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SISSEJUHATUS 

Käesolev keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi ka KSH) programm on 

koostatud järgides Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadust 

(RTI, 24.03.2005, 15, 87; viimane muudatus RT I, 29.06.2014, 109). KSH protsess viiakse 

läbi vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele ja heale tavale. KSH eesmärgiks 

on hinnata võimalikke negatiivseid ja positiivseid mõjusid keskkonnale, mis kaasnevad 

Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudtee ehitamise ja käitamisega Lääne maakonnas. 

Koostatud programmi alusel läbiviidav KSH tehakse detailsusega, mis ei eelda 

raudteetrassi rajamiseks täiendavate mõjuhindamiste läbiviimist. 
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1 KAVANDATAV TEGEVUS JA EESMÄRK 

1.1 Planeeringu eesmärk 

Lääne Maavanem algatas 26.11.2012. a  korraldusega nr 1-1/160 kehtiva Lääne 

maakonnaplaneeringu täpsustamiseks ja täiendamiseks teemaplaneeringu „Riisipere-

Haapsalu-Rohuküla raudteetrassi koridori asukoha määramine“. 

Teemaplaneeringu peamiseks eesmärgiks on paremate eelduste loomine Lääne 

maakonna sotsiaalmajanduslikuks arenguks läbi kiire, kaasaegse ja keskkonnasäästliku 

rongiliikluse elu-, töö- ja teeninduskohtade ning haridusasutuste vahel. Eesmärk 

taastada rongiliiklus Riisipere-Haapsalu-Rohuküla liinil (vt Joonis 1) tuleneb Lääne 

maakonna arengustrateegiast ning on kooskõlas üleriigilise planeeringuga „Eesti 

2030+". 

Teemaplaneering „Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudteetrassi koridori asukoha 

määramine“ täpsustab 2000. aastal kehtestatud Lääne maakonnaplaneeringut. 

Planeeritav raudteetrass kulgeb Lääne maakonna piirist läbi Lääne-Nigula ja Ridala 

valdade ning Haapsalu linna. Planeeringuga määratakse Riisipere-Haapsalu-Rohuküla 

raudteetrassi koridori asukoht ning luuakse planeerimisseaduse, keskkonnamõju 

hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse, raudteeseaduse ning teiste seaduste 

kohane alus Lääne maakonna territooriumil raudtee projekteerimiseks. 

 

  

Joonis 1 Ajalooline raudtee Eesti topograafilisel ülevaatekaardil 1937. a (Kaart: 

Maa-amet) 
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1.2 Kavandatava tegevuse kirjeldus 

Teemaplaneeringu alaks on Lääne-Nigula ja Ridala vallad ning Haapsalu linn Lääne 

maakonnas. Raudteetrass planeeritakse üherajalise raudteena, mis on täies pikkuses 

elektrifitseeritud koos vajalike jaamade, peatuskohtade ja juurdekuuluva toetava 

infrastruktuuriga optimaalses ulatuses. Lääne maakonnas on planeeritav liin ca 52 km 

pikk (kogu trass 62 km). Raudteetrass kavandatakse maksimaalses ulatuses 

olemasolevale raudteetammile selliselt, et see võimaldaks projektkiirust kuni 160 km/h.  

Raudteel kavandatakse ainult reisijate vedu, kuid ei välistata tulevikus kaubavedude 

toimumist ning tuuakse välja potentsiaalsed võimalikud kaubajaamade asukohad. 

 

Eskiisprojektiga1 on ette nähtud järgmised põhitööd: 

Raudteetamm ja ülesõidud 

• raudteetrassi asukoha korrigeerimine lähtudes kiirusest 160 km/h;  

• muldkeha laiendamine ning lõiguti uue muldkeha rajamine, muldkeha laius 

6,60 m; 

• 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; 

• ülesõidukohadel amortiseerunud katte asendamine kasutades raudbetoonist 

ülesõidukohtade katteplaate ja pealesõitude asfalteerimine vastavalt 

vajadusele kuni 10 m ulatuses mõlemal pool raudteed; 

• vajadusel tuleb teostada võsaraie, veeäravoolu kraavide ja küvettide 

puhastamist ning reprofileerimist. 

Projektijärgne rööpmelaius on 1520 mm. 

 

                                                 
1 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 4-vaguniline elektrirong FLIRT ja kontaktvõrgu seadmed üherealisel 

jaamadevahelisel kõveral lõigul. (Foto: www.geopeitus.ee / SWECO eskiisprojekt) 

 

Elektrifitseerimine 

Kavandatav raudtee rajatakse täielikult elektrifitseerituna – ühele poole raudteed 

rajatakse kontaktvõrk (vt Joonis 2), mis koosneb tugedest ja konstruktsioonidest, 

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

spetsiaalsetest osadest. 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-ni.  

Kuna projekteeritav raudteetrass ühtib olemasoleva elektriraudteega Riisipere jaamas, 

on mõistlik kasutada samasugust võrku, mille parameetrid on: 

• Rongide liikumiskiirus – 120 km/h, perspektiivis – 160km/h 

• Alalisvool, nominaalpinge – 3,0 kV 

• Poolkompenseeritud, vedrustus riputus ühe ja kahe juhtmega 

• Kontaktjuhtmete jaoks 17 metalltugiposti kilomeetri kohta. 
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Veoalajaamade (alajaamad, mille kaudu tagatakse elektrivarustus raudteel) vahemaad 

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

Riisiperesse, Ristisse ja Taeblasse - Ristil kas 110, 35 või 10 kV pingeastmel ning Taeblas 

elektriliitumistega kas 110 või 10 kV pingeastmel. Vastavalt elektrivõrgu arengukavale 

plaanitakse Harku-Lihula-Sindi õhuliini raames rajada olemasoleva Ellamaa 110 kV 

alajaama asemel Riisipere 110 kV alajaam, mille realiseerumisega demonteeritakse 

olemasolev Riisipere 35 kV alajaam. Seetõttu tuleb  veoalajaama planeerimisel Riisiperre 

kaaluda liitumist 110 kV või 10 kV pingeastmel. 

Kontaktvõrgu tehnilised eskiislahendused ja ehitusmaksumused on määratlenud OÜ 

Foxia.2 

Võimalikku ehitusprotsessi kirjeldatakse täpsemalt KSH aruandes. 

1.3 Alternatiivid 

Raudteetrassi koridori võimaliku asukohana käsitletakse töös „Riisipere-Haapsalu-

Rohuküla raudteelõigu eskiisprojekti täpsustamine“3 välja pakutud uusi trassi asukohti, 

va. trassivarianti B5 läbi Palivere raba, mis osutus majanduslikus mõttes 

ebaotstarbekaks. Trassi alternatiivid on tähistatud tähtedega A ja B, Riisipere-Haapsalu 

ja Haapsalu-Rohuküla raudteelõikude ühendamise alternatiivid Haapsalu linnas on 

tähistatud tähtedega C ja D.  

Trassivariandi A korral ei muudeta trassi põhilist trajektoori võrreldes ajaloolise raudtee- 

trassiga. Trassivariant B korral muudetakse osaliselt ajaloolist trassi – näiteks Taeblas on 

raudtee viidud ajaloolisest trassist ca 350 m Tallinna mnt. poole. Õgvendused ja raudtee 

trassi korrektsiooni variandid on eskiisprojektis tähistatud tähe-numbri 

kombinatsioonidega, millest täht märgib trassivarianti ning number konkreetse 

õgvenduse või korrektsiooni asukohta. Näiteks õgvendus A4 tähendab trassivariandil A 

olevat õgvendatud plaanikõverikku Palivere jaama juures. Iga õgvendust ei käsitleta 

eraldi alternatiivina. 

Haapsalu linnas pakutakse Riisipere-Haapsalu ja Haapsalu-Rohuküla raudteelõikude 

ühendamiseks välja 2 põhimõttelist lahendust: läbi Õhtu kalda tupiku (variant C1, C2a ja 

C2b) ning otseläbimurre (variant D).  

Trassivaliku ülesanne on olemasoleva koridori üldisi suundasid jälgides planeerida uus 

liin nii, et see avaldaks võimalikult väikest negatiivset mõju keskkonnale, sh inimesele, 

                                                 
2 Planeeritava Lääne-Harjumaa ja Läänemaa elektriraudtee lõigu kontaktvõrgu elektrivarustuse 

tehniliste eskiislahenduste ja ehitusmaksumuste määratlemine. Aruanne. OÜ Foxia. 2011. Leitav: 

Leitav: http://laane.maavalitsus.ee/raudtee-uuringud 
3 Riisipere – Haapsalu – Rohuküla raudteelõigu eskiisprojekti täpsustamine. Eskiisprojekt. SWECO 

Projekt AS. 2014. Leitav: http://laane.maavalitsus.ee/riisipere-haapsalu-rohukula 
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tagades samal ajal võimalikult kiire ja turvaline rongiliiklus. Seni teadaoleva info ning 

kohalike omavalitsuste ja ametkondadega tehtud koostöö tulemusena on alternatiivid 

jaotatud „eelistatud trassikoridoriks“ ning „alternatiivseks trassikoridoriks“ (vt Joonis 3). 

Mõju hindamise käigus võib eelistatud trassikoridor muutuda. 

Kavandatavat tegevust võrreldakse 0-alternatiiviga, mis tähendab olemasoleva olukorra 

jätkumist.  

  

Joonis 3 Raudteetrassi ülevaatekaart Lääne maakonnas. Tumesinine joon tähistab 

eelistatud trassikoridori koos võimalike õgvendustega ning helesinine võimalikke 

alternatiivseid trassikoridore (aluskaart: Maa-amet). 

1.4 Raudteetrassi koridor 

Raudteetrassi koridor on teemaplaneeringuga määratav maa-ala, kuhu mahub 

raudteetrass koos kaitsevööndi ja puhveralaga. Vajadusel on projekteerimisel võimalik 

raudteed koos kaitsevööndiga nihutada puhverala ulatuses. Koridori laius on varieeruv, 

sõltudes näiteks võimalikest õgvendustest, jaamateede ja nähtavuskolmnurga tagamise 

vajadusest jne. Täpne trassikoridori laius selgub planeeringu koostamise käigus.  

Planeeritud raudteetrassi koridori alal võib jätkuda olemasoleva katastriüksuste ja 

kinnistute sihtotstarbe kohane maakasutus kuni raudtee ehituseni, kuid tuleb arvestada 

raudtee rajamisega (sh maa ostmisel või rentimisel). Kuni teemaplaneeringus kavandatu 

elluviimiseni tuleb trassikoridori alal uute ehitiste planeerimine, projekteerimine ja 

ehitamine kooskõlastada Lääne Maavalitsusega. 
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Pärast raudtee ehitamist kehtivad piirangud vaid raudtee kaitsevööndis 

(teemaplaneeringuga määratud puhverala vabaneb), mis on kehtiva seaduse kohaselt 

30 meetrit välimisest rööpast 4.  

Raudtee kaitsevööndis asuva kinnisasja valdaja ei tohi oma tegevuse või 

tegevusetusega takistada raudtee sihtotstarbelist kasutamist, halvendada raudtee 

seisundit ega ohustada liiklust.  

Maaparandussüsteemide rajamine, maavara kaevandamine, kaevamistööde tegemine, 

metsaraie ja muud looduskeskkonda muutvad tööd, kergestisüttivate ainete ja 

lõhkematerjali tootmine ja ladustamine toimuda ainult Tehnilise Järelevalve Ameti ja 

vastava raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja või raudtee muu omaniku või valdaja eelneval 

kirjalikul nõusolekul.  

Raudtee kaitsevööndis võib hoone või rajatise ehitamine ja seadmete, materjalide ning 

muu sellise ladustamine ja paigaldamine, mis võib seada ohtu nähtavuse kaitsevööndis, 

takistada raudtee sihtotstarbelist kasutamist, halvendada raudtee seisukorda või 

ohustada muul viisil raudteeliiklust, toimuda ainult Tehnilise Järelevalve Ameti ja 

raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja või raudtee muu valdaja eelneval kirjalikul nõusolekul. 

Enne nõusoleku andmist on Tehnilise Järelevalve Ametil õigus põhjendatud juhul nõuda 

riskianalüüsi või muu asjakohase analüüsi koostamist, et hinnata kavandatava tegevuse 

mõju raudtee seisukorrale või raudteeliiklusele.  

Kui kaitsevööndis kasvav mets takistab raudteeliikluse ohutuse tagamiseks vajalikku 

nähtavust või välimisest rööpast kümne meetri ulatuses kasvav mets on võimaliku 

tuleohu allikas ning kinnisasja omanik keeldub metsa raadamiseks metsateatise 

esitamisest ja metsa raadamast, või juhul, kui raudteeliikluse ohutuse tagamiseks 

vajalikku nähtavust takistab või on võimaliku tuleohu allikaks muu taimestik, mis ei ole 

mets metsaseaduse tähenduses, ja kinnisasja omanik keeldub seda taimestikku 

raiumast või niitmast, on raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjal või raudtee muul omanikul 

või valdajal õigus pöörduda seisukoha saamiseks Tehnilise Järelevalve Ameti poole. Kui 

Tehnilise Järelevalve Amet hindab metsa raadamise või muu puittaimestiku raiumise 

raudteeliikluse ohutuse tagamiseks vajalikuks, on Tehnilise Järelevalve Ametil õigus 

nõuda Keskkonnaameti kaudu metsa raadamiseks või muu puittaimestiku raiumiseks 

nõusoleku andmist raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjale või raudtee muule omanikule või 

valdajale. 

Raudteeliikluse ohutuse tagamiseks raudtee kaitsevööndis metsa raadamise või muu 

puittaimestiku raie korral on raudtee kaitsevööndis asuva kinnisasja omanikul õigus 

raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjalt või raudtee muult omanikult või valdajalt nõuda 

üksnes otsese kahju hüvitamist. 

                                                 
4 Raudteeseadus, RT I, 12.07.2014, 117 
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2 OLEMASOLEV OLUKORD 

2.1 Asustus ja maakasutus 

Käesoleval ajal kasutatakse olemasolevat raudteetammi kergliiklusteena (Läänemaa 

tervisetee), mida hooldatakse. Tee on kruusakattega. 

 

Raudteetrass läbib alljärgnevaid tiheasustusalasid:  

• Lääne-Nigula vallas Risti alevik, Palivere alevik, Taebla alevik 

• Haapsalu linn 

• Ridala vallas Uuemõisa alevik, Paralepa alevik, Rohuküla 

 

Tabel 1 Maakasutus õgvendustel ja uue trassi asukohtades 

VALD/LINN TRASS MAAKASUTUS MÄRKUSED 

Lääne-Nigula A8 (Risti) ei läbi kõrvalisi kinnistuid  

A7 (Jaakna) maatulundusmaa põld, lähedal elamu 

A6 maatulundusmaa mets, põld 

A5 (Palivere) ei läbi kõrvalisi kinnistuid  

A4 (Palivere) maatulundusmaa mets, põld 

B1 (Taebla) elamumaa 

maatulundusmaa 

tootmismaa 

 

A3 (Taebla) ei läbi kõrvalisi kinnistuid  

A2 (Taebla) maatulundusmaa mets 

A1 (Taebla) maatulundusmaa mets 

Haapsalu C1, C2a, C2b 

(Õhtu kallas) 

transpordimaa 

üldkasutatav maa 

elamumaa 

Õhtu kalda kergliiklustee 

D (Otse-

läbimurre)  

transpordimaa 

tootmismaa 

üldkasutatav maa 

Paralepa parkmets 

Ridala A11 

(Rohuküla) 

maatulundusmaa mets, põld 
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Trass läbib järgmisi maardlaid:  

• Palivere turbamaardla (aktiivne reservvaru); 

• Turvalepa turbamaardla (passiivne reservvaru). 

Ühtegi mäeeraldist trass ei läbi. 

Raudteetrassi servas asub mitmeid maaparandussüsteeme.5 

2.2 Taristu 

Maanteed 

Raudtee trass lõikub mitmete kõrvalmaanteedega ja kohaliku tähtsusega teedega. 

Eelistatud raudteetrassil on kokku 26 ristumist sõiduteega: 2 ristumist Ääsmäe - 

Haapsalu – Rohuküla põhimaanteega (Paliveres ja Haapsalus) ning 24 ristumist kõrval- 

ja tugimaanteede ning kohalike teedega. Lähtuvalt tee olulisusest varieeruvad katted, 

liiklussagedus, hooldustasemed. Osad ülesõidud ja -käigud säilitatakse ning osad 

suletakse ohutuse tagamiseks, lähtudes teede- ja sideministri 9.07.1999 määruse nr 39 

„Raudtee tehnokasutuseeskirja kinnitamine“ lisas 4 „Raudteeülesõidu- ja ülekäigukoha 

ehitamise, korrashoiu ja kasutamise juhend“ toodud nõuetest. Sulgemisotsuste 

tegemisel on oluline roll kohalikel omavalitsustel. 

Tabel 2 Ülesõidud eelistatud trassikoridoril 

 TEE NR TEE LIIK TEE NIMETUS MÄRKUSED 

1 numbrita - Metsa väljaveo tee / 

isetekkeline tee 

Sulgeda 

2 5180380 kohalik tee Õmma tee Sulgeda 

3 16151 kõrvalmaantee Risti-Kuijõe (Paldiski  

maantee Risti asulas) 

Säilitada 

4 numbrita - Teede vaheline 

ühendustee 

Sulgeda; ligipääs läbi 

Risti asula teede 

5 numbrita - Koikse tee (teede 

vaheline ühendustee) 

Kaaluda sulgemist; 

ligipääs läbi Risti asula 

teede 

6 9 põhimaantee Ääsmäe-Haapsalu-

Rohuküla  

Maanteeviadukt 

säilitada. Sulgeda 

viaduktialused 

ülesõidud; kaaluda 

                                                 
5 Maa-ameti kaardirakendus  
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 TEE NR TEE LIIK TEE NIMETUS MÄRKUSED 

viadukti alla ühendustee 

rajamist (lääne poolel), 

et tagada juurdepääs 

kinnistule 

77601:003:0227; muud 

ligipääsud läbi Palivere 

asula teede 

7 77600125 kohalik tee Haapsalu maantee 

Palivere asulas 

Säilitada 

8 numbrita kohalik tee Metsa väljaveo tee / 

isetekkeline tee 

Sulgeda 

9 7760070 - Uustalu tee (metsa 

väljaveo- ja põldude 

ühendustee) 

Sulgeda 

10 7760015 kohalik tee Palivere-Virve-

Ilmajaama tee (põldude 

ühendustee) 

Kaaluda sulgemist; 

ligipääs läbi Palivere 

asula teede ja tee 11230 

11 11230 kõrvalmaantee Harju-Risti-Riguldi-

Võntküla 

Kaaluda sulgemist ja 

ligipääsu loomist 

Leediküla poolt 

12 7760030 - Nigula Jaama tee Sulgeda 

13 7760085 - Kalmistu tee (põldude 

ühendustee) 

Sulgeda 

14 11230 kõrvalmaantee Harju-Risti-Riguldi-

Võntküla 

Kaaluda sulgemist ja 

ligipääsu loomist 

Võntküla poolt. 

