule kat. Tunnusega 77601:003:0227. Täpne lahendus antakse 

ehitusprojekti koostamise käigus.  

Palivere peatuskoht 

Peatuskoht asub ajaloolise jaamahoone lähedal ning olemasolev bussipeatus on 360 m 

jalgsikäigu kaugusel. Platvorm asub kahe jaamatee vahel, jaamateede pikendamine 
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kaubavedude jaoks (etapp 2) on võimalik Tallinna suunal (vt Joonis 10). Etapi 2 

realiseerumine eeldab Haapsalu maantee (tee nr 77600125) ülesõidu sulgemist, kuna 

jaamateede keskpaigas ülesõite olla ei tohi. Trassikoridor võimaldab jaamateed rajada 

mõlemale poole peateed. 

 

Joonis 10. Palivere peatuskoha võimalik asukoht (aluskaart: Maa-amet) 

Palivere-Taebla jaamavahe 

(vt teemaplaneeringu joonis Palivere-Taebla jaamavahe) 

Võimalik õgvendus A4 Allikmaa külas 

Projektkiiruse 160 km/h saavutamiseks tuleb ehitusprojekti käigus kaaluda õgvendus A4 

rajamist. Olemasolev raudteetrass võimaldab antud lõigus projektkiirust kuni 100 km/h. 

Raudteetrassi õgvendatava lõigu pikkus on 1599 m, raudtee telje ligikaudne muutus kõveriku 

keskkohas võrreldes ajaloolise trassiga <100 m. Kokku hõlmab võimalik õgvendus 12 

maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistut (kat. tunnus 77601:003:0194; 77601:003:0007; 

77601:003:0004; 77601:003:0316; 77601:003:0049; 77601:003:0791; 77601:003:1130; 

77601:003:0093; 77601:003:0317; 77601:003:0261; 77601:003:0062; 77601:003:0333).  

Edasi kulgeb raudteetrass läbi Allikmaa, Turvalepa, Võntküla, Kedre, Pälli ja Leediküla külade 

olemasoleval raudteetammil.  

 

 



Teemaplaneering „Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudteetrassi koridori asukoha määramine“  

33 

 

Võimalik õgvendus A3  Leedikülas 

Projektkiiruse 160 km/h saavutamiseks tuleb ehitusprojekti käigus kaaluda õgvendus A3 

rajamist. Raudteetrassi õgvendatava lõigu pikkus on 507 m, raudtee telje ligikaudne muutus 

kõveriku keskkohas võrreldes ajaloolise trassiga <6 m. Võimalik õgvendus kõrvalolevaid 

kinnistuid ei läbi. 

Võimalik õgvendus A2 Pälli külas 

Projektkiiruse 160 km/h saavutamiseks tuleb ehitusprojekti käigus kaaluda õgvendus A2 

rajamist. Raudteetrassi õgvendatava lõigu pikkus on 970 m, raudtee telje ligikaudne muutus 

kõveriku keskkohas võrreldes ajaloolise trassiga <26 m. Võimalik õgvendus hõlmab 1 

maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistut (kat. tunnus 77601:001:1680). 

Taebla peatuskoht 

Taebla peatuskohale on 2 võimalikku asukohta: 

 Variant A: Peatuskoht rajatakse olemasoleva jaama ning Taebla-Kullamaa maantee 

(tee nr 16136) ülesõidu vahele. Platvorm asub kahe jaamatee vahel, jaamateede 

pikendamine kaubavedude jaoks (etapp 2) on võimalik Haapsalu suunal (vt Joonis 

11). Variant A eeliseks on võimalus luua tulevikus ühendus raudteejaamast loodes 

asuvate tööstusettevõtetega.  

 Variant B: Peatuskoht rajatakse Taebla-Kullamaa maanteest Tallinna poole. Platvorm 

asub kahe jaamatee vahel, jaamateede pikendamine kaubavedude jaoks (etapp 2) on 

võimalik Tallinna suunal (vt Joonis 12). Etapp 2 korral on võimalik realiseeritav 

jaamateede kasulik pikkus kuni 550 m, mis tähendab et Taeblas ei saaks korraldada 

tavapärase pikkusega kaubarongide kohtumisi26. Samuti on tulevikus raskendatud 

ühenduse loomine raudteejaamast loodes asuvate tööstusettevõtetega. 

                                                
26

 Kaubavedude puhul on jaamateede kasulik pikkus üldjuhul 720 m (50 tingvagunit) 
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Joonis 11. Taebla peatuskoha variant A (aluskaart: Maa-amet) 

 

Joonis 12. Taebla peatuskoha variant B (aluskaart: Maa-amet) 
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Võimalik õgvendus A1 Kadarpiku külas 

Projektkiiruse 160 km/h saavutamiseks tuleb ehitusprojekti käigus kaaluda õgvendus A1 

rajamist. Raudteetrassi õgvendatava lõigu pikkus on 914 m, raudtee telje ligikaudne muutus 

kõveriku keskkohas võrreldes ajaloolise trassiga <17 m. Kokku hõlmab võimalik õgvendus 2 

maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistut (kat. tunnus 77601:001:0486, 77601:001:0502). 

3.1.2. Ridala vald (Laheva küla-Haapsalu linn) 

Taebla-Uuemõisa  jaamavahe 

(vt teemaplaneeringu joonis Taebla-Uuemõisa jaamavahe) 

Ridala vallas kulgeb raudteetrass läbi Laheva, Kadaka ja Uuemõisa külade kuni Haapsalu 

linnani olemasoleval raudteetammil.  

Uuemõisa peatuskoht  

Väljakujunenud asustusstruktuurist lähtudes on Uuemõisa peatuskoht planeeritud Ehitajate 

tee Tallinna poolsesse serva, ajaloolise peatuskoha kohale (vt Joonis 13). Platvorm paikneb 

peatee ääres. 

 

Joonis 13. Uuemõisa peatuskoha võimalik asukoht (aluskaart: Maa-amet) 
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3.1.3. Haapsalu linn 

(vt teemaplaneeringu joonis Haapsalu-Rohuküla jaamavahe) 

Kastani peatuskoht 

Väljakujunenud asustusstruktuurist lähtudes on Kastani peatuskoht planeeritud Vahtra 

tänava pikendusele, platvorm paikneb peatee ääres. Peatuskoha juurdepääsutee on 

planeeritud vastavalt linna üldplaneeringus ette nähtud tänavamaale (vt Joonis 14). 

Ehitusprojekti koostamisel tuleb arvestada lõigul Uuemõisa peatuskoht-Lihula mnt viadukt 

uue, raudteega paralleelselt kulgeva jaotustänava võimaliku rajamisega. 

 

Joonis 14. Kastani peatuskoha võimalik asukoht (aluskaart: Maa-amet) 

Olemasolev raudteetrass võimaldab Haapsalu linnas Kastani peatuskohast kuni Haapsalu 

jaamani projektkiirust kuni 100 km/h. Antud kõveriku õgvendamine ei ole mõistlik, kuna 

eeldaks mitme hoone lammutamist ja Lihula mnt viadukti ümberehitamist.  

Haapsalu peatuskoht 

Riisipere-Haapsalu ja Haapsalu-Rohuküla raudteelõikude ühendamiseks on planeeritud 

otseläbimurre (trassialternatiiv D). Kuna eeldatavasti hakkab osade rongide lõpp-peatuseks 

olema Haapsalu jaam ja osal Rohuküla sadam, siis on Haapsalu jaama kavandatud 2 

peatuskohta (vt Joonis 15): 
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 Variant A: Peatuskoht asub Rohuküla otseläbimurdel, jaamahoonest 85 m kaugusel 

vahetult enne Kiltsi tee maanteesilda. Platvorm paikneb kahe jaamatee vahel, millest 

üks on Rohukülla suunduv peatee ja teine tupiktee.  

 Variant B: Peatuskoht asub ajaloolise jaamahoone ees, uus platvorm paikneb kahe 

jaamatee vahel. Teemaplaneeringuga määratud trassikoridor võimaldab kasutada 

reisijateveoks ka ajaloolist platvormi. 

Võimalik on välja ehitada vaid peatuskoha variant A või A ja B kombinatsioon.  

 

Joonis 15. Haapsalu peatuskohtade võimalikud asukohad (aluskaart: Maa-amet) 
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Rohuküla poole suunduval lõigul ületab raudteetrass Kiltsi tee, läbib Kiltsi tee 2b 

tootmismaad (kat. tunnus 18301:017:0013) ja ületab Lao tänava. Kulgeb läbi Paralepa 

parkmetsa (kat. tunnus 18301:016:0026) ja Paralepa haljasala (kat. tunnus 18301:016:0043) 

ning suundub pärast Ranna teega ristumist olemasolevale raudteetammile. Rajada tuleb uus 

raudteetamm umbes 1540 m pikkuses lõigus.  

3.1.4. Ridala vald (Haapsalu linn-Rohuküla) 

Haapsalu-Rohuküla jaamavahe  

(vt teemaplaneeringu joonis Haapsalu-Rohuküla jaamavahe) 

Ridala vallas kulgeb raudteetrass läbi Kiltsi, Kure ja Nõmme külade olemasoleval 

raudteetammil.  

Õgvendus A11 Rohuküla külas 

Projektkiiruse 160 km/h saavutamiseks tuleb ehitusprojekti käigus kaaluda õgvendus A11 

rajamist. Raudteetrassi õgvendatava lõigu pikkus on 639 m, raudtee telje ligikaudne muutus 

kõveriku keskkohas võrreldes ajaloolise trassiga <5 m. Õgvendus A11 hõlmab 3 

maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistut (kat. tunnus 67401:001:0780; 67401:002:0652; 

67401:002:0341).  

Perspektiivne peatuskoht Nõmme külas  

Perspektiivne peatuskoht asub Paralepa tee (nr 16120) ülesõidu lähiümbruses. Kehtivate 

planeeringutega on piirkonda kavandatud rohkelt uusarendusi, mistõttu on tulevikus 

eeldada olulist elanike/rongi kasutajate arvu kasvu. 

Rohuküla peatuskoht 

Rohuküla peatuskohale on 2 võimalikku asukohta (vt Joonis 16): 

 Variant A: Peatuskoht asub olemasoleva raudteetammi lõpus, enne Lõppe tee 

ülesõitu. Sadamahoone jääb platvormist 400 m jalgsikäigu kaugusele.  

 Variant B: Peatuskoht on viidud 250 m võrra Hiiumaa reisilaevade kai poole. Platvorm 

on planeeritud parkimisplatsi ja reisilaevade pealesõidutee vahele. Sadamahoone 

jääb platvormist 30 m jalgsikäigu kaugusele. Variant B eeldab parkla ja selle 

juurdepääsutee ümberehitust (juurdepääs läbi Lõppe tee ülesõidu). Võimalik raudtee 

pikendus hõlmab 1 maatulundusmaa sihtotstarbega (kat. tunnus 67401:002:0881) ja 

3 transpordimaa sihtotstarbega (kat. tunnus 67401:002:0598; 67401:002:0516; 

67401:001:0738) kinnistut.  
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Joonis 16. Rohuküla peatuskoha võimalikud asukohad (aluskaart: Maa-amet) 

3.1.5. Reisirongidele võimaldatavad projektkiirused  

Reisirongidele võimaldatavad projektkiirused on toodud Tabel 9. Tabelis toodud kiirused on 

saavutatavad juhul kui viiakse ellu planeeringus kirjeldatud õgvendused.   

