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Sissejuhatus 

Elektrilahenduse variantide analüüs on osa Rail Balticu raudtee 

trassi koridori Pärnu maakonnaplaneeringust. Analüüs keskendub 

maakonna lõunaosale, eesmärgiks on tagada elektriühendus 

olemasolevast põhivõrgust läbi alternatiivsete elektriliini koridoride 

kaalumise. 

Elektriosa eskiislahenduse avalikustamise järgselt kajastatakse 

elektriliini koridor maakonnaplaneeringus, võimalike alternatiivide 

käsitlus (käesolev dokument) jääb maakonnaplaneeringu lisaks.  

Kavandatava põhivõrgu elektriliini haldajaks on tulevikus Elering 

AS. 

Käesoleva dokumendiga ei analüüsita raudtee võimalikke 

alternatiivseid koridore, elektriühendust planeeritakse eelistatud 

koridorile. 

Rail Balticu raudtee trassi koridori Pärnu maakonnaplaneering 

algatati Vabariigi Valitsuse 12.04.2012. a korraldusega nr 173 

„Maakonnaplaneeringu koostamise algatamine Rail Balticu raudtee 

trassi koridori asukoha määramiseks”1. Sama korraldusega algatas 

Vabariigi Valitsus maakonnaplaneeringute koostamise ka Harju ja 

Rapla maakonnas.  

Pärnu maavanem algatas maakonnaplaneeringu keskkonnamõju 

strateegilise hindamise (edaspidi KSH) 23.04.2012. a korraldusega 

nr 267. Sarnased menetlustoimingud viisid läbi ka Harju ja Rapla 

maavanemad. 

  

                                           

1    vt https://www.riigiteataja.ee/akt/317042012010. 
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1. RAIL BALTICU ELEKTRIÜHENDUSE 

PLANEERIMISE EESMÄRK JA ALUSED 

LÕUNA-PÄRNUMAAL 

Rail Balticu elektriosa planeerimise eesmärgiks Lõuna-Pärnumaal on 

kavandada raudtee toimiseks vajamineva põhivõrgu elektriliini 

koridor liitumispunktini (Häädemeeste vallas) viisil, mis häirib 

võimalikult vähe kohalikke elanikke, maaomanikke ja 

looduskeskkonda ning on majanduslikult tasuv. 

Planeeringu koostamise aluseks on maakonnaplaneeringu 

eskiislahenduses esitatud dokumendid 2 , mida käesolevalt ei 

dubleerita. 

Elektriliini koridor kehtestatakse maakonnaplaneeringu osana. 

 

2. RAIL BALTICU ELEKTRIÜHENDUSE 

ÜLDPÕHIMÕTE 

Rail Baltic on raudteeinfrastruktuuri objekt, kus paralleelselt 

kulgevad kaks rööpapaari laiusega 1435 mm. Raudtee on kogu 

ulatuses elektrifitseeritud. Raudtee elektrilahenduse välja 

töötamisel on võetud aluseks, et potentsiaalne katkestuse aeg oleks 

minimaalne Eestis võimalik, st mitte üle kahe tunni, mis tähendab 

tehnilise lahendusena 110 kV liitumist Eleringi põhivõrguga. 

Planeeringuga määratakse liitumispunktid põhivõrguga ning 

liitumispunktidest lähtuvad liinikoridorid raudteed teenindavate 

veoalajaamadeni. Liitumispunkti ja veoalajaama ühendavad 

liinikoridorid on raudteeinfrastruktuuri osaks ning nende 

põhimõttelised asukohad kavandatakse käesoleva planeeringuga.  

Eesti territooriumil kulgeva trassi kohta on neli liitumispunkti AS-i 

Elering hallatava põhivõrguga. Iga liitumispunkti lähedusse on 

planeeritud veoalajaam (vt skeem 2), millest lähtub raudtee sisene 

liinivõrk. Raudtee sisene liinivõrk ja lokaalsed alajaamad ehitatakse 

raudteemaa ja selle kaitsevööndi koridori (vt alljärgnev selgitav 

skeem). 

                                           

2 Saadaval Rail Balticu infoportaalis 

http://www.railbaltic.info/et/materjalid/maakonnaplaneeringud/category/89-

paernumaa-eskiislahendus-seisuga-oktoober-2015  

http://www.railbaltic.info/et/materjalid/maakonnaplaneeringud/category/89-paernumaa-eskiislahendus-seisuga-oktoober-2015
http://www.railbaltic.info/et/materjalid/maakonnaplaneeringud/category/89-paernumaa-eskiislahendus-seisuga-oktoober-2015
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Pärnu maakonda on planeeritud kaks3 veoalajaama:    

 Urge veoalajaam  Sauga piirkonnas; 

 Häädemeeste veoalajaam Häädemeeste piirkonnas. 

Maakonnaplaneeringuga määratakse 350 m laiune raudtee trassi 

koridor, mis arvestab vajaliku nihutamisruumiga ja kuhu peab 

mahtuma kogu raudtee taristu, sh elektriliin. Reaalset maa-ala 

vajadust selgitavad skeemid nr 5-8. Juhul, kui elektriliin ehitatakse 

raudtee trassi koridori, pole vajalik täiendava liinikoridori 

planeerimine. Kohtades, kus elektriliin kulgeb väljaspool 

raudtee trassi koridori, planeeritakse 

maakonnaplaneeringuga õhuliini korral 100 m ja 

maakaabelliini korral 40 m laiune liinikoridor.  

Elektriliini täpne asukoht määratakse liini projekteerimisel raudtee 

trassi koridoris või väljaspool raudtee trassi koridori planeeritud 

liinikoridori ulatuses. Projekteerimisel määratakse täpne elektriliini 

asukoht ja liini laius – maakaabli korral selle asukoht, õhuliini korral 

täpne mastide asukoht, liinide omavaheline vahemaa ning kaugus 

muudest objektidest, raadatav metsa-ala jms. 

Planeeringu põhijoonisel ja kohalike omavalitsuste osas koostatud 

täpsematel joonistel on raudtee trassi koridoris kulgeva liinikoridori 

asukoht illustreeriv – projekteerimisel võib elektriliini koos 

kaitsevöönditega nihutada raudtee trassi koridori (350 m) sees, 

välja arvatud erisused4, mida on kirjeldatud planeeringu seletuskirja 

peatükkides 3.5.2. ja 3.5.3. 

                                           

3 Lisaks Pärnu maakonda planeeritavatele veoalajaamadele planeeritakse üks Harju ja 

üks Rapla maakonda. 

4 Tulenevalt majapidamiste ja kaitstavate loodusobjektide paiknemisest. 

Põhivõrgu 
liinivõrk  

AS Elering 

Veoalajaam 

(Rail Baltic) 

Põhivõrgu 
alajaam,  
liitumispunkt 

AS Elering 

Raudtee 
sisene 
liinivõrk 

(Rail 
Baltic) 
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 Skeem 1. Veoalajaamade põhimõttelised asukohad. Skeemil väljatoodud 
vahemaad kilomeetrites tähistavad veoalajaama teenindusraadiusi 
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3. TEHNILISED ANDMED 

3.1. LIINI TEHNILISED ANDMED 

Võimalike katkestuste ohu miinimumini viimiseks ehitatakse kaks 

eraldiseisvat toiteahelat, mis paiknevad õhuliini puhul eraldi mastide 

real ja maakaabli korral eraldi maa-aluses kaablikoridoris.  

Liini ehitamine on võimalik nii õhuliinina kui maa-aluse kaabelliinina. 

Õhuliini eeliseks maakaabelliini ees on ligikaudu 3 korda odavam 

hind, samas on õhuliini alla minev maa-ala suurem. Kombineeritud 

õhuliin-maakaabelliin-õhuliin lahenduse korral on vajalik õhuliini 

üleminekul maakaabliks jaotuspunkti (maksumus ligikaudu 1,5 

miljoni €) ehitamine. Maakaabli üleminek õhuliiniks  on võimalik 

lahendada eriotstarbelise mastiga, st jaotuspunkti vaja ei ole. 

Põhivõrgu valdaja on pidanud võimalikuks kuni ühe seesuguse 

kombineeritud lahenduse tegemist.   

Õhuliini ehitamisel kasutatakse erinevat tüüpi maste: 

 tavapärased betoonmastid õhuliini sirgel lõigul; 

 tõmmitsaga betoonmastid kuni 25-kraadisteks 

pööreteks; 

 terassõrestikmastid pööreteks või õhuliini 

lõpetamiseks/alustamiseks. 

 

 

 

Skeem 2. Õhuliini mastide näited: betoonpost, tõmmitsaga 

betoonpost, terassõrestikpost 
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Õhuliini mastide kõrgus on tavapäraselt 20…25 meetrit, vajadusel 

(nt ristumine teise liiniga) on võimalik ka kõrgemate mastide 

paigaldamine. Õhuliini mastide omavaheline kaugus on tavapäraselt 

150…250 meetrit, mastide vahelised lõigud on sirglõigud, mistõttu 

on raudtee plaanilahenduse looklevuse korral elektriliini kaugus 

raudteest muutuv. 

 

 

 

 

Maa-aluse kaabelliini ehitamisel paigaldatakse kaablid ja neid 

kaitsev plaat maa-alla ja maapealne visuaalne mõju puudub. 

Maakaabli ehitamisel on võimalik järgida raudtee plaanilist 

looklevust, ei teki nn tühjasid kolmnurkasid (maa-ala, kus ei ole 

võimalik tekkiva kitsa riba-laadse ala tõttu tegeleda metsa 

majandamisega) nagu õhuliini korral raudtee piirde ja liini 

kaitsevööndi vahele. 

3.2. LIINIKORIDORI VÕIMALIKUD VARIANTLAHENDUSED 

Allpool on koos esitatud nii õhu- kui maakaabelliini kohta selle 

rajamisest tingitud ruumivajadus ja põhimõtteline illustratiivne 

ristlõige. Elektriliini kaugus raudteest või hoonetest sõltub 

projekteerimise käigus täpsustuvatest tehnilistest nüanssidest. 