15 16103 kõrvalmaantee Ridala-Nigula Kaaluda sulgemist; 

ligipääs läbi tee 11230 

ja tee 16136 

16 16136 kõrvalmaantee Taebla-Kullamaa 

(Tallinna maantee 

Taebla asulas) 

Säilitada 

17 numbrita - Teede vaheline 

isetekkeline ühendustee 

Sulgeda 

18 numbrita - Teede vaheline 

isetekkeline ühendustee 

Sulgeda; vajalik 

juurdepääsu loomine 

kinnistul 

67401:011:1020 

paiknevale hoonele 
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 TEE NR TEE LIIK TEE NIMETUS MÄRKUSED 

(näit läbi tee 16108) 

19 numbrita - Metsa väljaveo tee / 

isetekkeline tee 

Sulgeda 

20 16108 kõrvalmaantee Herjava-Võnnu Säilitada 

21 6740415 metsatee Uuemõisa metsatee 

(RMK hooldamisel) 

Sulgeda 

22 6740170; 

6740108 

kohalik tee Ehitajate tee; Erja-

Uuemõisa tee 

Säilitada 

Teede ühispunkt 

23 6740195 eratee Paisuma tee (eratee; 

ühendustee elamu ja 

mobiilimasti juurde) 

Kaaluda sulgemist; 

ligipääs Ehitajate tee 

kaudu 

24 31 trassiosa Lihula maantee 

(Haapsalu-Laiküla); 

olemasolev 

maanteeviadukt 

Ülesõit olemasoleva 

viadukti kaudu 

25 1830062; 

1830124 

kohalik tee Raudteetammi tee ja 

Pargi tänava vaheline 

isetekkeline ühendustee 

Sulgeda 

26 9 trassiosa Ääsmäe-Haapsalu-

Rohuküla (Kiltsi tee 

Haapsalus) 

Säilitada, kaaluda 

kahetasandilise ristmiku 

vajadust 

27 16120 trassiosa Ungru tee (Paralepa tee) Sulgeda; muuta tee 

trajektoori; ligipääs tee 

1830072 kaudu 

28 1830072 kohalik tee Ranna tee Säilitada 

29 6740090 eratee Kivisilla tee (ühendustee 

tee 9 ja tee 1830100 

vahel, RMK hooldamisel) 

Sulgeda; ligipääs tee 9 

ja tee 16120 kaudu 

30 6740248 eratee Majaka tee (ühendustee 

tee 9 ja tee 1830100 

vahel, RMK hooldamisel) 

Kaaluda sulgemist; 

alternatiivne ligipääs 

puudub;  

31 16120 kõrvalmaantee Paralepa tee Säilitada 

32 6740083 kohalik tee Nõmme tee  Kaaluda sulgemist; 

ligipääs tee 9 ja tee 

16120 kaudu 

33 numbrita - Raudteetammi 

kasutamine teena ja 

isetekkelised teed 

Sulgeda; ligipääs tee 9 

ja Tuule tee kaudu 

34 6740333 eratee Lõppe tee (eratee) Säilitada 
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Tabel 3 Ülesõidud alternatiivsetel trasskoridoridel 

 TEE NR TEE LIIK TEE NIMETUS MÄRKUSED 

B1 7760047 kohalik tee Priguldi tee Sulgeda; muuta tee 

trajektoori 

B2 16103 kohalik tee Ridala-Nigula Kaaluda sulgemist; 

ligipääs läbi tee 11230 

ja tee 16136 

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 

C1 9 trassiosa Ääsmäe-Haapsalu-

Rohuküla (Kiltsi tee 

Haapsalus) 

Säilitada 

C2 16120 trassiosa Ungru tee (Paralepa 

tee) 

Sulgeda; muuta tee 

trajektoori; ligipääs tee 

1830072 kaudu 

C3 1830072 kohalik tee Ranna tee Säilitada 

Olemasolevate teede kasutust reguleerib teeseadus6, millest kavandatava tegevuse 

seisukohast olulisemateks punktideks on: 

• § 13 lg 2, mille järgi on riigimaantee kaitsevööndi laius mõlemal pool sõiduraja 

telge ja mitme sõiduraja korral mõlemal pool äärmise sõiduraja telge 50 meetrit; 

• § 2 lg2 ja §3, mis määravad teemaa ja selle koosseisu kuuluvad rajatised; 

• § 19 lg 2 alusel kehtestatud Teede- ja Sideministri 28. 09. 1999. a määruse nr 55 

Tee projekteerimise normid sisalduva lisa „Maanteede projekteerimise normid“ 

punkt 8.2 Õhuliinide paigutamine. 

• § 28 kohaselt teeb raudteeületuskohal ristumiskoha hoiutöid ja on kohustatud 

looma tingimused ohutuks liiklemiseks tee omanik ja raudteeinfrastruktuuri-

ettevõtja või raudtee muu omanik või valdaja nende valduses oleva kinnisasja 

ulatuses, välja arvatud talihooldustööde puhul, mis on raudteeületuskoha terves 

                                                 
6 Teeseadus, RT I, 12.07.2014, 24 
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ulatuses tee omaniku kohustus. Tee talihooldustööde tegija ja 

raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja või raudtee muu omanik või valdaja sõlmivad 

lepingu, milles on sätestatud talihooldustööde tehnilised üksikasjad. Tee ja 

raudtee kattuvas kaitsevööndis teevad tee omanik ja raudtee omanik hoiutöid 

omavahelise kokkuleppe alusel. 

Ülekäikude temaatikat käsitletakse KSH aruandes.  

 

Elektriliinid 

Lõikuvatest elektriliinidest ning telefoniliinidest osa on maakaablid ning osa õhuliinid. 

Maakaabelliinide asukohad selgitatakse projekteerimise käigus. Vajadusel tõstetakse 

ümber plaanitav mast või kaabelliin.  

Tabel 3 Raudteetrassi ristumised kõrgepingeliinidega 

ELEKTRILIIN ASUKOHT NIMI VALDAJA 

Elektriõhuliin 35-

110kV(Kõrgepingeliin) 

Haapsalu linn Haapsalu-Taebla Elering 

Elektriõhuliin 35-

110kV(Kõrgepingeliin) 

Herjava küla, Ridala 

vald, Lääne 

maakond 

Haapsalu-Taebla Elering 

Elektriõhuliin 35-

110kV(Kõrgepingeliin) 

Luigu küla, Lääne-

Nigula vald, Lääne 

maakond 

Nimeta Imatra Elekter AS 

Elektriõhuliin 35-

110kV(Kõrgepingeliin) 

Rõuma küla, Jaakna 

küla, Lääne-Nigula 

vald 

Nimeta Imatra Elekter AS 

Elektriõhuliin 35-

110kV(Kõrgepingeliin) 

Rõuma küla, Lääne-

Nigula vald 

Nimeta Imatra Elekter AS 

Planeeringujärgus olev Harki-Lihula-Sindi kõrgepingeliin Lääne maakonnas planeeritava 

raudteetrassiga ei ristu.  

Gaasitrass planeeritava raudteega ei ristu. 

2.3 Geoloogiline ehitus ja pinnavesi 

Raudtee rajamine on raskem liigniisketel aladel nagu rabad ja sood, kus esineb palju 

turvast ja teisi nõrga kandevõimega pinnaseid. Suurimad taolised alad on Palivere raba 

piirkonnas. Eskiisprojektis nähti ette alternatiivne variant läbi Palivere raba, mis on 

majanduslikult ebaotstarbekaks ning seda käesolevas töös ei käsitleta. 
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2010. aastal tehti AS Skinest Ehitus poolt muldkeha sobivushinnang7 Haapsalu-Riisipere 

ja Haapsalu-Rohuküla raudtee võimalikuks taastamiseks. Selle töö järgi oleksid olukorra 

hindamiseks vajalikud täiendavad uurimistööd kogu trassi ulatuses, kus rajatakse 

vähemalt 3-4 puurauku iga kilomeetri kohta, lisaks rajatiste uurimistööd. Need 

uuringud viiakse läbi projekteerimise faasis. Ehitusgeoloogilised tingimused on üldiselt 

rahuldavad. Muldkeha on ühtlaselt tihenenud. 

Planeeritav raudteetrass ületab mitmeid jõgesid, ojasid ja kraave (vt Tabel 4). Jõgedel, 

ojadel ja suurematel kraavidel on ette nähtud ehituskeelu vöönd.8 See on sõltuvalt 

valgalast 50 m või 25 m kalda servast. Väiksematel kraavidel ehituskeeluvööndit pole. 

Ehituskeeluvööndid ja sanitaarkaitsevööndid on veel ka allikatel ning veehaaretel.  

Tabel 4 Vooluveekogud, mida raudtee ületab 

VEEKOGU EHITUSKEELUVÖÖND MÄRKUS 

Ungru oja 25 m  

Aasuküla peakraav 50 m  

Kaevaniidu peakraav 25 m  

Uuemõisa oja (Juurika oja) 25 m  

Võnnu oja 50 m  

Leediküla oja 25 m  

Taebla jõgi 50 m  

Vihterpalu jõgi 50 m Kulgeb raudteega 

paralleelselt, raudtee asub 

ehituskeeluvööndis ca 1 km 

ulatuses 

2.4 Kaitseväärtuslikud objektid 

2.4.1 Kaitseväärtuslike loodusobjektide loetelu 

Kaitstavad loodusobjektid, mis asuvad planeeritavas raudtee kaitsevööndis või mida 

kavandatav tegevus võib mõjutada, on toodud alljärgnevas tabelis (Tabel 5). Kasutatud 

on EELIS9 andmebaasi. 

                                                 
7 Muldkeha sobivushinnang Haapsalu-Riisipere ja Haapsalu-Rohuküla raudtee võimalikuks 

taastamiseks. Ehitusgeoloogilised uurimustööd. Skinest Ehitus AS 2010. Leitav: 

http://laane.maavalitsus.ee/raudtee-uuringud 
8 Looduskaitseseadus 
9 Eesti Looduse Infosüsteem – Keskkonnaregister: Keskkonnaagentuur 
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Tabel 5 Kaitstavad loodusobjektid raudtee mõjualas 

KAITSTAV OBJEKT ASULA MÄRKUSED 

Kaitsealad ja kaitstavad üksikobjektid 

Mustjärve raba loodusala Lääne-Nigula vald, 

Piirsalu küla 

Külgneb vahetult raudtee 

teljega 

Annamõisa metsise 

püsielupaik  

Lääne-Nigula vald, 

Piirsalu küla 

Annamõisa metsise 

püsielupaik. II 

kaitsekategooria liik, 

elupaik külgneb vahetult 

raudtee teljega, asub 

Mustjärve raba hoiu- ja 

loodusalal 

Taebla käpaliste püsielupaik Ridala vald, Laheva 

küla; Lääne-Nigula vald, 

Saunja küla 

Elupaik on kaitse alla 

võetud täpilise sõrmkäpa, 

kärbesõie ja kauni 

kuldkinga kaitseks. Elupaik 

asub vahetult kahel pool 

raudteetammi. 

Risti mänd Lääne-Nigula vald, Risti 

alevik 

Raudtee kaitsevööndist 60 

m kaugusel, kaitsevöönd 

ulatub raudtee teljest 10 m 

kaugusele 

Ants Laikmaa kodupark Lääne-Nigula vald, 

Kadarpiku küla ja 

Saunja küla, Ridala vald, 

Laheva küla 

Ulatub raudtee 

kaitsevööndisse, raudtee 

teljest 10 m kaugusel 

Kavandatav Aamse 

looduskaitseala 

Kadarpiku küla ja Ridala 

vald, Laheva küla 

Ulatub raudtee 

kaitsevööndisse, raudtee 

teljest 10 m kaugusel 

Paralepa ja Pullapää mets Haapsalu Idapoolne kaitseala nurk 

ulatub raudtee 

kaitsevööndisse, raudtee 

teljest 20 m kaugusele 

Paralepa rändrahn Haapsalu Kaitsevöönd ulatub 20 m 

kaugusele raudtee teljest 

Kaitsealuste liikide leiukohad 
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KAITSTAV OBJEKT ASULA MÄRKUSED 

Gymnadenia conopsea 

(käoraamat, harilik) 

Listera ovata (käopõll, suur) 

Platanthera bifolia (käokeel, 

kahelehine) 

Lääne-Nigula vald, Pälli 

küla 

III kaitsekategooria, 

ulatuvad kaitsevööndisse 

kuni 20 m kaugusele 

raudtee teljest 

Gymnadenia conopsea 

(käoraamat, harilik) 

Listera ovata (käopõll, suur) 

Platanthera bifolia (käokeel, 

kahelehine) 

Lääne-Nigula vald, 

Kirimäe küla 

III kaitsekategooria, 

ulatuvad raudtee 

kaitsevööndisse, 

külgnevad 

raudteetammiga 

Neottia nidus-avis (pesajuur, 

pruunikas) 

Platanthera chlorantha 

(käokeel, rohekas) 

Lääne-Nigula vald, 

Kadarpiku küla ja Ridala 

vald, Laheva küla 

III kaitsekategooria taimed, 

ulatuvad raudtee 

kaitsevööndisse 20 m 

raudtee teljest, asuvad 

projekteeritaval Aamse 

looduskaitsealal 

Listera ovata (käopõll, suur) 

Gymnadenia conopsea 

(käoraamat, harilik) 

Dactylorhiza fuchsii 

(sõrmkäpp, vööthuul-) 

Platanthera chlorantha 

(käokeel, rohekas) 

Orchis militaris (käpp, hall) 

Epipactis helleborine 

(neiuvaip, laialehine) 

Dactylorhiza incarnata 

(sõrmkäpp, kahkjaspunane) 

Epipactis palustris (neiuvaip, 

soo-) 

Listera ovata (käopõll, suur) 

Ridala vald, Laheva küla III kaitsekategooria taimed, 

osaliselt kavandataval 

Aamse kaitsealal ja 

osaliselt Taebla käpaliste 

püsielupaigal, ulatuvad 

kuni 10 m kaugusele 

raudtee teljest 
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KAITSTAV OBJEKT ASULA MÄRKUSED 

Cypripedium calceolus 

(kuldking, kaunis) 

Ridala vald, Laheva küla II kaitsekategooria taim, 

üks elupaik 20 m raudtee 

teljest kaitsevööndis, asub 

kavandataval Aamse 

kaitsealal ja Taebla 

käpaliste püsielupaigal. 

Üksikud elupaigad 

kaitseala piiril ja 10 m 

raudtee teljest Taebla 

käpaliste püsielupaigal 

Listera ovata (käopõll, suur) 

Malus sylvestris (õunapuu, 

mets-) 

Ridala vald, Laheva küla III kaitsekategooria taimed, 

10 m raudtee teljest 

Listera ovata (käopõll, suur) 

Platanthera bifolia (käokeel, 

kahelehine) 

Platanthera chlorantha 

(käokeel, rohekas)  

Epipactis palustris (neiuvaip, 

soo-) 

Gymnadenia conopsea 

(käoraamat, harilik) 

Lääne-Nigula vald, 

Saunja küla ja Ridala 

vald, Laheva küla 

III kaitsekategooria taimed, 

asuvad osaliselt Taebla 

käpaliste püsielupaigal, 

ulatuvad kohati kuni 20 m 

kaugusele raudtee teljest 

Orchis militaris (käpp, hall) Lääne-Nigula vald, 

Saunja küla ja Ridala 

vald, Laheva küla 

III kaitsekategooria taim, 

ulatub osaliselt 

kaitsevööndisse, 10 m 

raudtee teljest 

Epipactis helleborine 

(neiuvaip, laialehine) 

Platanthera chlorantha 

(käokeel, rohekas) 

Listera ovata (käopõll, suur) 

Orchis militaris (käpp, hall) 

Lääne-Nigula vald, 

Saunja ja Kadarpiku 

külad 

III kaitsekategooria taimed, 

osaliselt kaitsealal 

(Kadarpiku küla osas Ants 

Laikmaa kodupark), 

elupaik ulatub kuni 20 m 

kaugusele raudtee teljest 

Eptesicus nilssonii (põhja-

nahkhiir) 

Nyctalus noctula 

(suurvidevlane) 

Lääne-Nigula vald, 

Saunja ja Kadarpiku 

külad 

II kaitsekategooria 

loomad, elupaik ulatub 

raudtee kaitsevööndisse, 5 

m kaugusele raudtee 

teljest, osaliselt Ants 

Laikmaa kodupargi 

kaitsealal 
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KAITSTAV OBJEKT ASULA MÄRKUSED 

Eptesicus nilssonii (põhja-

nahkhiir) 

Pipistrellus nathusii (pargi-

nahkhiir) 

Ridala vald, Kiltsi küla, 

Nõmme küla; Haapsalu, 

Paralepa 

II kategooria kaitsealuse 

liigid, ulatuvad üle 

raudtee, asuvad osaliselt 

Paralepa ja Pullapä metsa 

kaitsealal 

2.4.2 Kultuuriväärtused 

Olemasoleva raudteetammi kaitsevööndi lähedusse jäävad järgmised 

kultuuriväärtused:10 

• ajaloomälestis Ants Laikmaa haud (reg nr 4090) Saunja külas, Ridala vallas 

jääb raudteetammi teljest ca 25 m kaugusele; 

• arheoloogiamälestis asulakoht (reg nr 10137) Rõuma külas Risti vallas jääb 

raudteetammi teljest ca 25 m kaugusele; 

• arheoloogiamälestis Kivikalme (reg nr 10136) asukohaga Risti alevikus 

• pärandkultuuri objektidena arvele võetud raudteesillad (518:RTR:005, 

518:RTR:008, 680:RTR:002) 

• Haapsalu linnas asuvad ehitismälestised, vt Joonis 4. 