Tabel 9. Reisirongide võimaldatavad projektkiirused planeeritud raudteetrassil 

JAAMAVAHE/JAAM   
ALGUS 

(piketaaž) 

LÕPP 

(piketaaž) 
km/h 

   

Haapsalu-Rohuküla peatee 0+000 0+600 60 

      0+600 7+039 160 

  Haapsalu jaam jaama peatee ja kõrikud -0+300 0+600 80 

  Haapsalu-Taebla peatee 0+600 1+600 100 

     1+600 11+000 160 

 Taebla jaam jaama peatee ja kõrikud 11+000 11+900 160 

  Taebla-Palivere peatee 11+900 21+400 160 

Palivere jaam jaama peatee ja kõrikud 21+400 22+400 160 

Palivere-Risti peatee 22+400 31+300 160 

Risti jaam jaama peatee ja kõrikud 31+300 32+500 100 
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JAAMAVAHE/JAAM   
ALGUS 

(piketaaž) 

LÕPP 

(piketaaž) 
km/h 

   

Risti-Turba peatee 32+700 32+800 100 

    32+800 46+000 160 

   Turba jaam jaama peatee ja kõrikud 45+800 49+900 160 

  Turba-Riisipere peatee 46+900 51+800 160 

      51+800 52+300 140 

 Riisipere jaam jaama peatee ja kõrikud 52+300 53+600 140 

  

  

3.2. Raudteeületuskohad ja eritasandilised ristumised  

Eritasandilised ristumised on sillad ja viaduktid. Raudteeületuskohad on tee ja raudtee 

samatasandilised lõikumise alad. Raudteeületuskohad jagunevad ülesõidukohtadeks 

(sõidukid) ja ülekäigukohtadeks (kergliiklejad). Teemaplaneeringus käsitletakse 

raudteeületuskohtadena teemaplaneeringuga kavandatava raudtee ja tee samatasandilisi 

ristumisi.  

Ülesõidukohad  ja eritasandilised ristumised 

Raudteetrassil on kokku 3 eritasandilist ristumist ning 30 samatasandilist ristumist kõrval- ja 

tugimaanteede, kohalike ning isetekkeliste teedega.  

Avalikult kasutatavad ülesõidukohad jaotatakse kolme kategooriasse lähtuvalt ülesõidukohta 

ööpäevas läbiva raudteeveeremi ja ülesõidukohta ületavate sõidukite arvu korrutisest (vt 

Tabel 10). Praeguse sõiduteede liiklussageduse ning prognoositava raudtee liiklusgraafiku27 

alusel kuuluvad kõik Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudtee ülesõidukohad Lääne maakonnas 

III kategooriasse. Lõpliku ülesõidukoha kategooria määrab raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja 

või raudteeinfrastruktuuri omanik või muu valdaja raudteeveeremi ja sõidukite liikluse 

intensiivsuse kontrollimisel fikseeritud liiklusmahtude alusel. 

Tabel 10. Ülesõidukoha kategooriad 

KATEGOORIA Ülesõidukohta läbiva raudteeveeremi ja ületavate sõidukite arvu korrutis 
(ööpäevas) 

I Üle 300 000 

II 30 000 - 300 000 

III Alla 30 000 

 
III kategooria raudteeülesõidukohad peavad olema varustatud automaatse 

foorisignalisatsiooniga, tõkkepuude vajadus määratakse iga ülesõidukoha osas individuaalse 

riskianalüüsi alusel. Raudteeületuskoha kate on raudbetoonist, kummist, puidust, 

                                                
27

 Riisipere-Haapsalu lõigul 16 rongikoosseisu (8x edasi-tagasi) ja Haapsalu-Rohuküla lõigul 8 rongikoosseisu (4x 
edasi-tagasi). 
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asfaltbetoonist või betoonist valmistatud kate, mis asub rööbaste vahel ja mõlemal pool 

raudteed kuni ühe meetri kaugusel rööpast.  

III kategooria ülesõidukohal peab olema 50 meetri kauguselt äärmisest rööpast sõidukijuhile 

tagatud rongi nähtavus 400 meetri kauguselt (vt Joonis 7). Sõidukijuhile läheneva rongi 

nähtavuse tagamiseks tuleb nähtavuskolmnurga alas maha raiuda kasvavad puud ja võsa. Kui 

III kategooria ülesõidukohal ei ole tagatud nõuetekohane nähtavuskolmnurk (näiteks ehitise 

või maastikust tuleneva eripära tõttu), veeremi liikumiskiirus on suurem kui 25 km/h ja 

ülesõidukohta läbiva raudteeveeremi ja ületavate sõidukite arvu korrutis ööpäevas on üle 

800, tuleb ülesõidukohale paigaldada lisaks foorile ka tõkkepuud.  

Teemaplaneeringuga jagatakse ülesõidukohad 3 kategooriasse: säilitatavad ülesõidud; 

suletavad ülesõidud; ning ülesõidud, mille säilitamist kaalutakse ehitusprojekti koostamisel. 

Sulgemisotsuse tegemisel on lähtutud ülesõidukoha kasutuskoormusest, olemasolevat 

asustusstruktuurist sh töökohtade ja teenuste paiknemisest, alternatiivsete ligipääsude 

olemasolust ning teede- ja sideministri 9.07.1999. a määruses nr 39 „Raudtee 

tehnokasutuseeskirja kinnitamine“ lisas 4 „Raudteeülesõidu- ja ülekäigukoha ehitamise, 

korrashoiu ja kasutamise juhend“ toodud nõuetest. 

„Suletavateks ülesõitudeks“ on määratud eelkõige isetekkelised, metsa väljaveoks või 

põllumaade hooldamiseks kasutatavad teed, mille kasutuskoormus on väike.  

Kategooriasse „ülesõidud, mille säilitamist kaalutakse ehitusprojekti koostamisel“ 

kuuluvatele ülesõitudele viiakse ehitusprojekti raames läbi riskianalüüs, kus hinnatakse nii 

ületuskoha põhjendatust (kas seal on piisavalt ületajaid, kas see ühtib elanike 

liikumisteedega) ning samas ka ületuskoha loomise võimalust (kas seal on piisavalt hea 

nähtavus nii ületajale kui ka veeremijuhile).  

Täpsed ülesõitude asukohad ning lahendused töötatakse välja ehitusprojekti koostamise 

käigus.  

Kergliiklejate ohutu ülepääs raudteest tuleb tagada kõikides ülesõidukohtades. 

Ülekäigukohad 

Teemaplaneeringus on välja toodud vaid need ülekäigukohad, mis ei ole seotud 

ülesõidukohtadega. Ülekäigukohtade võimalike asukohtade määramisel on arvestatud 

peatuskohtade paiknemist ning kergliiklejate harjumuspäraseid liikumissuundi puhkealadele 

või marsruudil kodu-töö-kodu või kodu-teenus-kodu.  

Ülekäigukohale tuleb paigaldada tõkked, mis takistavad jalgratturitel ja jalakäijatel 

otsesuunas raudteele liikumist. Täpsed ülekäikude asukohad ning lahendused töötatakse 

välja ehitusprojekti koostamise käigus. 
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3.2.1. Lääne-Nigula vald 

Lääne-Nigula valla raudteeületuskohad ja eritasandilised ristumised on toodud Tabel 11, 

Tabel 12 ja Tabel 13 ning teemaplaneeringu joonistel Ellamaa-Risti jaamavahe, Risti-Palivere 

jaamavahe, Palivere-Taebla jaamavahe ja Taebla-Uuemõisa jaamavahe. 

Tabel 11. Ülesõidukohad Lääne-Nigula vallas 

NR TEE NR TEE LIIK TEE NIMETUS AASTA 
KESKMINE 
KOORMUS 

(autot/öp)* 

MÄRKUSED KAT 

1 numbrita - Metsa väljaveo tee/ 
isetekkeline tee 

5 Sulgeda. - 

2 5180380 kohalik tee Õmma tee 1 Sulgeda. - 

3 16151 kõrval-
maantee 

Risti-Kuijõe (Paldiski  
maantee Risti 
asulas) 

474 Säilitada, nähtavuskolmnurka 
pole hoonestuse tõttu võimalik 
tagada. 

III 

4 numbrita - Ääsmäe-Haapsalu-
Rohuküla maantee 
ja Kolge tee vaheline 
ühendustee 

3 Sulgeda - 

5 numbrita - Koikse tee (nr 
6800105) pikendus 

1 Kaaluda säilitamist, 
nähtavuskolmnurka pole 
hoonestuse tõttu võimalik 
tagada. Säilitada ülekäik. 
Ülesõidu sulgemisel luua 
igipääs läbi Kolge tee (nr 
6800098) pikenduse. Teekond 
Valguse (kat. tunnus 
68001:002:0077) ja Koikse-Mäe 
(kat. tunnus 68001:002:0051) 
kinnistutele pikeneks  Haapsalu 
poolt tulles 8,9 km võrra. 
Riskianalüüsi koostamisel tuleb 
hinnata ülesõidu sulgemise 
mõju päästevõimekusele. 
Vajalik luua uus ligipääs 
Valguse kinnistule (kat. tunnus 
68001:002:0077). 

- 

6 numbrita - Ääsmäe-Haapsalu-
Rohuküla maantee 
(Palivere) viadukti 
alused isetekkelised 
teed 

15 
(suvehooajal 

40) 

Sulgeda, kaaluda viadukti alla 
paralleelselt raudteega 
juurdepääsutee loomist 
Haapsalu mnt 27 kinnistule 
(kat. tunnus 77601:003:0227). 
Juurdepääs Palivere viaduktist 
põhjas paiknevale 
suvilapiirkonnale läbi Palivere-
Keedika tee (nr 16161).  

- 

7 7760125 kohalik tee Haapsalu maantee 
Palivere asulas 

627 Säilitada, nähtavuskolmnurka 
pole hoonestuse tõttu võimalik 
tagada. Jaamateede etapp II 
realiseerumisel tuleb ülesõit 
sulgeda.  

III 
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NR TEE NR TEE LIIK TEE NIMETUS AASTA 
KESKMINE 
KOORMUS 

(autot/öp)* 

MÄRKUSED KAT 

8 7760070 - Uustalu tee (metsa 
väljaveo- ja põldude 
ühendustee) 

<1 Sulgeda. Mäe talu 
kasutuselevõtu korral tuleb 
tagada juurdepääs läbi nr 2 
silla/tunneli või läbi ülesõit nr 9 
(vajalik osaline juurdepääsutee 
ehitamine). 

- 

9 7760015 kohalik tee Palivere-Virve-
Ilmajaama tee 

58 hooajal Kaaluda säilitamist, 
nähtavuskolmnurk tagatud. 
Ligipääs läbi Palivere asula 
teede ja Harju-Risti-Riguldi-
Võntküla tee (nr 11230). 
Ülesõit on vajalik põllumaade 
hoolduseks ning selle 
sulgemine toob kaasa 
märkimisväärse ümbersõidu 
vajaduse. 

III 

10 11230 kõrval-
maantee 

Harju-Risti-Riguldi-
Võntküla 

102 Säilitada, nähtavuskolmnurk 
tagatud.  

III 

11 7760030/ 
7760085 

kohalik tee Nigula 
jaamatee/Kalmistu 
tee ühendustee 

27 hooajal Sulgeda, säilitada ülekäik.  - 

12 11230 kõrval-
maantee 

Harju-Risti-Riguldi-
Võntküla 

102 Säilitada, nähtavuskolmnurk 
tagatud.  

III 

13 16103 kõrval-
maantee 

Ridala-Nigula 287 Säilitada, nähtavuskolmnurka 
pole hoonestuse tõttu võimalik 
tagada.  

III 

14 16136 kõrval-
maantee 

Taebla-Kullamaa 
(Tallinna maantee 
Taebla asulas) 

361 Säilitada, nähtavuskolmnurka 
pole hoonestuse tõttu võimalik 
tagada. 

III 

15 numbrita - Teede vaheline 
isetekkeline 
ühendustee 

7 Sulgeda. - 

16 numbrita - Teede vaheline 
isetekkeline 
ühendustee 

<1 Sulgeda; vajadusel 
juurdepääsutee loomine 
kinnistul 67401:011:1020 
paiknevale hoonele läbi Farmi-
Saueaugu tee (kat. tunnus 
67401:011:0099) või Tuusalu 
tee (nr 7760233). 

- 

* Riigimaanteede osas liiklussageduse andmed 2016. a seisuga (allikas: Maanteeamet), kohalike teede osas on 
liiklussageduse hinnang koostatud koostöös kohaliku omavalitsusega. 

Tabel 12. Eritasandilised ristumised Lääne-Nigula vallas 

NR TEE NR TEE LIIK TEE NIMETUS AASTA 
KESKMINE 
KOORMUS 

(autot/öp)* 

MÄRKUSED 

1 9 põhi-
maantee 

Ääsmäe-Haapsalu-
Rohuküla 

3576 Säilitada. 
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NR TEE NR TEE LIIK TEE NIMETUS AASTA 
KESKMINE 
KOORMUS 

(autot/öp)* 

MÄRKUSED 

(maanteeviadukt)  

2 numbrita kohalik tee Metsa väljaveo tee 
(raudteeviadukt)  

5 Kaaluda tunneli rajamist läbi uue 
raudteetammi/olemasoleva silla 
säilitamist.  

* Riigimaanteede osas liiklussageduse andmed 2016. a seisuga (allikas: Maanteeamet), kohalike teede osas on 
liiklussageduse hinnang koostatud koostöös kohaliku omavalitsusega. 