Järgnevalt kirjeldatud variante võrreldakse peatükis 5. 

Õhuliin väljaspool raudtee trassikoridori 

Õhuliini kaitsevöönd on 25 m liini välimise toiteahela teljest, 

toiteahelate telgede omavaheline kaugus on 15…25 m, kogu 

liinikoridori laius 65…75 m. Telgede omavaheline kaugus sõltub 

konkreetsetest oludest ja kasutatavatest mastidest. Õhuliini 

kaitsevööndi ulatuses ei saa olla metsa ja hooneid, liiniga 

paralleelsete teede ehitamine ja põllu majandamine on seal võimalik 

– piirangud on metsa kasvatamiseks või ehitiste ehitamiseks. Kuna 

õhuliini täpne asukoht selgub projekteerimisel, siis arvestades 

Raudtee 
Õhuliin 

Õhuliini kaitsevöönd 

Raudtee kaitsevöönd 

Muutuv vahemaa 
(tühjad “kolmnurgad”) 

Skeem 3. Õhuliini raudteest muutuvat kaugust illustreeriv skeem 
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võimalikku nihutamisruumi vajadust on planeeringus õhuliini 

liinikoridori laiuseks 100 m. 

 

Maakaabelliin väljaspool raudtee trassikoridori 

Maakaabelliini kaitsevöönd on 1 m liini äärmisest kaablist, kogu 

liinikoridori laius 12 m. Kaabelliini kaitsevööndis ei ole lubatud liini 

ohustavad tegevused 5 . Kuna liini täpne asukoht selgub 

projekteerimisel, siis tuleb arvestades võimalikku nihutamisruumi 

vajadusega. Maakaabel on kaitstud betoonist või muust materjalist 

plaadiga, mis kaitseb kaablit võimalike vigastuste eest. Kuna 

maakaabli täpne asukoht selgub projekteerimisel, siis arvestades 

võimalikku nihutamisruumi vajadust on planeeringus maakaabli 

liinikoridori laiuseks määratud 40 m. 

 

 

                                           

5 Tegevusi elektriliini kaitsevööndis reguleerib määrus „Ehitise kaitsevööndi ulatus, 

kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded“. 

 

Skeem 4. Õhuliini koridor väljaspool raudtee trassi koridori 

.  

 

 

 

Skeem 5. Maakaabelliini koridor väljaspool raudtee trassikoridori 
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Õhuliin raudtee trassikoridoris 

Õhuliini kaitsevöönd on 25 m liini välimise toiteahela teljest, 

toiteahelate telgede omavaheline kaugus on 15…25 m. Liini 

raudteepoolne kaitsevöönd on võimalik ühildada raudtee 

kaitsevööndis olevate raudteed teenindavate rajatistega 

(teenindustee, kuivenduskraavid, piire, täiendavad side ja 

elektriliinid), kogu ehituseks vajalik raudtee- ja liinikoridori 

minimaalne laius (eeldusel, et raudteemaa laius on 40 m) on 91 m. 

Maksimaalne laius sõltub, kui kaugele kaarja plaanilahendusega 

kohtades õhuliin viia. Õhuliini kaitsevööndis ei ole lubatud õhuliini 

ohustavad tegevused. Põllu majandamine on seal võimalik – 

piirangud on liini ohustavatele taimedele või ehitistele. Liini täpne 

asukoht selgub projekteerimisel, arvestades trassi koridori laiust 

350 m pole vajalik täiendava koridori määramine väljaspool trassi 

koridori. Erandiks võib olla kitsas olu, mis võib tingida õhuliini 

viimise trassikoridorist väljapoole. 

 

 

Maakaabelliin raudtee trassikoridoris 

Maakaabelliini kaitsevöönd on 1 m liini äärmisest kaablist, kogu 

liinikoridori laius 12 m. Ehituseks vajalik raudtee- ja liinikoridori 

minimaalne laius (eeldusel, et raudteemaa laius on 40 m) on 53 m. 

Vajalikud ümberehitatavad või raudtee barjääriefektist tulenevad 

kavandatavad teed tuleb ehitada väljapoole liinikoridori. Liini täpne 

asukoht selgub projekteerimisel, arvestades trassikoridori laiust 350 

m pole vajalik täiendava koridori määramine väljaspool trassi 

koridori. Erandiks võib olla kitsas olu, mis võib tingida liini viimise 

trassi koridorist väljapoole. 

Skeem 6. Õhuliini koridor raudtee trassi koridoris  
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4. VÕIMALIKUD ÜHENDUSSUUNAD, 

SURJU VÕI KILINGI-NÕMME 

Planeeringu eskiislahenduse (2015.a suvi ja sügis) staadiumis oli 

Lõuna-Pärnumaal veoalajaama ühendamiseks põhivõrguga kaks 

erinevat varianti - ühendamine põhivõrguga kas Surju või Kilingi-

Nõmme suunal. Lõuna-Pärnumaa veoalajaama võimalikuks 

asukohaks oli algstaadiumis raudtee trassi koridor Häädemeeste, 

Saarde või Surju vallas. Liitumise võimaldamiseks on vajalik rajada 

olemasoleva põhivõrgu ja planeeritud liitumispunkti vaheline 110 kV 

liin kas: 

 variant A, Kilingi-Nõmmes asuvast 330/110 kV alajaamast piki 

olemasolevat 35 kV liini koridori kahe eraldi ahelana, pikkus 29 

km. Olemasolevat liinikoridori on vaja laiendada, Elektrilevi võrk 

ühendatakse Häädemeeste piirkonnas samast põhivõrgu 

liitumispunktist, mis veoalajaamgi, Elektrilevi võrgu töökindlus 

paraneb. Käsitletud variantidest on tegemist kõige pikema 

liiniga, liini rajamise maksumus sõltub endise 35 kV liini 

rekonstrueerimise ja müügi hinnast; 

 variant B, kahe erinevates suundades kulgeva ahelaga variant. 

Esimene ahel kulgeb Surju vallas Jaamakülas asuvast 330/110 

kV põhivõrgu liinist piki raudtee koridori, sh ühe alamvariandina 

osaliselt varasemalt käsitletud raudtee alternatiivses koridoris 

(4H). Teiseks ahelaks on  peale esimese ahela tööle hakkamist 

rajatav Kilingi-Nõmme 330/110 kV alajaamast piki olemasolevat 

35 kV liini maste ja koridori kulgev liin. Olemasoleva liini 

koridoris kulgemise tõttu ei ole nimetatud varianti põhimahus 

vaja laiendada, kuid projekteerimisel võib siiski mõnes kohas 

selguda mastide uue asukoha vajadus ja sellest lähtuvalt 

koridori väiksemahuline muutmisvajadus. Variandi pikkus on 

Skeem 7. Maakaabelliini koridor raudtee trassi koridoris 
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24+29 km. Elektrilevi võrk ühendatakse Häädemeeste 

piirkonnas samast põhivõrgu liitumispunktist, mis veoalajaamgi, 

Elektrilevi võrgu töökindlus paraneb. Planeerida on vaja Surju 

suuna koridori, Kilingi-Nõmme suuna rekonstrueerimisel 

samadele mastidele ei ole vajalik täiendava liinikoridori 

planeerimine, kuna vajalik maa-ala ei laiene. Kilingi-Nõmme 

suunal liini rajamise maksumus sõltub endise 35 kV liini 

rekonstrueerimise ja müügi hinnast. Eeldatavasti on see 

kulukam variandist C, mille puhul kahe eraldi ahela ehitamisel 

samas liinikoridoris on teise ahela hind ca poole odavam esimese 

hinnast; 

 variant C, Surju vallas Jaamakülas asuvast 330/110 kV 

põhivõrgu liinist piki raudtee koridori, sh ühe variandina osaliselt 

varasemalt käsitletud raudtee alternatiivses koridoris (4H), 

pikkus 24 km. Tegemist on täiesti uue liinikoridoriga. Elektrilevi 

võrk ühendatakse Häädemeeste piirkonnas samast põhivõrgu 

liitumispunktist, mis veoalajaamgi, Elektrilevi võrgu töökindlus 

paraneb; 

 variant D, Surju vallas Jaamakülas asuvast 330/110 kV 

põhivõrgu liinist piki raudtee koridori, sh ühe variandina osaliselt 

varasemalt käsitletud raudtee alternatiivses koridoris (4H), 

pikkus 20 km. Tegemist on täiesti uue liinikoridoriga. Elektrilevi 

võrku ei ühendata Häädemeeste piirkonnas põhivõrguga 

(Elektrilevi liitumine jääb Kilingi-Nõmmele mööda olemasolevat 

35kV liini) ning seetõttu on võimalik veoalajaama ehitamine 

rohkem Pärnu poole, mis tähendab, et tegemist on kõige lühema 

võimaliku liiniga. 

 

 

Skeem 8. Alternatiivsed liinikoridorid Lõuna-Pärnumaa veoalajaama 
ühendamiseks põhivõrguga 
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Koostöös Eleringi, Elektrilevi ja Pärnu Maavalitsusega jõuti 

lahenduseni, et parim on teha veoalajaam Häädemeeste 

piirkonda, kus on võimalik tagada ka Elektrilevi liitumine. 

Maakonnaplaneeringus kavandada liini toide Surju suunalt, 

Jaamakülas asuvast 330/110 kV põhivõrgu liinist kahe eraldi 

ahelana (variant C).  

Võimalus on soovi ja vajaduse korral ühtlasi ka variandi B 

elluviimine (otsustamine saab toimuda projekteerimise 

staadiumis). Sellise lahenduse korral kulgeb üks ahel Surju 

suunalt, Jaamakülas asuvast 330/110 kV põhivõrgu liinist ja teine 

ahel Kilingi-Nõmme suunalt, Kilingi-Nõmme 330/110 kV alajaamast. 

Elektrilevi liitumise järel uuest asukohast on võimalik olemasolev 35 

kV liin demonteerida või rekonstrueerida veoalajaama toiteks. 