                                                 
10 Kultuurimälestiste riiklik register http://register.muinas.ee/  
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Joonis 4 Haapsalus raudteejaama piirkonnas asuvad kultuurimälestised. Kaart: Maa-

amet 
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2.5 Arengukavad ja strateegiad 

Kavandatav tegevus puudutab järgmisi strateegiadokumente: 

Riiklikud: 11 

• Üleriigiline planeering "Eesti 2030+" 

• Eesti säästva arengu riiklik strateegia "Säästev Eesti 21" 

• Transpordi arengukava 2014-2020 

• Energiamajanduse riiklik arengukava aastani 2020 

• Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030 

Maakondlikud:12 

• Lääne maakonnaplaneering, kehtestatud Lääne maavanema 21.02.2000. a 

korraldusega nr 25; 

• Lääne maakonnaplaneeringu teemaplaneering “Asustust ja maakasutust 

suunavad keskkonnatingimused”, kehtestatud Lääne maavanema 05.12.2005. a 

korraldusega nr 188; 

• Lääne maakonnaplaneeringu teemaplaneering “Maakonna sotsiaalne 

infrastruktuur 2008-2015”, kehtestatud Lääne maavanema 19.02.2009. a 

korraldusega nr 24; 

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

elektriliini trassi asukoha määramine”, algatatud Lääne maavanema 28.10.2011. 

a korraldusega nr 184; 

• Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneering „Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV 

elektriliini trassi asukoha määramine” algatatud Harju maavanema 26.10.2011 

korraldusega nr 2018-k; 

• Harju maakonnaplaneering I etapp, kehtestatud Harju maavanema 19.04.1999. a 

korraldusega nr 1682-k; 

• Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneering „Harjumaa kergliiklusteed“, 

kehtestatud Harju maavanema 24.04.2012. a korraldusega nr 697-k. 

Kohalike omavalitsuste arengukavad ja üldplaneeringud: 

• Haapsalu linna üldplaneering, kehtestatud Haapsalu Linnavolikogu 24.11.2006. a 

otsusega nr 84; 

• Ridala valla üldplaneering, kehtestatud Ridala Vallavolikogu 18.02.2010. a 

otsusega nr 38; 

• Risti valla üldplaneering, kehtestatud Risti Vallavolikogu 07.11.2007. a 

määrusega nr 12; 

                                                 
11 Vabariigi Valitsuse kodulehekülg http://www.valitsus.ee/et/valitsus/arengukavad  
12 Harju (http://harju.maavalitsus.ee) ja Lääne (http://www.laane.maavalitsus.ee) maavalitsuste 

kodulehed  
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• Taebla valla üldplaneering, kehtestatud Taebla Vallavolikogu 19.02.2009. a 

otsusega nr 209; 

• Nissi valla üldplaneering, kehtestatud Nissi Vallavolikogu 17.04.2014. a otsusega 

nr 13. 
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3 KESKKONNAMÕJU HINDAMISE SISU 

3.1 Mõju hindamise ulatus 

Mõju hindamise ulatus piirneb üldjuhul raudteetrassi koridori laiusega. Kui mõju ulatub 

kaugemale, käsitletakse seda olulise mõju piirini. Olulise mõju ulatus selgub KSH käigus.  

3.2 Käsitletavad mõjud 

Mõju hindamisel lähtutakse mõju kestusest. Kavandatava tegevuse poolt avalduv 

keskkonnamõju jaguneb kahte etappi: ehitusaegne mõju ja käitamisaegne mõju. Need 

saavad omakorda olla otsesed, kaudsed, koosmõjud, kumulatiivsed või sünergilised 

mõjud. Otseseid ja kaudseid mõjusid on kirjeldatud kahes alljärgnevas peatükis. 

Koosmõjud, sünergilised ja kumulatiivsed mõjud selguvad KSH käigus. 

Kaubaveoga kaasnevaid mõjusid käsitletakse KSH käigus üldisel strateegilisel tasemel. 

Kaubaveoga kaasnevaid riske tuleb hinnata siis, kui on teada kaupade liigid ja kogus. 

3.2.1 Ehitusaegsed mõjud 

Raudtee rajamisel tuleb teostada raudtee kaitsevööndis raiet. Kui trass rajatakse 

olemasoleva raudteetammi asukohale, on vaja eemaldada sinna kasvanud võsa. Trassi 

õgvenduste tegemisel ja trassi nihutamisel tuleb raadata ka metsa. Raiet ei tehta kogu 

kaitsevööndi ulatuses, vaid ainult piisava nähtavuse tagamiseks (sirgetel lõikudel kitsam 

vöönd, kõveratel laiem).  

Raudtee rajamisega (peamiselt uue trassikoridori rajamisel ja õgvendust tegemisel) 

kaasneb maapinna tallamine ja müra, mis avaldavad mõju kaitstavatele 

loodusobjektidele (taimede tallamine, liikide häirimine, elupaikade hävitamine).  

Hindamise käigus antakse soovitused ka inimesele häiringute vähendamiseks (müra ja 

vibratsioon nii käitamise kui ehituse ajal). 

Kultuurimälestise puhul on oluline jälgida, et neid ehitamise käigus ei kahjustataks. 

Mõju hindamisel antakse ülevaade olemasoleva raudteetammi ja -seadmete 

lammutamisest tekkivatest jäätmetest ning uute rajamisel tekkivatest jäätmetest ja 

nende käitlemisest. 

Ehituse ajal raudteetammi rekonstrueerimise staadiumis võivad sattuda surve alla 

kohalikud teed, mis ei ole mõeldud intensiivseks rasketehnika liikluseks. Varasemad 

kogemused näitavad, et suurem ehitustegevus võib ebasoodsates tingimustes (märg 
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aastaaeg) selliseid teid oluliselt lõhkuda. Tööde ajal tõuseb liiklussagedus ning esineb 

olukordi, kus ajutiselt liiklus suletakse. Viimase põhjustab raudtee ehitus ülesõitude 

kohtadel. Mõju hindamise käigus antakse soovitused kohaliku teekasutuse takistamisest 

tulenevate mõjude leevendamiseks. 

Ehitamise maksumus sõltub sellest, kui suur on erinevus rajatava raudteetrassi ja endise 

trassi vahel. Mida rohkem muudatusi tuleb trassi rajamiseks teha, seda suuremaks 

kujunevad kulud. Sotsiaalsetele, keskkonna- ja kultuuriväärtustele avalduva mõju kõrval 

arvestatakse ka erinevate variantide maksumuste erinevusega. 

Kokkuvõtlikult on ehitamise ajal järgmised mõjud, mille olemust käsitletakse: 

Looduskeskkond 

• kaitsealustele lindudele ja loomadele raadamise, ehitustegevuse ja ehitusaegse 

müra tõttu; 

• kaitstavatele loodusobjektidele, sh kaitstavatele looduse üksikobjektidele ja 

kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstavatele objektidele;  

• alustaimestikule ja kaitsealustele taimeliikidele ehitustegevuse ja ehitusaegse 

tallamise tõttu; 

• taimestikule ja loomastikule (sh linnustikule), mis ei ole kaitse all, väärtuslikele 

maastikele ja VEP-dele; 

• kaitstavatele metsaelupaikadele metsa raadamise tagajärjel kaitsevööndis; 

• jäätmete tekkimine ja nende käitlemine. 

Sotsiaalkeskkond 

• müra ja vibratsioon; 

• võimalikud liikluspiirangud teedel; 

• tööde ajal teede rikkumine; 

• kultuuriväärtuste kahjustamine. 

Majanduskeskkond 

• raudtee rajamise maksumus sõltuvalt alternatiivi valikust. 

3.2.2 Käitamisaegsed mõjud 

Raudtee kaitsevööndis on majandustegevus ohutuse eesmärgil piiratud. Seetõttu 

muutub läbitavates maardlates maavara kaevandamise võimalus.  

MaaPS § 62 kohaselt tuleb maapõue seisundit ja kasutamist mõjutava tegevuse 

korraldamisel tagada keskkonnaregistris arvele võetud maavara kaevandamisväärsena 

säilimine ja juurdepääs maavaravarule. 

Metsa raie probleemiks on uue metsaserva tuulekartlikkus. Puud pole tugeva tuulega 

harjunud ja võib tekkida tuulemurdusid. Majandatava metsa omanikul väheneb selle ala 

võrra tulu. 
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Varasemalt ei olnud Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudtee elektrifitseeritud. 

Kavandatava tegevusega rajatakse raudtee ühte serva kontaktvõrk. See on 

potentsiaalseks ohuks (kaitsealustele) lindudele laskumisel ja tõusmisel (eriti veekogude 

juures). Samuti tuleb välja selgitada võimalik mõju nahkhiirtele, kelle elupaiku 

raudteetrass puudutab. 

KSH käigus hinnatakse ka kontaktvõrgu jaoks rajatavate alajaamade, ühendusliinide ja 

muude jaotusseadmete mõju ümbritsevale keskkonnale.  

Kultuurimälestise puhul on oluline jälgida, et nende funktsioon ei saaks raudtee 

käitamise ajal oluliselt kahjustatud. 

Looduskeskkonna puhul hinnatakse ka mõju kaitsealustele parkidele ja puistutele, kuna 

seal ei kaitsta metsaelupaikasid, vaid pargi või puistu ilmet. 

KSH käigus käsitletakse rohelise võrgustiku säilimise ja kasutamise tingimusi ning 

analüüsitakse võrgustiku toimimiseks tagavate abinõude rakendamist, eelkõige 

loomade raudteest ülepääsu või raudteetammist läbipääsu võimaldamiseks (sealhulgas 

III kaitsekategooriasse kuuluvad kahepaiksed ja roomajad). 

Positiivseks mõjuks on parem ühistransport Lääne- ja Harju maakonna vahel. 

Kavandatav tegevus loob paremad arenguvõimalused Läänemaa asulate, Haapsalu 

linna ning Hiiumaa ettevõtetele. Rongiühenduse olemasolu mõjutab tootmist ja 

kauplemist – see võimaldab tööjõul ja ostjatel liikuda. 

KSH käigus käsitletakse rongiliiklusest tingitud müra ja vibratsiooni mõju inimesele. 

Müramudeli põhjal analüüsitakse müratasemeid ja võrreldakse neid normtasemetega13 

ning vajadusel antakse soovitused leevendavateks meetmeteks. 

Raudtee pikendab parandamatult inimeste harjumuspäraseid teekondi, sest osa 

ülesõite ja ülekäike tuleb ohutuse tagamiseks sulgeda. Ülepääse peab alles jääma 

optimaalne arv (arvestada tuleb ka kergliiklusteede ning juurdepääsudega 

põllumajandus- ja metsamajandusmaadele). Väga tähtsaks sisendiks seal juures on 

kohalike inimeste tagasiside tegelike vajaduste osas. KSH käigus käsitletakse ülesõitude 

sulgemise tulemusena tekkivaid võimalikke uusi liiklusskeeme. 

Antakse ülevaade võimalikest käitamisaegsetest riskidest (õnnetused, 

elektrikatkestused). 

Vastavalt teede- ja sideministri 09.07.1999 määrusega nr 39 kinnitatud raudtee 

tehnokasutuseeskirja lisale 5 tuleb juhul, kui reisirongide suurim lubatud kiirus ületab 

140 km/h riskianalüüsiga määratleda asukohad, kus on vajalik piirdeaedade rajamine. 

Piirdeaiad võivad olenevalt asukohast olla liikumispiiranguks nii loomastikule kui 

piirkonna elanikele. KSH käigus määratakse potentsiaalsed konfliktpiirkonnad ja 

                                                 
13 Sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning 

ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid. 
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analüüsitakse loomapääsude vajadust, mõju rohevõrgustiku toimimisele ning 

liikumisbarjääri mõju kogukondadele. 

Kokkuvõtlikult on käitamise ajal järgmised mõjud, mille olemust käsitletakse. 

Looduskeskkond: 

• äsja raadatud metsaservade võimalik kahjustumine tuulemurdude tõttu, 

metsaelupaikade vähenemine; 

• mõju kaitsealustele parkide ja puistute ilmele; 

• oht (kaitsealuste) lindude elule laskumisel ja tõusmisel; 

• võimalik mõju nahkhiirtele; 

• mõju rohevõrgustiku toimimisele; 

• müra (kaitstavatele lindudele). 

Sotsiaalkeskkond: 

• liini tõttu muutunud vaated; 

• ülesõitude ja –käikude sulgemine; 

• kultuurimälestiste funktsiooni ja vaadeldavuse muutus; 

• müra ja vibratsioon. 

Majanduskeskkond: 

• kaevandatavate maavarade vähenemine; 

• äsja raadatud metsaservade võimalik kahjustumine tuulemurdude tõttu; 

• raadatava metsamaa pindala; 

• võõrandatava maa pindala. 

3.2.3 Mõju hindamise metoodika ja üldpõhimõtted 

Aruande üldine sisu lähtub KeHJS § 40-st. 

Keskkonnamõju strateegilise hindamine põhineb Keskkonnaministeeriumi kodulehel 

üleval oleval juhendil „Keskkonnamõju strateegilise hindamise juhend“14 täiendavalt 

lähtutakse Tõnis Põder’i poolt koostatud Keskkonnamõju hindamise juhendi15 

põhimõtetest. 

KSH peamine eesmärk on leida optimaalseim lahendus kolme grupi vahel: 

1. Looduskeskkond; 

2. Inimene ja kultuuriväärtused; 

3. Majanduslik otstarbekus. 

                                                 
14 Juhend on leitav: http://www.envir.ee/sites/default/files/ksh_juhend_kodulehele_est.pdf  
15 Juhend on leitav: http://www.envir.ee/sites/default/files/kmhkasiraamat_poder.pdf  
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Eeltööna viiakse läbi kvantitatiivne hindamine, mille käigus selgitatakse need 

alternatiivid, mis on välistatud. Kvantitatiivse hindamise kriteeriumiks on vastavus 

õigusaktidele (looduskaitseseadus, veeseadus, müra normtasemed jne).  

Kvantitatiivse hindamise edukalt läbinud alternatiivid hinnatakse kvalitatiivselt (vaata 

sama peatükk „Alternatiivide võrdlemine“). Selgitatakse, millisel alternatiivil on väikseim 

negatiivne või suurim positiivne mõju. 

Hindamise põhimõtted on järgmised: 

Inimesele on ühest küljest soodsam, kui raudteetrass kulgeb läbi tiheasustusala, et tal 

oleks võimalikult mugav rongile minna, teisest küljest põhjustab raudtee paiknemine 

tiheasustuses seal elavatele inimestele ebameeldivaid häiringuid müra ja vibratsiooni 

kujul. Tiheasustusalal on suurem vajadus rajada ülesõite ja ülekäike, mis teeb 

rongiliikluse ohtlikumaks.  

Looduskeskkonna seisukohast on soodsaim, kui trass kulgeb mööda tehnogeenset ala, 

kus loodus on inimese poolt juba tugevasti muudetud. Täiendavalt kehtib põhimõte, et 

mida pehmem on pinnas, seda olulisem on mõju loodusele. Seda põhimõtet järgides 

oleks eelistatuim raudtee kulgemise olemasoleval tammil.  

Majanduslikust otstarbekusest lähtudes peaks trass olema võimalikult sirge, 

võimaldamaks projektkiirust kuni 160 kmk/h.  

Kõikidele olulistele negatiivsetele mõjudele pakutakse võimalusel välja 

leevendusmeetmed. 

Täiendavalt antakse ülevaade kavandatava tegevuse vastavusest planeeringutele ja 

arengukavadele. 

Hindamisse kaasatud ekspertgrupist teevad välivaatlusi: 

• Renno Nellis - olulisemad lindude rändepiirkonnad, EELIS andmebaasi alusel 

mõju piirkonda jäävad kaitstavad linnud; 

• Karl Kupits ja Kadri Normak koos planeeringu koostajatega – raudtee koridor 

terves ulatuses, kultuuriväärtused ning olustiku hindamine. 

• OÜ Elustik (ekspert Rauno Kalda) - nahkhiired 

• OÜ Rewild (eksperdid Liina Remm, Riinu Rannap, Jaanus Remm) - kahepaiksed 

ja roomajad  

 

Sisetöödel kasutatakse Maa-ameti kaardiserveris olevaid teemakaarte ning EELIS 

andmebaasi. Andmete analüüsimiseks ja visualiseerimiseks kasutatakse 

kaardiprogramme. 

 

Teostatud uuringud, mida kasutatakse KSH-s: 
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• Uuring „Ühistransporditeenuse pakkumise parandamine Lääne-Harjumaal ja 

Läänemaal” (2011), ning selle raames teostatud projektitegevused: 

o Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudteelõigu eskiisprojekt (AS Skinest Ehitus); 

o Veo-alajaamade eelprojekt (OÜ Foxia); 

o Ühistranspordi kasutajate loendus ja küsitlus (OÜ Saar-Poll); 

o Liikumiste uuring registrite andmete alusel (AS Regio); 

o Liikumiste uuring mobiilpositsioneerimise abil (Positium LBS OÜ); 

o Kaubaveo potentsiaali uuring (Factum Arico OÜ); 

o Ühistranspordi mudeli koostamine (Visum) (Harjumaa Ühistranspordikeskus 

MTÜ); 

o Uute ühendusaegade leidmine raudteel (AS EVR Cargo); 

o Raudtee-ehituse hinnapakkumised vastavalt projektile (TTÜ, Foxia). 

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

• „Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudteelõigu eskiisprojekti täpsustamine“ 

(SWECO Projekt AS, 2014) Kättesaadav: http://laane.maavalitsus.ee/riisipere-

haapsalu-rohukula 

•  Eksperthinnang Riisipere-Haapsalu raudtee ehitamise mõjude kohta Mustjärve 

raba loodusala kaitse-eesmärkidele ja Annamõisa metsise püsielupaiga 

seisundile. (FIE Renno Nellis, detsember 2014).  