Tabel 13. Ülekäigukohad Lääne-Nigula vallas 

KÜLA/ 

ASULA 

ASUKOHT PÕHJENDUS 

Risti alevik Peatuskoha juurdepääsud Täpsustub ehitusprojekti koostamise käigus pärast peatuskoha 
asukohavaliku tegemist. 

Jaakna Koikse tee (nr 6800105) 
pikendus 

Piirkonna elamuid kasutatakse suvilatena, vajalik tagada 
kergliiklejate ohutus. 

Palivere 
alevik 

Palivere platvormi mõlemas 
servas, Liiva ja Kooli tänava 
pikendusel 

Peatuskoha juurdepääs, liikumine elu- ja töökohtade, 
haridusasutuste ja puhkealade vahel. 

Võntküla, 
Leediküla, 
Kedre küla 

Nigula Jaama/Kalmistu tee  
ühendustee 

Leediküla kalmistu juurdepääs. 

Taebla 
alevik 

Peatuskoha juurdepääsud Täpsustub ehitusprojekti koostamise käigus pärast peatuskoha 
asukohavaliku tegemist. 

 

3.2.2 Ridala vald (Laheva küla-Haapsalu linn) 

Ridala valla raudteeületuskohad on toodud Tabel 14 ning teemaplaneeringu joonisel Taebla-

Uuemõisa jaamavahe. 

Tabel 14. Ülesõidukohad Ridala vallas (Laheva küla-Haapsalu linn) 

NR TEE NR TEE LIIK TEE NIMETUS AASTA 
KESKMINE 
KOORMUS 

(autot/ööp)* 

MÄRKUSED KAT 

17 numbrita - Metsa väljaveo tee / 
isetekkeline tee 

<1 Sulgeda. - 

18 16108 kõrval-
maantee 

Herjava-Võnnu 191 Säilitada, nähtavuskolmnurka 
ei ole võimalik hoonestuse 
tõttu tagada. 

III 

19 6740415 metsatee Uuemõisa metsatee 
(RMK hooldamisel) 

<1 Sulgeda. - 

20 6740170; 
6740108 

kohalik tee Ehitajate tee; Erja-
Uuemõisa tee 
ühispunkt 

Hooajal 82 
(juurdepääs 
aiamaadele) 

Säilitada, nähtavuskolmnurka 
ei ole võimalik hoonestuse 
tõttu tagada. 

III 

21 6740195 eratee Paisuma tee  2, hooajal 30 
(juurdepääs 
aiamaadele) 

Olemasolev ülesõit Paisumaa 
tee kaudu sulgeda ning rajada 
uus ülesõit/tunnel 100 m 

III 
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NR TEE NR TEE LIIK TEE NIMETUS AASTA 
KESKMINE 
KOORMUS 

(autot/ööp)* 

MÄRKUSED KAT 

eemale Rannarootsi tee 
kaudu (läbi Lõunakaare 2 
kinnistu, kat tunnus 
67401:009:0239). Uuel 
ülesõidul on 
nähtavuskolmnurk tagatud. 
Tagada tuleb juurdepääs Elisa 
Eesti AS-le kuuluvale 
mobiilside mastile. 

* Riigimaanteede osas liiklussageduse andmed 2016. a seisuga (allikas: Maanteeamet), kohalike teede osas on 
liiklussageduse hinnang koostatud koostöös kohaliku omavalitsusega. 

3.2.3 Haapsalu linn  

Haapsalu linna raudteeületuskohad ja eritasandilised ristumised on toodud Tabel 15, Tabel 

16 ja Tabel 17 ning teemaplaneeringu joonisel Haapsalu-Rohuküla jaamavahe. 

Tabel 15. Ülesõidukohad Haapsalu linnas 

 TEE NR TEE LIIK TEE NIMETUS AASTA 
KESKMINE 
KOORMUS 

(autot/ööp)* 

MÄRKUSED KAT 

22 1830134 kohalik tee Kiltsi tee 
(Ääsmäe-
Haapsalu-
Rohuküla 
maantee nr 9 
osa) 

2471 Säilitada, ehitusprojekti 
koostamisel kaaluda 
kahetasandilise ristmiku 
vajadust. 

III 

23 1830100 kohalik tee Ungru tee 
(kõrvalmaantee 
nr 16120 osa) 

35, hooajal 
120 

(juurdepääs 
Paralepa 
randa) 

Sulgeda; muuta tee 
trajektoori; ligipääs Ranna tee 
(nr 1830072) kaudu (vt Joonis 
17). 

- 

24 1830072 kohalik tee Ranna tee 85+Ungru tee 
koormus 

Säilitada, nähtavuskolmnurka 
ei ole võmalik kavandatud 
hoonestuse ja looduskaitseala 
tõttu tagada.  

III 

* Riigimaanteede osas liiklussageduse andmed 2016. a seisuga (allikas: Maanteeamet), kohalike teede osas on 
liiklussageduse hinnang koostatud koostöös kohaliku omavalitsusega. 
 

Tabel 16. Eritasandilised ristumised Haapsalu linnas 

NR TEE NR TEE LIIK TEE NIMETUS AASTA 
KESKMINE 
KOORMUS 

(autot/öp)* 

MÄRKUSED 

23 1830185 kohalik tee Lihula mnt 
(Haapsalu-Laiküla 
tugimaantee nr 31 

1495 Võimalusel säilitada. 
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NR TEE NR TEE LIIK TEE NIMETUS AASTA 
KESKMINE 
KOORMUS 

(autot/öp)* 

MÄRKUSED 

osa) 

 

 

Joonis 17. Ranna ja Ungru tee ümberehituse võimalik lahendus 

Tabel 17. Ülekäigukohad Haapsalu linnas 

ASUKOHT PÕHJENDUS 

Vahtra tn pikenduse ja Tööstuse tänava 
ühendustee 

Peatuskoha juurdepääs, liikumine puhkealadele. 

Kastani piirkonna ja Tööstuse tn tootmisala 
ühendustee 

Liikumine töö, kodu ja puhkealade vahel. 

Raudteetammi tee ja Pargi tn ühendustee Ühendab Lihula mnt viaduktist lõunas asuvat elamupiirkonda 
Haapsalu keskusega. Liikumine kodu, töö ja teenuste vahel.  

Haapsalu raudteejaama lõunapoolne ots Peatuskoha juurdepääs, raudteejaama ja Paralepa vaheline 
kergliiklustee. 

Ungru tee pikendus (Paralepa ranna suunas) Liikumine puhkealadele. 

 

3.2.4 Ridala vald (Haapsalu linn-Rohuküla)  

Ridala valla raudteeületuskohad on toodud Tabel 18 ja Tabel 19 ning teemaplaneeringu 

joonisel Haapsalu-Rohuküla jaamavahe. 

Tabel 18. Ülesõidukohad Ridala vallas (Haapsalu linn-Rohuküla) 

 TEE NR TEE LIIK TEE NIMETUS AASTA 
KESKMINE 

KOORMUS 

(autot/ööp)* 

MÄRKUSED KAT 

25 6740090 eratee Kivisilla tee  <1 Sulgeda, säilitada ülekäigukoht. 
Ligipääs Ääsmäe-Haapsalu-
Rohuküla maantee (nr 9) kaudu. 

- 
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26 6740248 eratee Majaka tee  <1 Kaaluda säilitamist, 
nähtavuskolmnurka pole 
võimalik looduskaitseala tõttu 
rajada. Alternatiivne ligipääs 
puudub, võimalusel tagada 
RMK-le tehnoloogiline ülesõit 
Paralepa ülemise majaka 
kasutamiseks. 

III 

27 16120 kõrval-
maantee 

Paralepa tee 93 Säilitada, nähtavuskolmnurka ei 
ole võimalik planeeritud 
hoonestuse pärast tagada.  

III 

28 6740083 kohalik tee Nõmme tee  40 Säilitada, nähtavuskolmnurka ei 
ole võimalik olemasoleva ja 
planeeritud hoonestuse pärast 
tagada.  

III 

29 numbrita - Raudteetammi 
kasutamine teena 
ja isetekkelised 
teed 

15 Sulgeda; ligipääs Lõppe (nr 
6740333) ja Mastialuse (nr 
6740081) tee kaudu.  

- 

30 6740333 eratee Lõppe tee, Vormsi 
jäätee pealesõit 

20, Vormsi 
jäätee puhul 

kuni 580. 
Platvormi 
variant B 

puhul 
lisanduvad 

parkla 
kasutajad 

Ülesõidu rajamise vajadus 
peatuskoha variant B puhul. 
Säilitada, nähtavuskolmnurka ei 
ole võimalik olemasoleva 
hoonestuse pärast tagada. 

III 

* Riigimaanteede osas liiklussageduse andmed 2016. a seisuga (allikas: Maanteeamet), kohalike teede osas on 
liiklussageduse hinnang koostatud koostöös kohaliku omavalitsusega. 

 

Tabel 19. Ülekäigukohad Ridala vallas (Haapsalu linn-Rohuküla) 

KÜLA/ 

ASULA 

ASUKOHT PÕHJENDUS 

Kiltsi küla Kivisilla tee (nr 6740090) Liikumine puhkealadele. 

 

3.3. Piirded 

Ehitusprojekti koostamise käigus selgitatakse välja kohad, kus raudtee peab olema 

ümbritsevast keskkonnast piiratud. Piirded on vajalikud eelkõige kohtades, kus on oht, et 

raudteed hakatakse ületama selleks mitte ettenähtud kohtades. Sellisteks on näiteks 

olemasolevad ülesõidu- ja ülekäigukohad, mis on kavas sulgeda.  

Piiretena on võimalik kasutada nii tehislikke (võrk- ja metallpiirded) kui ka elavtarasid (vt 

Joonis 18). Elavtaradena kasutatakse üldjuhul põõsaid, milles läbimine on ebameeldiv 

(okkad, tihe võra).  
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Joonis 18. Erinevad raudteepiirete lahendused (Allikas: Tehnilise Järelevalve Amet) 

3.4. Elektriraudtee toimimiseks vajalik elektritaristu 

Raudteetrassi koridori määramisel on arvestatud elektriraudtee ruumivajadusega, kuid 

teemaplaneeringu alusel on võimalik rajada ka elektrifitseerimata raudtee või 

elektrifitseerida raudtee järgmises etapis.  

Kuna projekteeritav raudteetrass ühtib olemasoleva elektriraudteega Riisipere jaamas, on 

mõistlik kasutada samasugust elektrivõrku, mille parameetrid on: 

 alalisvool, nominaalpinge – 3,0 kV; 

 poolkompenseeritud, vedrustus riputus ühe ja kahe juhtmega; 

 kontaktjuhtmete jaoks 17 metalltugiposti kilomeetri kohta. 

Veoalajaamad on kavandatud Ristile ja Taeblasse. 

Risti veoalajaam on kavandatud Risti-Kuijõe ülesõidust Tallinna poole, riigi reservmaale (nr 

AT0506070002). Veoalajaama maksimaalne tarbimisvõimsus on 3,7 MW, toide on 

kavandatud Elering AS-le kuuluvast Risti alajaamast 110, 35 või 10 kV pingeastmel. 

Veoalajaam ja Risti alajaam ühendatakse dubleeritud kaabelliiniga, mille orienteeruv pikkus 

on 600 m. Kaabelliini võimalik trass läbib 2 elamumaa sihtotstarbega kinnistut (kat. tunnus 

68001:001:0052; 68001:001:0053). Veoalajaama ja kaabelliinide täpne asukoht selgub 

planeeringu või ehitusprojekti koostamise käigus. 