Nimetatud variandi puhul on liinikoridori pikkus mõned kilomeetrid 

suurem variandist D, kuid ühiskondlik kasu on tänu Häädemeeste 

piirkonna võrgu tugevdamisele suurem. 

Edasises töös maakonnaplaneeringu elektrilahenduse 

täpsustamisel võeti aluseks nö Surju suund (variant C), 

võimaldades ühtlasi ka Kilingi-Nõmme –Häädemeeste - Surju 

(variant B) ühenduse elluviimist.  

 

5. VÕIMALIKUD ALTERNATIIVID 

KOHALIKUL TASANDIL 

Olemasolevast 330/110 kV põhivõrgu liinist Surju vallas Jaamakülas 

raudtee trassi koridori jõudmiseks on kolm põhimõttelist 

variantlahendust: 

 liini (kas tervenisti õhuliin või tervenisti kaabelliin) ehitamine 

edela suunal läbi Metsaääre ja Rabaküla külade raudtee trassi 

koridori (alternatiiv 1, alljärgneval skeemil roheline joon). 

Kohaliku tasandi alternatiivi ligikaudne pikkus liitumispunktist 

kuni raudtee trassi koridoris teise alternatiiviga ristumispunktini 

(mitte pikkus veoalajaamani, edasine liini pikkus veoalajaamani 

pikki trassi koridori on mõlemal alternatiivil võrdne) on 12,8 km. 

Rabakülas ja Metsaääre külas on liinikoridori naabruses (100 m 

kaitsevööndi piirist) seitse eluasemekohta. Võrreldes teise 

alternatiiviga on liini pikkus 2,3 km enam, samas nähakse 

Rabaküla piirkonda perspektiivse arengupiirkonnana, ning seda 

läbiv põhivõrgu liin võimaldab tugevdada piirkonna 

elektrivarustust; 

 liini (kas tervenisti õhuliin või tervenisti kaabelliin) ehitamine 

lõuna suunal läbi Metsaääre, Jaamaküla, Surju ja Ristiküla 
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külade raudtee trassi koridori (alternatiiv 2, alljärgneval skeemil 

sinine joon). Kohaliku tasandi alternatiivi ligikaudne pikkus 

liitumispunktist kuni raudtee trassi koridoris teise alternatiiviga 

ristumispunktini (mitte pikkus veoalajaamani, edasine liini 

pikkus veoalajaamani pikki trassi koridori on mõlemal 

alternatiivil võrdne) on 10,5 km. Jaamaküla ja Surju külas on 

liinikoridori naabruses (100 m kaitsevööndi piirist) kolm 

eluasemekohta.; 

 kombineeritud õhu- ja maakaabelliini ehitamine edela suunal 

läbi Metsaääre ja Rabaküla külade raudtee trassi koridori 

(alternatiiv 3, alljärgneval skeemil punane joon). Kohaliku 

tasandi alternatiivi ligikaudne pikkus liitumispunktist kuni 

raudtee trassi koridoris teise alternatiiviga ristumispunktini 

(mitte pikkus veoalajaamani, edasine liini pikkus veoalajaamani 

pikki trassi koridori on mõlemal alternatiivil võrdne) on 11,4 km. 

Rabaküla külas on liinikoridori naabruses (100 m kaitsevööndi 

piirist) kolm eluasemekohta. Asustuse piirkonnas on elektriliin 

planeeritud maa-aluse kaabelliinina. 

Allpool on esitatud skeemkaart alternatiividega, alternatiivide 

kulgemisest annab täpsemat infot joonis 1. 
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6. ALTERNATIIVIDE VÕRDLUSTABEL 

Alljärgnevas tabelis võrreldakse elektriliini võimaliku kulgemise 

alternatiive vastavalt skeemile 10 (alternatiivide erinevus on 

põhjaosas, Surju vallas, lõunosas alternatiivid ühtivad). Võrdlemisel 

on aluseks võtud maa vajadus reaalselt hilisemalt elektriliini jaoks 

kasutatava maa-ala ulatuses, st õhuliini puhul 70 m laiune maa-ala; 

maakaabli puhul 12 m laiune maa-ala.   

Skeem 9. Liinikoridori alternatiivid kohalikul tasandil 
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Tabel 1. Alternatiivide võrdlustabel 

Nr Kriteerium 
Alternatiiv 1 

(skeemil 10 roheline joon) 
Alternatiiv 2 

(skeemil 10 helesinine joon) 
Alternatiiv 3 

(skeemil 10 punane joon) 

Õhuliinina Maakaablina Õhuliinina Maakaablina Kombineeritud õhuliin ja 

maakaabel 

1. Pikkus 27,6 km 25,3 km 26,2 km 

2. Ehitusmaksumus  9 780 000 € 26 340 000 € 9 090 000 € 24 270 000 € 10 500 000 € 

3. Liinikoridori alune 

maa,                                 

sh riigimaa 

1, 93 km²                     

1,5 km² 

0,33 km² 

0,25 km² 

1,77 km² 

1,41 km² 

0,3 km² 

0,25 km² 

1,74 km² 

1,57 km² 

4. Liinikoridori alla 

jääv metsamaa 

165,9 ha 28,2 ha 152,3 ha 26,1 ha 163,4 ha 

5. Liinikoridori alla 

jääv põllumaa 

15,6 ha 2,9 ha 16,1 ha 2,8 ha 0,9 ha 

6. Liinikoridori alla 

jääv elamumaa 

0,15 ha 0,02 ha 0 ha 0 ha 0 ha 

7. Liinikoridori alla 

jäävate kinnistute 

arv 

53 47 47 38 38 

 sh erakinnistuid 42 37 37 28 27 
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8. Mõju 

loodusväärtustele 

Liinikoridori lähedal roh-kem 

mõjuta-tavaid LK objekte 

kui Alt2 puhul. Kasutusaeg-

se mõju lee-vendamine 

kaitstavatele linnuliikidele 

(nt metsi-sed, LK II ja must 

toone-kurg, LK I) on 

osaliselt võimalik. 

Rajamise- ja 

kasutusaegne mõju 

mitmetele LK 

oblektidele (nt 

metsised, LK II ja 

must toonekurg, LK 

I) on hõlpsamini 

leevendatav. 

Liinikoridori lähedal kõi-ge vähem 

mõjutata-vaid LK objekte 

(linnukaitse-lisi) võrrel-des teiste 

alternatiivi-dega.  Kasu-tusaegse 

mõju leevendami-ne kaitstava-

tele linnulii-kidele (nt metsised, 

LK II ja hiireviu, LK III)  on 

osaliselt või-malik. 

Rajamise- ja 

kasutusaegne mõju 

mitmetele LK 

oblektidele (nt 

metsised, LK II ja 

hiireviu, LK III) on 

hõlpsamini 

leevendatav. 

Liinikoridoris vähem mõjuta-

tavaid linnustiku väärtusi, kui 

Alt 1 puhul. Kasutu-saegse 

mõju leevendamine 

kaitstavatele linnuliikidele (nt 

metsised) on osaliselt 

võimalik. 

9. Võimalus kohaliku 

elektrivõrgu 

(Rabaküla) 

tugevdamiseks 

KOV ja põhivõrgu valdaja hinnangul loob eelduse 

kohaliku elektrivõrgu (Rabaküla piirkond) 

tugevdamise vajadust kõige paremini 

Alternatiiv ei loo eeldust kohaliku elektrivõrgu 

tugevdamiseks 

Loob eelduse kohaliku 

elektrivõrgu (Rabaküla 

piirkond) tugevdamiseks, 

olles asukohalt veidi 

kaugemal, kui alternatiiv 1. 

10. Liinikoridorist 100 

m kaugusele 

jäävate elu- ja 

ühiskondlike 

hoonete arv 

7 2 3 0 3 
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7. LIINIKORIDORI EELISTUS 

Lähtuvalt kohaliku omavalitsuse seisukohast, kohaliku elektrivõrgu 

tugevdamise võimalikkusest, liinikoridori alla jäävate kinnistute 

arvust, maa pindalalisest vajadusest ja (võrreldes täies ulatuses 

maakaabliga oluliselt odavamast) ehitusmaksumusest on eelistatud 

alternatiiviks Alternatiiv 3 – kombineeritud lahendus maakaablist ja 

õhuliinist (skeemil 10 punane joon).  

Alternatiiv 1 on kõige pikem, kuid selle eeliseks on kohaliku 

elektrivõrgu tugevdamiseks eelduste loomine Rabaküla piirkonnas. 

Ehitusmaksumuselt on see õhuliini korral Alternatiivist 2 ca 8% 

kallim. Tänu suurimale pikkusele on Alternatiivi 1 õhuliini korral ka 

suurim liinialuse maa vajadus ning mõjutatavate majapidamiste 

arv. Alternatiiv 1 maakaablina mõjutab võrreldes õhuliini 

lahendusega vähem majapidamisi ja nõuab vähem metsamaa 

raadamist, kuid hind on ligikaudu 2,7 korda kallim õhuliini 

lahendusest. 

Alternatiiv 2 on kõige lühem, sellest lähtuvalt on see õhuliini korral 

odavaim ning sel on pindalaliselt väikseim mõjutatav metsamaa 

kogus. Alternatiiv 2 ei loo võimalust kohaliku elektrivõrgu 

tugevdamiseks ning läbib Surju küla (visuaalne mõju), mistõttu 

puudub sel kohaliku omavalitsuse eelistus. Alternatiiv 2 

maakaablina mõjutab võrreldes õhuliini lahendusega vähem 

majapidamisi ja nõuab vähem metsamaa raadamist, kuid hind on 

ligikaudu 2,7 korda kallim õhuliini lahendusest. 

Alternatiiv 3 on kombineeritud lahenduse korral võrreldes teiste 

alternatiivide õhuliinide lahendusest 7-16% kallim. Alternatiiv 3 on 

kohaliku omavalitsuse poolt toetatud, kuna asustuse piirkonnas 

Rabaküla ja Metsaääre külades puudub õhuliinist tulenev visuaalne 

mõju ja võimalik on kohaliku elektrivõrgu tugevdamine. 