 

KSH käigus tehtavad uuringud: 

• Müra prognoos ja modelleerimine 

• Kahepaiksete ja roomajate uuring 

• Nahkhiirte uuring 

 

Alternatiivide võrdlemisel kasutatakse järgmisi kriteeriume: 

• Majanduslik otstarbekus (raudteetrassi pikkus ja rajamise keerukus) 

• Soovitud kiiruse (160 km/h) saavutamine (sotsiaalne eelis) 

• Raudtee lähedus asustusele (asustusest kaugele jääv raudtee pole mugavalt 

kasutatav) 

• Mõju inimese elukeskkonnale (müra normtasemete saavutamine eluhoonete 

läheduses) 

• Raadatava metsa pind 

• Võõrandatava maa pind  

• Mõju maavarade kaevandamisele (hõlmatud aktiivsete varude pindala) 

• Mõju I ja II kaitsekategooria liigi elupaigale (lähtutakse mõju olulisusest) 

• Mõju III kaitsekategooria liigi elupaigale (lähtutakse mõju olulisusest) 

• Mõju kaitsealadele (rahvuspark, loodus- ja maastikukaitseala, lähtutakse mõju 

olulisusest) 
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• Mõju muule kaitstavale loodusobjektile va kaitsealad (vääriselupaigad, 

kaitsekategooriata üksikobjektid jne) 

• Mõju kultuuriväärtuse vaadeldavusele (lähtutakse mõju olulisusest) 

Kriteeriumid võivad tööprotsessi käigus muutuda. 

Kavandataval tegevusel puudub piiriülene mõju. 

Alternatiivide võrdlemise metoodika 

Eelistatud alternatiivide valimise metoodika sõltub erinevatel juhtudel kriteeriumite 

rohkusest. Käesoleva planeeringu iseärasuseks on piirkondlikud alternatiivsed 

lahendused. Pole selliseid alternatiive, mis oleksid trassi läbivad (nt kaitsevööndi 

muutmine või terve trassi asukoha muutmine). See tingib asjaolu, et ühes kohas 

põhineb alternatiivide võrdlemine vähestel kriteeriumitel (nt maa kasutamisvõimaluste 

kitsenemine ja kaitsealal elupaikade vähenemine). Selliste olukordade puhul on mõistlik 

leida eelistatum lahendus arutluse teel, mis tagab põhjenduste jälgitavuse. 

Juhul, kui kaks alternatiivi erinevad üksteisest mitme kriteeriumi järgi (maksumus, mõju 

eraomandile, mõju looduskeskkonnale, mis ei ole Looduskaitseseaduse mõistes kaitse 

all), on mõistlik kasutada paariti võrdlemise meetodit16. 

Alternatiivide paariti võrdlemine mitme kriteeriumi alusel viiakse läbi kasutades Saaty 

meetodit17. Kriteeriumide olulisust omavahel paarikaupa võrreldes leitakse 

kriteeriumidele kaalud. Seejärel võrreldakse kõiki alternatiive paarikaupa iga kriteeriumi 

alusel. Alternatiivi hinne saadakse, kui liidetakse kriteeriumi kaalu ja hinde korrutised. 

Hinne on positiivne ning näitab alternatiivi paremust võrreldes teiste alternatiividega.  

                                                 
16 Keskkonnamõju ja keskkonnariski hindamine. Käsiraamat. Tallinn 2005. (peatükk 2.10 

Alternatiivide võrdlemine). 

http://www.envir.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=122930/KMHkasiraamat.pdf  
17 http://www.booksites.net/download/coyle/student_files/AHP_Technique.pdf  
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4 NATURA EELHINDAMINE 

Metoodilise alusmaterjalina kasutatakse hindamise läbi viimisel Juhised Natura 

hindamise läbiviimiseks loodusdirektiivi artikli 6 lõike 3 rakendamisel Eestis, MTÜ Eesti 

Keskkonnamõju Hindajate Ühing, Tartu-Tallinn 201318.  

Eelprojekti järgi jääb kavandatava tegevuse mõjupiirkonda üks Natura ala – Mustjärve 

raba loodusala Lääne-Nigula vallas Piirsalu külas. Natura hindamisse on kaasatud 

ekspert Renno Nellis, kes on teinud nimetatud alal vaatlusi ning koostanud 

eksperthinnangu Mustjärve raba loodusala kaitse-eesmärkidele ja Annamõisa metsise 

püsielupaiga  seisundile. Mustjärve raba loodusalal ei ole Natura elupaigatüüpide 

detailset hindamist läbi viidud, mistõttu tehti ekspertiisi raames ka elupaigatüüpide 

hindamiseks välitööd oktoobris 2014. Inventeeriti raudteega piirnev ja sellele lähim 

loodusala osa, mis jäi raudteest 1,5-2 km kaugusele.  

Lisaks R. Nellise eksperthinnangule kasutati hindamise käigus ka kõiki EELIS 

andmebaasist kättesaadavaid ala kohta käivaid materjale ning ala standardvormis 

kajastatud andmeid. 

Juhul, kui KSH käigus lisandub veel alasid, teeb ornitoloog andmete puudumisel 

täiendavaid vaatlusi.  

Mõju ulatuse elupaikadele määrab rajatavate kuivenduskraavide mõju, mis on umbes 

50 m rajatavatest kraavidest. Kraavid rajatakse raudtee muldkeha kõrvale. 

4.1 Kavandatav tegevus 

Natura eelhinnangu läbiviimise seisukohast on olulised järgmised raudtee taastamise 

tehnilised tingimused: 

1. raudtee planeeritakse taastada täies ulatuses elektrifitseerituna, st. 

raudteekoridori peab mahtuma ka kontaktvõrk; 

2. eskiisprojektis nähakse ette raudteetrassil võsaraie, veeäravoolu kraavide ja 

küvettide puhastamine ning reprofileerimine. Vahetult muldkeha alumise nõlva 

kõrval paiknevad kraavid täidetakse kohaliku pinnasega ning lõigatakse uude 

kohta, vähemalt 3 meetri kaugusele muldkeha alumisest nõlvast. 

KSH programmi koostamise etapis ei ole ette näha trassikoridori asukoha muutmist 

Mustjärve raba loodusala piirkonnas. 

Kavandatav tegevusel ei ole seost Natura ala kaitsekorraldusega. 

                                                 
18 Juhend on leitav: http://www.keskkonnaamet.ee/public/Natura_juhis_1.pdf  
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4.2 Loodusala kirjeldus ja kaitse-eesmärgid 

Mustjärve raba loodusala (EE0040212) asub Läänemaal ning selle pindala on ca 1100 ha. 

Mustjärve loodusala kaitseväärtuseid kaitstakse siseriiklikult Mustjärve raba hoiualal 

(võeti kaitse alla 2006. a) ja Annemõisa metsise püsielupaigas (võeti kaitse alla 2005. a).  

 

Mustjärve raba hoiuala kaitse-eesmärkideks on Nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ 

looduslike elupaikade ning loodusliku taimestiku ja loomastiku kaitse kohta I lisas 

nimetatud kaitstavad elupaigatüübid:  

• huumustoitelised järved ja järvikud (3160); 

• rabad (*7110); 

• nokkheinakooslused (7150); 

• vanad loodusmetsad (*9010); 

• rohunditerikkad kuusikud (9050); 

• okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad – 9060); 

• soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080); 

• siirdesoo- ja rabametsad (*91D0). 

Alal asub endine vene raketibaas, praeguse kaitsejõudude õppevälja naabruses. Metsise 

püsielupaigas esinevad peamiselt soo-lehtmetsad ning siirdesoo- ja rabametsad. 

Tegemist on olulise märgala kompleksiga. Rabade esinduslikkus ja looduskaitseline 

seisund on keskmine. 

Elupaikade paiknemist kavandatava raudteetrassi suhtes vt jooniselt 5. 
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Joonis 5 Inventeeritud Natura elupaigad raudteetrassi läheduses. Halliga on 

tähistatud töö raames inventeeritud piirkond, tumedama rohelisega olemasolevad 

elupaigad ning helerohelisega potentsiaalsed elupaigad. Väljavõte R. Nellise 

eksperthinnangust 

4.2.1 Mõju prognoosimine leevendavate meetmetega 

Alljärgnevalt on võimalikke mõjusid analüüsitud elupaikade kaupa. 

Huumustoitelised järved (3160) – Mustjärv asub raudteetrassist 4,2 km kaugusel 

loodusala põhjaosas ja raudtee taastamisel elupaigale negatiivne mõju suure vahemaa 

tõttu puudub. 

Rabad (*7110) – Mustjärve raba asub loodusala põhjaosas ja raudtee taastamisel 

elupaigale negatiivne mõju suure vahemaa tõttu puudub. Raba seisundit mõjutab 

piirnev kuivendusvõrk, kuid selle toimimist ei mõjuta raudteega piirnevate kraavide 

puhastamine. 

Vanad loodusmetsad (*9010) – loodusala kaguosas leidub elupaika kaheksa laiguna, 

kokku 37,7 hektaril. Lisaks on loodusala kaguosas potentsiaalset elupaika 85,4 ha, mis 

areneb 30 aasta jooksul elupaigaks vanad loodusmetsad (edaspidi p9010, Joonis 5). 

Vanad loodusmetsad on eelkõige puutumatud või vähese inimmõjuga vanad metsad. 

Loodusmetsi iseloomustavad puude erivanuselisus, häilulisus, erinevas 

kõdunemisastmes surnud puud nii seisva kui ka lamapuiduna, tüükad ja jämedad 
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kuivanud oksad, aukude ja õõnsustega puud, mis pakuvad rohkelt mitmekesiseid 

elupaiku.19 

Vanade loodusmetsade seisundi säilitamiseks tuleb järgida järgmisi tingimusi: 

• raudtee muldkeha servas olevad kraavid on väiksed ja nende puhastamine 

piirnevates kuivades metsades (palumetsad) täiendavat kuivendusmõju ei 

põhjusta, kuid piirnevates märgades metsades (pms soovikumetsad) kraavide 

puhastamisel suureneb kuni 50 meetri ulatuses kuivendusmõju. Raudtee 

muldkeha servas oleva kraavi puhastamisel mõjutab see seetõttu kohati 

elupaiga p9010 seisundit, mille leevendamiseks tuleb kogu loodusala servas 

asuva kraavi puhastamisel muld ja pinnas tõsta loodusala poolsesse serva ning 

tasandada (mahub avatud raudteetrassile), et vähendada pinnasevee äravoolu 

loodusala servas asuvatest soovikumetsadest. 

• kindlasti ei tohi raudteetrassi laiemaks raiuda, sest elupaiga p9010 raadamisega 

hävitatakse osaliselt väljaarenev elupaik 9010, mis on loodusala kaitse 

eesmärgiks. 

Rohunditerikkad kuusikud (9050) – elupaika leidub ainult loodusala põhjaosas ja 

raudtee taastamisel elupaigale negatiivne mõju suure vahemaa tõttu puudub. 

Soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) – loodusala kaguosas raudtee lähedal elupaika 

ei esine, kuid leidub loodusala keskosas. Raudtee taastamisel elupaigale negatiivne 

mõju suure vahemaa tõttu puudub. Elupaikade seisundit mõjutab nendega piirnev 

kuivendusvõrk, kuid selle toimimist ei mõjuta raudteega piirnevate kraavide 

puhastamine. 

Siirdesoo- ja rabametsad (*91D0) – elupaika esineb Mustjärve raba ümbruses ja 

väikse laiguna (2,5 ha) loodusala kaguosas. Viimane asub raudteest 150 m kaugusel ja 

vahepeal on lisaks raudtee servas olevale kraavile veel üks kuivenduskraav, mistõttu 

raudtee servas oleva kraavi puhastamisel elupaigale täiendav kuivendusmõju puudub. 

See elupaigalaik on väike, mida mõjutavad negatiivselt piirnevad kuivenduskraavid ja 

ala veerežiimi taastamine eeldab piiranguvööndis eramaal kahe kraavi sulgemist. 

Loodusala hõlmavas osas on raudteekoridori laius 45-50 m. Raudteeseaduse (edaspidi 

RdtS) § 3 p 6 kohaselt on raudtee kaitsevööndi ulatus välimisest rööpast 30 meetrit. 

RdtS § 37 lg 5 kohaselt ei ole vajalik metsa raadamine kogu kaitsevööndi ulatuses, vaid 

ulatuses, mis tagab piisava nähtavuse ning võimaliku tuleohu vältimise. Kuna Natura ala 

hõlmav raudteelõik asub pikal sirgel, ei ole ette näha vajadust teostada raadamist 

väljaspool olemasolevat 45-50 m laiust raudteekoridori. 

                                                 
19 http://www.envir.ee/sites/default/files/elfinder/article_files/loodus_4_keskkond_epl.pdf 
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4.3 Natura eelhindamise tulemused ja järeldused 

Huumustoiteliste järvede, rabade, rohunditerikaste kuusikute, soostuvatele soo- ja 

lehtmetsade ning siirdesoo ja rabametsadele kavandatava tegevuse mõju puudub tänu 

suurele vahemaale. 

Et leevendada mõju vanadele loodusmetsadele, tuleb kasutada järgmisi meetmeid: 

• Raudteetrassi servas oleva kraavi puhastamisel tuleb väljakaevatav pinnas 

laotada kraavi metsapoolsele kaldale ning tasandada, et vähendada pinnasevee 

äravoolu loodusala servas asuvatest soovikumetsadest. 

• Olemasolevat raudteetrassi ei tohi laiemaks raadata. 

Kui kasutatakse eelpool loetletud leevendavaid meetmeid, ei mõjuta kavandatav 

tegevus negatiivselt kaitstavaid Natura 2000 elupaiku, ei põhjusta Natura ala 

vähenemist, killustamist, ega elementide muutust.  

Arvestades eelnevat, ei ole Natura täishindamise läbiviimine vajalik. 
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5 PUUDUTATUD ISIKUD JA ASUTUSED 

Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise korraldaja: 

Lääne maavalitsus, kontaktisik Liis Moor, Liis.Moor@laane.maavalitsus.ee, 

4725616 

 

Strateegilise planeerimisdokumendi koostaja: 

Lääne maavalitsus, kontaktisik Liis Moor, Liis.Moor@laane.maavalitsus.ee, 

4725616 

 

KSH juhtekspert: 

Maves AS, Karl Kupits, karl@maves.ee 

Kontakt: Kadri Normak, kadri@maves.ee, 5087013 

 

Järelevalvaja: 

Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regioon 

 

Puudutatud asutused on veel: 

Lääne-Nigula Vallavalitsus; 

Ridala Vallavalitsus; 

Haapsalu Linnavalitsus; 

Harju Maavalitsus; 

Hiiu Maavalitsus; 

Pärnu Maavalitsus; 

Rapla Maavalitsus; 

Keskkonnaministeerium; 

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium; 

Siseministeerium; 

Keskkonnaamet; 

Keskkonnainspektsioon; 
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Maa-amet; 

Maanteeamet; 

Muinsuskaitseamet; 

Tehnilise Järelevalve Amet; 

Terviseamet; 

Päästeamet; 

Põllumajandusamet; 

Läänemaa Omavalitsuste Liit; 

Eesti Liinirongid AS; 

AS Eesti Raudtee; 

SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid; 

SA Põhja-Läänemaa Turismi- ja Spordiobjektide Halduskeskus; 

OÜ Haapsalu Raudtee; 

Riigimetsa Majandamise Keskus; 

Paralepa Selts MTÜ; 

MTÜ Valgevälja; 

MTÜ Uuemõisa Selts; 

Imatra Elekter AS; 

Elering AS. 
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6 MÕJU HINDAMISE AJAKAVA 

Mõju hindamine kulgeb sünkroonselt teemaplaneeringu koostamisega. 

KSH programmi ja teemaplaneeringu eskiisi avalik väljapanek ja avalik arutelu toimuvad 

2015. aasta mais-juunis. 

KSH aruande koostamine toimub põhiliselt 2015. aasta suvel. 

KSH aruande avalik väljapanek ja arutelu toimuvad koos teemaplaneeringu avaliku 

väljapaneku ja aruteluga 2015. aasta novembris.  
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7 EKSPERTGRUPI LIIKMED 

Ekspertgruppi kuuluvad: 

Karl Kupits juhtekspert, kvalifikatsioon vastab Keskkonnamõju hindamise ja 

keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 34 lg 3 (Lisa 4), looduskeskkond 

tervikuna, mõju põllumajandusele, infrastruktuurile, taimestikule, jäätmed, 

vastavus õigusaktidele ja planeeringutele (sh Natura hindamine). 

Kadri Normak Programmi ja aruande koostamine 

Renno Nellis Mõju kaitsealustele lindudele 

Liina Remm            Mõju kahepaiksetele ja roomajatele 
Riinu Rannap  
Jaanus Remm  

Rauno Kalda           Mõju nahkhiirtele 

 

 

 

 

 



8 KSH PROGRAMMI EELNÕULE ESITATUD SEISUKOHAD 

8.1 Enne programmi avalikustamist esitatud seisukohad 

ETTEPANEK/KÜSIMUS 

Kas 

võetakse 

arvesse? 

KOMMENTAAR/VASTUS 

Maanteeameti 11.02.2015 kiri nr 15-5/15-00140/012 

Kuna kavandatav raudteetrass ristub riigimaanteedega, siis tuleb 

käsitleda nimetatud ristumisi TeeS § 28 (RT I, 12.07.2014, 24) 

kohaselt, andes ülevaate kohustuslikest tegevustest. 

JAH Võetakse arvesse ja käsitletakse KSH aruandes. 