Taebla veoalajaam on kavandatud Taebla peatuskohast Tallinna poole, maatulundusmaa 

sihtotstarbega Tutimütsi maaüksusele (kat. tunnus 77601:001:0694). Veoalajaama 

maksimaalne tarbimisvõimsus on 3,7 MW, toide on kavandatud Elering AS-le kuuluvast 

Taebla alajaamast 110 või 10 kV pingeastmel. Veoalajaam ja Taebla alajaam ühendatakse 

dubleeritud kaabelliiniga, mille orienteeruv pikkus on 1,36 km. Kaabelliini võimalik trass 

kulgeb paralleelselt Matsu-Metsa teega (nr 7760350) ning läbib 11 maaüksust (kat. tunnus 

77601:001:0404; 77601:001:0802; 77601:001:0668; 77601:001:1770; 77601:001:0801; 

77601:001:0729; 77601:001:0727; 77601:001:0728; 77601:001:0351; 77601:001:0348; 
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77601:001:0810). Veoalajaama ja kaabelliinide täpne asukoht selgub planeeringu või 

ehitusprojekti koostamise käigus. 

3.5. Perspektiivne kaubavedu 

Teemaplaneeringu üheks lähtematerjaliks olev projekt „Ühistransporditeenuse pakkumise 

parandamine Lääne-Harjumaal ja Läänemaal“, sisaldas ka Riisipere-Turba-Risti-Haapsalu-

Rohuküla transpordikoridori ettevõtjate küsitlust. Faktum&Ariko uuringust selgus, et 

kohalike ettevõtete vajadus kaubavedude järele oli 2011. aasta seisuga pea olematu. 

Tõenäoliselt läheks üksnes kaubaveoks vajaliku infrastruktuuri rajamine kallimaks, kui 

loodetav kasu. Kohalikud ettevõtjad nägid raudtee kasu eelkõige reisiraudteena – nii 

mitmedki avaldasid arvamust, et tänu kiirele ja mugavale ühendusele Tallinnaga oleks neil 

Lääne-Harjumaal või Läänemaal võimalus leida (Tallinnast) rohkem spetsialiste, et tagada 

oma ettevõtte kasv ja areng.  

Teemaplaneeringuga on loodud eeldused kaubaveoks ning olemasolevate ja kavandatavate 

tööstus- ja logistikaalade ühendamiseks raudteekoridoriga. Risti, Palivere ja Taebla jaamade 

planeerimisel on arvestatud jaamateede perspektiivse pikendamisega, et seal saaksid 

kohtuda ka kaubarongid (jaamateede etapp 2)28. Raudteega on otstarbekas ühendada 

raudtee lähivööndis paiknevad tööstus- ja logistikaalad (näiteks Palivere, Taebla ja Haapsalu 

Tööstuse tn tööstusalad, Kiltsi tööstuspark, Rohuküla sadam) (vt Joonis 19). Nõudluse 

tekkimisel kavandatakse kaubajaama(de) asukoht ning raudtee lisaharud eraldiseisvate 

planeeringutega ja/või planeerimistingimustega koostöös ettevõtjatega. 

Kaubavedude kavandamisel tuleb läbi viia vähemalt alljärgnevad menetlustoimingud ja 

uuringud: 

 Jaamateede pikendamine (etapp 2) projekteerimistingimuste alusel; 

 Kaubajaamade kavandamine kohaliku omavalitsuse eriplaneeringuga, 

üldplaneeringuga või detailplaneeringuga; 

 Riskianalüüs – arvestada kaupade tüüpe, rongide suurust ja liiklemise sagedust; 

 Müra ja vibratsiooni uuring – lähtuvalt sagedusest ja tüübist. 

Kaubavedude kavandamise etapis tuleb teha koostööd raudtee ja kaubavedude ohutusega 

tegeleva ametiasutusega. 

                                                
28

 Jaamateede kasulik pikkus üldjuhul 720 m (50 tingvagunit).  
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Joonis 19. Raudteetrassi lähiümbruses paiknevad olemasolevad ning planeeritavad 
tööstus- ja logistikaalad, millede ühendamine raudteega võib olla tulevikus otstarbekas. 
Sinine joon tähistab trassikoridori. Lilla ringiga on tähistatud olemasolev ja roosa ringiga 
planeeritud tööstus- või logistikaala (aluskaart: Maa-amet). 
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4. RAUDTEETRASSI KORIDORI KASUTAMISE PÕHIMÕTTED JA 

TINGIMUSED 

Teemaplaneeringuga määratakse Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudtee trassikoridori 

asukoht ning trassikoridoris paiknevate maa-alade üldised kasutamise põhimõtted ja 

tingimused enne raudtee rajamist, ehitamise ajal ja pärast ehitamist.  

4.1. Enne raudtee ehitamist trassikoridoris kehtivad tingimused 

Raudtee trassikoridori alal võib jätkuda olemasolevate katastriüksuste ja kinnistute 

maakatastri sihtotstarbeline maakasutus (va peatükis 5.3 toodud asjaolude puhul). 

Arvestada tuleb raudtee rajamisega kuni raudtee ehitustegevuse alguseni, seda ka maa 

ostmisel-müümisel või rentimisel.  

Planeeringuga reserveeritakse Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudtee trassikoridori maa-ala 

raudtee ehituseks. Uute üld- ja detailplaneeringute koostamisel, projekteerimistingimuste ja 

ehituslubade väljastamisel ning ehitusteatiste ülevaatamisel peab kohalik omavalitsus või 

muu õigusaktiga määratud pädev asutus lisaks trassikoridorile arvestama ka väljapoole 

trassikoridori jäävate veoalajaamade ühenduste, ümberehitatavate/uute teede ning 

peatuskohtasid teenindavate parklate võimalike asukohtadega. Raudteetrassi koridori alale 

koostatavad detailplaneeringud tuleb kooskõlastada Tehnilise Järelevalve Ametiga. 

Projekteerimistingimuste ja ehituslubade eelnõud ning esitatud ehitusteatised tuleb esitada 

Tehnilise Järelevalve Ametile arvamuse avaldamiseks.  

Nn vabaehitiste puhul (ehitised, mis ei vaja ametlikku luba) peab ehitise omanik tagama 

ehitise, ehitamise ja ehitise kasutamise vastavuse raudtee teemaplaneeringule. Juhul kui 

vabaehitis takistab raudtee ehitust või kasutamist kuulub ehitis likvideerimisele, 

likvideerimisega kaasnevad kulud kompenseeritakse vastavalt seadusele.  

4.2. Raudtee ehitamise ajal trassikoridoris kehtivad tingimused 

Planeeringuga määratud raudtee trassikoridoris oleva kinnisasja omanik või valdaja peab 

lubama trassikoridori alal:  

 ehitusmaterjalide ladustamist (ladustamise vajaduse ilmnemisel lepitakse asukoht 

kokku kinnisasja omaniku või valdajaga);  

 ehitusmasinate liikumist (liikumistee lepitakse kokku kinnisasja omaniku või 

valdajaga).  

Kinnisasja omanik või valdaja peab arvestama, et raudtee ehitamise ajal toimuvad trassi 

koridoris ehitustööd. 

Raudtee ehitusaegseid mõjusid on kirjeldatud KSH aruande peatükis 8.1. 
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4.3. Pärast raudtee ehitamist kaitsevööndis kehtivad tingimused 

Pärast raudtee ehitamist kehtivad piirangud vaid raudtee kaitsevööndis, 

teemaplaneeringuga määratud puhverala vabaneb. Olukorras, kus teemaplaneering 

realiseeritakse etapiviisiliselt (jaamateede osaline väljaehitamine, raudtee hilisem 

elektrifitseerimine) jääb planeering kehtima realiseerimata osas. Realiseerimata 

planeeringulahenduse edasise elluviimise võimalust tuleb hinnata vastavalt 

planeerimisseaduses toodud korrale.  

Tegevusi raudtee kaitsevööndis reguleerib ehitusseadustik29. Vastavalt ehitusseadustikule ei 

tohi raudtee kaitsevööndis asuva kinnisasja valdaja oma tegevuse või tegevusetusega 

ohustada liiklust ja takistada nähtavust raudteel. Ilma raudtee omaniku ja Tehnilise 

Järelevalve Ameti nõusolekuta on raudtee kaitsevööndis keelatud:  

 maaparandussüsteemide rajamine, maavara kaevandamine, kaevetööde tegemine;  

 uuendusraie ja muu looduskeskkonda muutva töö tegemine;  

 kergestisüttivate ainete ja lõhkematerjali tootmine ja ladustamine;  

 seadmete ja materjalide ladustamine ja paigaldamine, kui see seab ohtu nähtavuse 

kaitsevööndis;  

 ehitise ehitamine. 

Enne eelkirjeldatud tegevusteks loa andmist on Tehnilise Järelevalve Ametil õigus 

põhjendatud juhul nõuda riskianalüüsi või muu asjakohase analüüsi koostamist, et hinnata 

kavandatud tegevuse mõju raudtee seisukorrale ja raudteeliiklusele. 

Kui kaitsevööndis kasvav mets takistab raudteeliikluse ohutuse tagamiseks vajalikku 

nähtavust või rööpme teljestikust 10 meetri ulatuses kasvav mets on võimaliku tuleohu 

allikas ja kinnisasja omanik ei esita metsa raiumiseks metsateatist ega raiu metsa, või juhul, 

kui raudteeliikluse ohutuse tagamiseks vajalikku nähtavust takistab või on võimaliku tuleohu 

allikaks muu taimestik, mis ei vasta metsamaa tunnustele, ja kinnisasja omanik ei raiu või ei 

niida seda taimestikku, siis on raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja või raudtee muul omanikul 

või valdajal õigus korraldada raudteekaitsevööndis raudteeliikluse ohutuse tagamiseks metsa 

või muu taimestiku raiumine või niitmine. Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja või raudtee muu 

omanik või valdaja teavitab kinnisasja omanikku eelnevalt tööde tegemisest ning tööde 

tegemisel kasutatavatest meetmetest. 

Raudtee kasutusaegseid mõjusid on kirjeldatud KSH aruande peatükis 8.2. 

                                                
29

 EhS § 70 lg 2,  § 73, https://www.riigiteataja.ee/akt/103032017002 
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5. PLANEERINGU ELLUVIIMINE 

5.1. Teemaplaneeringu lahenduse kandmine kohalike omavalitsuste 

üldplaneeringutesse 

Teemaplaneering täpsustab Lääne-Nigula ja Ridala valla ning Haapsalu linna kehtestatud 

(osa)üldplaneeringuid raudtee trassikoridori osas. Uute üld- ja detailplaneeringute 

koostamisel, projekteerimistingimuste ja ehituslubade väljastamisel ning ehitusteatiste 

ülevaatamisel tuleb lisaks trassikoridorile arvestada ka väljapoole trassikoridori jäävate 

veoalajaamade ühenduste, ümberehitatavate/uute teede ning peatuskohtasid teenindavate 

parklate võimalike asukohtadega. Kuni 01.07.2015. a kehtinud planeerimisseaduse § 29¹ 

lõike 5 kohaselt kantakse 30 päeva jooksul pärast teemaplaneeringu kehtestamist Riisipere-

Haapsalu-Rohuküla raudtee trassikoridori asukoht ja kindlaks määratud maa- ja veealade 

üldised kasutamistingimused järgmistesse üldplaneeringutesse: 

 Lääne-Nigula valla osaüldplaneeringud: 

- Risti valla üldplaneering, kehtestatud Risti Vallavolikogu 07.11.2007. a määrusega 

nr 12; 

- Taebla valla üldplaneering, kehtestatud Taebla Vallavolikogu 19.02.2009. a 

otsusega nr 209; 

 Ridala valla üldplaneering, kehtestatud Ridala Vallavolikogu 18.02.2010. a otsusega 

nr 38; 

 Haapsalu linna üldplaneering, kehtestatud Haapsalu Linnavolikogu 24.11.2006. a 
otsusega nr 84. 

Kehtestatud teemaplaneeringu lahenduse üldplaneeringutesse kandmiseks märgitakse 

raudtee trassikoridor üldplaneeringu joonistele ja teemaplaneeringu seletuskiri pannakse 

üldplaneeringu Lisadesse. 

Pärast raudtee kasutuselevõttu lähtutakse planeeringute koostamisel ja 

projekteerimistingimuste väljastamisel raudteest ja selle kaitsevööndist, mitte trassikoridoris 

sätestatud tingimustest. Olukorras, kus teemaplaneering realiseeritakse etapiviisiliselt 

(jaamateede osaline väljaehitamine, raudtee hilisem elektrifitseerimine) jääb planeering 

kehtima realiseerimata osas. Realiseerimata planeeringulahenduse edasise elluviimise 

võimalust tuleb hinnata vastavalt planeerimisseaduses toodud korrale. Need tingimused 

tuleb maakasutustingimusena viia sisse ka üldplaneeringutesse. 