Liinikoridori alla jääva maa erinevus on eri variantide korral alla 

10%, metsamaa erinevus alla 11% - tulenevalt suhteliselt väikesest 

vahest pole liinikoridorialuse maa osakaal variantide võrdlemisel 

olulise tähtsusega.  

Eelistatud liinikoridor kulgeb alguses (alustades Surju nurgapostist) 

õhuliini koridorina mööda riigimetsa maad. Riigimetsa ja erametsa 

piirialale riigimetsa poolele on kavandatud liini ülemineku 

jaotuspunkt, millest algab maakaabel ning mis on hililsema 

võimaliku kohaliku võrgu tugevdamise liitumispunktiks. Jaotusvõrgu 

hilisemal liitumisel tuleb piirkonda rajada ka alajaam. Maakaabel 

kulgeb mööda erametsa- ning põllumaad Reiu jõeni. Peale Reiu 

jõega ristumist jätkub maakaabli koridor mööda erapõldusid kuni 

riigimetsa maani, kus peale maanteega 6 Valga-Uulu ristumist 
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toimub maakaabli üleminek õhuliiniks. Õhuliini koridor suundub 

peamiselt kirde-edala suunaliselt raudtee trassi koridori. Raudtee 

trassi koridoris jätkub õhuliin mööda riigimetsa maad kuni Ilvese 

külas olevate eramaadeni, kus liin viiakse lääne poole kavandatavat 

raudteed. Ilvese külas lõuna pool, kus raudtee trassi koridor jõuab 

taas riigimetsa maadeni viiakse õhuliin taas ida poole raudteed, kus 

õhuliini kulgeb kuni Saarde vallas Laiksaare külas oleva Tolkuse 

looduskaitseala lõunaservani. Tolkuse looduskaitsela lõunaserva 

läheduses viiakse õhuliin lääne poole kavandatavast raudteest, 

misjärel kulgeb õhuliin mööda riigimetsa maad kuni liini lõpp-

punktini Häädemeeste vallas Nepste külas. Liini lõpp-punkti 

piirkonda on kavandatud ka võimalik Häädemeeste peatus – 

projekteerimisel tuleb arvestada peatuse ruumivajadusega. 
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8. LIINIKORIDORI 

KASUTUSTINGIMUSED 

Raudtee trassi koridoris kulgeva elektriliini ehitamiseks pole vajalik 

täiendava liinikoridori seadmine. Kohtades, kus elektriliin kulgeb 

väljaspool raudtee trassi koridori, planeeritakse planeeringuga 

õhuliini korral 100 m ja maakaabelliini korral 40 m laiune 

liinikoridor, mille kasutamistingimused on toodud allpool.  

Skeem 10. Eelsitatud liinikoridori lahendus kohalikul tasandil 
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Maakonnaplaneering on elektriliini projekteerimise aluseks, mistõttu 

määratakse ka vajalikud tingimused taristu projekteerimiseks. 

Järgnevate planeeringute koostamisel tuleb arvestada liinikoridori 

planeeritud asukohaga.  

8.1. ENNE EHITAMIST ELEKTRILIINI KORIDORIS 

KEHTIVAD PIIRANGUD 

Planeeringuga ei muudeta elektriliini koridoris asuvate 

katastriüksuste sihtotstarvet. Elektriliini koridori alal võib jätkuda 

olemasolevate katastriüksuste sihtotstarbe kohane maakasutus 

ning tuleb arvestada elektriliini rajamisega kuni elektriliini 

ehitustegevuse alguseni. Maa ostmisel või rentimisel peab isik 

arvestama elektriliini rajamisega. 

Liinikoridori alal tuleb ehitusteatise, ehitusprojekti ja ehitusloa ko-

hustuslike ehitiste kavandamise osas küsida seisukohta elektriliini 

omanikult. 

8.2. ELEKTRILIINI EHITAMISE AJAL ELEKTRILIINI 

KORIDORIS KEHTIVAD PIIRANGUD 

Ehitustööde toimumisajast ning kestvusest teavitatakse 

maaomanikke kahel korral: 

 esimest korda elektriliini projekteerimisel isikliku kasutusõiguse 

lepingu sõlmimisel, kui lepitakse kokku aja periood, mille jooksul 

ehitama võidakse tulla; 

 teist korda 1 kuu enne ehitustöid.  

 

Planeeringuga määratud elektriliini koridoris oleva kinnisasja 

omanik või valdaja peab lubama trassikoridori alal: 

 metsa raadamist kaitsevööndi ulatuses; 

 elektriliini rajamist oma kinnisasjale maapinnal, maapõues ning 

õhuruumis; 

 materjalide ladustamist; 

 ehitusmasinatega liikumist. 

 

Üldjuhul ei võõrandata liinikoridori alal maad, ehitatava liini aluse 

maa kasutamise eest makstakse talumistasu. Elektriliini ehitamise 

ajal toimuvad liinikoridoris ehitustööd, olemasoleva maaüksuse 
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sihtotstarbe kohane maakasutus saab jätkuda peale elektriliini 

ehitamist mastidest vabal alal ja on liini kaitsevööndis piiratud. 

8.3. PÄRAST ELEKTRILIINI RAJAMIST ELEKTRILIINI 

KAITSEVÖÖNDIS KEHTIVAD PIIRANGUD 

Vastavalt ehitusseadustikule ja liini kaitsevajadusest tulenevalt on 

ehitatud elektriliinil kaitsevöönd. Nõudeid ja tegevusi kaitsevööndis 

reguleerib majandus- ja taristuministri määrusest „Ehitise 

kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi 

tähistusele esitatavad nõuded“6. 

Pärast elektriliini rajamist tuleb elektriliini kaitsevööndis ehitustea-

tise, ehitusprojekti ja ehitusloa kohustuslike ehitiste kavandamise 

osas küsida seisukohta elektriliini omanikult. Elektriliini 

kaitsevööndis oleva maa omanik või valdaja peab lubama 

elektripaigaldise omanikul korraldada elektripaigaldise ja selle 

kaitsevööndi hooldustöid. Hooldustööde toimumisajast ning 

kestvusest teavitatakse maaomanikke ette. Etteteatamise aeg 

sõltub vajamineva hooldustöö kiireloomulisusest. 

Kaitsevööndis peab vältima elektripaigaldise kahjustamist või 

ennetama kahjustumise ohu tekkimist. Elektripaigaldise 

kahjustamisel või selle ohu korral tuleb rakendada abinõusid kahju 

edasise süvenemise takistamiseks ja viivitamata teavitada 

olukorrast elektripaigaldise omanikku.  

Elektriliini kaitsevööndis on: 

 keelatud: 

o tõkestada juurdepääsu elektripaigaldisele; 

o põhjustada oma tegevusega elektripaigaldise 

saastamist ja korrosiooni või tekitada muul viisil 

olukorda, mis võib ohustada inimest, vara või 

keskkonda; 

o korraldada kõrgepingepaigaldise õhuliini 

kaitsevööndis massiüritusi; 

 keelatud elektripaigaldise omaniku loata: 

o ehitada ning ladustada jäätmeid, materjale ja aineid; 

o teha mis tahes kaeve-, laadimis-, süvendus-, 

lõhkamis- ja maaparandustöid; 

o teha tuld; 

                                           

6 https://www.riigiteataja.ee/akt/128062015004. 
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o istutada ning langetada puid; 

o sõita masinate ja mehhanismidega, mille üldkõrgus 

maapinnast koos veosega või ilma selleta on üle 4,5 

meetri; 

o ehitada traattarasid ning rajada loomade joogikohti. 

8.4. ELEKTRILIINI PROJEKTEERIMISE TINGIMUSED 

Planeeritud liinikoridor koosneb elektriliinist koos kaitsevööndiga ja 

puhveralast.  

Raudtee trassi koridorist väljapoole planeeritud liinikoridori ulatuses 

võib projekteerimise käigus elektriliini koos kaitsevööndiga puhve-

rala sees nihutada (õhuliini puhul on puhver kokku kuni 35 m ja 

maakaabli puhul kokku kuni 30 m). 

Raudtee trassi koridoris kulgevat elektriliini koos kaitsevööndiga 

võib projekteerimise käigus raudtee trassi koridori sees nihutada 

(350 m), välja arvatud erisuste korral, mida on kirjeldatud kohalike 

omavalitsuste lõikes planeeringu seletuskirja peatükkides 3.5.2.-

3.5.3.  

Elektriliini projekteerimisel sõlmitakse iga maaomanikuga isiklik 

kasutusõiguse leping, milles lepitakse kokku, et maaomanik 

võimaldab oma maal liini ehitamist ning peale objekti valmimist 

võimaldab igal hetkel juurdepääsu liinile. Lepingus fikseeritakse 

trassi asukoht ja lepitakse kokku ka muud tingimused (nt tööde 

teostamise aeg, tasu). 