TeeS § 28 tulenev on lühidalt välja toodud ptk 2.2: „… • § 

28 kohaselt teeb raudteeületuskohal ristumiskoha 

hoiutöid ja on kohustatud looma tingimused ohutuks 

liiklemiseks tee omanik ja raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja 

või raudtee muu omanik või valdaja nende valduses oleva 

kinnisasja ulatuses, välja arvatud talihooldustööde puhul, 

mis on raudteeületuskoha terves ulatuses tee omaniku 

kohustus. Tee talihooldustööde tegija ja 

raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja või raudtee muu omanik 

või valdaja sõlmivad lepingu, milles on sätestatud 

talihooldustööde tehnilised üksikasjad. Tee ja raudtee 

kattuvas kaitsevööndis teevad tee omanik ja raudtee 

omanik hoiutöid omavahelise kokkuleppe alusel.“ 

Täiendada KSH programmi eelnõu p 3.2 alapunktiga ristumistest Osaliselt Ülesõitude tabelisse (Tabel 3) p 2.2 on lisatud veerg „tee 
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riigimaanteedega ning võimalikest mõjudest riigiteedele. liik“ (põhimaantee, tugimaantee, ramp või ühendustee, 

kõrvalmaantee, trassiosa, kohalik tee, eratee, metsatee). 

Mõjusid riigimaanteedele ei käsitleta, sest ehitus ei erine 

tavalisest ehitusest ning suur osa töid saab teha 

raudteelt. Olulist teede seisukorra halvenemist raudtee 

ehituse tõttu ei ole ette näha. 

Raudtee ehitus, ka vana taastamine, on ressursimahukas. Seega 

tuleb käsitleda eeldavat materjali vajadust ja potentsiaalseid 

materjali leiukohti. 

JAH KSH aruandes käsitletakse võimalikke kasutatavaid 

mäeeraldisi ning esitatakse kasutatavate materjalide 

mahtude suurusjärgud. 

Raudtee ehitamine võib põhjustada olemasolevate riigiteede 

seisundi halvenemist. Seega tuleb anda prognoos teede 

seisukorra halvenemisele ja sellest tulenevale liiklusohutuse 

langusele. Kirjeldada ka võimalikke liikluspiiranguid (eeldatav 

asukoht, kestvus), samuti ka teekraavide ja raudtee äärde 

rajatavate kraavide ristumist (ühendamist) ning nende hooldamist. 

Osaliselt Kirjeldatakse piiranguid üldiselt, ei käsitleta konkreetseid 

asukohti. Ehitus ei erine tavalisest ehitusest ning suur osa 

töid saab teha raudteelt. Olulist teede seisukorra 

halvenemist raudtee ehituse tõttu ei ole ette näha. 

Päästeameti 19.02.2015 kiri nr 7.3-4.4/ 1876-2 

Seoses muudatustega teedevõrgu osas (raudteest ülesõidu 

võimaluste vähenemine), võib muutuda päästekomandode 

reageerimine ja elupääste teenuse kohalejõudmise aeg 

piirkondades, kus planeeritav raudtee lõikab seni kasutatavad teed 

läbi. Tagamaks elupäästeteenuse kvaliteedi säilimist, tuleks ühe 

täiendava uuringuna planeeringu raames läbi viia analüüs 

päästekomandode paiknemisest raudtee ülesõidukohtade suhtes, 

tekkivast mõjust reageerimisele ja elupäästevõimekusele ning 

arvestada selle tulemusi ülesõidukohtade planeerimisel. Uuringu 

läbiviimisesse kaasata Päästeamet. 

EI Eksperdid on seisukohal, et käesoleval ajal ei ole mõtet 

niisugust analüüsi teha. Planeeringut ei viida ellu koheselt 

ning selleks ajaks, kui raudteed rajama hakatakse, võib 

uuring olla vananenud, kuna päästekomandode 

asukohad võivad olla muutunud.  
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Ridala Vallavalitsuse 25.02.2015 kiri nr 16-8.19/255 

Programmi peatükki 4 „Puudutatud isikud ja asutused“ lisada 

mittetulundusühendused MTÜ Paralepa Selts, MTÜ Valgevälja ja 

MTÜ Uuemõisa Selts. Riigi Metsamajandamise Keskus. 

JAH Nimetatud mittetulundusühingud on lisatud ptk 5 

nimekirja (peatüki number on muutunud). 

Lisas märgitud ülesõitude 19, 21, 29 ja 30 sulgemise osas palume 

arvestada Riigimetsa Majandamise Keskuse arvamusega. 

JAH RMK-ga konsulteeritakse edaspidise planeerimise käigus. 

Lisas märgitud ülesõit nr 34 on vajalik, sest sealt kulgeb talitee 

(avalik kasutus talvisel ajal), mis viib Vormsi jääteele. Muul ajal 

sealse kinnistu omanik teeb takistusi eratee kasutamiseks. 

Seetõttu on vajalik säilitada ka ülesõit nr 33, et sealtkaudu 

edaspidi tagada vähemalt viiele Rohuküla küla raudteetrassi 

tagusel alal asuvale elamukrundile avalik juurdepääs. Vastav 

liikluse ümberkorraldus ja tee rekonstrueerimine on kavandamisel. 

JAH Võetakse teadmiseks, kaalutakse KSH käigus. 

Muinsuskaitseameti 26.02.2015 kiri nr 1.1-7/589-1 

Lisada loetellu arheoloogiamälestis Kivikalme (reg nr 10136) 

asukohaga Risti alevikus. Maa-ameti kaardil on näha mälestise 

piirid, millele lisandub 50 m laiune kaitsevöönd. 

JAH Lisatud loetellu ptk 2.4.2. 

Trassile jääb mitu pärandkultuuri objektina arvele võetud 

raudteesilda (518:RTR:005, 518:RTR:008, 680:RTR:002), mille 

asukoht on nähtaval Maa-ameti kaardirakenduse pärandkultuuri 

kihil.  

JAH Lisatud loetellu ptk 2.4.2. 

Trassile jäävad 20. sajandi väärtusliku arhitektuuri kaardistamise ja 

analüüsi programmi raames väärtuslikuks hinnatud ajaloolised 

Risti, Palivere ja Taebla raudteejaam ning nende abihooned. 

Hooneid ei ole hetkel kavas võtta riikliku kaitse alla, kuid kohalikku 

omavalitsust on teavitatud nende väärtustest. Soovitame neid 

JAH Võetakse teadmiseks, info edastatakse KSH aruandes.  
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ehitisi säilitada ja hoida arhitektuurset väärtust planeeringute ja 

projekteerimistingimuste kaudu, vajadusel Muinsuskaitseametiga 

konsulteerides.  

Kohtades, kus on ette nähtud trassi õgvendused (Pälli küla, Taebla 

alevik) on antud aladel vajalik teostada arheoloogiline eeluuring 

(alus: muinsuskaitseseadus § 40 lg 5). Alal tervikuna pole 

toimunud põhjalikke asustusarheoloogilisi maastikuuuringuid, 

mistõttu võib kaeve- ja ehitustööde käigus varasemale 

inimtegevusele sobilikelt maastikelt välja tulla kultuuriväärtusega 

leide või arheoloogilist kultuurkihti. Arheoloogiamälestise 

tunnustele vastavate objektide – asulakohtade, matmispaikade 

(kivikalmed, maa-alused kalmistud), majandustegevusega seotud 

kohtade (muistsed põllud, rauasulatuskohad jne), kultuskohtade 

jne leidmine võib hiljem oluliselt mõjutada raudtee ehituse 

läbiviimist nii ajaliselt kui ka rahaliselt (vt muinsuskaitseseadus § 

41–44³). Eeluuring on otstarbekas kavandada kahes etapis. 

Esimeses etapis toimuksid kameraaltööd: olemasoleva info 

koondamine, potentsiaalsete arheoloogiapärandirikaste 

piirkondade välja valimine ning saadud infost lähtudes pärandit 

vähim puudutava trassi valiku soovitamine. Teises etapis, so pärast 

lõpliku trassikoridori valikut, tuleb läbi viia eeluuringu välitöö osa, 

mille käigus kontrollitakse I etapis välja selgitatud kohti. Välitööde 

käigus võidakse leida ka uusi objekte. Kolmas arheoloogilise 

uurimise etapp toimuks projekteerimise või ehituse faasis, mille 

käigus viidaks läbi vajalikud arheoloogilised väljakaevamised 

kohtades, kus arheoloogilist kultuurkihti pole võimalik säilitada. 

EI Kuna Taebla alternatiiv B1 ei ole hetkel teadaoleva 

informatsiooni kohaselt eelistatav, siis arheoloogilist 

uuringut ei tehta. Uuring tehakse siis, kui planeeringu 

käigus selgub, et Taebla alternatiiv B1 osutub eelistatud 

alternatiiviks. 
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Keskkonnaameti 26.02.2015 kiri nr HLS 6-8/15/2966-2 

KSH programmi eelnõu p-s 2.4.1 Tabelis 4 on väidetud, et 
Mustjärve raba hoiuala külgneb vahetult raudtee teljega. Juhime 
Teie tähelepanu sellele, et kavandatav raudtee asub hoiualast 
rohkem kui 3 km kaugusel ja Keskkonnaameti hinnangul puudub 
vajadus hinnata mõjusid hoiualale. Piisav on, kui hinnatakse 
võimalikku keskkonnamõju Annamõisa metsise püsielupaigale ja 
Mustjärve raba loodusalale. 

JAH Parandused on tabelisse sisse viidud (ptk 2.4.2 Tabel 5). 

Palume tuua p-s 2.4.1. Tabelis 4 Annamõisa metsise püsielupaiga 
(keskkonnaministri 13. jaanuari 2005.a määrus nr 1 “Metsise 
püsielupaikade kaitse alla võtmine”) ja Taebla käpaliste 
püsielupaiga (keskkonnaministri 03.02.2011 määrus nr 10 „I ja II 
kaitsekategooria käpaliste püsielupaikade kaitse alla võtmine ja 
kaitse-eeskiri“) info kaitstavate objektide loetelus kaitstavate alade 
hulka, kuna tegemist ei ole kaitsealuste liikide leiukohtadega, vaid 
looduskaitseseaduse (edaspidi LKS) § 4 ja § 50 alusel konkreetsete 
kaitstavate aladega. 

JAH Parandused on tabelisse sisse viidud (ptk 2.4.2 Tabel 5). 

Ptk-s 2.5 on nimetatud seost teiste asjakohaste strateegiliste 
dokumentidega. Juhime tähelepanu sellele, et teemaplaneeringu 
„Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused“ 
(kehtestatud Lääne maavanema 05.12.2005 korraldusega nr 188) 
alusel tuleb KSH programmis eraldi käsitleda rohelise võrgustiku 
säilimise ja kasutamise tingimusi ning analüüsida võrgustiku 
toimimiseks tagavate abinõude rakendamist, eelkõige loomade 
raudteest ülepääsu või raudteetammist läbipääsu võimaldamiseks 
(sealhulgas III kaitsekategooriasse kuuluvad kahepaiksed ja 
roomajad). 

JAH Ptk 3.2.2 lisatud looduskeskkonna alla „mõju 

rohevõrgustiku toimimisele“ ning vastav selgitus 

peatükki. 

P-s 3.2.2. tuleb looduskeskkonna puhul hinnata mõju kõigile 
kaitsealustele loomadele, mitte üksnes kaitsealustele lindudele. 
Teadaolevalt jäävad trassialale ka II kaitsekategooria 

JAH Parandused sisse viidud. 
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nahkhiireliigid. 

P-s 3.2.1. tuleb looduskeskkonna puhul hinnata ka mõju 
kaitsealustele parkidele ja puistutele, kuna seal ei kaitsta 
metsaelupaikasid, vaid pargi või puistu ilmet. Pargi kaitse-eesmärk 
on ajalooliselt kujunenud planeeringu, dendroloogiliselt, 
kultuuriliselt, ökoloogiliselt, esteetiliselt ja puhkemajanduslikult 
väärtusliku puistu ning pargi- ja aiakunsti hinnaliste 
kujunduselementide säilitamine koos edasise kasutamise ja 
arendamise suunamisega. 

JAH Ptk 3.2.3 lisatud: „Looduskeskkonna puhul hinnatakse ka 

mõju kaitsealustele parkidele ja puistutele, kuna seal ei 

kaitsta metsaelupaikasid, vaid pargi või puistu ilmet.“ 

Ja loetellu looduskeskkonna alla: „mõju kaitsealustele 

parkide ja puistute ilmele“. 

P-s 3.2.1. on kaitstava alustaimestiku asemel korrektsem nimetada 
ja käsitleda mõju alustaimestikule ja kaitsealustele taimeliikidele. 

JAH Viga on parandatud. 

P-s 3.2.3. on muu hulgas käsitletud Natura (asjakohast) hindamist. 
Juhime tähelepanu sellele, et Natura hindamine tuleb esitada nii 
KSH programmis kui ka aruandes selgelt eristuvana, nt omaette 
peatükis. Kuigi Natura hindamine on KSH osa, on selle tulemused 
määrava tähtsusega tegevuse üle otsustamisel (KeHJS § 29 lg 2, § 
45 lg 2). 

JAH Natura hindamise jaoks on tehtud eraldi peatükk, kus on 

läbi viidud Natura eelhindamine. 

P-s 3.2.3. (Alternatiivide võrdlemise kriteeriumid) palume 
täpsustada kaitsekategooriata üksikobjektide mõistet. Kui 
tegemist on kaitstavate looduse üksikobjektidega, siis tuleb ka 
kasutada LKS §-st 4 tulenevaid termineid. 

JAH Mõiste parandatud. 

P-is 3.2.3 (Alternatiivide võrdlemisel kasutatakse järgmisi 
kriteeriume, lk 26) on nimetamata püsielupaigad. 

JAH Kriteeriumite loetellu on lisatud püsielupaigad. 

P-s 3.2.3. (Alternatiivide võrdlemise metoodika, lk. 27) jääb 
arusaamatuks alternatiivi võrdlemise näide, kas mõju maa 
kasutusvõimaluste kitsenemisele on olulisem kui kaitsealal 
elupaikade vähenemisele. Juhime Teie tähelepanu sellele, et LKS § 
3 lg 1 kohaselt loetakse loodusliku elupaiga seisund soodsaks, kui 
selle looduslik levila ja alad, mida elupaik oma levila piires hõlmab, 
on muutumatu suurusega või laienemas ja selle pikaajaliseks 

 Antud juhul on toodud näide, kus alternatiivid erinevad 

omavahel kahe kriteeriumi poolest: näiteks ühel juhul 

kitsenevad maa kasutusvõimalused ja teisel juhul 

vähenevad elupaikade pindalad kaitsealal. Näidetele 

järgneb: „Selliste olukordade puhul on mõistlik leida 

eelistatum lahendus arutluse teel, mis tagab põhjenduste 
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püsimiseks vajalik eriomane struktuur ja funktsioonid toimivad 
ning tõenäoliselt toimivad ka prognoosimisulatusse jäävas 
tulevikus ja elupaigale tüüpiliste liikide seisund on soodus. 

jälgitavuse.“ 

Teksti on muudetud: “… maa kasutamisvõimaluste 

kitsenemine ja kaitsealal elupaikade vähenemine).“ 

Ptk 4 on nimetatud TP-ga seotud puudutatud asutused. Palume 
loetelusse lisada Põllumajandusameti, kuna TP alale jäävad 
mitmed maaparandussüsteemid. 

JAH Loetellu on lisatud Põllumajandusamet ja eelnõu on neile 

edastatud. 

Ptk 5 on toodud KSH ajakava, kus on ühitatud TP ja KSH avalikud 
väljapanekud ja arutelud. Lisaks juhime Teie tähelepanu sellele, et 
KSH aruanne esitatakse Keskkonnaametile heakskiitmiseks enne 
TP järelevalvesse saatmist. 

JAH Oleme teadlikud. 

Ptk 6 on nimetatud ekspertgrupp ja peamised teemad, millega 
ekspertgrupi liikmed tegelevad. Palume täpsustada, kes tegeleb 
kaitsealuste loomaliikidega (nahkhiired, kahepaiksed, roomajad). 
Samuti palume täpsustada juhteksperdi kvalifikatsiooniga seotud 
infot (Sisukorras nimetatud Lisa 4; ptk-s 6 nimetatud Lisa 2) ja 
lisada see programmi heakskiitmiseks esitamisel. 

JAH Õige on lisa 2, mis esitatakse koos KSH programmi 

eelnõuga. 

 

 

Märkus: Joonise 4 allkirjas on trükiviga, korrektne on püsielupaik. JAH Viga on parandatud. 

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi 03.03.15 kiri nr 1.10-17/15-00152/057 
Tutvunud planeeringu dokumentidega täpsustame, et nõuded 
raudteeülesõidu- ja ülekäigukoha ehitamisele on kehtestatud 
teede- ja sideministri 9.07.1999 määruse nr 39 „Raudtee 
tehnokasutuseeskirja kinnitamine“ lisas 4 „Raudteeülesõidu- ja 
ülekäigukoha ehitamise, korrashoiu ja kasutamise juhend“. Seega 
tuleb KSH programmi koostamisel arvestada määruse nõuetele 
vastavaid lahendusi. 

JAH Määrusega arvestatakse KSH käigus. 

Siseministeeriumi 04.03.2015 kiri nr 13-4/5-2 

Vastavalt teede- ja sideministri 09.07.1999 määrusega nr 39 
kinnitatud raudtee tehnokasutuseeskirja lisale 5 tuleb juhul, kui 
reisirongide suurim lubatud kiirus ületab 140 km/h riskianalüüsiga 

JAH KSH käigus määratakse potentsiaalsed konfliktpiirkonnad 

ja analüüsitakse loomapääsude vajadust, mõju 

rohevõrgustiku toimimisele ning liikumisbarjääri mõju 
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määratleda asukohad, kus on vajalik piirdeaedade rajamine. 
Kavandamisel oleva raudtee puhul on maksimaalseks piirkiiruseks 
160 km/h, mistõttu võib vajalikuks osutuda piirdeaedade rajamine. 
Piirdeaiad võivad olenevalt asukohast olla liikumispiiranguks nii 
loomastikule kui piirkonna elanikele. Lähtudes eeltoodust palume 
lisada programmi piirdeaedade temaatika, sh nende vajalikkus ja 
kaasnevate mõjude hindamine (rohevõrgustiku toimimine, 
loomapääsude vajadus, liikumisbarjäär kogukondadele). 
Minimaalselt on maakonnaplaneeringu täpsusastmes vajalik 
potentsiaalsete konfliktpiirkondade määratlemine, kus peab 
järgnema täpsem hindamine ja leevendavate meetmete 
kavandamine. 

kogukondadele. Lisatud p 3.2.2. 