5.2. Raudtee ehituseks vajalike maade ostmine 

Käesolev teemaplaneering ei ole üldisest täpsusastmest tulenevalt raudtee ehituseks vajalike 

maade ostmise otseseks aluseks. Trassikoridoris paiknevate maaüksuste Eesti Vabariigile 
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ostmine toimub ehitusprojekti alusel. Eeldatav maade võõrandamise vajadus on toodud 

Tabel 20. 

Ehitusprojekti koostamise käigus pannakse paika raudtee täpne asukoht ja raudteemaa 

ulatus, sealhulgas hinnatakse kas planeeritud õgvendused on ehitus-tehniliselt teostatavad 

ja otstarbekad. Võõrandamisele ei kuulu kogu raudtee trassikoridori jääv maa, vaid otseselt 

raudtee ehitamiseks ja toimimiseks vajalik maa (raudteetammi lähiümbrus). Üldjuhul on 

vajalik võõrandada maa, mis jääb raudtee keskteljest kuni (10)15-20 m kaugusele. Erandiks 

on juhud, kus raudteest tulenevalt halveneb märgatavalt või muutub ebamõistlikuks 

järelejäänud kinnisasja kasutamine (näiteks lahustükid mõlemal pool raudteetammi, mille 

vahel pole võimalik liikuda).  

Raudtee ehitamiseks vajalike maade ostmiseks peetakse maaomanikega läbirääkimisi, mille 

eesmärk on kokkuleppe saavutamine maa ostmise tingimuste osas. Maade ostmise 

menetlust alustades tellitakse litsentseeritud ja atesteeritud maa hindajalt eksperthinnang 

raudtee ehitamiseks vajalike maa-alade turuväärtuse leidmiseks. Läbirääkimiste käigus 

kuulatakse maaomanike selgitusi ja põhjendusi, tutvustatakse maa hindaja koostatud 

eksperdihinnangu sisu ning täpsustatakse maa võõrandamise tingimusi (hind, valduse 

üleandmise aeg, saagi koristamise ja metsa raiumise võimalus ning muud tingimused). Kui 

maa ostmises ja müümises jõutakse maaomanikuga kokkuleppele, sõlmitakse notariaalselt 

tõestatud leping maa Eesti Vabariigile omandamiseks. Kõik maade omandamisega seotud 

kulutused (maamõõdutööd, müügilepingute notaritasud ja riigilõivud) tasub huvitatud 

osapoolena riik. 

Vaid juhul, kui korduvate läbirääkimiste käigus ei jõuta maa ostmise tingimustes 

kokkuleppele ning maaomanik keeldub maa müügist, on Eesti Vabariigil õigus algatada 

sundvõõrandamismenetlus. Sundvõõrandamine on äärmuslik abinõu, mille läbiviimine 

toimub vastavalt kinnisasja sundvõõrandamise seadusele30.  

Tabel 20. Eeldatav võõrandamise vajadus 

ÕGVENDUS/ 

TRASSI-

ALTERNATIIV 

ASULA 

 

AADRESS KAT. TUNNUS SIHT-OTSTARVE 

VÕÕRANDATA 

ALA PINDALA 

(m2) 

Lääne-Nigula vald 

A7 Jaakna Taibeli 68001:002:0941 maatulundusmaa 11750 m² 

Jaakna - 68001:002:0821 maatulundusmaa 20 m² 

Jaakna - 68001:002:0050 maatulundusmaa 8 m² 

A6 Jaakna Marditaguse 68001:002:0189 maatulundusmaa 882 m² 

Jaakna Pilli 68001:002:0690 maatulundusmaa 2581 m² 

Jaakna Vahaaru 68001:002:0188 maatulundusmaa 10798 m² 

Luigu Piirsalu 
metskond 61 

77601:003:0354 maatulundusmaa 9995 m² 

Luigu Piirsalu 77601:003:0400 maatulundusmaa 48413 m² 

                                                
30

 https://www.riigiteataja.ee/akt/123032015107 
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ÕGVENDUS/ 

TRASSI-

ALTERNATIIV 

ASULA 

 

AADRESS KAT. TUNNUS SIHT-OTSTARVE 

VÕÕRANDATA 

ALA PINDALA 

(m2) 

metskond 13 

A4 Allikmaa Aaviku 77601:003:0194 maatulundusmaa 122 m² 

Allikmaa - 77601:003:0007 maatulundusmaa 1561 m² 

Allikmaa Metsataguse 77601:003:0004 maatulundusmaa 4954 m² 

Allikmaa Lindma 77601:003:0316 maatulundusmaa 12592 m² 

Allikmaa Saare 77601:003:0049 maatulundusmaa 82 m² 

Allikmaa Laane 77601:003:0791 maatulundusmaa 7252 m² 

Allikmaa Uustalu 77601:003:1130 maatulundusmaa 14278 m² 

Allikmaa - 77601:003:0093 maatulundusmaa 1659 m² 

Allikmaa Lepalehe 77601:003:0317 maatulundusmaa 7435 m² 

Allikmaa Järva 77601:003:0261 maatulundusmaa 4490 m² 

Allikmaa Räägu-Uuetoa 77601:003:0062 maatulundusmaa 2088 m² 

Allikmaa Virve 77601:003:0333 maatulundusmaa 2364 m² 

A2 Pälli Sillaotsa 43601:001:0210 maatulundusmaa 505 m² 

Taebla veo-
alajaam 

Kadarpiku Tutimütsi 77601:001:0694 maatulundusmaa Täpsustub 
ehitusprojekti 
koostamise käigus 

A1 Kadarpiku Õpsepa-Luha 77601:001:0486 maatulundusmaa 223 m² 

Kadarpiku Luha 77601:001:0502 maatulundusmaa 2 m² 

Haapsalu linn 

Rohuküla 
otse-

läbimurre 

(alternatiiv
D) 

Haapsalu Kiltsi tee 2b 18301:017:0013 tootmismaa 2009 m² 

Haapsalu Lao tänav 18301:016:0095 transpordimaa 513 m² 

Haapsalu Paralepa tee 1/ 

Paralepa 
puhkeala 

18301:016:0026 üldkasutatav maa  2,3 ha 

Haapsalu Paralepa tee 22/ 
Paralepa haljasala 

18301:016:0043 üldkasutatav maa 409 m² 

Ridala vald (Haapsalu linn-Rohuküla) 

A11 Rohuküla Säringi 67401:001:0780 maatulundusmaa 211 m² 

Rohuküla Oti 67401:002:0652 maatulundusmaa 1008 m² 

Rohuküla Siimu 67401:002:0341 maatulundusmaa 394 m² 

Rohuküla 
platvormi 
variant B 

Rohuküla Kemo  67401:002:0881 maatulundusmaa 1007 m² 

Rohuküla Ääsmäe-
Haapsalu-
Rohuküla 
maantee  

67401:002:0598 transpordimaa 471 m² 

Rohuküla Rohuküla sadam 
2 

67401:002:0516 transpordimaa 14 m² 

Rohuküla Rohuküla sadam 
1 

67401:001:0738 transpordimaa/ 
ärimaa 

3450 m² 

*Tabelis ei ole võõrandatava maana välja toodud olemasolevasse raudteekoridori jäävad transpordimaa 
kinnistud.  
 

Maade sundvõõrandamise alternatiiviks võib olla ka kinnisasja ümberkruntimine ja kinnisasja 
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vahetamine31. Kinnisasja ümberkruntimine on maakorraldustoiming maakorraldusseaduse
 

(edaspidi MaaKS) mõttes. Täpsemalt on ümberkruntimine MaaKS § 16 lg 1 kohaselt 

maakorraldustoimingute kogum, millega omanike huvidest lähtuvalt korraldatakse ümber 

maakorralduspiirkonda arvatud kinnisasjad ja moodustatakse ning kinnistatakse kõigile 

omanikele uued kinnisasjad. Ümberkruntimine toimub eelkõige poolte kokkuleppel.  

Maade vahetamine on tehing, kus pooled lepivad kokku teatud tingimustel kinnisasjade 

vahetamises. Siin kohalduvad tavapärased tsiviilõiguse normid ja seetõttu peavad pooled 

saavutama kokkuleppe ning riik ei saa rakendada maa vahetamisel avalikku võimu väljaspool 

sundvõõrandamise menetlust. 

5.3. Trassikoridori alal algatatud ja kehtestatud detailplaneeringud 

ning nende ülevaatamise vajadus 

Teemaplaneeringuga määratud raudteetrassi koridori jääb 23 kehtestatud ja 5 algatatud 

detailplaneeringut (vt Tabel 21 ja teemaplaneeringu joonised Ellamaa-Risti jaamavahe, Risti-

Palivere jaamavahe, Palivere-Taebla jaamavahe, Taebla-Uuemõisa jaamavahe ja Haapsalu-

Rohuküla jaamavahe).   

Koostamisel olevate (algatatud) detailplaneeringute puhul tuleb arvestada raudtee 

teemaplaneeringuga määratud maa- ja veealade üldiste kasutamistingimustega.  

Kehtestatud detailplaneeringute elluviimise võimalikkus täpsustatakse raudtee 

ehitusprojekti koostamise käigus. Kui detailplaneeringuga kavandatu ei ole realiseeritav (kas 

täies mahus või osaliselt), räägitakse omanikuga läbi detailplaneeringu kehtetuks 

tunnistamisega kaasnevate kulude kompenseerimise võimalused. Ehitusprojekt tuleb 

koostada selliselt, et planeeringuala ja naaberalade olemasolevad tehnovõrgud ja –rajatised 

toimivad tõrgeteta ka edaspidi.  

Kui kehtestatud detailplaneeringu alal soovitakse ehitustegevust alustada enne raudtee 

projekti valmimist, tuleb elluviimise võimalikkust (sh. ülenormatiivse müra ja vibratsiooni 

esinemise võimalikkust) hinnata ehitusteatise ülevaatamisel, projekteerimistingimuste ja 

ehitusloa andmise käigus. 

Raudteetrassi koridori alale kehtestatud detailplaneeringuid võib täpsustada ka 

projekteerimistingimustega ehitusseaduses sätestatud korras. Projekteerimistingimustega 

võib muuhulgas täpsustada hoonestusala tingimusi 10% ulatuses, arhitektuurilisi, ehituslikke 

või kujunduslikke tingimusi, maa-alal asuva ehitise teenindamiseks vajaliku ehitise 

võimalikku asukohta ning haljastuse, heakorra või liikluskorralduse põhimõtteid. 

                                                
31

 Analüüs Rail Baltic raudtee rajamisega kaasnevate võimalike negatiivsete mõjude hüvitamise võimalustest 
kinnisasjade omanikele ja kasutajatele. Sorainen AS, 2015. Leitav: http://railbaltic.info/et/materjalid/uuringud-
ja-analueuesid 

http://railbaltic.info/et/materjalid/uuringud-ja-analueuesid
http://railbaltic.info/et/materjalid/uuringud-ja-analueuesid
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Raudteetrassi koridori alal kehtestatud detailplaneeringute alusel koostatud 

projekteerimistingimuste ja ehituslubade eelnõud ja esitatud ehitusteatised tuleb esitada 

Tehnilise Järelevalve Ametile arvamuse avaldamiseks. 

Tabel 21. Raudteetrassi koridori alal algatatud ja kehtestatud detailplaneeringud 

 

NR 

 
DP NIMI ASULA 

KEHTESTAMINE/ 

ALGATAMINE 
ÜLEVAATAMISE VAJADUS  

Lääne-Nigula vald 

1 Risti Golfiklubi 
detailplaneering 

Rõuma 
küla 

Kehtestatud Risti 
Vallavolikogu 
19.06.2013. a 
otsusega nr 22 

DP vajab ehitusprojekti koostamise käigus 
üle vaatamist. 

Ehitisi, sh elamualasid pole raudtee 
trassikoridori kavandatud. 

Päästeteenistuse ligipääs on kavandatud 
raudteetammi kaudu, raudtee rajamisel 
pole seda võimalik kasutada. Kasutada teisi 
DP-ga määratud ligipääse Raikniidi teed 
(6800101) ja Hiie tee (6800102) pikendust.  

2 Tallinna mnt 1 Risti alevik Kehtestatud Risti 
Vallavalitsuse 
01.09.1997. a 
korraldusega nr 
136 

DP vajab ehitusprojekti koostamise käigus 
üle vaatamist.  

