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SISSEJUHATUS
Kilingi-Nõmme – Riia TEC-2 330 kV õhuliini trassikoridoril on kohti, kus õhuliini trassikoridor
lõikub või kulgeb kõrvuti maanteega ning kattuvad elektriliini ja riigimaantee kaitsevööndid.
Vastavalt Maanteede projekteerimisnormide punkt 8.1. lg 4 tuleb maakonna teemaplaneeringu
koostamisel töötada välja maanteega paralleelselt kavandatavate tehnovõrkude skeemid.
Maanteede projekteerimisnormide p.8.2 lg 4 alusel on kitsastes oludes, hoonestatud aladel jne
lubatud elektriliini poste paigaldada maanteele lähemale.
Sealjuures peab III–V klassi maanteedel liinipingel 330 kV:
•
elektriliini rõhtkaugus olema vähemalt 5 m posti mistahes osast mulde servani või kraavi
välisservani;
•
maanteega paralleelselt kulgeva liini äärmisest algasendis juhtmest vähemalt 8 m kuni
mulde servani.
Tulenevalt 330 kV õhuliini planeerimise iseloomust (mastide vahe 400-500 m, võimalikult sirged
ja pikad lõigud) ning lähtudes olemasolevast asustusest ja looduskeskkonnast on tekkinud
vajadus kavandada õhuliini maste maantee kaitsevööndisse.
Määruses ei ole täpsustatud millised juhud on „kitsad olud, hoonestatud alad jne“.
Mõiste „kitsas olu“ on teemaplaneeringus trassikoridori lõik, kus olemasolevast olukorrast
tulenevalt asub masti orienteeruv asukoht maantee kaitsevööndis.
„Kitsa olu“ korral tuleb elektriliini projekteerimisel Elektriliini projekteerimise tingimustele (vt
planeeringu tekstilise osa ptk 3.3) lisaks arvestada Elektriliini projekteerimise tingimused
kitsastes oludes (vt planeeringu tekstilise osa ptk 3.3.1), mis on töötatud välja koostöös
Maanteeametiga.
Täpsemalt on analüüsitud ning lõiked on koostatud kohtadest, kus liin või mast on teele kõige
lähemal. Lõigetel kujutatud mastide asukohad on illustreerivad, et näidata liinide paiknemist
maantee suhtes.
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1.

PÄRNU MAAKONNAS
Kilingi-Nõmme – Riia TEC-2 330 kV õhuliini trassikoridoril on Pärnu maakonnas neli kohta, kus
õhuliin lõikub maanteega või kulgeb maantee kõrval. Kitsas olu on kahes kohas: Väljaküla külas
ja Jäärja külas ning kitsas olu võib tekkida Leipste külas kahes kohas.

1.1. Kitsas olu Väljaküla külas
Väljaküla külas kulgeb planeeritav trassikoridor põhimaanteega nr 6 Valga-Uulu paralleelselt 94,2
ja 94,7 kilomeetripunkti vahel.
Planeeritav trassikoridor saab algusse olemasolevalt Tartu-Viljandi-Sindi 330 kV õhuliinilt ning
kulgeb olemasolevate liinide ja põhimaantee vahelisel alal edelapool põhimaanteed. Tegemist on
kitsa oluga ja maantee kaitsevööndisse jääb osaliselt jaotuspunkt ja üks nurgamast. Antud
asukohas tuleb õhuliini ja nurgamasti projekteerimisel lähtuda kitsa olu tingimustest (vt
ptk 3.3.1).
Tee kaitsevööndisse jääva kitsa olu asukoht on Skeemil 1 ja võimalik masti kaugus joonisel
Lõige 1-1.

Skeem 1. Kitsas olu Väljaküla külas

1.2. Maantee kõrval kulgev trassikoridor Leipste külas
Leipste külas jääb planeeritava trassikoridori nurgamast kõrvalmaantee nr 19302 Kilingi-Nõmme
- Kiisa 3. kilomeetripunkti lähedale.
Maanteest kirde pool pöörab trassikoridor põhja-lõuna suunalt loode-kagu suunda.
3. kilomeetripunkti läheduses võib õhuliini nurgamast jääda maantee kaitsevööndisse. Kui on
võimalik, siis vältida õhuliini nurgamasti projekteerimisel kitsa olu tekkimist.
Tee kaitsevööndisse jääda võiva kitsa olu asukoht on Skeemil 2 ja võimalik masti kaugus joonisel
Lõige 2-2.
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Skeem 2. Maantee kõrval kulgev trassikoridor Leipste külas

1.3. Trassikoridori lõikumine maanteega Leipste külas
Planeeritav trassikoridor lõikub Leipste külas kõrvalmaanteega nr 19304 Tihemetsa – Leipste
3. kilomeetripunkti lähedal.
Trassikoridoris võib jääda elektriliini kandemast maantee kaitsevööndisse. Antud kohas tuleb
kandemasti projekteerimisel arvestada sisekurvist tulenevalt külgnähtavusega. Kui on võimalik,
siis vältida õhuliini masti projekteerimisel kitsa olu tekkimist.
Tee kaitsevööndisse jääda võiva kitsa olu asukoht on Skeemil 3 ja võimalik masti kaugus joonisel
Lõige 3-3.

Skeem 3. Trassikoridori lõikumine maanteega Leipste külas

1.4. Kitsas olu Jäärja külas
Planeeritav trassikoridor kulgeb Jäärja külas kõrvalmaantee nr 19302 Kilingi-Nõmme - Kiisa
kõrval 7,5 ja 8,4 kilomeetripunktide vahelisel lõigul.
Trassikoridor kulgeb kõrvalmaanteest ida pool põhja-lõunasuunaliselt kõrvalmaantee ning kraavi
ja Kaerasaadu oja vahel. Planeeritav liin kulgeb u 7,7 km-lt kuni 8,2 km-ni maantee
kaitsevööndis ja tegemist on „kitsa oluga“. Mastidest jääb maantee kaitsevööndisse üks
nurgamast. Antud kohas tuleb nurgamasti ja õhuliini projekteerimisel lähtuda kitsa olu
tingimustest (vt ptk 3.3.1).
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Tee kaitsevööndisse jääda võiva kitsa olu asukoht on Skeemil 4 ja võimalik masti kaugus joonisel
Lõige 4-4.

Skeem 4. Kitsas olu Jäärja külas
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2.

VILJANDI MAAKONNAS
Kilingi-Nõmme – Riia TEC-2 330 kV õhuliini trassikoridor lõikub maanteega Viljandi maakonnas
ühes kohas.

2.1. Trassikoridori lõikumine maanteega Raamatu külas
Planeeritav trassikoridor ületab kõrvalmaantee nr 24205 Mõisaküla-Jäärja 8 kilomeetripunkti
lähedal. Tegemist ei ole kitsa oluga. Maanteega lõikuva õhuliini asukoht on Skeemil 5 ja võimalik
masti kaugus joonisel Lõige 5-5.

Skeem 5. Trassikoridori lõikumine maanteega Raamatu külas
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