KSH programm esitab kokkuvõtvalt käsitletavate ehitusaegsete 
majanduslike mõjudena liini maksumuse sõltuvalt alternatiivi 
valikust ning kultuuriväärtuste kahjustamise, käitamisaegsetena 
kaevandatavate maavarade vähenemise, äsja raadatud 
metsaservade võimaliku kahjustumise tuulemurdude tõttu, 
raadatava metsamaa pindala ning võõrandatava maa pindala. 
Palume käsitlust täpsustada ning kajastada võimalikku 
kultuuriväärtuste kahjustamist mõjuna kultuuriväärtustele, mitte 
majandusliku mõjuna. 

JAH Oligi nii mõeldud, kultuuriväärtuste sattumine 

majanduslike mõjude alla ei olnud tahtlik. Viga on 

parandatud. 

Leiame, et planeeringu koostamisel tuleb kaalutlusena arvestada 
ja välja tuua ka kasutusaegsed püsikulud ning võimalike 
õgvenduste kavandamisega kaasnev ajavõit ja sellega seotud 
arvestuslik tulu vahemaade läbimisel, kuna mõjude hindamisel 
ning planeeringuotsuse põhjendamisel tuleb käsitleda ka 
arvatavaid positiivseid majanduslikke mõjusid. Antud info on 
oluline muuhulgas planeeringuotsuste põhjendamisel, sh 
alternatiivsete lahenduste võrdlemisel. 

JAH Käsitletakse tehtud uuringute ulatuses. 

Vastavalt KSH programmi eelnõule käsitletakse programmis ainult EI Käesoleva KSH käigus kaubaveo toimumist ei analüüsita. 
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reisijate vedu raudteel. Planeeringu algatamise korraldus (Lääne 
Maavanema 26.11.2012 korraldus nr 1-1/160) ning selle lisaks 
olevad planeeringu lähteseisukohad rongiliiklust vaid 
reisijateveoga ei piiritle. Planeeringu koostamisel tuleb arvestada, 
et raudtee olemasolu korral võib pikemas perspektiivis osutuda 
põhjendatuks ka kaubavedu raudteel, mistõttu raudtee asukoha 
määratlemisel ning kaasnevate mõjude hindamisel oleks 
otstarbekas arvestada ka mõjudega, mis kaasnevad 
kaubarongidega (näiteks kõrgem müra ja vibratsioon, riskid, jms). 
Sellest tulenevalt soovitame riskide hindamisel kaaluda, milliste 
ennetavate tegevuste rakendamine on vajalik juhul, kui esialgselt 
vaid reisijateveoks kavandatud raudteel hakkab toimuma ka 
kaubavedu, sh ohtlike ainete vedu, samuti seda, kas riski 
maandamine on võimalik raudtee paigutuse määratlemise käigus 
teemaplaneeringus. 

KSH aruandes tuuakse välja vajalikud uuringuid, mis tuleb 

läbi viia, kui tahetakse tulevikus hakata korraldama 

kaubavedu. 

Keskkonnaministeeriumi 04.03.2015 kiri nr 11-2/15/1097-2 

Punktis 2.3 on viidatud 2010. aastal AS Skinest Ehitus poolt läbi 
viidud muldkeha sobivushinnangule, milles leiti, et olukorra 
hindamiseks kogu trassi ulatuses oleksid vajalikud täiendavad 
uurimistööd. Palume programmis täpsustada, millal nimetatud 
uurimistööd on plaanis läbi viia. 

JAH Nimetatud uuring tuleb läbi viia projekteerimise faasis. 

Ptk. 2.3 teksti on parandatud: „… Selle töö järgi oleksid 

olukorra hindamiseks vajalikud täiendavad uurimistööd 

kogu trassi ulatuses, kus rajatakse vähemalt 3-4 puurauku 

iga kilomeetri kohta, lisaks rajatiste uurimistööd. Need 

uuringud viiakse läbi projekteerimise faasis.“ 

Palume punktis 3.1 täpsustada mõju hindamise ulatust, kuna 
mõjupiirkonna ulatus ei saa mõjude hindamise seisukohast 
tuleneda täpselt kaitsevööndi laiusest. Mõjupiirkonna ulatust tuleb 
põhjendada läbi müra, kuivenduse ja teiste mõjude leviku ulatuse 
ning selle maksimumulatuse saab määrata juba programmi etapis.  

JAH Teksti on parandatud: „… Mõju hindamise ulatus piirneb 

üldjuhul raudteetrassi koridori laiusega, kuid kui mõju 

ulatub kaugemale, käsitletakse seda olulise mõju piirini, 

mis selgub töö käigus.“ Ptk. 1.4 „Täpne trassikoridori laius 

selgub planeeringu koostamise käigus.“ 

KeHJS § 40 lg 4 p 6 alusel peab KSH aruandes hindama lisaks JAH Peatükis 3.2 kirjutatakse: „Mõju hindamisel lähtutakse 
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punktis 3.2 nimetatud ehitusaegsetele ja kasutusaegsetele 
mõjudele ka otseseid, kaudseid, lühi-ja pikaajalisi, kumulatiivseid 
ning sünergilisi mõjusid. Palume juba KSH programmis täpsustada, 
miks ja millised mõjud vajavad lähtuvalt tegevuse sisust täpsemat 
käsitlust KSH aruandes. 

mõju kestusest. Kavandatava tegevuse poolt avalduv 

keskkonnamõju jaguneb kahte etappi: ehitusaegne mõju 

ja käitamisaegne mõju. Need saavad omakorda olla 

otsesed, kaudsed, koosmõjud, kumulatiivsed või 

sünergilised mõjud. Otseseid ja kaudseid mõjusid on 

kirjeldatud kahes alljärgnevas peatükis. Koosmõjud, 

sünergilised ja kumulatiivsed mõjud selguvad KSH 

käigus.“ 

Punktide 3.2.1 ja 3.2.2 juures juhime tähelepanu sellele, et Natura 
mõju hindamine tuleb esitada aruande selgelt eristatava osana ja 
alternatiivid, millel võib ka leevendavate meetmete rakendamisel 
olla negatiivne mõju Natura võrgustiku alale või selle kaitse-
eesmärkidele, tuleb välistada. Arvestades, et Natura hindamisel 
räägitakse negatiivsest mõjust ja KSH üldosas olulisest 
negatiivsest mõjust, ei ole vaja neid looduskeskkonna aspekte KSH 
üldosas enam käsitleda, mida Natura mõju hindamise kontekstis 
on juba käsitletud. Lähtuvalt ülaltoodust teeme ettepaneku anda 
hinnang järgmistele looduskeskkonna elementidele: 
- Mõju kaitsealustele liikidele; 
- Mõju kaitstavatele loodusobjektidele, sh kaitstavad looduse 
üksikobjektid ja kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstavad objektid; 
- Mõju taimestikule ja loomastikule (sh linnustik), mis ei ole kaitse 
all. Sh läbi raadamise, läbi mõjude rohevõrgustikule ja väärtuslike 
maastikele ja VEP-dele. 
Nimetatud looduskeskkonna elementide juures võib KSH 
programmis välja tuua aspektid, mis vajavad täiendavat käsitlust 
KSH aruandes. 

JAH Natura eelhindamine esitatakse programmis eraldi 

peatükina (ptk 4).  

Ehitusaegsed mõjud looduskeskkonnale on 

ümbersõnastatud järgmiselt: 

• kaitsealustele lindudele ja loomadele raadamise, 
ehitustegevuse ja ehitusaegse müra tõttu; 

• kaitstavatele loodusobjektidele, sh kaitstavatele 
looduse üksikobjektidele ja kohaliku omavalitsuse 
tasandil kaitstavatele objektidele;  

• alustaimestikule ja kaitsealustele taimeliikidele 
ehitustegevuse ja ehitusaegse tallamise tõttu; 

• taimestikule ja loomastikule (sh linnustikule), mis ei 
ole kaitse all, väärtuslikele maastikele ja VEP-dele; 

• kaitstavatele metsaelupaikadele metsa raadamise 
tagajärjel kaitsevööndis; 

• jäätmete tekkimine ja nende käitlemine. 

Palume KSH programmis välja tuua, kes eksperdirühma liikmetest 
hindab müra ja koostab müra mudeli ning milliste programmide 

JAH Müra uuringu jaoks korraldatakse hange pärast KSH 

programmi avalikustamist.  



 

 

Lääne maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudteetrassi koridori 

asukoha määramine" keskkonnamõju strateegiline hindamine. 

Programmi eelnõu MAVES

Tallinn, 20.juuli.2015 
51

alusel.  

Ehkki punktis 3.2.3 on alampealkiri Natura hindamine, peab KSH 
programmi osaks olema selgelt eristatav Natura eelhindamine, 
mille tulemusena selgub, mille osas tuleb läbi viia asjakohane 
hindamine. Leiame, et antud juhul on võimalik eelhindamine läbi 
viia programmi koostamise etapis. Eelhindamise koostamisel 
palume lähtuda viidatud Natura mõju hindamise juhendist (KeMÜ, 
2013). 

JAH Lisatakse Natura eelhindamine on läbi viidud ja lisatud 

eraldi peatükina 4.  

Juhime tähelepanu ka sellele, et Natura mõju hindamisel ei saa 
põhjendusteta võtta aluseks sama mõjupiirkonda, mis on 
ülejäänud KSH-l. Seejuures märgime, et ka KSH üldosas ei ole 
mõjupiirkonna ulatust sisuliselt põhjendatud. Soovitame läbi 
mõelda, kui kaugele võivad kavandatava tegevuse ehitus- või 
kasutusaegsed mõjud või ka kumulatiivsed mõjud maksimaalselt 
ulatuda. Kui on teada maksimaalne tegevuse mõjuraadius, vaadata 
täpsemalt, mida nendel aladel kaitstakse ja otsustada, kas tegevus 
võib ala kaitse-eesmärkidele või ala terviklikkusele potentsiaalselt 
mõju avaldada. Eelhindamise tulemusena selguvad KSH 
programmi etapis Natura võrgustiku alad, liigid ja elupaigatüübid, 
mille mõju hindamisega tuleb jätkata asjakohase hindamise etapis. 
Samuti tuleb programmi etapis otsustada, kas Natura mõju 
hindamise läbiviimiseks on piisavalt informatsiooni, kas on vaja 
kaasata täiendavaid eksperte või on KSH koostamise osana vaja 
läbi viia täiendavaid uuringuid.  

JAH Peatükis 4 on kirjutatud: „… Mõju ulatuse elupaikadele 

määrab kuivenduskraavide mõju, mis on umbes 50 m 

rajatavatest või puhastatavatest kraavidest. Kraavid 

rajatakse raudtee muldkeha kõrvale.“ 

Peatükis 3.1 kirjutatakse: „ … Mõju hindamise ulatus 

piirneb üldjuhul raudteetrassi koridori laiusega, kui mõju 

ulatub kaugemale, käsitletakse seda olulise mõju piirini. 

Olulise mõju ulatus selgub KSH käigus.“ Ptk. 1.4 „Täpne 

trassikoridori laius selgub planeeringu koostamise 

käigus.“ 

Lk 24 punktis 3.2.3 olev lause „Loodusala koosneb Mustjärve raba 
hoiualast ja Annamõisa metsise püsielupaigast“ ei ole korrektne. 
Korrektne oleks öelda „Mustjärve loodusala kaitse-väärtuseid 
kaitstakse siseriiklikult Mustjärve raba hoiualal ja Annemõisa 
metsise püsielupaigas.“ 

JAH Tekst viidud üle peatükki 4 Natura eelhindamine ja viga 

on parandatud. 

Lk 26 alternatiivide võrdlemise kriteeriumite juures teeme JAH Ettepanekud arvesse võetud. 
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ettepaneku käsitleda elusloodust puudutavat järgmiselt:  
- Mõju I ja II kaitsekategooria liikide elupaikadele või 
kasvukohtadele; 
- Mõju III kaitsekategooria liikide elupaikadele või kasvukohtadele; 
- Mõju kaitstavatele loodusobjektidele v.a kaitsealused liigid; 
- Mõju taimestikule ja loomastikule, mis ei ole kaitse all, sh 

raadatav mets, rohevõrgustik ja väärtuslikud maastikud, VEP-id. 

Märgime, et mõju hindamisel tuleb lähtuda 
looduskaitseseadusest, sh § 512, § 55 lg 6, 7, 8 ja 
leevendusmeetmete pakkumisel muuhulgas VV määrusest nr 248 
„Kaitsealuse liigi isendi ümberistutamise kord“. Mõju hindamisel 
projekteeritavatele kaitsealadele lähtuda looduskaitseseadusest § 
8 lg 6.  

JAH KSH käigus arvestatakse nimetatud õigusaktidega. 

KSH programmi eelnõus on kirjeldatud, et raudtee kaitsevööndis 
on majandustegevus ohutuse eesmärgil piiratud. Seetõttu muutub 
läbitavates maardlates maavara kaevandamise võimalus. Lisaks on 
märgitud, et käitamise ajal on mõju maavaradele - kaevandatavad 
maavarad vähenevad.  
Palume KSH-s selgitada, milline mõju avaldub kavandatava 
tegevuse teostamisel maavaradele ning kas maapõueseaduse §-s 
62 sätestatu on tagatud. Juhime tähelepanu, et kui kavandatakse 
maapõue seisundit ja kasutamist mõjutavat tegevust, tuleb selleks 
saada Keskkonnaministeeriumi nõusolek. 

JAH Mõju maavaradele käsitletakse KSH käigus. 

Kooskõlastatakse Maa-ametiga.  

Maa-ameti 05.03.2015 kiri nr nr 6.2-3/2031   

Teemaplaneeringu KSH programmi eelnõu seletuskirja peatükis 

2.1 Asustus ja maakasutus on kirjeldatud (tsiteerin): „Trass läbib 

järgmisi maardlaid: Palivere turbamaardla (aktiivne reservvaru); 

Turvalepa turbamaardla (passiivne reservvaru).“ Selleks, et 

edaspidises planeerimisprotsessis oleks võimalik arvestada 

JAH Maa-ametist on saadud väljavõte Keskkonnaregistri 

maardlate nimistust ja sellega arvestatakse planeerimise 

ja KSH käigus. 
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keskkonnaregistri maardlate nimistus olevate maardlatega, 

palume teemaplaneeringu jooniste koostamisel kasutada 

keskkonnaregistris arvel olevate maardlate piire. Keskkonnaregistri 

seaduse § 6 kohaselt peab planeeringute koostamisel kasutama 

üksnes keskkonnaregistrisse kantud keskkonnaandmeid. 

Teemaplaneeringu ja KSH aruande koostamise lihtsustamiseks 

soovitame küsida keskkonnaregistri maardlate nimistust ajakohase 

väljavõtte. 

Teemaplaneeringu KSH programmi eelnõu seletuskirja peatükis 

3.2.2 Käitamisaegsed mõjud on kirjeldatud (tsiteerin): „Raudtee 

kaitsevööndis on majandustegevus ohutuse eesmärgil piiratud. 

Seetõttu muutub läbitavates maardlates maavara kaevandamise 

võimalus. MaaPS § 62 kohaselt tuleb maapõue seisundit ja 

kasutamist mõjutava tegevuse korraldamisel tagada 

keskkonnaregistris arvele võetud maavara kaevandamisväärsena 

säilimine ja juurdepääs maavaravarule.“ Seletuskirja peatükis 1.2 

Kavandatava tegevuse kirjeldus on kirjeldatud eskiisprojektiga on 

ette nähtud põhitöödes järgmist (tsiteerin): „Raudteetrassi 

asukoha korrigeerimine lähtudes kiirusest 160 km/h; muldkeha 

laiendamine ning lõiguti uue muldkeha rajamine, muldkeha laius 

6,60 m; ballastikillustiku asendamine - ballastikihi paksus liiprite all 

peateel ja pöörmetel 35 cm, ballastiprisma laius: 3,85 m;“ ning 

(tsiteerin): „Kavandatav raudtee rajatakse täielikult 

elektrifitseerituna – ühele poole raudteed rajatakse kontaktvõrk, 

mis koosneb tugedest ja konstruktsioonidest, kontaktriputustest, 

kontakt-, toite- ja võimendusjuhtmetest ning armatuurist ja 

JAH Arvestatakse planeerimise ja KSH käigus. 
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spetsiaalsetest osadest.“ Märgime, et MaaPS § 62 lõike 3 järgi võib 

Keskkonnaministeerium maapõue seisundit ja kasutamist 

mõjutavat püsiva iseloomuga tegevust lubada üksnes juhul, kui 

kavandatav tegevus ei halvenda maavaravaru 

kaevandamisväärsena säilimise või maavaravarule juurdepääsu 

osas olemasolevat olukorda. Palume teemaplaneeringu ja 

Teemaplaneeringu KSH koostamisel arvestada vajadusega 

maardlate piires raudtee tammi ja mastidele vundamentide 

rajamisel arvel olev maavara väljata selliselt, et oleks tagatud 

maavara kasutuskõlblikkus ning väljatud maavara tuleb kasutada 

sihtotstarbeliselt. Väljatud maavara käitlemisel on vajalik arvestada 

MaaPS peatükis „Maapõue muud kasutamise viisid“ toodud 

nõuetega. 

Raudteetrassi kavandamisel maksimaalses ulatuses olemasolevale 

raudteetammile ei ole alust eeldada, et planeeringus kavandatav 

tegevus halvendaks olemasolevat olukorda maavaravaru 

kaevandamisväärsena säilimise või maavaravarule juurdepääsu 

osas. Kui tekib vajadus kavandada raudteetrass arvelolevale 

maardlale, kuid olemasolevast raudteekoridorist kaugemale, 

palume planeeringu dokumentides ja KSH-s analüüsida ja 

selgitada, et raudteetrassile ei ole mõistlikku alternatiivset 

asukohta. 

JAH Arvestatakse KSH käigus. 