Raudtee trassikoridori jääb DP-ga 
kavandatud  ärihoone hoonestusala.  

3 Jaama tn 3a ja 5 
detailplaneering 

Risti alevik Kehtestatud Risti 
Vallavolikogu 
31.05.2006. a 
otsusega nr 19 

DP vajab ehitusprojekti koostamise käigus 
üle vaatamist.  

Raudtee trassikoridori jääb DP-ga 
kavandatud  elamu hoonestusala. 
Ülenormatiivse müra ja vibratsiooni oht. 

4 Teemeistri 
piirkonna krundi 
detailplaneering  

Risti alevik Kehtestatud Risti 
Vallavolikogu 
24.01.2001. a 
otsusega nr 1 

DP ei vaja üle vaatamist.  

Ehitisi pole raudtee trassikoridori 
kavandatud. 

 

5  Kuliste aasa II 
etapp 

Luigu küla Kehtestatud 
Taebla 
Vallavolikogu 
22.04.2004. a 
otsusega nr 60 

DP ei vaja üle vaatamist.  

Ehitisi pole raudtee trassikoridori 
kavandatud. 

 

6 Haapsalu mnt 
27 

Palivere 
alevik 

Kehtestatud 
20.11.2008. a 
Taebla 
Vallavolikogu 
otsusega nr 194 

DP vajab ehitusprojekti koostamise käigus 
üle vaatamist.  

Raudtee trassikoridori jääb DP-ga 
kavandatud  elamu hoonestusala (välja 
ehitatud). Kinnistule on planeeritud ligipääs 
üle raudteetammi Palivere-Oonga 
maanteelt (16160). Ülesõit tuleb sulgeda ja 
leida uus juurdepääs kinnistule (tehniliselt 
võimalik tee rajamine maanteeviadukti alt 
paralleelselt raudteega).  

Ridala vald (Kadarpiku küla-Haapsalu linn) 

7 Tallinna mnt 
68/Tohvri 
detailplaneering  

Uuemõisa 
alevik 

Kehtestatud 
Ridala 
Vallavolikogu 
28.12.2006. a 

DP ei vaja üle vaatamist.  

Ehitisi pole raudtee trassikoridori 
kavandatud, DP on ellu viidud. 
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NR 

 
DP NIMI ASULA 

KEHTESTAMINE/ 

ALGATAMINE 
ÜLEVAATAMISE VAJADUS  

otsusega nr 135  

8 Telliskivitehase 
ja lähiala 
detailplaneering 

Uuemõisa 
küla 

Kehtestatud 
Ridala 
Vallavolikogu 
19.12.2008. a 
otsusega nr 394 

DP ei vaja üle vaatamist. 

Ehitisi pole raudtee trassikoridori 
kavandatud, DP on ellu viidud.  

Vajalik uue raudteeülesõidu loomine läbi 
kinnistute 67401:009:0233 ja 
67401:009:0239.   

9 Telliskivitehas I 
detailplaneering 

Uuemõisa 
külas  

Algatatud Ridala 
Vallavolikogu 
26.10.2006. a 
otsusega nr 103 

Lähteseisukohad aegunud, DP koostamisel 
arvestada teemaplaneeringu alusel 
muudetud üldplaneeringuga. 

DP eesmärgiks äri- ja elamukruntide 
kavandamine.  

Haapsalu linn 

10 Tööstuse tn 21 
ja 23 

 Algatatud 
Haapsalu 
Linnavalitsuse 
19.02.2014. a 
korraldusega nr 
121 

DP koostamisel arvestada 
teemaplaneeringu alusel muudetud 
üldplaneeringuga. 

DP eesmärgiks tootmis- ja 
transpordikruntide kavandamine. 

11 Lihula mnt 17b 
detailplaneering 

 

 Kehtestatud 
Haapsalu 
Linnavolikogu 
22.09.2000. a 
otsusega nr 59 

DP ei vaja üle vaatamist. 

Ehitisi ei ole raudtee trassikoridori 
kavandatud.  

 

12 Raudtee tn 50 
lähiala ja Lihula 
mnt 14 DP 

 Kehtestatud 
Haapsalu 
Linnavolikogu 
24.09.2010. a 
otsusega nr 68 

DP ei vaja üle vaatamist. 

Ehitisi ei ole raudtee trassikoridori 
kavandatud.  

  

13 Lihula mnt 16 
detailplaneering 

 Kehtestatud 
Haapsalu 
Linnavolikogu  
30.06.2017 

otsusega nr 244 

DP ei vaja üle vaatamist. 

Hooneid ei ole raudtee trassikoridori 
kavandatud.  

 

14 Kiltsi tee 1  Kehtestatud 
Haapsalu 
Linnavolikogu 
28.08.2009. a 
otsusega nr 288 

DP vajab ehitusprojekti koostamise käigus 
üle vaatamist. 

DP-ga on ümber krunditud raudteejaama 
piirkond. Kavandatud uus tänav paralleelselt 
raudteetrassiga, mis ühineb olemasoleva 
Tiigi tänavaga. Hinnata raudtee ja tänava 
maavajadust.  

15 Raudtee tn 2 ja 
18 

 Kehtestatud 
Haapsalu 
Linnavolikogu 
24.09.2004. a 
otsusega nr 132 

DP ei vaja üle vaatamist. 

DP-ga kavandatu on ellu viidud, elamu ja 
abihooned jäävad raudtee trassikoridori.  

 

16 Raudtee tn 2 ja 
16 

 Kehtestatud 
Haapsalu 
Linnavolikogu 
29.05.2009. a 

DP ei vaja üle vaatamist. 

DP-ga kavandatu on osaliselt ellu viidud (2 
elamut 4-st). DP-ga määratud hoonestusala 
raudtee teljest u 15 m kaugusel, kohustuslik 
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NR 

 
DP NIMI ASULA 

KEHTESTAMINE/ 

ALGATAMINE 
ÜLEVAATAMISE VAJADUS  

otsusega nr 277 ehitusjoon Raudtee tn ääres. 

17 Kiltsi tee 1a ja 3 
detailplaneering 

 Kehtestatud 
Haapsalu 
Linnavalitsuse 
07.01.2015. a 
korraldusega nr 8 

DP ei vaja üle vaatamist. 

Hooneid ei ole raudtee trassikoridori 
kavandatud, trassikoridori jääb osaliselt 
Jaama oja serva planeeritud kergliiklustee.  

18 Kiltsi tee 2 ja 
Lao tn äärne ala 

 Algatatud 
Haapsalu 
Linnavolikogu 
30.05.2008. a 
otsusega nr 218 

Lähteseisukohad vananenud, DP 
koostamisel arvestada teemaplaneeringu 
alusel muudetud üldplaneeringuga. 

DP eesmärgiks elamu-, äri-, üld- ja 
transpordimaa kavandamine. 

19 Õhtu kalda ja 
raudteetammi 
vaheline ala 

 Kehtestatud 
Haapsalu 
Linnavolikogu 
27.05.2005. a 
otsusega nr 189 

DP vajab ehitusprojekti koostamise käigus 
üle vaatamist. 

Ajalooline raudtee tupik (Kiltsi teest põhjas) 
on kavandatud hoonete ehitamise õiguseta 
haljasalade maaks (katastri sihtotstarve 
üldkasutatav maa). Võib ilmneda vajadus 
tupiku alale kavandada raudtee 
kontaktvõrk.  

20 Ungru tee 
elamukvartali 
detailplaneering 

 

 Kehtestatud 
Haapsalu 
Linnavalitsuse 
11.07.2006. a 
korraldusega nr 
562 

DP vajab ehitusprojekti koostamise käigus 
üle vaatamist. 

Raudteetrassikoridor ulatub 6 m² ulatuses 
DP-ga kavandatud Paralepa tee 20 (kat. 
tunnus 18301:016:0390) elamumaa kinnistu 
hoonestusalale, ehitustegevusele piiranguid 
ei seata. DP-ga kavandatud Paralepa tee 22 
haljasala (kat. tunnus 18301:016:0043) 
tuleb osaliselt muuta transpordimaaks.  

21 Paralepa ranna 
ja puhkeala 
detailplaneering 

 Kehtestatud 
Haapsalu 
Linnavolikogu 
28.05.2004. a 
otsusega nr 125 

DP ei vaja üle vaatamist. 

Raudteetrassikoridori ei ole ehitisi 
planeeritud. 

Ridala vald (Haapsalu linn-Rohuküla) 

22 Jõekääru Kiltsi küla Algatatud Ridala 
Vallavolikogu 
11.11.2004. a 
otsusega nr 125 

Lähteseisukohad vananenud, DP 
koostamisel arvestada teemaplaneeringu 
alusel muudetud üldplaneeringuga. 

DP eesmärgiks elamukruntide kavandamine.  

23 Kinnistu nr 
21932 
detailplaneering 

Kiltsi küla Algatatud Ridala 
Vallavolikogu 
17.04.2008. a 
otsusega nr 334 

Lähteseisukohad aegunud, DP koostamisel 
arvestada teemaplaneeringu alusel 
muudetud üldplaneeringuga. 

DP eesmärgiks elamukruntide kavandamine.  

 

24 Kure kinnistu 
detailplaneering 

 

Nõmme 
küla 

Kehtestatud 
Ridala 
Vallavolikogu 
29.01.2009. a 
otsusega nr 400 

DP vajab ehitusprojekti koostamise käigus 
üle vaatamist.  

Raudteetrassi äärde on planeeritud 5 
elamumaa krunti, DP-ga määratud 
hoonestusala raudtee teljest u 12 m 
kaugusel. Ülenormatiivse müra ja 
vibratsiooni oht.  
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DP NIMI ASULA 

KEHTESTAMINE/ 

ALGATAMINE 
ÜLEVAATAMISE VAJADUS  

25 Tooma kinnistu 
detailplaneering 

 

Nõmme 
küla 

Kehtestatud 
Ridala 
Vallavolikogu 
14.06.2007. a 
otsusega nr 218 

DP vajab ehitusprojekti koostamise käigus 
üle vaatamist.  

Ligipääs elamualale on planeeritud 
paralleelselt raudteega (raudteest põhjas) 
paiknevalt teelt. Raudteetrassi telg jääb 
kavandatud juurdepääsutee teljest 12 m 
kaugusele. Raudteetrassi äärde on 
planeeritud 6 elamumaa krunti, DP-ga 
määratud hoonestusala raudtee teljest 
keskmiselt 23 m kaugusel. Ülenormatiivse 
müra ja vibratsiooni oht.  

Kat. tunnuste 67401:001:0435, 
67401:001:0433, 67401:001:0431ja 
67401:001:0428 puhul jääb ca 30 % DP-ga 
määratud hoonestusalast trassikoridori. 
Kinnistute 67401:001:0405 ja 
67401:001:0406 puhul jääb trassikoridori 
rohkem kui 60 % DP-ga määratud 
hoonestusalast.  

26 Sassi kinnistu 
detailplaneering 

 

Nõmme 
küla 

Kehtestatud 
Ridala 
Vallavolikogu 
16.04.2009. a 
otsusega nr 417 

DP vajab ehitusprojekti koostamise käigus 
üle vaatamist.  

Ligipääs kolmelele elamukrundile on 
planeeritud paralleelselt raudteega 
(raudteest põhjas) paiknevalt teelt. 
Raudteetrassi telg jääb kavandatavast 
juurdepääsutee teljest 12 m kaugusele.  

Raudteetammi äärde on planeeritud 2 
elamumaa krunti, DP-ga määratud 
hoonestusala jääb raudtee teljest 27 m 
kaugusele.  

27 Välja kinnistu 
detailplaneering  

 

Nõmme 
küla 

Kehtestatud 
Ridala 
Vallavolikogu 
17.05.2007. a 
otsusega nr 206 

DP vajab ehitusprojekti koostamise käigus 
üle vaatamist.  

Raudteetrassi äärde on planeeritud 4 
elamumaa kinnistut (kat. tunnus 
67401:001:0388, 67401:001:0377, 
67401:001:0379, 67401:001:0384) ning 1 
tootmismaa ning 1 haljasala. Seoses 
olemasoleva õhuliiniga on elamumaadele 
seatud ehituspiirangud. Kuigi suur osa 
elamumaast jääb raudtee trassikoridori, siis 
DP-ga määratud hoonestusalale ulatub 
trassikoridor vaid väikses osas.  