Elektriliini projekteerimise tingimused: 

 täpsustada planeeritava elektriliini maakaabli asukoht, õhuliini 

korral mastide asukohad, vahekaugused ja kõrgused; 

 ehitustegevuse ajal kasutatavatel teedel tagada liikluskorraldus 

ja näha ette ehituse käigus kasutatud teede taastamine 

vähemalt tööde eelsesse olukorda; 

 pehmetele pinnastele rajada teenindusteed, millede 

ülesvõtmisel lähtuda maaomaniku soovist (kas jätta alles või 

taastada olemasolev olukord); 

 võimalusel vältida elektriliini kaitsevööndi kattumist 

keskkonnakaitselise objektiga (nt kaitseala piir, vääriselupaik); 

 elektriliini asumisel looduskaitsealal, kaitsealal, hoiualal või 

kaitstava liigi püsielupaigas kooskõlastada ehitusprojekt 

Keskkonnaametiga; 



28  Rail Balticu Pärnu maakonna lõunaosa elektrilahenduse variandid 

03.2017 

 lindudele avalduva võimaliku negatiivse mõju leevendamiseks 

on vaja kasutada õhuliini märgistamist, mis teeb liini lindudele 

paremini nähtavaks; 

 õhuliini rajamisel tuleb liinikoridori kasutusaegse hooldamise 

tingimused ökoduktide piirkonnas detailselt läbi töötada; 

 Reiu jõega ristumisel tuleb välistada jõe kitsendamist, 

tõkestamist, veevoolu katkestamist, jõesängi ja kaldastruktuuri 

rikkumist ning arvestada üleujutuste esinemisega. Soovitav on 

rakendada lahendust, mis võimaldab veekaitsevööndi ulatuses 

säilitada kalda senise loodusliku struktuuri. Välistada tuleb 

setete kandumine jõkke (otsestel ehitustöödel, 

kuivendussüsteemide rekonstrueerimisel). Vältida 

ehitustegevust suurvete perioodil ning jõesilmu ja lõhilaste 

rände ja kudeperioodil; 

 lisas 2 välja toodud loodusväärtuste asukohtades tuleb õhuliin 

ehitada võimalikult raudtee lähedale, et minimeerida raadatava 

ala ulatust; 

 õhuliini ja maantee kaitsevööndite kattumisel täpsustada 

koostöös Maanteeametiga õhuliini tehnilised lahendused 

ehitusprojekti koostamisel ning ehitusprojekt kooskõlastada 

Maanteeametiga; 

 maaparandussüsteemidega aladel tuvastada 

drenaažikollektorite ja kuivenduskraavide asukohad ning 

võimalusel vältida nendele mastide projekteerimist. 

Maaparandussüsteemidega aladel kooskõlastada ehitusprojekt 

Põllumajandusametiga; 

 liini mastide või kaabelliini projekteerimisel dreenkuivendusega 

maaparandussüsteemi maa-alale tuleb elektriliini projekti lisada 

peatükk, kus käsitletakse drenaaži taastamist ja antakse 

torustike remondi tüüpjoonised ja üldised põhimõtted 

(remondiks kasutatava toru materjal, ühenduskohtade 

tihendamine, torualuse ehitus jne); 

 näha ette mastide ehitamise käigus eemaldatava kohaliku 

pinnase samas piirkonnas maksimaalne ära kasutamine. 

8.5. ALAJAAMA VÕI JAOTUSPUNKTI EHITAMISE 

TINGIMUSED 

Metsaääre külasse on kavandatud jaotuspunkt, milles toimub 

õhuliini ühendamine maakaabliga ning hilisem võimalik jaotusvõrgu 

liitumine. Jaotusvõrgu hilisemal liitumisel tuleb piirkonda rajada ka 

alajaam. 
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Elektriliini lõpp-punkti Häädemeeste vallas Nepste külas on 

kavandatud alajaam, millest toimub Rail Baltic liitumine ja 

jaotusvõrgu liitumine. 

Jaotuspunkti ja/või alajaama võib ehitada ligikaudu 1 ha suurusele 

alale, jaotuspunkti maa-ala suurus ja kuju selguvad edasisel 

projekteerimisel. 

 

9. KAASNEVAD KESKKONNAMÕJUD JA 

LEEVENDUSMEETMED 

9.1. PINNAS JA PINNAVESI 

Liinikoridor kulgeb valdavalt tasastel, kohati piiratud äravooluga 

aladel. Väikeste kallete ja luidetevööndi tõttu pärsitud pinnavete 

äravool põhjustab piirkonnas alade liigniiskuse, kuid soostunud 

alasid on piirkonnas vähe. Suurem osa vaadeldavast alast jääb 

maaparandussüsteemide alale ning ristub seega mitmete 

kuivenduskraavidega. Suurematest veekogudest ristub liinikoridor 

Reiu jõega, Ura jõega, Rannametsa jõega, Timmkanaliga ning Araka 

ojaga. Neist keskkonnaministri 15. juuni 2004. a määruses nr 73 

Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade 

nimistusse kuuluvad kõik peale Araka oja. Nimetatud jõelõikudes on 

keelatud veekogu loodusliku sängi ja hüdroloogilise režiimi 

muutmine.  

Korrektselt korraldatud ning meetmeid rakendades ei ole 

kavandatava tegevusega ette näha olulist kasutusaegset negatiivset 

mõju pinnaveele ja pinnasele. 

Minimaalne vee reostumise oht esineb kütuse tankimisel või tehnika 

purunemisel kohapeal (mootorist voolavad välja õlid või kütus). 

Veekogude kallastel hoolimatu käitumisega võib põhjustada kallaste 

lõhkumist ning pinnase sattumist vette. Sellega kaasneb vee 

hägustumine ning suurema koguse pinnase sattumine veekogudes 

võib põhjustada ka üleujutusi (pinnase kuhjumine põhja tõstab 

sängi kõrgust).  

Liini rajamisel võib osutuda vajalikuks rajada täiendavaid ajutisi või 

püsivaid teenindusteid. Kuna liinikoridor paikneb ulatuslikul 

metsakuivendusega alal ning tõrked kuivendussüsteemi toimimises 

võivad kaasa tuua ulatuslikumad negatiivsed tagajärjed, tuleb 

tagada liinikoridori ja selle vahetusse lähedusse jäävate 

maaparandussüsteemide toimimine, sellisena, et ei kaasneks 

muudatusi olemasolevas pinna- ja pinnasevee tasemes ja 
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liikumisstruktuurides. Jälgida tuleb, et ei takistataks pinnavee 

voolu. Liini rajamisel võib olla vajalik kasutada rasketehnikat, mis 

põhjustab pinnasekahjustusi (eriti nõrgema ja liigniiske pinnasega 

aladel). Soovitatav on teostada ehitustöid kuivemal perioodil ning 

kasutada sõidukite liikumiseks metsasihte, metsateid ning 

liinikoridori, et vältida liinikoridorist väljapoole jäävate alade 

pinnase ja ka taimestiku mõjutamist.  

Maakaabli ristumine Reiu jõega teha jõe alt puurimisega väljaspool 

veekaitsevööndit. Õhuliinide ehitamisel puudub vajadus 

ehitustegevuseks veekaitsevööndis või jõe sees. Ehitus- ja 

kasutusaegselt ladustada materjale ja/või ehitustehnikat väljaspool 

veekogude veekaitsevööndit. 

9.2. LOODUSVÄÄRTUSED 

Kavandatav liinikoridor läbib ja selle lähedale jäävad mitmed 

vääriselupaigad, kaitstavate liikide elu- ja leiukohad. Liini 

rajamisega kaasneb tõenäoliselt negatiivne mõja kaitseväärtustele. 

Mitmes kohas väheneb kaitsealuse liigi kasvuala ja vääriselupaik (nt 

III kat sulgjas õhik, KLO KLO9400848; VEP nr.E00381, VEP 

nr.E00383). Liinikoridori raadamisega kaasneb mõju taimestikule ja 

ka linnustikule, kuna killustuvad elupaigad ja kasvukohad. Täpsem 

ülevaade liinikoridori lähedale jäävatest looduskaitselistest 

objektidest on toodud lisas 2. 

Vähendamaks võimalikku negatiivset mõju looduskaitseobjektidele, 

on vajalik kriitilisemates kohtades kaitseväärtuste läheduses hoida 

liinikoridor võimalikult kitsas ning vältida tegevusi laiemal alal. 

Lindudele avalduva võimaliku negatiivse mõju leevendamiseks on 

vaja kasutada õhuliini märgistamist, mis teeb liini lindudele 

paremini nähtavaks. Märgistuskohad kajastuvad tabelis lisas 2, 

asukoha alternatiiv 3, rida nr 9. Raadatav liinikoridor killustab 

elupaiku ja kasvukohti, lindude puhul võib esineda potentsiaalne 

kokkupõrke- ja hukkumisoht. Nii liini ehitamine kui ka hooldamine 

tuleb ajastada selliselt, et mõju loodusväärtustele oleks vähim 

(vältida tuleks näiteks lindude pesitsusaegseid ehitus ja 

hooldustöid). Õhuliini koridori raadamine võib oluliselt mõjutada 

loomade liikumismustreid, mis on kriitilise mõjuga ökoduktide 

piirkonnas. Õhuliini rajamisel tuleb liinikoridori kasutusaegse 

hooldamise tingimused ökoduktide piirkonnas detailselt läbi 

töötada. 

Liinikoridor ristub Natura alade hulka kuuluva Reiu jõe hoiualaga, 

kus kaitstakse mitmeid jõe elupaigaga seotud liike. Reiu jõe hoiuala 

kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud 

elupaigatüübi - jõgede ja ojade (3260) kaitse ning II lisas nimetatud 

liikide - hingu (Cobitis taenia), võldase (Cottus gobio), jõesilmu 
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(Lampetra fluviatilis), lõhe (Salmo salar) ja paksukojalise jõekarbi 

(Unio crassus) elupaikade kaitse . 

Maakaabelliini ristumisel Reiu jõe hoiualaga võib esineda ebasobiva 

tehnilise lahenduse korral otsene ja kaudne negatiivne mõju nii 

elupaigatüübile „jõed ja ojad“ kui hoiualal kaitstavate vee elustiku 

liikide elupaikadele. Mõju Reiu hoiuala kaitseväärtustele sõltub 

otseselt rajatava liini tehnilistest iseärasustest ja lahendustest. 

Tehnilise lahendusega tuleb tagada, et liin ise ega selle rajamine ei 

mõjutaks jõe hüdromorfoloogilist seisundit ning seeläbi ökoloogilist 

seisundit. Välistada tuleb jõe kitsendamist, tõkestamist, veevoolu 

katkestamist, jõesängi ja kaldastruktuuri rikkumist. Reiu jõe puhul 

tuleb arvestada üleujutuste esinemisega. Soovitav on rakendada 

lahendust, mis võimaldab säilitada kaldavööndi struktuuri. Välistada 

tuleb setete kandumine jõkke (otsestel ehitustöödel, 

kuivendussüsteemide rekonstrueerimisel). Vältida ehitustegevust 

suurvete perioodil ning jõesilmu ja lõhilaste rände ja kudeperioodil.  