Täiendavalt selgitame, et MaaPS § 39 kohaselt maavara 

kaevandamisõiguse tasu arvutatakse ja makstakse 

keskkonnatasude seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide 

järgi. Keskkonnatasude seaduse § 5 sätestab keskkonnatasu 

JAH Võetakse teadmiseks. 
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maksmise kohustuse selliselt, et keskkonnatasu maksab isik, kes 

on saanud keskkonnaloaga või seadusega sätestatud muul alusel 

õiguse eemaldada looduslikust seisundist loodusvara. Nimetatud 

seaduse § 9 kohaselt makstakse riigile kuuluva maavaravaru 

kaevandamise, kasutamise või kasutuskõlbmatuks muutmise eest 

maavara kaevandamisõiguse tasu. MaaPS § 2 kohaselt on maavara 

kasutamine maavara tarbimine seda võõrandamata või 

kasutamine looduslikus seisundis. MaaPS § 4 sätestab, et riigile 

kuuluval kinnisasjal ja siseveekogus asuv maavara kuulub riigile. 

Kuivõrd kavandatav raudteetrass kulgeb osaliselt üle riigile 

kuuluvate kinnisasjade (Riigimetsa Majandamise Keskuse 

valitsemisel olevad maad Palivere maardla alal), on vajalik 

riigimaale jääva maardlana arvel oleva turba kaevandamisel, 

kasutamisel või kasutuskõlbmatuks muutmisel tasuda maavara 

kaevandamisõiguse tasu. 

Teemaplaneeringu trassialternatiivid kitsendavad mitmeid 

maaüksusi, mille omanikuks on Keskkonnaministeerium ja 

valitsema volitatud asutuseks Maa-amet, samuti riigi reservmaa 

piiriettepanekutega hõlmatud maaüksusi. Kõige rohkem 

kitsendusi toob Maa-ameti haldusalas olevatele maaüksustele 

kaasa Taebla alevikku läbiv trassivariant B (plaanikõverik B1 ja 

plaanikõverik B2), mis kulgeb läbi Mõisarehe (katastritunnus 

77601:002:0057, sihtotstarve maatulundusmaa, pindala 23163 m²) 

ja riigi reservmaa piiriettepanekuga nr AT0409200030 hõlmatud 

maaüksuste lõunaosa (piiri äärest, paralleelselt sellega). Lisaks jääb 

trassivariant B kohaselt Piiri tn 22 maaüksusele (katastritunnus 

Arvesta-

takse 

võimalus

el 

Võetakse teadmiseks ja võimalusel arvestatakse. 
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77601:002:0079, sihtotstarve elamumaa, pindala 3130 m²) ning 

riigi reservmaa piiriettepanekuga nr AT0409200062 hõlmatud 

maaüksusele raudtee kaitsevöönd. Haapsalu linnas Riisipere-

Haapsalu ja Haapsalu-Rohuküla raudteelõikude ühendamiseks 

välja pakutud trassialternatiivid C1, C2a ja C2b võivad kaasa tuua 

raudtee kaitsevööndi ulatumise Loojangu tn 3 (katastritunnus 

18301:013:0069, sihtotstarve elamumaa, pindala 3106 m²) ja 

Loojangu tn 5 (katastritunnus 18301:013:0072, sihtotstarve 

elamumaa, pindala 3062 m²) maaüksustele. Õgvenduste A4 ja A7 

tulemusena ulatub raudtee kaitsevöönd vastavalt Haava 

(katastritunnus 77601:004:0063, sihtotstarve maatulundusmaa, 

pindala 9866 m²) ja Saunametsa (katastritunnus 68001:002:0192, 

sihtotstarve maatulundusmaa, pindala 25,21 m²) maaüksustele, 

õgvenduse A6 tulemusena kulgeb raudteetrass läbi Vahaaru 

(katastritunnus 68001:002:0188, sihtotstarve maatulundusmaa, 

pindala 4,21 ha) ja Marditaguse (katastritunnus 68001:002:0192, 

sihtotstarve maatulundusmaa, pindala 35,21 ha) maaüksuste 

põhjaserva. 

Palume raudteetrassi planeerimisel vältida igal võimalusel 

olemasolevate elamumaa sihtotstarbega maaüksuste 

kitsendamist. Maa-ameti hinnangul on võimalik trassialternatiivi B 

(plaanikõverik B1) nihutamine selliselt, et ei tekiks olukorda, kus 

suurem osa elamumaa sihtotstarbega Piiri tn 22 maaüksusest jääb 

raudtee kaitsevööndisse. Samuti palume Riisipere-Haapsalu ja 

Haapsalu-Rohuküla raudteelõikude ühendamisel vältida raudtee 

kaitsevööndi tekkimist elamumaa sihtotstarbega Loojangu tn 3 ja 
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Loojangu tn 5 maaüksustele. 

Teeme ettepaneku nihutada trassialternatiiv B riigi reservmaa 

piiriettepanekuga nr AT0409200030 hõlmatud maa-ala, Nurme 

põik 11 maaüksuse (katastritunnus 77601:002:0022), Nurme põik 9 

maaüksuse (katastritunnus 77601:002:0023) ja Mõisarehe 

maaüksuse (katastritunnus 77601:002:0057) osas lõuna poole 

selliselt, et raudteetrass läbiks viie erineva maaüksuse asemel 

ainult ühte - Tulbi maaüksust (katastritunnus 77601:001:1050). 

JAH Võetakse teadmiseks ja kaalutakse KSH käigus. 

Rapla Maavalitsuse 06.03.2015 kiri nr 12-1/15/293-2  
 

KSH programmi eelnõu punktis 3.2.1 on välja toodud käsitletavad 

ehitusaegsed mõjud ning eristatud on loodus-, sotsiaal- ja 

majanduskeskkonnale avalduvaid mõjusid. Meie hinnangul on 

mõistlik sotsiaalkeskkonnale avalduvate mõjude juures lisaks 

mürale käsitleda ka vibratsiooni. Sellele on küll viidatud punkti 

kolmandas lõigus, kuid see võiks olla eraldi välja toodud ka 

mainitud punkti lõpus olevas ülevaatlikus loendis.  

JAH Vibratsioon lisatud.  

Lisaks tasub kaaluda võimalike õnnetusjuhtumitega kaasnevate 

mõjude (nt õli või kütuse leke töömasinatel ning sellega kaasnev 

keskkonnareostus) hindamist nii loodus- kui ka 

sotsiaalkeskkonnale. 

JAH KSH käigus käsitletakse riske. 

KSH programmi eelnõu punktis 3.2.2 on välja toodud käsitletavad 

käitamisaegsed mõjud nii loodus-, sotsiaal- kui ka 

majanduskeskkonnale. Punktis on välja toodud, et raudtee 

rajamisel tuleb liiklusohutuse tagamiseks sulgeda osa ülesõite ja -

käike, mis pikendab paratamatult inimeste harjumuspäraseid 

teekondi. Sama probleemi ja selle mõjudega oleme kokku 

JAH Võetakse teadmiseks ja käsitletakse võimalikke 

liiklusskeeme. Ptk 3.2.2 on lisatud: „KSH käigus 

käsitletakse ülesõitude sulgemise tulemusena tekkivaid 

võimalikke uusi liiklusskeeme.“ 
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puutunud Rapla maakonnaplaneeringu „Rail Baltic raudtee trassi 

koridori asukoha määramine" koostamisel ja selle keskkonnamõju 

strateegilise hindamise läbiviimisel. Meie senine praktika näitab, et 

juurdepääsu olemasolu ja tagamine majapidamistele, 

tootmishoonetele ning põllu- ja metsamaadele on kohalike 

elanike jaoks kohati olulisemgi kui müra või vibratsiooniga seotud 

probleemid. Siinkohal soovitan teil ülesõitude ja –käikude 

sulgemise kavandamisel läbi mõelda piirkonna liiklusskeem ja 

välja töötada alternatiivsed lahendused ning vajadusel kavandada 

kogujateid, et vähendada negatiivseid mõjusid kohalikele 

elanikele. Olen nõus, et väga tähtsaks sisendiks selles osas on 

kohalike inimeste tagasiside tegelike vajaduste osas. 

Täiendavalt julgustan Teid keskkonnamõju strateegilise hindamise 

käigus välja tooma kiire ja modernse raudteeliiklusega kaasnevaid 

positiivseid mõjusid sotsiaal- ja majanduskeskkonnale. 

JAH Võetakse teadmiseks. 

Lisaks maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu KSH programmi 

eelnõule esitasite meile tutvumiseks ka dokumendi „Riisipere-

Haapsalu-Rohuküla raudteelõigu eskiisprojekti täpsustamine“ ning 

ülesõitusid kajastavad joonised. Siinkohal juhin Teie tähelepanu 

sellele, et Palivere ja Taebla piirkondade ülesõitusid kajastaval 

joonisel tasub ülesõit nr 6 (Palivere viadukt) tähistada teisiti või 

lisada täiendav selgitus. Praegusel juhul ei ole üheselt arusaadav, 

milline ülesõit täpselt suletakse – võib jääda ekslik mulje, et 

suletakse Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla põhimaantee ning 

Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudtee eritasandiline riste ehk 

Palivere viadukt. Üheselt mõistetavuse ja selguse huvides tasub 

JAH Tähistust parandatakse. 



 

 

Lääne maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudteetrassi koridori 

asukoha määramine" keskkonnamõju strateegiline hindamine. 

Programmi eelnõu MAVES

Tallinn, 20.juuli.2015 
59

joonisele lisada KSH programmi eelnõus toodud selgitus, et silmas 

on peetud viadukti aluseid ristumisi. 

Tehnilise Järelevalve Ameti 06.03.15 kiri nr 8-6/14-1695-005 

Haapsalu raudteed planeerides tuleb arvestada lisaks Eestis 

kehtivale seadusandlusele ka Euroopa Liidu otsekohalduvaid 

määruseid/otsuseid, näiteks jaamahoonete ja platvormide osas 

tuleb järgida ka komisjoni määrust (EL) nr 1300/2014, 18. 

november 2014, milles käsitletakse koostalitluse tehnilist kirjeldust 

seoses puuetega ja piiratud liikumisvõimega inimestele 

juurdepääsuvõimaluste tagamisega Euroopa Liidu 

raudteesüsteemis; rööbastee osas (EL) nr 1299/2014, 18. 

november 2014, milles käsitletakse Euroopa Liidu raudteesüsteemi 

„taristu” allsüsteemi koostalitluse tehnilist kirjeldust; kontaktvõrgu 

ja energia seadmete osas (EL) nr 1301/2014, 18. november 2014, 

milles käsitletakse Euroopa Liidu raudteesüsteemi 

energiavarustuse allsüsteemi koostalitluse tehnilist kirjeldust. 

Osaliselt KSH arvestab nimetatud määruseid/otsuseid KSH 

temaatika ulatuses. 

Planeeringu käigus ei koostata jaamahoonete tehnilisi 

projekte, neid teemasid käsitletakse projekteerimise 

käigus. 

Raudteeületuskohtade planeerimisel peame vajalikuks selgitada, 

et III kategooria raudteeülesõidu rajamine ei saa olla eelistatud 

variant, see peab olema põhjendatud ning äärmiselt vajalik ja 

vältimatu ümbritsevat keskkonda arvestades. Uus ülesõidukoht (sh 

kõik riskid on hinnatud ja maandatud) on siiski täiendav riski 

allikas kuna ülesõidu kasutaja poolset eksimust ülesõidul ei ole 

kunagi võimalik viia olematuks. Seega luues uue ülesõidukoha, 

loome uue võimaluse õnnetuse tekkimiseks. 

Siiski lubab kehtiv õigus rajada uut ületuskohta, aga teatud 

tingimustel. Raudteeületuskohtade projekteerimisel ja 

JAH Võetakse teadmiseks ja arvestatakse planeerimise ja KSH 

käigus. 
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planeerimisel (piirangud rajamisel) tuleb lähtuda teede- ja 

sideministri 9. juuli 1999. a määruse nr 39 „Raudtee 

tehnokasutuseeskirja kinnitamine“ Lisa 4 eelnõu* punktidest 10. 

„Täiendavad nõuded uue ülesõidukoha projekteerimiseks ja 

ehitamiseks“ ja 14. „Täiendavad nõuded uue ülekäigukoha 

projekteerimiseks ja ehitamiseks“ ning sama määruse Lisas 5 

„Täiendavad tehnilised nõuded, kui reisirongide suurim lubatud 

kiirus jääb vahemikku 141–160 km/h“ sätestatust. Samuti tuleb 

teha ületuskohtade planeerimisel igale ületuskohale eraldi 

riskianalüüs, kus on hinnatud korraga nii ületuskoha põhjendatust 

(näiteks kas seal on piisavalt ületajaid? Kas see ühtib elanike 

liikumisteedega?) ning samas ka ületuskoha loomise võimalust 

(näiteks kas seal on piisavalt hea nähtavus nii ületajale kui 

veeremijuhile?). Riskianalüüside teostamiseks on paikvaatlus 

nõutav. Ületuskohtade kontekstis on oluline uurida muuhulgas 

olemasolevat asustusstruktuuri (rahvastiku paiknemine, tihedus, 

töökohtade paiknemine, avalikud teenused) ning selle võimalikku 

muutumist, kuna plaanitav rajatav raudtee on kümneid aastaid 

ümbritsevat elukeskkonda mõjutav tegur. 

Eelnõus on muuhulgas kirjas, et raudteel kavandatakse ainult 

reisijate vedu – kaubavedu sellele raudteelõigule ei planeerita. 

Soovitame siiski kaaluda kaubaveo võimalikkust, sest hilisemas 

faasis plaanitaval trassil kaubaveo vajaduse tekkimine toob 

endaga kaasa täiendava mõjude ja riskide hindamise vajaduse, 

kuna algselt on raudtee planeeritud/rajatud ning selle mõju 

hinnatud ainult reisiveo mõjust lähtudes. 

EI KSH aruandes tuuakse välja vajalikud uuringuid, mis tuleb 

läbi viia, kui tahetakse tulevikus hakata korraldama 

kaubavedu. 
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Lääne-Nigula Vallavalitsus 08.03.2015 kiri nr 7-1/15-6-2 

Lääne-Nigula Vallavalitsus on keskkonnamõju strateegilise 
hindamise programmi eelnõuga põhimõtteliselt nõus eeldusel, 
Raudteetrassi asukohta ei muudeta, variant A;  

Arvestata

kse 

võimalus

el 

Võetakse teadmiseks ja võimalusel arvestatakse. 

Sulgemise kaalumisel olevad ülesõidud peavad säilima sildade või 
tunnelite näol, et ei oleks häiritud kohalike elanike liikumine. 
Ülesõitude sulgemine toob kaasa elanikele ringisõite ~ 20 ja enam 
kilomeetrit;  

Arvestata

kse 

võimalus

el 

Seisukoht võetakse teadmiseks ja kaalutakse teostatavust 

kogu projekti ulatuses. 

Lääne-Nigula valla territooriumil tuleb arvestada nii kiirrongide kui 
tavarongide peatumisega järgmistes peatustes- Risti, Palivere ja 
Taebla. Peatuste asukohad täpsustatakse planeeringus.  

EI Peatuste asukohad pannakse paika planeeringus, kuid 

sõidugraafik koostatakse opereerimise planeerimisel ning 

see ei ole planeeringu ega KSH teema. 

Tagatud peab olema metsloomade liikumine tunnelite kaudu. JAH Tunnelite vajalikkust käsitletakse KSH käigus. 

Eesti Raudtee 09.03.2015 kiri nr 1-5.1/3767-2 

KSH aruandes kajastada rajatava raudtee edaspidised 

ekspluatatsioonikulud ning hinnata nimetatud raudteelõigu 

infrastruktuuri majandamise tasuvust. 

JAH Käsitletakse tehtud uuringute mahus. 

Hinnata raudteeveeremist põhjustatud mõju (muuhulgas müra, 

vibratsioon) planeeringualale ning inimeste tervisele ja heaolule. 

JAH Neid mõjusid käsitletakse käitamisaegsete mõjude all - 

inimese tervise ja heaolu mõjud kuuluvad 

sotsiaalkeskkonna alla. 

Hinnata raudteejaamade, raudteepeatuste ning kõrvalteede 

asukohavalikut kaaludes erinevaid alternatiive. 

JAH Hinnatakse KSH käigus vastavalt vajadusele. 

Hinnata raudteeülesõidu- ja ülekäigukohtade asukohavalikut nii 

vajaduse kui ka ohutuse seisukohast. Maanteede ristumised 

raudteega tuleb kavandada 90 kraadise nurga all. 

Osaliselt Detailne riskianalüüs koostatakse projekteerimise käigus, 

lähtutakse projekteerimisnormidest. KSH käigus 

käsitletakse ohutust üldisel tasandil ja vaadeldakse 

ristumiste asukohti lähtuvalt vajadustest ja võimalustest. 
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Kajastada informatsioon raudteeseaduses sätestatud 

raudteekaitsevööndi tekkimise kohta, mis seab raudteeseaduses 

sätestatud piirangud rajatava raudteega piirnevatele kinnistutele. 

JAH Raudteekaitsevööndi piirangud on lisatud peatükki 1.2. 

Läänemaa Omavalitsuste Liidu 10.03.2015 kiri nr 5   

Läänemaa Omavalitsuste Liit toetab raudteetrassi tema praeguses 
asukohas. Välistame Taebla läbimurde. Peatuste asukohad 
Läänemaal peavad igasuguste variantide korral olema Risti, 
Palivere, Taebla, Uuemõisa, Haapsalu ja Rohuküla. Peatuste 
asukohad on Läänemaa arengu seisukohalt kriitiliseks küsimuseks, 
sest kohalike keskuste välja jätmine kiirrongide sõiduplaanist loob 
eelduse jätkuvaks ääremaastumiseks ja sellisel kujul puuduks 
omavalitsustel huvi projekti edaspidi toetada. 

Arvestata

kse 

võimalus

el 

Võetakse teadmiseks ja arvestatakse võimaluse piires. 

Oleme seisukohal, et ülesõidukohad tuleb tagada kõikides 
senistes riigimaantee ületuskohtades, kohalike ja erateede 
ületuskohtade osas tuleb võimalused läbi rääkida tee omaniku 
esindajaga. 

Arvestata

kse 

võimalus

el 

Võetakse teadmiseks ja arvestatakse võimaluse piires. 