28 Rohuküla 
sadama 
detailplaneering 

Rohuküla 
küla 

Kehtestatud 
Ridala 
Vallavolikogu 
13.01.2010. a 
otsusega nr 30, 
muudetud 
18.02.2010. a 
otsusega nr 37 

DP vajab ehitusprojekti koostamise käigus 
üle vaatamist peatuskoha variant B 
kavandamise korral. 

Vajalik põhjapoolse parkimisala 
juurdepääsu tee trajektoori muutmine (läbi 
Lõppe tee ja Kemo kinnistu (kat. tunnus 
67401:002:0881). 
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5.4. Raudtee ehitusprojekti ülesanded  

Vastavalt EhSRS § 13 lõikele 3 ja 4 on teemaplaneering raudtee projekteerimistingimuste 

väljastamise või ehitusprojekti koostamise aluseks. Seetõttu määratakse 

teemaplaneeringuga raudtee ehitusprojekti ülesanded. Planeeritavasse trassikoridori on 

kavandatud raudtee koos kaitsevööndi ja nähtavuskolmnurkadega ning 5 m laiune 

puhverala, mille ulatuses on võimalik raudteetrassi koos kaitsevööndi ja 

nähtavuskolmnurkadega nihutada.  

Raudtee ehitusprojekti ülesanded:  

 Määrata kindlaks raudtee ja raudteerajatiste (sillad, viaduktid, estakaadid, tunnelid, 

tugiseinad, truubid, kontaktvõrgud, turvangu-, side-, valgustus- ja energiaseadmed 

ning tehnorajatised, ülekäigu- ja ülesõidukohad, jaamad ja teised meldepunktid, 

oote- ja laadimisplatvormid, teekaitseobjektid jne) asukoht ning lahendus; 

 Määrata kindlaks perspektiivse Ridala valla Nõmme küla peatuskoha asukoht (vt 

teemaplaneeringu joonis Haapsalu-Rohuküla jaamavahe). Vajadusel näha ette 

lahendus, mis võimaldab peatuskoha lisamist ka pärast raudtee valmimist;  

 Õgvenduste projekteerimisel hinnata sellest tulenevat sotsiaalmajanduslikku mõju 

ning õgvenduse rajamise otstarbekust; 

 Koostada riskianalüüs kategooriasse „ülesõit, mille säilitamist kaalutakse 

ehitusprojekti koostamisel“ kuuluvatele ülesõitudele, kus hinnatakse nii ületuskoha 

põhjendatust (näiteks kas seal on piisavalt ületajaid, kas see ühtib elanike 

liikumisteedega) ning samas ka ületuskoha loomise võimalust (kas seal on piisavalt 

hea nähtavus nii ületajale kui ka veeremijuhile); 

 Hinnata olemasoleva Palivere (Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla) ja Lihula mnt viadukti 

seisukorda raudtee vajadustest ja töötava raudtee mõjudest lähtuvalt, vajadusel 

projekteerida raudtee rajamisest tulenevad ümberehitused;  

 Projekteerida lõigul Kuliste aas (Palivere viadukt) – Palivere peatuskoht uus 

raudteega paralleelselt kulgev kergliiklustee;    

 Arvestada lõigul Uuemõisa peatuskoht – Lihula mnt viadukt uue raudteega 

paralleelselt kulgeva jaotustänava võimaliku rajamisega; 

 Arvestada lõigul Rannarootsi keskus (ülesõit nr 21) – Kastani peatustkoht uue 

raudteega paralleelselt kulgeva kergliiklustee võimaliku rajamisega; 

 Määrata kindlaks veoalajaamade ühendused. Ühendused rajada maakaabelliinidena. 

Asukohavalikul eelistada maaomanikele võimalikult vähe piiranguid seadvaid 

lahendusi (näiteks on kaabelliin soovitatav kavandada paralleelselt olemasolevate 

teedega); 

 Määrata kindlaks raudtee ehitamisest tingitud ümberehitatavate ja uute teede ning 

peatuskohti teenindavate parklate asukohad ning lahendused; 

 Määrata kindlaks kohad, kus raudtee peab olema ümbritsevast keskkonnast piiratud; 
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 Vajadusel määrata kindlaks müratõkke seinte/vallide asukohad ning lahendused; 

 Määrata kindlaks raudteemaa suurus ning võõrandatava maa vajadus; 

 Määrata kindlaks kehtestatud detailplaneeringute elluviimise võimalikkus; 

 Koostada Haapsalu raudteejaama kompleksi kaitsealuste ehitiste kaitsevööndi osas 

muinsuskaitse eritingimused; 

 Koostöös Haapsalu jaamahoonet haldava isikuga (SA Haapsalu ja Läänemaa 

Muuseumid) lahendada ajaloolise rongi- ja veeremikoosseisu paigaldamise ja 

eksponeerimisega seonduvad küsimused. 

5.5. Annamõisa metsise püsielupaiga piiride korrigeerimine 

Annamõisa metsise püsielupaik asub Lääne-Nigula vallas Piirsalu külas. Käesoleval hetkel 

ulatub püsielupaiga piiranguvöönd kohati planeeritava raudtee teljeni. Vastavalt LKS § 31 lg 

2 p 8-le on püsielupaiga piiranguvööndis keelatud uue ehitise püstitamine. 

Lääne Maavalitsus on LKS § 8 alusel teinud Keskkonnaministeeriumile 18.03.2015. a kirjaga 

nr 12-3/15/426-1 ettepaneku muuta Annamõisa metsise püsielupaiga välispiiri ja 

tsoneeringut. Ettepaneku aluseks on teemaplaneeringu raames tehtud „Eksperthinnang 

Riisipere-Haapsalu raudtee kapitaalremondi mõjude kohta Mustjärve raba loodusala kaitse-

eesmärkidele ja Annamõisa metsise püsielupaiga seisundile“. 

Keskkonnaministeerium on ettepanekule vastanud 14.04.2015. a kirjaga nr 13-1/15/2378-4, 

mille kohaselt on Keskkonnaministeerium edastanud ettepaneku edasiseks menetlemiseks 

Keskkonnaametile, kes korraldab vastavalt looduskaitseseaduse § 8 lõikele 3 loodusobjekti 

kaitse alla võtmise põhjendatuse ja kavandatud piirangute otstarbekuse ekspertiisi 

koostamise.  

Keskkonnaamet saatis 11.04.2016. a Annamõisa metsise püsielupaiga ettepaneku materjalid 

projekteeritavate alade kihi täiendamiseks Keskkonnaagentuuri ning piirimuudatused on 

projekteeritaval kihil EELIS-es olemas. Püsielupaiga piiride muutmise määrus liidetakse 

ilmselt teiste metsise püsielupaikade kaitse alla võtmise määrusega. Raudtee ehitamist ei saa 

alustada enne, kui Annamõisa metsise püsielupaiga piir on muudetud.  
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6. LEEVENDAVAD MEETMED 

Teemaplaneeringuga määratakse keskkonnatingimused ja leevendavad meetmed raudtee 

rajamisega kaasnevate võimalike keskkonnamõjude vältimiseks ja leevendamiseks vastavalt 

KSH-s toodule. Põhjalikum ülevaade võimalikest raudtee ehitus- ja kasutusaegsetest 

mõjudest ning leevendusmeetmetest on esitatud KSH aruandes. Osad leevendavad 

meetmed on kokku lepitud teemaplaneeringu järelevalve käigus.  

6.1. Ehitusprojekti koostamisel arvestatavad leevendavad meetmed 

Sotsiaalmajanduslikud meetmed: 

 Ülesõidu- ja ülekäigukohtade projekteerimisel on soovitatav kasutada maksimaalseid 

turvameetmeid. Linnalise asustusega aladel (Ristil, Paliveres, Taeblas, Haapsalu 

linnastus), kus ülekäiku kasutab suur hulk inimesi, tuleb kaaluda kahetasandilise 

raudtee ületuskoha loomist; 

 Raudtee kulgemisel üle maavara varu on vajalik ehitusprojekti koostamise käigus 

leida vastavad tehnilised lahendused, et raudtee ehitus- ja kasutusetapis oleks 

tagatud maavara optimaalne ja säästlik kasutus, arvestades nii tehnilis-majanduslikult 

optimaalse lahenduse kui selle mõjuga keskkonnale. Raudtee ehituse käigus väljatud 

maavara käitlemisel on vajalik arvestada maapõueseaduse32 peatükis „Maapõue 

muud kasutamise viisid“ toodud nõuetega; 

 Maardla aladel tuleb järgida maapõueseadusest tulenevaid nõudeid. 

Keskkonnaregistris arvel olevale maardlale raudtee ehitamine ja kasutamine ei ole 

takistuseks kaevandamislubade taotlemisel ja väljaandmisel õigusaktides sätestatud 

korras ja tingimustel; 

 Juhul, kui maade võõrandamisel halveneb märgatavalt või muutub ebamõistlikuks 

järelejäänud kinnisasja kasutamine (näiteks lahustükid mõlemal pool raudteetammi, 

mille vahel pole võimalik liikuda), tuleb maaomaniku nõusolekul võõrandada ka 

otseselt raudtee jaoks mittevajalik maa; 

 Valguse, Haapsalu mnt 25 ja Nurga kinnistul tuleb ehitusprojekti koostamise 

käigus/tegeliku liiklusgraafiku selgumisel teostada uus müra modelleerimine. 

Ülenormatiivse müra võimaluse korral tuleb koostöös kinnistu omanikega määrata 

kindlaks müratõkke seinte/vallide asukohad ning lahendused või koheselt pärast 

rongiliikluse avamist teostada nii kinnistul kui elamus sees müratasemete mõõtmine 

ning seirata reaalset olukorda ja otsustada koos kinnistu omanikuga, kas 

leevendusmeetmed (nt müratõkkeseina rajamine, fassaadi helikindlamaks 

muutmine) on vajalikud; 

 Raudtee ettevõtja on kohustatud tagama Allikmaa küla elanikele joogivee 

kättesaadavuse juhul kui raudtee ehitus mõjutab oluliselt veetaset olemasolevates 

                                                
32

 https://www.riigiteataja.ee/akt/110112016001 
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kaevudes. Enne raudtee ehitamist tuleb fikseerida raudtee õgvenduse A4 piirkonnas 

Allikmaa küla elanike kasutuses olevate kaevude olukord. Selleks tuleb mõõta 

vähemalt 1 aasta jooksul kord kvartalis (4 korda aastas) kaevude veetase. Mõõtmised 

peavad sisaldama võimalikult veerikast ja miinimumperioodi. Tuleb mõõta kaevu 

rakke (või puurkaevu puhul toru) kõrgus maapinnast, veetase rakkest (toru otsast) 

ning kaevu sügavus rakkest (toru otsast). Eelnimetatud töö tegijal peab olema 

hüdrogeoloogiliste tööde tegevusluba.  

Veekaitselised meetmed: 

 Tagada tuleb olemasolevate maaparandussüsteemide toimimine, vajadusel nende 

rekonstrueerimise teel. Olemasolevatesse maaparandussüsteemi drenaaživõrkudesse 

on sademevee suunamine keelatud. Raudtee ehitusprojekt kooskõlastada 

Põllumajandusametiga (MaaParS § 48); 

 Eesvoolude (vooluveekogude) kasutamiseks sademevee suublana tuleb enne 

sademete ja muu vee eesvoolu juhtimise kavandamist kontrollida arvutustega ning 

hinnata eesvoolu ristlõike ja eesvoolul asuvate rajatiste avade suuruse vastavust 

nõuetele (Põllumajandusministri 17.02.2005 määrus nr 18 „Maaparandussüsteemi 

projekteerimisnormid“ § 111 lg 1); 

 Sildade ja truupide rekonstrueerimiseks on soovitav kaasata hüdrotehnikainsener. 

Liialt väikse truubi paigaldamisel võib ülesvoolu tekkida uputus, voolutulv võib 

vastrajatud tammi ära uhtuda. 