Elektriliini ehitusprojekti koostamise käigus tuleb välistada pika-

ajaline mõju hoiuala kaitse-eesmärkidele. Ehitusprojekti 

koostamisel tuleb teha koostööd Keskkonnaaemtiga, vajadusel 

tuleb läbi viia  Natura eelhinnang, selle tulemustest lähtuvalt 

vajadusel algatada keskkonnamõju hindamine ja selle raames läbi 

viia asjakohane hindamine. 

9.3. MÕJU INIMESE TERVISELE, HÄIRINGUD 

Mõju inimese tervisele avaldub eelkõige müra ja eletromagnetilise 

kiirguse kaudu. 

Vastavalt Terviseameti Kesklabori füüsikalabori poolt teostatud 

elektriliinidest tingitud müra uuringule (Müra mõõtmiste aruanne nr 

6/4-6-2/1004, 29.09.2014) ei ületa 110 kV kõrgepingeliinist 

tingitud müra II kategooria elamualade kõige rangemat 

normväärtust ehk öist 40 dB (taotlustase uutel planeeritavatel 

elamualadel, mis tagab head tingimused) piiri ka vahetult liini all. 

Kaitsevööndi piiril (20 m kaugusel allikast) jäi mõõdetud müratase 

(A-korrigeeritud ekvivalentne müratase - LpA,eq,T) vahemikku 25-32 

dB ehk keskmiselt ca 10 dB võrra madalamaks kui kõige rangem 

elamuala normväärtus (40 dB öösel). 

Seega võib väita, et kaasaegsed 110kv elektriliinid ei tekita 

märkimisväärset müra ega põhjusta müra normväärtuste ületamist. 

Liini kaitsevööndist väljaspool ei ole tõenäoline ka subjektiivsete 

mürahäiringute esinemine, kuna müratase jääb ca 10 dB ehk 

suurusjärgu võrra madalamaks kui kõige rangem elamuala 

normväärtus (40 dB öösel). 
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Elektrirajatiste elektromagnetkiirguse mõju on uuritud vähe ja 

ulatub näiteks varasemate Rootsi raudtee elektritaristu näidete 

alusel kuni 10 m kaugusele rajatistest7. Mõju tervisele on paljuski 

ebaselge ja raskesti leevendatav. Arvestades mõju ulatust ja 

inimtegevuse kaugust elektrirajatistest ei ole mõju tõenäoliselt siiski 

oluline. 

 

                                           

7   Morant, A., Wisten, A., Galar, D., Kumar, U., & Niska, S. (2012). 

Railway EMI impact on train operation and environment. Paper 

presented at the Electromagnetic Compatibility (EMC EUROPE), 

2012 International Symposium on, Rome.  
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10. SEIREMEETMED 

 MIDA SEIRATA INDIKAATO-
RID 

SEIRE TEOSTAMISE 
ETAPP 

VASTUTAJA JA 
OSAPOOLED 

KOMMENTAARID, SH JÄRELHINDAMISE 
VAJADUS 

1. Tuleb jälgida, et mõjutsoonis olevate 
Natura 2000 alade (Reiu jõe hoiuala) 
kaitse-eesmärgina loetletud elupai-
gatüüpide tingimused (nt veerežiim, 
vee kvaliteet) ja liikide elupaigad säi-
liksid minimaalsete muutustega. 

Veetase, vee 
kvaliteet (hel-
jum, 
naftaproduk-
tid), 
elupaikade 
kvaliteet. 

Ehitusaegselt in-
ventuurina, 
kasutusaegselt esi-
mesel 
kasutusaastal ja siis 
iga 5 aasta tagant. 

Ehitusaegselt ehitaja, 
kasutusaegselt ühi-
settevõte. 
järelevalvajaks on 
kaitseala valitseja.  

Juhul, kui seire tulemusena ilmneb kaitse-
väärtuste olukorra halvenemine, tuleb 
järelhindamise teel seada uued tingimused, nt 
modifitseerida või näha ette uued meetmed, 
sh seiremeetmed. 

2. Erialaekspertide poolt teostatav seire 
taimestiku kasvukohtade ja linnustiku 
elupaikade kvaliteedi hindamiseks liini-

koridorile jäävate looduskaitseliselt 
oluliste objektide lõikes. 

Elupaiga kvali-
teet. 

Ehiotusaegselt in-
ventuurina, 
kasutusaegselt esi-

mesel 
kasutusaastal. 

Ehitaja (ehitusaeg-
selt), valdusettevõte 
(kasutusaegselt). 

Ehitusaegselt ehitaja, järelevalvajaks on kait-
seala valitseja. Kasutusaegselt ühisettevõte. 

3. Erialaekspertide poolt teostatav linnus-
tiku suremust kajastav seire 
liinikoridori  piirkonnas. 

 

Surnud isen-
dite arv liikide 
kaupa 

Ehitusaegselt jooks-
valt, kasutusaegselt 
spetsiaalse kava 
alusel. 

Ehitaja (ehitusaeg-
selt), valdusettevõte 
(kasutusaegselt). 

Vajadusel tuleb surevust leevendavaid meet-
meid modifitseerida, et tagada nende 
maksimaalne efektiivsus. 

4. Pinnavee kvaliteet liinikoridori Reiu 
jõega, Ura jõega, Rannametsa jõega, 
Timmkanaliga ristumisel. 

Veetase-
hüfrauliline 
koormus, vee 
kvaliteet (hel-
jum, 
naftaproduk-
tid). 

Ehitamise ajal korra 
nädalas, kasutusa-
jal esimesel aastal 
ja edasi vastavalt 
vajadusele (esi-
mese aasta 
seireandmetele). 

 

Ehitaja (ehitusaeg-
selt), valdusettevõte 
(kasutusaegselt). 

Projekti käigus võidakse korrigeerida veeko-
gude ületust ja võib olla vaja hinnata 
veekaitsemeetmete adekvaatsust. 

Ehitamise järgselt vaadata üle hinnangud ja 
vajadusel korrigeerida kasutusaegseid meet-
meid. 

 



34  Rail Balticu Pärnu maakonna lõunaosa elektrilahenduse variandid 

03.2017 

 

LISA 1. Joonis “Lõuna-Pärnumaa alternatiivsete 

elektriliinide kulgemine” 

Joonis saadaval lingil, klõpsa  http://gofile.me/1Tim4/rf0GTfuC 

LISA 2. Loodusväärtused elektriliinide alternatiividel 

Esitatud käesoleva dokumendi koosseisus 

 

 

 

https://gofile.me/2DfkK/1barCRYg
http://gofile.me/1Tim4/rf0GTfuC
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LISA 2. LOODUSVÄÄRTUSED ELEKTRILIINIDE ALTERNATIIVIDEL 

Asukoha alternatiiv 1 - õhuliin 

Nr Loodusväärtus 

Kood kesk-

konna-

registris 

Ligikaudne 

asukoht RB 

trassil 

Selgitus  

1 

VEP nr.L00254  

VEP nr.L00252  

LK III sulgjas õhik  

VEPL00254 

VEPL00252 

KLO9400649 

- 

Vääriselupaigad ja kattuv sulgja õhiku kasvukoht 100 m laiusest õhuliini 

koridorist ca 70m lõunas. 

2 LK II metsise elupaik  KLO9107930 - 
Metsise elupaik õhuliini raadamiskoridori kontaktvööndis. Õhuliini 100 m 

laiuse liinikoridori serv kattub elupaigaga. 

3 
LK I must-toonekure pü-

sielupaik  
KLO3101097 - 

Must-toonekure püsielupaik on õhuliini 100 m laiusest koridorist ca 100 

m kaugusel ning kavandatav must-toonekure püsielupaiga laiendus asub 

vahetult õhuliini raadamiskoridori (kaitsevööndi) kõrval. 

4 

LKIII  

sulgjas õhik 

harilik ungrukold  

haava-tardsamblik  

harilik kopsusamblik 

 

KLO9400650 

KLO9336007 

KLO9700654 

KLO9700655 

- 

III kaitsekategooria liikide kattuvad kasvukohad õhuliini  100 m laiusest 

koridorist ca 20m lõunas. 

Trassi võimalikul nihutamisel arvestada kasvukohtade asukohaga.  

5 
Reiu jõe loodusala ja 

hoiuala 

RAH0000616 

KLO2000294 
- 

Ristub Reiu jõega, mis on Natura 2000 loodusala ja hoiuala, kus kaits-

takse mitmeid jõe elupaigaga seotud liike.  

Õhuliini postide paigutus lahendada selliselt, et jõge ning selle kaldad 

jäävad puutumatuteks.  

6 LK III soo-neiuvaip   KLO9330682 4H 2. km 

Soo-neiuvaiba kasvukoht asub RB trassilõigust idas. Õhuliini 100 m laiu-

sest liinikoridorist asub kasvukoht ca 60 m ja mõju elupaigale puudub. 

7 

Luitemaa linnuala+ sel-

lega kattuvad muud 

kaitstavad loodusobjek-

tid RB trassilõigul kuni  

RAH0000105 
4A 3. km-4H 

2. km 

Õhuliin kulgeb raudteest idapool, kaitseväärtused asuvad aga läänepool. 

Vahe vähemalt 50 m. 
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Nr Loodusväärtus 

Kood kesk-

konna-

registris 

Ligikaudne 

asukoht RB 

trassil 

Selgitus  

Tekitab potentsiaalset kokkupõrkeriski ja hukkumisohtu kaitstavale lin-

nustikule. Säilitada lahendus, kus õhuliin kulgeb raudteest idapool.  

8 

VEP nr.E00381 

VEP nr.E00383 
VEPE00381 

VEPE00383 
4A 5.km 

Õhuliini raadatav koridor lõikab mõlemat VEPi koos rajatava raudteega.   

VEP-id õhuliini ja raudtee koridoris  hävivad. Paigutada liinid võimalikult 

raudteetrassi lähedale.  