Elering AS 13.03.2015 kiri nr 11-4/2015/137-2 

Ptk 1.2 Arvestades elektrivõrgu arenguperspektiive Riisiperes, 
tuleks veoalajaama planeerimisel kaaluda liitumist 110 kV või 10 
kV pingeastmel. Vastavalt elektrivõrgu arengukavale, mida 
koostame koos Elektrilevi OÜ-ga, plaanime Harku-Lihula-Sindi 
õhuliini raames rajada olemasoleva Ellamaa 110 kV alajaama 
asemel Riisipere 110 kV alajaama. Viimase realiseerumisega 
demonteeritakse olemasolev Riisipere 35 kV alajaam. 

JAH Võetakse teadmiseks. Vastav märkus on sisse viidud ka 

ptk. 1.2.  

Ptk 2.2 Kõigi eelduste kohaselt kehtestatakse Harku-Lihula-Sindi 
õhuliini teemaplaneering Harju ja Pärnu maakonna osas käesoleva 
aasta lõpus (oktoober-november) ning Lääne maakonna osas 
järgmise aasta esimeses pooles. Sellest tulenevalt soovime et 
Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudteetrassi koridori määramise 

JAH Eelistatud alternatiiv Lääne maakonnas raudteekoridoriga 

ei ristu. 
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teemaplaneeringus oleksid kajastatud teemaplaneeringute 
kattuvad osad s.t. nimetatud liini võimalikud trassikoridorid. 
Elering on juba oma teemaplaneeringutes käsitlenud võimalikku 
Riisipere-Haapsalu raudtee trassikoridori. 

Lisaks soovime et teemaplaneeringusse ja KSH-sse lisatakse  
planeeritava raudtee trassi ristumiste loetelu vähemalt 
olemasolevate kõrgepingeõhuliinidega (nimipingega alates 110 
kV). Leiame, et viimane võib olla oluline ka KSH programmi 
seisukohast, kuna kõik õhuliini ristumised raudteega tuleb ringi 
ehitada vastavalt EVS-EN 50341-2-20:2015 standardis kehtestatud 
nõuetele, et oleks tagatud vajalikud õhkvahemikud ning 
tugevdatud ristuvad visangud. 
Ümberehitamiste käigus ei ole võimalik kasutada KSH programmi 
eelnõus kirjeldatud meetodit, et õhuliini keskel asendatakse 
ristumine kaabelliiniga. Kõrgepingeõhuliini osaline asendamine 
kaabelliiniga on tehnilistest piirangutest ja omapäradest võimalik 
ainult alates liini algus- või lõpppunktist. 

JAH Peatükki 2.2 Taristu on ristumised kõrgepingeliinidega 

lisatud tabelina (Tabel 3). 

Sobimatu meetodi kirjeldus on programmist eemaldatud. 

Ptk 2.5 loetelust on puudu järgmine teemaplaneering: 
Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneering „Harku-Lihula-Sindi 
330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine”, algatatud Harju 
maavanema 26. oktoobri 2011 korraldusega nr 2018-k. 
Viimane on oluline just Harku-Lihula-Sindi õhuliini projekti 
aspektist, kuna Elering AS plaanib rajada olemasoleva Ellamaa 110 
kV alajaama asemele Riisipere 110 kV alajaama.  

JAH Teemaplaneering on lisatud planeeringute loetelusse ptk 

2.5. 

Puudutatud asutuste loetlust on puudu järgmised 
võrguettevõtted: 

• Imatra Elekter AS 
• Elektrilevi OÜ 
• Elering AS 

JAH Lisatud. 

Elektrilevi ei ole planeeringuga seotud, neid ei lisatud. 
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8.2 Programmi avalikustamisel esitatud seisukohad 

ETTEPANEK/KÜSIMUS/VASTUVÄIDE 

Kas 

võetakse 

arvesse? 

VASTUS 

Lääne-Nigula vald 01.06.2015 e-post 

Lääne-Nigula Vallavalitsus on väljendanud oma 

seisukoha Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudtee trassi 

asukohavaliku osas  oma 08.03.2015 kirjas: 

JAH Vastused nendele ettepanekutele oleme KSH programmis välja 

toonud. 

 

1.       Toetame trassivalikut A; 

 

JAH Teemaplaneeringu eskiisis on seni teadaoleva info põhjal jaotatud 

asukoha alternatiivid „eelistatud trassikoridoriks" ning 

„alternatiivseks trassikoridoriks". Teie poolt soovitud trassialternatiiv 

A on märgitud „eelistatud trassikoridorina". Võrreldes 

trassialternatiiviga B, on trassialternatiivi A eelisteks: kulgeb suures 

osas olemasoleval raudteetammil (odavam, väiksem kahju 

looduskeskkonnale); minimaalselt piiranguid eramaadele; vähem 

ülesõite ja ülekäike (ohutum); vastab valla üldplaneeringule. 

Trassialternatiivi B peamiseks (võib ka öelda, et ainsaks) plussiks on 

see, et raudtee muutub nn Uue-Taebla elanikele paremini 

ligipääsetavaks. Seega on äärmiselt vähetõenäoline, et 

teemaplaneeringuga eelistatakse trassialternatiivi B. KSH aruandes 

käsitletakse mõlema alternatiivi mõjusid detailsemalt. 

2.       Ei toeta riigimaanteede ületuskohtade sulgemist 

(sh 16103 Ridala-Nigula tee, 11230 Harju-Risti-Riguldi-

Võntküla tee mõlemad ülesõidud jt) 

Osaliselt Teie poolt välja toodud 16103 Ridala-Nigula tee (ülesõit nr. 15), 

11230 Harju-Risti-Riguldi-Võntküla tee mõlemad ülesõidud (nr 11. 

ja nr 14) on teemaplaneeringu I eskiisis märgitud kui "ülesõidud, 
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mille vajadust kaalutakse edaspidi". Võttes arvesse arutelu räägitut, 

nõustume, et Harju-Risti–Riguldi–Võntküla tee Haapsalu poolne 

ülesõit (nr. 14) tuleks määrata pigem „säilitatava ülesõiduna“. 

Ülesõitude nr 11. ja 15. kategooriaks võiks meie hinnangul jääda 

endiselt „ülesõit, mille vajadust kaalutakse edaspidi“. 

Teemaplaneeringu seletuskirjas soovime välja tuua kõik 

põhjendused, miks peaks ka ülesõidud nr. 11 ja 15. säilima (hea 

nähtavus, teehooldus, ühistransport, päästevõimekus). Nende 

põhjenduste kokku panemiseks vajame ka Teie abi. Lõplik otsus 

ülesõidu säilimise osas tehakse ehitusprojekti koostamise käigus.  

Maire Rosenbergi 31.05.2015 e-post 

Kinnistu 77601:002:0140 elanikud ei ole mitte mingil 

juhul nõus trassivariandi B rajamisega Taeblasse. 

Mõistlik on trassivariant A. 

Põhjused: 

• Tuginedes Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudtee 

eskiisprojekti seletuskirja punktile 3.7, kus on väidetud, 

et ajakulu trassi A ja B korral on võrdne, siis kas trassi 

variant B eesmärk tuua peatus Taebla kohalikele 

elanikele vaid 500 m lähemale variandist A on tõesti 

majanduslikult tulusam? Fakt on, et alalisi elanikke 

Taeblas on ligikaudu 850 ja trassivariandi B ehitus 

eeldab 4,4 km ulatuses uue raudteetrassi rajamist. 

Samuti on teada, et bussiliin Riisipere-Haapsalu on väga 

madala koormusega, siis olles ebakindel liini 

produktiivsuse suhtes, ei ole mõistlik viie kinnistu 

JAH Täna teadaoleva info põhjal eelistame ka meie trassialternatiivi A 

(eskiisi joonistel märgitud „eelistatud trassikoridorina"). Võrreldes 

trassialternatiiviga B, on trassialternatiivi A eelisteks: kulgeb suures 

osas olemasoleval raudteetammil (odavam, väiksem kahju 

looduskeskkonnale); minimaalselt piiranguid eramaadele; vähem 

ülesõite ja ülekäike (ohutum); vastab valla üldplaneeringule. 

Trassialternatiivi B peamiseks (võib ka öelda, et ainsaks) plussiks on 

see, et raudtee muutub nn Uue-Taebla elanikele paremini 

ligipääsetavaks. 

 

Planeeringu koostamise käigus kirjeldatakse mõlema alternatiivi 

mõjusid  detailsemalt. Samas on äärmiselt vähetõenäoline, et senine 

eelistus muutub. 
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elamiskõlbulikuks muutmine.  

• Samuti võttes arvesse, et reisijate hulk igapäevaselt 

Taeblast on väike, siis peatusesse viiva tee pikenemine 

500 m ei too kaasa rongiliikluse kasutamise ning 

populaarsuse vähenemist võrreldes bussiliiklusega. 

• Trassivariant B tähendab viie Taebla kinnistu väärtuse 

täielikku kadu, kuid seevastu trass variant A seda 

endaga kaasa ei tooks. 

• Trassivariant B tähendaks kinnistul 77601:002:0140 

asuva kodu ja 77601:002:0011 asuva maatulundusmaa 

(põllumaa) hävingut, sest raudtee liikluse lähedus ja 

sellest tuleneva müra- ning vibratsioonisaaste tõttu on 

head elamistingimused rikutud.  

• Trassivariant B tähendab ka nende ja lähedal asuvate 

kinnistuste edasist väärtuse langust, mis on põhjustatud 

ebasoodsast paiknemisest raudtee trassi kõrval. 

 

Leian, et Teie põhjendused trassivariandi B rajamiseks ei 

ole mõeldavad võttes arvesse komplikatsioone, mis see 

toob kaasa kinnistuste omanikele, kelle kinnistu sellest 

mõjutatud saab. Küll aga esialgne raudteetrass ehk 

trassivariant A ei oma sellist hävitavat efekti. 

Siseministeeriumi 02.06.2015 kiri nr 13-4/5-4 

Oleme jätkuvalt seisukohal, et planeeringu koostamisel 

tuleks lähtuda eeldusest, et kavandataval raudteel saab 

toimuma ka kaubavedu. Juhul kui planeeringu 

JAH Nõustume Teie seisukohaga, et planeeringu koostamise algetapis ei 

ole kaubavedude välistamine otstarbekas. Kuna hetkel ei ole 

võimalik prognoosida ei veomahte ega ka potentsiaalset kaupa, 
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koostamisel jõutakse järeldusele, et mingil põhjusel ei 

ole kaubavedu raudteel võimalik, on seda võimalik 

planeeringu koostamise käigus põhjendada. 

käsitletakse  teemaplaneeringus kaubavedusid nö strateegilisel 

tasemel. Planeeringus kirjeldatakse kaubajaamade võimalikku 

paiknemist, täpseid asukohti ei planeerita. KSH-s kirjeldatakse 

üldiseid kaubavedudega seotud mõjusid. Lisaks määratakse ära 

täiendavad uuringud (sh riskide hindamine), mida tuleb läbi viia, kui 

selgub konkreetne kaubavedude vajadus. 

Sulvi Tuisu 30.05.2015 e-post 

Ühes artiklis on välja öeldud,et Taebla asula 

trassikoridori muutmise mõte pakuti variandina B välja 

seetõttu, et ajalooline raudteejaam jääb suurest osast 

asulast kaugele. 

Esiteks on Taebla keskuse inimestel väga hea ja tihe 

bussiliiklus juba olemas. 

Taebla alevi inimeste jalavaeva peale võiks ka mõelda.  

Milleks on vaja kahe transpordi peatuseid nii lähestikku? 

Kui Taebla peatus jääks vanasse koht laiendaks see 

inimeste ringi transpordi kasutamise osas. Kellel ligem 

koju minna või kellel lühem maa autoga rongi vastu 

tulla. Maakohas oleks valikuvõimalus väga teretulnud ka 

rahalise kokkuhoiu mõttes. 

Kui Taebla vana rauteejaama asukoht kuidagi ei sobi, 

siis võik selle peatuse teha nagu kirik keset küla. 

Kui keskuse poolt tulla alevi poole, enne alevit  (enne 

Uut tänavat) teha vasakule tee olemasolevale raudtee 

trassile ja sinna uus peatus. 

Artiklis oli öeldud, et trassi muutmine ajavõitu ei anna. 

JAH Täna teadaoleva info põhjal eelistame ka meie trassialternatiivi A 

(eskiisi joonistel märgitud „eelistatud trassikoridorina"). Võrreldes 

trassialternatiiviga B, on trassialternatiivi A eelisteks: kulgeb suures 

osas olemasoleval raudteetammil (odavam, väiksem kahju 

looduskeskkonnale); minimaalselt piiranguid eramaadele; vähem 

ülesõite ja ülekäike (ohutum); vastab valla üldplaneeringule. 

Trassialternatiivi B peamiseks (võib ka öelda, et ainsaks) plussiks on 

see, et raudtee muutub nn Uue-Taebla elanikele paremini 

ligipääsetavaks. 

 

Planeeringu koostamise käigus kirjeldatakse mõlema alternatiivi 

mõjusid detailsemalt. Samas on äärmiselt vähetõenäoline, et senine 

eelistus muutub. 
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Milleks siis üldse variandiga B välja tulla? 

Ajavõitu ei annaks, aga vähendaks paljude inimeste 

jalavaeva. Kas tõesti tuleb nii absurdse põhjuse pärast 

Taebla alevi osadel elanikele koduhoovi raudtee teha. 

Kas see on inimlik, või on see eestlaslik?  

Mina olen neljandat põlve hoidnud oma esivanemate 

kodukohta korras ja nüüd tahetakse see ära lõhkuda. 

 

Loodan väga, et otsustajad suudavad inimlikuks jääda ja 

suudetakse ka kaaskodanike heaolule mõelda. 

Võntküla, Turvalepa, Kedre ja Leediküla elanike ühispöördumine 01.06.2015 (toodi kohale) 

Allakirjutanud Võntküla, Turvalepa, Kedre ja Leediküla 
elanikud on sügavas mures, et Lääne maavalitsus kaalub  
“Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudteetrassi koridori  
planeerimise käigus ühe võimalusena Harju-Risti – 
Riguldi – Võntküla tee  Võnküla ja Leediküla vahelisel 
alal kahe raudteeülesõidukoha (märgistatud veebilehe 
http://laane.maavalitsus.ee/riisipere-haapsalu-rohukula 
joonisel punktidega 11 ja 14)  sulgemist.  
Mõlemad raudteeülesõidukohad asuvad paikades, kus 
on võimalik, hea nähtavusega ja  reguleeritud 
(varustatud automaatse foorisignalisatsiooniga) ohutute 
ülesõidukohtade rajamine.  
 
Oleme osa Läänemaast, mille tunnuslause on „Turvaline 
pesapaik“. Mõlema raudtee ülesõidukoha sulgemine 
muudaks meie külad aga täielikult ääremaadeks. Ühe 
mainitud raudteeülesõidukoha sulgemine muudaks 
muuhulgas  võimatuks ühistranspordi korraldamise 

Osaliselt Teemaplaneeringuga jagatakse olemasolevad ülesõidud 3 

kategooriasse: säilitatavad ülesõidud; suletavad ülesõidud; ning 

ülesõidud, mille vajadust kaalutakse edaspidi (ehitusprojekti 

koostamise käigus). Mõlemad nimetatud ülesõidud (nr. 11 ja 14) on 

teemaplaneeringu I eskiisis märgitud kui „ülesõidud, mille vajadust 

kaalutakse edaspidi“.  Kategooriate määramisel oleme arvesse 

võtnud teede- ja sideministri 9.07.1999 määruse nr 39 „Raudtee 

tehnokasutuseeskirja kinnitamine“ lisas 4 „Raudteeülesõidu- ja 

ülekäigukoha ehitamise, korrashoiu ja kasutamise juhend“ toodud 

nõudeid. Muuhulgas tuuakse määruses välja, et keelatud on rajada 

uut avalikult kasutatavat ülesõidukohta lähemale kui 2 kilomeetrit 

olemasolevale avalikult kasutatavale raudteeülesõidukohale või 

eritasandilisele raudteeülesõidukohale. 

 

Samas on sulgemisotsuste tegemisel on oluline roll kohalikel 



 

 

Lääne maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudteetrassi koridori 

asukoha määramine" keskkonnamõju strateegiline hindamine. 
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meie külades, samuti muudaks see keeruliseks 
koolibussi liikluse, raskendaks teede korrashoidu, 
pikendaks ajaliselt päästeameti, politsei ja kiirabi 
jõudmist küladesse, raskendaks külade-vahelist 
suhtlemist jne 
 
Oleme Riisipere-Haapsalu- Rohuküla raudteetrassi 
rajamise poolt, kuid kategooriliselt selle vastu, et see 
toimuks meie külade elukvaliteedi kahandamise arvelt.   

omavalitsustel. 02.06.2015. a toimus Lääne-Nigula vallamajas 

teemaplaneeringu I eskiisi ja KSH programmi avalik arutelu 

(protokoll manuses). Võttes arvesse arutelu räägitut, nõustume, et 

Harju-Risti–Riguldi–Võntküla tee Haapsalu poolne ülesõit (nr. 14) 

tuleks määrata pigem „säilitatava ülesõiduna“. Ülesõidu nr 11. 

kategooriaks jääks endiselt „ülesõit, mille vajadust kaalutakse 

edaspidi“. Koostöös Lääne-Nigula vallavalitsusega sõnastatakse 

kõik põhjendused, miks peaks ka ülesõit nr. 11 säilima (hea 

nähtavus, teehooldus, ühistransport, päästevõimekus). Lõplik otsus 

ülesõidu säilimise osas tehakse ehitusprojekti koostamise käigus. 

Ehitusprojekti raames viiakse läbi igale ületuskohale eraldi 

riskianalüüs, kus hinnatakse nii ületuskoha põhjendatust (näiteks 

kas seal on piisavalt ületajaid; kas see ühtib elanike liikumisteedega) 

ning samas ka ületuskoha loomise võimalust (näiteks kas seal on 

piisavalt hea nähtavus nii ületajale kui veeremijuhile). Ületuskohtade 

kontekstis on oluline uurida muuhulgas olemasolevat 

asustusstruktuuri (rahvastiku paiknemine, tihedus, töökohtade 

paiknemine, avalikud teenused) ning selle võimalikku muutumist, 

kuna plaanitav rajatav raudtee on kümneid aastaid ümbritsevat 

elukeskkonda mõjutav tegur. Riskianalüüside teostamiseks on 

nõutav paikvaatlus. 

 