Looduskaitselised meetmed: 

 KSH lisas 4 välja toodud olemasolevate sildade ja truupide rekonstrueerimisel tagada 

nende kallastele rajad, et need toimiksid läbipääsudena kahepaiksetele ja 

roomajatele; 

 Soovitatav on läbi viia täiendav kahepaiksete rändeuuring vähemalt KSH lisas 4 välja 

toodud kõrgeima olulisusastmega aladel, et teha kindlaks olulised rändekohad, kuhu 

rajada tõkked ja suure läbilaskvusega läbipääsud; 

 Kahepaiksete ja roomajate läbipääsude projekteerimisel tuleb konsulteerida vastava 

kogemusega spetsialistiga; 

 Rekonstrueerida raudteesild Võnnu ojal selliselt, et selle kallastele oleks tagatud 

rajad, mida mööda saaksid liikuda ka ulukid. 

Meetmed kultuuriväärtuste säilitamiseks: 

 Haapsalu raudteejaama ajalooline katustatud perroon tuleb säilitada; 

 Haapsalu raudteejaama piirkonnas kontaktvõrgu projekteerimisel tuleb tagada 

parimad või iseloomulikumad vaated mälestistele. Uute platvormide rajamisel 

(eelkõige varikatuste puhul) tuleb vajadusel kasutada kujunduslikke erilahendusi, mis 

sobituvad olemasolevasse keskkonda; 
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 Ehitusprojekti koostamise käigus tuleb hinnata Haapsalu raudteejaama piirkonna 

pinnast ning võimalikku vibratsiooni levimise ulatust. Vajadusel kasutada vibratsiooni 

vähendavaid meetmeid. 

6.2. Ehitamisel arvestatavad leevendavad meetmed 

Sotsiaalmajanduslikud meetmed: 

 Raadamise järgselt puhastada ala risust nii, et jääks esteetiline ilme; 

 Linnalise asustusega aladel ja elamute läheduses raadata minimaalsel võimalikul 

määral; 

 Raudtee, kontaktliinide ja alajaamade rajamisel tekkivad jäätmed koguda liigiti, 

arvestades nende taaskasutamisvõimalusi (vanametall, betoon täitematerjaliks jne); 

 Suletavad ülesõidukohad tuleb muuta ohutuse eesmärgil sõidukitega läbimatuks ja 

tähistada. Suletavates ülekäigukohtades tuleb raudteeületus jalgsi ja 

kergliiklusvahendiga takistada; 

 Kohalike teede olukord fikseerida enne tööde algust koos omavalitsuse esindajaga. 

Kokku leppida tehnika liikumise trass ja aeg. Teed tuleb taastada vähemalt tööde 

eelsesse olukorda; 

 Raudtee ehitamise ajal peab kinni pidama teede massipiirangutest; 

 Ehitustegevuse ajal tagada kasutatavatel teedel liikluskorraldus. Kohtades, kus 

puudub alternatiivne ligipääs, tuleb tagada ehituse ajal ülesõit ühe sõiduraja ulatuses. 

Kui vähegi võimalik, tuleks üks sõidurada hoida alati läbipääsetavana; 

 Kohalikke elanikke teavitada kavandatavatest töödest, tööde piirkonnast ja kestusest 

ning kontaktist, kuhu küsimuste korral pöörduda. Teavitamiseks on soovitatav 

kasutada omavalitsust, külavanemaid ja teadetetahvleid; 

 Enne ehituse algust tuleb fikseerida nende hoonete tehniline seisukord, mis jäävad 

raudteetrassile lähemale kui 25 m. See on vajalik hilisemate konfliktide vältimiseks, 

kui selgub, et mõni hoone saab raudtee ehitamise või kasutamise ajal kahjustada. 

Veekaitselised meetmed: 

 Veekogude ületamisel (veekaitsevööndis) ja ehituskeeluvööndis tuleb ehitustöid läbi 

viia erilise hoolikusega, et vältida kallaste kahjustamist ning pinnase ja reostuse 

sattumist veekogusse. Ehitusmasinate ja veokitega veekogus sõitmine ei ole lubatud; 

 Eesvooludele ehitatavad sillad ja truubid kindlustada esimesel võimalusel, vältimaks 

nõlvade ning veekogu erosiooni. Rakendada vajalikke meetmeid takistamaks 

ehitustööde tõttu eesvooludesse (vooluveekogudesse) setete sattumise ja edasi 

kandumise. Veevool kõikides veejuhtmetes (sh kraavid) tuleb tagada ka tööde 

teostamise ajal; 
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 Veekaitsevööndis on keelatud puu- ja põõsarinde raie ilma Keskkonnaameti 

nõusolekuta, välja arvatud raie maaparandussüsteemi eesvoolul 

maaparandushoiutööde tegemisel (VeeS § 29 lg 4 p 2); 

 Tahkete ainete uputamiseks või heitmiseks veekogusse peab olema vee 

erikasutusluba; 

 Maaparandussüsteemide ehitamisel kaasata maaparandusekspert, kes hindab 

esialgset ning taastamisjärgset olukorda. Tööde järgselt peab drenaaž töötama 

vähemalt endise efektiivsusega; 

 Pinnavee reostumise ohu vältimiseks tuleb masinaid tankida ainult selleks ettenähtud 

kohas, kus on välistatud võimalike lekete korral kütuse valgumine veekogusse ning 

kus on olemas esmased reostustõrjevahendid (nt saepuru). Töötada võib ainult 

tehniliselt korras masinatega; 

 Olemasoleva raudteetammi materjali kasutamisel uue raudtee ehitamiseks peab 

materjal vastama keskkonnaministri 11.08.2010 määruse nr 38 „Ohtlike ainete 

sisalduse piirväärtused pinnases“ nõuetele. Võimalike ohtlike ainete sisaldused 

tehakse kindlaks uuringu käigus ja need peavad transpordimaal jääma alla 

tööstusmaale seatud piirarvu. Kui ümbertõstetav raudteetammi materjal sisaldab 

ohtlikke aineid üle tööstusmaale kehtestatud piirarvu, ei tohi seda mistahes viisil 

uuesti kasutada. See materjal tuleb utiliseerida vastavalt Jäätmeseadusele. Ohtlikud 

jäätmed tuleb utiliseerida ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omava ettevõtte poolt või 

seda litsentsi omava ettevõtte järelevalve all. 

Looduskaitselised meetmed: 

 Metsatööd teha ajavahemikus 1. juulist kuni 28. (29.) veebruarini, kui looduses on 

passiivsem periood. Vastavalt säästliku metsamajandamise põhimõtetele kehtestab 

Riigimetsa Majandamise Keskus kevadsuvisel perioodil ka raierahu; 

 Mustjärve raba loodusala servas asuva kraavi puhastamisel tuleb muld ja pinnas tõsta 

loodusala poolsesse serva ning tasandada (mahub raadatavale raudteetrassile), et 

vähendada pinnasevee äravoolu loodusala servas asuvatest soovikumetsadest. 

Raudteetrassi mitte raadata laiemaks olemasolevast raudteemaa kinnistust; 

 Annamõisa metsise püsielupaigaga piirneval raudtee trassilõigul ei tohi teha 

raadamis-, kaeve- ja raudtee ehitustöid perioodil 1. veebruarist kuni 30. juunini, et 

välistada metsise häirimine pesitsusperioodil. Kontaktvõrgu kaablid tähistada Lepaste 

küla ja Rehemäe uudismaadelt raudteeni jõudva tee vahelises lõigus (5 km pikkune 

lõik). Raudtee serva ei tohi rajada (võrk)aeda, sest see on kokkupõrkeohu tõttu suur 

ohutegur metsisele jt metsaliikidele; 

 Vältida kaitsealuste taimede tallamist väljaspool nähtavuskoridori33 ning 

kasvutingimuste muutmist (valgus- ja niiskusrežiim). Pinnasetöid teha minimaalses 

                                                
33

 Nähtavuskoridor on lage ala, mis ulatub umbes 15 m mõlemale poole raudtee telge.  
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võimalikus mahus. Püsielupaiga ulatuses teha raadamistöid rasketehnikata. Taimede 

kasvukohad tööde ajaks märgistada ning instrueerida töölisi vastavatest tingimustest; 

 Ants Laikmaa kodupargi läheduses raadata minimaalsel võimalikul määral; 

 Kavandatava Aamse looduskaitseala läheduses vältida tallamist väljaspool 

nähtavuskoridori; 

 Paralepa ja Pullapää metsas Ranna tee ja Majaka tee ülesõitude puhul 

nähtavuskolmnurka34 mitte sisse raadata; 

 Paralepa rändrahn tööde ajaks märgistada ja töölisi instrueerida selle 

kaitseväärtusest ning keelust rahnu kahjustada. Teised raudtee kaitsevööndis olevad 

rändrahnud jätta loodusliku mitmekesisuse säilitamise eesmärgil alles. 

Meetmed kultuuriväärtuste säilitamiseks: 

 Vältida tööde piirkonda jäävate kultuuriväärtuste kahjustamist. Kultuuriväärtuste 

ajakohastatud info on leitav Maa-ameti vastavast kaardirakendusest. Kui tööd 

toimuvad kultuuriväärtuse kaitsevööndis (sh asulakohad ja muud maa-alused alad) 

tuleb tegevus kooskõlastada Muinsuskaitseametiga; 

 Kogu raudteetrassi alal tuleb mälestiste ja kaitsevööndi välisel alal pinnasetöödel 

arvestada kultuuriväärtusega leidude ja arheoloogilise kultuurkihi ilmsikstuleku 

võimalusega. Muinsuskaitseseadusest tulenevalt (§ 443) on leiu, arheoloogilise 

kultuurkihi, sh inimluude ilmnemisel leidja kohustatud tööd katkestama, jätma leiu 

leiukohta ning teavitama sellest Muinsuskaitseametit; 

 Arheoloogiamälestistel asulakoht (reg nr 10137) Rõuma külas ja Kivikalme (reg nr 

10136) Risti alevikus ning nende kaitsevööndis tuleb ehitustöödest hõlmatud alal 

tagada arheoloogiliste uuringute läbi viimine. Uuringutega seotud kulud kannab 

tööde tellija (MuKS § 35 lg 7, § 40 lg 5). Arheoloogilisi uuringuid võib läbi viia 

Muinsuskaitseameti vastava tegevusloaga ettevõtja (MuKS § 34 lg 4, § 36). 

Raudteetammi laienduse rajamisel tuleb arheoloogiline uurimine jagada kahte 

etappi: 1) arheoloogiline eeluuring, et teha kindlaks edasise uuringu meetod ja 

paremini planeerida vajaminevaid ressursse (aeg, eelarve); 2) täiemahuline 

arheoloogiline kaevamine ja mullatööde arheoloogiline jälgimine ehitusalal (in situ 

paiknevate inimluustike ja ladestunud arheoloogilise kultuurkihi, sh 

ehituskonstruktsioonide ilmnemisel arheoloogiline kaevamine; mujal kaevetööde 

arheoloogiline jälgimine). 

6.3. Kasutamisel arvestatavad leevendavad meetmed 

 Üks kord aastas, soovitatavalt kevadel, tuleb kahepaiksete ja roomajate läbipääsud ja 

tõkked üle kontrollida ja vajadusel puhastada;  

                                                
34

 Nähtavuskolmnurk on ülesõidu ümbruses olev lage ala, mis tagab sõidukijuhile 50 meetri kauguselt äärmisest 
rööpast rongi nähtavuse 400 meetri kauguselt. 
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 Korralistel hooldustöödel teostada raadamine professionaalselt (madalad kännud 

ning raiutud materjal ära vedada). 

6.4. Seiremeetmete rakendamise vajadus 

 Üks kord aastas, soovitatavalt kevadel, tuleb kahepaiksete ja roomajate läbipääsud ja 

tõkked üle kontrollida ja vajadusel puhastada;  

 Valguse, Haapsalu mnt 25 ja Nurga kinnistul tuleb ehitusprojekti koostamise 

käigus/tegeliku liiklusgraafiku selgumisel teostada uus müra modelleerimine. 

Ülenormatiivse müra võimaluse korral tuleb koostöös kinnistu omanikega määrata 

kindlaks müratõkke seinte/vallide asukohad ning lahendused. Olukorras, kus 

müratõkke seinu/valle raudtee ehitamise käigus ei rajata, tuleb pärast rongiliikluse 

avamist teostada nii kinnistul kui elamus sees müratasemete mõõtmine ning seirata 

reaalset olukorda ja otsustada koos kinnistu omanikuga, kas leevendusmeetmed (nt 

müratõkkeseina rajamine, fassaadi helikindlamaks muutmine) on vajalikud. 

Muid tegureid, mida oleks vajalik seirata, KSH käigus ei leitud. 