9 
LK II Metsise elupaik ja 

mänguala 
KLO9119028 

3A 22.km  

kuni 4A 1.km 

Õhuliini koridor koos Rail Baltic raudteega läbib metsise elupaika ja 

mänguala. Raadatav liinikoridor killustab elupaika ja mänguala. Potent-

siaalne kokkupõrke ja hukkumisoht.  Rajada õhuliin võimalikult raudtee 

lähedale, et minimeerida raadatava ala ulatust. 

10 

LK II  

karvasjalg-kakk (2tk) 

laanerähn 

 

 

LKIII händkakk 

VEP nr.126058 

VEP nr.E00866 

 

LK III  

harilik kopsusamblik  

sulgjas õhik 

 

KLO9118982 

KLO9119869 

KLO9104117 

KLO9119025 

VEP126058 

VEPE00866 

KLO9700481 

KLO9400654 

3A km 20-21 

Õhuliinid raudteega paralleelselt läbivad karvasjalg-kaku kahte elupaika 

ning laaneräni ja händkaku elupaika. Lisaks sulgja õhiku ja hariliku kop-

susambliku kasvukohti ning kahe VEPi ala. 

Raadatav liinikoridor killustab elupaiku ja kasvukohti. Potentsiaalne kok-

kupõrke ja hukkumisoht. Kasutada õhuliini märgistamist, mis teeb liini 

lindudele paremini nähtavaks. Samuti hoida liinikoridor kaitseväärtuste 

piirkonnas kitsana. 

 

11 

Laiksaare loodusala ja 

Laiksaare LKA  

RAH0000310 

KLO1000237 
3A km 17 

Õhuliini koridor kavandatud raudteest loodepoole, loodusala ise jääb üle 

raudtee kagusse (vahe vähemalt 45 m raadamiskoridoriga).  Säilitada lii-

nikoridor praeguses asukohas (mitte viia teisele poole raudteed).  

12 

LK II  

karvasjalg- kakk 

 

LK III 

 

KLO9118983 
3A km 16 

Liikide kattuvad elupaigad, mida õhuliin koos raudteega läbib. Õhuliini 

rajamine toob kaasa sulgja õhiku kasvukoha vähenemise. Potentsiaalne 

kokkupõrke ja hukkumisoht kahele kaitstavale linnuliigile. Kasutada õhu-

liini märgistamist, mis teeb liini lindudele paremini nähtavaks.  
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Nr Loodusväärtus 

Kood kesk-

konna-

registris 

Ligikaudne 

asukoht RB 

trassil 

Selgitus  

Musträhn, 

sulgjas õhik KLO9119004 

KLO9400848 

13 
LKIII  

sulgjas õhik   
KLO9400865 3A km 15 Õhuliin läbib sulgja õhiku kasvukohta. 

 

Asukoha alternatiiv 1 - maakaabel 

Nr Loodusväärtus 

Kood kesk-

konna-

registris 

Ligikaudne 

asukoht RB 

trassil 

selgitus  

1 

VEP nr.L00254  

VEP nr.L00252  

LK III sulgjas õhik  

VEPL00254 

VEPL00252 

KLO9400649 

- 
Vääriselupaigad ja kattuv sulgja õhiku kasvukoht asub maakaabli 30 m 

laiusest liinikoridorist ca 100 m lõunas. 

2 LK II metsise elupaik  KLO9107930 - 
Metsise elupaik maakaabli 30 m laiusest liinikoridorist vähemalt 25 m 

kaugusel. 

3 
LK I must-toonekure pü-

sielupaik  
KLO3101097 - 

Must-toonekure püsielupaik asub maakaabli 30 m laiusest liinikoridorist 

vähemalt 140 m kaugusel ning kavandatav must-toonekure püsielupaiga 

laiendus asub vähemalt 25 m kaugusel.  

4 

LKIII  

sulgjas õhik 

harilik ungrukold  

haava-tardsamblik  

harilik kopsusamblik 

 

KLO9400650 

KLO9336007 

KLO9700654 

KLO9700655 

- 

III kaitsekategooria liikide kattuvad kasvukohad maakaabli 30 m laiu-

sest liinikoridorist vähemalt 50 m kaugusel.  

Trassi võimalikul nihutamisel arvestada kasvukohtade asukohaga.  

5 
Reiu jõe loodusala ja 

hoiuala 

RAH0000616 

KLO2000294 
- 

Ristub Reiu jõega, mis on Natura 2000 loodusala ja hoiuala, kus kaits-

takse mitmeid jõe elupaigaga seotud liike.  

6 LK III soo-neiuvaip   KLO9330682 4H 2. km 

Soo-neiuvaiba kasvukoht asub maakaabli 30 m laiusest liinikoridorist 

vähemalt 90 m kaugusel idas. 



38  Rail Balticu Pärnu maakonna lõunaosa elektrilahenduse variandid 

03.2017 

Nr Loodusväärtus 

Kood kesk-

konna-

registris 

Ligikaudne 

asukoht RB 

trassil 

selgitus  

7 

Luitemaa linnuala+ sel-

lega kattuvad muud 

kaitstavad loodusobjek-

tid RB trassilõigul kuni  

RAH0000105 
4A 3. km-4H 

2. km 

Maakaabel kulgeb raudteest idapool, kaitseväärtused asuvad aga lääne-

pool. Vahe vähemalt 70 m. 

Säilitada lahendus, kus maakaabelliin kulgeb raudteest idapool. 

8 

VEP nr.E00381 

VEP nr.E00383 
VEPE00381 

VEPE00383 
4A 5.km 

Maakaabli  koridor lõikab koos rajatava raudteega VEPe.   

VEP ala maakaabli ja raudtee koridoris hävib. Maakaablid paigaldada 

võimalikult raudtee lähedale, et minimeerida vääriselupaiga kadu. 

9 
LK II Metsise elupaik ja 

mänguala 
KLO9119028 

3A 22.km  

kuni 4A 1.km 

Maakaabli koridor koos Rail Baltic raudteega läbib metsise elupaika ja 

mänguala. 

Rajada maakaabel võimalikult raudtee lähedale, et minimeerida raada-

tava ala ulatust. 

10 

LK II  

karvasjalg-kakk (2tk) 

laanerähn 

 

LKIII 

händkakk 

VEP nr.126058 

VEP nr.E00866 

 

LK III  

harilik kopsusamblik  

sulgjas õhik 

 

KLO9118982 

KLO9119869 

KLO9104117 

KLO9119025 

VEP126058 

VEPE00866 

KLO9700481 

KLO9400654 

3A km 20-21 

Maakaabel koos oma 30 m laiuse liinikoridoriga läbib karvasjalg-kaku 

kahte elupaika ning laaneräni ja händkaku elupaika. Lisaks sulgja õhiku 

ja hariliku kopsusambliku kasvukohti ning kahe VEPi ala. Võtteldes õhu-

liiniga küll väiksemas ulatuses. 

Samuti hoida liinikoridor kaitseväärtuste piirkonnas kitsana ja võimali-

kult raudtee lähedal. 

 

 

11 

Laiksaare loodusala ja 

Laiksaare LKA . 

RAH0000310 

KLO1000237 
3A km 17 

Maakaabel koos oma 30 m laiuse liinikoridoriga on kavandatud raud-

teest loodepoole, loodusala ise jääb üle raudtee kagusse (vahe 

vähemalt 66 m). 

Säilitada liinikoridor praeguses asukohas (mitte viia teisele poole raud-

teed). 
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Nr Loodusväärtus 

Kood kesk-

konna-

registris 

Ligikaudne 

asukoht RB 

trassil 

selgitus  

12 

LK II  

karvasjalg- kakk 

LK III 

Musträhn 

sulgjas õhik 

 

KLO9118983 

KLO9119004 

KLO9400848 

3A km 16 

Liikide kattuvad elupaigad, mida maakaabel koos raudteega läbib. Maa-

kaabli rajamine toob kaasa elupaikade vähenemise väiksemas ulatuses 

kui õhuliini puhul. Puudub lindude kokkupõrke ja hukkumisoht. Kavan-

dada maakaabel võimalikult raudtee lähedale.  

13 
LKIII  

sulgjas õhik   
KLO9400865 3A km 15 

Maakaabli  rajamine toob kaasa sulgja õhiku kasvukoha vähenemise 

väiksemas ulatuses kui õhuliini puhul. Kavandada maakaabel võimali-

kult raudtee lähedale. 

 

Asukoha alternatiiv 2 - õhuliin 

Nr Loodusväärtus 

Kood kesk-

konna-

registris 

Ligikaudne 

asukoht RB 

trassil 

Selgitus  

1 

VEP nr.L00254  

VEP nr.L00252  

LK III sulgjas õhik  

VEPL00254 

VEPL00252 

KLO9400649 

- 

Lähimas asukohas on kaitseväärtused õhuliini 100 m laiusest liinikorido-

rist ca 10 m kaugusel. 

Praeguse lahenduse juures mõju puudub. Trassi võimalikul nihutamisel 

mitte minna VEPide territooriumile. 

2 

VEP nr.126178  

VEP nr.L00247 

LK III harilik kopsu-

samblik  

VEP126178 

VEPL00247 

KLO9700488 

 

Õhuliin  koos 100 m laiuse liinikoridoriga kulgeb läbi kahe VEPi vaheli-

selt ca 165m laiuselt ala. Lähimas punktis asuvad kaitseväärtused <10 

m kaugusel.  

Praeguse lahenduse juures mõju puudub. Trassi võimalikul nihutamisel 

mitte liikuda VEPide territooriumile. 

3 
Reiu jõe loodusala ja 

hoiuala 

RAH0000616 

KLO2000294 
- 

Ristub Reiu jõega, mis on Natura 2000 loodusala ja hoiuala, kus kaits-

takse mitmeid jõe elupaigaga seotud liike.  
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Nr Loodusväärtus 

Kood kesk-

konna-

registris 

Ligikaudne 

asukoht RB 

trassil 

Selgitus  

Õhuliini postide paigutus lahendada selliselt, et jõge ning selle kaldad 

jäävad puutumatuteks.  

4 
LK III 

hiireviu 
KLO9118995 - 

Hiireviu elupaik ulatub väikses ulatuses õhuliini trassikoridori sh raada-

tava koridori sisse. Rajada trassikoridor selliselt, et raadatav ala jääks 

väljapoole elupaika. 

Tõenäoline kokkupõrke oht hiireviule- kasutada õhuliini märgistamist, 

mis teeb liini lindudele paremini nähtavaks.  

5 VEP nr.E00387 VEPE00387 - 

Õhuliini 100 m laiuse liinikoridori piiril. Praeguse lahenduse juures mõju 

puudub. Trassi võimalikul nihutamisel mitte minna VEPi territooriumile.  

6 
LK II Metsise elupaik ja 

mänguala 
KLO9119028 

3A 22.km  

kuni 4A 1.km 

Õhuliini koridor koos Rail Baltic raudteega läbib metsise elupaika ja 

mänguala. 

Raadatav liinikoridor killustab elupaika ja mänguala. Potentsiaalne kok-

kupõrke ja hukkumisoht.  

Rajada õhuliin võimalikult raudtee lähedale, et minimeerida raadatava 

ala ulatust. 

7 

LK II  

karvasjalg-kakk (2tk) 

laanerähn 

 

 

LKIII händkakk 

VEP nr.126058 

VEP nr.E00866 

 

LK III  

harilik kopsusamblik  

sulgjas õhik 

 

KLO9118982 

KLO9119869 

KLO9104117 

KLO9119025 

VEP126058 

VEPE00866 

KLO9700481 

KLO9400654 

3A km 20-21 

Õhuliinid raudteega paralleelselt läbivad karvasjalg-kaku kahte elupaika 

ning laaneräni ja händkaku elupaika. Lisaks sulgja õhiku ja hariliku kop-

susambliku kasvukohti ning kahe VEPi ala. 

Raadatav liinikoridor killustab elupaiku ja kasvukohti. Potentsiaalne 

kokkupõrke ja hukkumisoht. Kasutada õhuliini märgistamist, mis teeb 

liini lindudele paremini nähtavaks. Samuti hoida liinikoridor kaitseväär-

tuste piirkonnas kitsana. 
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Nr Loodusväärtus 

Kood kesk-

konna-

registris 

Ligikaudne 

asukoht RB 

trassil 

Selgitus  

 

8 

Laiksaare loodusala ja 

Laiksaare LKA. 

RAH0000310 

KLO1000237 
3A km 17 

Õhuliini koridor kavandatud raudteest loodepoole, loodusala ise jääb üle 

raudtee kagusse (vahe vähemalt 45 m raadamiskoridoriga).  

Säilitada liinikoridor praeguses asukohas (mitte viia teisele poole raud-

teed). 

9 

LK II  

karvasjalg- kakk 

LK III 

Musträhn, 

sulgjas õhik 

 

KLO9118983 

KLO9119004 

KLO9400848 

3A km 16 

Liikide kattuvad elupaigad, mida õhuliin koos raudteega läbib. Õhuliini 

rajamine toob kaasa sulgja õhiku kasvukoha vähenemise. Potentsiaalne 

kokkupõrke ja hukkumisoht kahele kaitstavale linnuliigile. Kasutada 

õhuliini märgistamist, mis teeb liini lindudele paremini nähtavaks.  

10 
LKIII  

sulgjas õhik   
KLO9400865 3A km 15 Õhuliini rajamine toob kaasa sulgja õhiku kasvukoha vähenemise.  

 

Asukoha alternatiiv 2 - maakaabel 

Nr Loodusväärtus 

Kood kesk-

konna-

registris 

Ligikaudne 

asukoht RB 

trassil 

Selgitus  

1 

VEP nr.L00254  

VEP nr.L00252  

LK III sulgjas õhik  

VEPL00254 

VEPL00252 

KLO9400649 

- 

Lähimas asukohas on kaitseväärtused maakaabli 30 laiusest liinikorido-

rist ca 45 m kaugusel. 

Praeguse lahenduse juures mõju puudub.  

2 

VEP nr.126178  

VEP nr.L00247 

LK III harilik kopsu-

samblik  

VEP126178 

VEPL00247 

KLO9700488 

- 

Maakaabel koos 30 m laiuse liinikoridoriga kulgeb läbi kahe VEPi vaheli-

selt ca 165m laiuse ala. Lähimas punktis asuvad kaitseväärtused ca 40 

m kaugusel.  

Praeguse lahenduse juures mõju puudub.  
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Nr Loodusväärtus 

Kood kesk-

konna-

registris 

Ligikaudne 

asukoht RB 

trassil 

Selgitus  

3 
Reiu jõe loodusala ja 

hoiuala 

RAH0000616 

KLO2000294 
- 

Ristub Reiu jõega, mis on Natura 2000 loodusala ja hoiuala, kus kaits-

takse mitmeid jõe elupaigaga seotud liike.  

4 
LK III 

hiireviu 
KLO9118995 - 

Hiireviu elupaik asub maakaabli 30 m laiusest liinikoridorist üle 10 m 

kaugusel. 

5 VEP nr. E00387 VEPE00387 - 
VEP asub maakaabli 30 m laiusest liinikoridorist üle 30 m kaugusel.  

6 
LK II Metsise elupaik ja 

mänguala 
KLO9119028 

3A 22.km  

kuni 4A 1.km 

Maakaabli koridor koos Rail Baltic raudteega läbib metsise elupaika ja 

mänguala. Rajada maakaabel võimalikult raudtee  lähedale, et minimee-

rida raadatava ala ulatust. 

7 

LK II  

karvasjalg-kakk (2tk) 

laanerähn 

 

 

LKIII händkakk 

VEP nr.126058 

VEP nr.E00866 

 

LK III  

harilik kopsusamblik  

sulgjas õhik 

 

KLO9118982 

KLO9119869 

KLO9104117 

KLO9119025 

VEP126058 

VEPE00866 

KLO9700481 

KLO9400654 

3A km 20-21 

Maakaabel koos oma 30 m laiuse liinikoridoriga läbib karvasjalg-kaku 

kahte elupaika ning laaneräni ja händkaku elupaika. Lisaks sulgja õhiku 

ja hariliku kopsusambliku kasvukohti ning kahe VEPi ala. Võtteldes õhu-

liiniga küll väiksemas ulatuses. 

Hoida liinikoridor kaitseväärtuste piirkonnas kitsana ja võimalikult raud-

tee lähedal, et minimeerida elupaikade killustamist.  

 

8 
Laiksaare loodusala ja 

Laiksaare LKA . 

RAH0000310 

KLO1000237 
3A km 17 

Maakaabel koos oma 30 m laiuse liinikoridoriga on kavandatud raudteest 

loodepoole, loodusala ise jääb üle raudtee kagusse (vahe vähemalt 66 

m). Säilitada liinikoridor praeguses asukohas (mitte viia teisele poole 

raudteed). 

9 

LK II  

karvasjalg- kakk 

LK III 

Musträhn, 

KLO9118983 

KLO9119004 

KLO9400848 

3A km 16 

Liikide kattuvad elupaigad, mida maakaabel koos raudteega läbib. Maa-

kaabli rajamine toob kaasa elupaikade vähenemise väiksemas ulatuses 

kui õhuliini puhul. Puudub lindude kokkupõrke ja hukkumisoht. Kavan-

dada maakaabel võimalikult raudtee lähedale.  
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Nr Loodusväärtus 

Kood kesk-

konna-

registris 

Ligikaudne 

asukoht RB 

trassil 

Selgitus  

sulgjas õhik 

10 
LKIII  

sulgjas õhik   
KLO9400865 3A km 15 

Maakaabli rajamine toob kaasa sulgja õhiku kasvukoha vähenemise väik-

semas ulatuses kui õhuliini puhul. Kavandada maakaabel võimalikult 

raudtee lähedale. 

 

Asukoha alternatiiv 3 - kombineeritud lahendus 

Nr Loodusväärtus 

Kood kesk-

konna-

registris 

Ligikaudne 

asukoht RB 

trassil 

Selgitus  

1 

VEP nr.L00254  

VEP nr.L00252  

LK III sulgjas õhik  

VEPL00254 

VEPL00252 

KLO9400649 

- 
Vääriselupaigad ja kattuv sulgja õhiku kasvukoht  100 m laiusest õhuliini 

koridorist ca 70m lõunas. 

2 VEP nr.126176 VEP126176 - 
VEP paikneb 100 m laiusest õhuliini koridorist alla 10 m kaugusel.  

3 VEP nr.L00249 VEPL00249 - 
VEP paikneb 100 m laiusest õhuliini koridorist ca 60 m kaugusel.  

4 
Reiu jõe loodusala ja 

hoiuala 

RAH0000616 

KLO2000294 
- 

Sellel lõigul on kavandatud maakaabli lahendus. Ristub Reiu jõega, mis 

on Natura 2000 loodusala ja hoiuala, kus kaitstakse mitmeid jõe elupai-

gaga seotud liike.  

5 LK III soo-neiuvaip   KLO9330682 - 

Õhuliin koos 100 m laiuse liinikoridoriga kulgeb Mätta raba soo-neiu-

vaiba kasvukohast mitmekümne m kauguselt.  

6 

Luitemaa linnuala+ sel-

lega kattuvad muud 

kaitstavad loodusobjek-

tid RB trassilõigul kuni  

RAH0000105 
4A 3. km-4H 

2. km 

Õhuliin kulgeb raudteest idapool, kaitseväärtused asuvad aga läänepool. 

Vahe vähemalt 50 m. 

Tekitab potentsiaalset kokkupõrkeriski ja hukkumisohtu kaitstavale lin-

nustikule. Soovitavalt säilitada lahendus, kus õhuliin kulgeb raudteest 

idapool kogu lõigu (4A 3. km-4H 2.km) ulatuses. Kindlasti tuleb tagada 

õhuliini asetus raudteest idapool aga linnuala lähimates piirkondades- 
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Nr Loodusväärtus 

Kood kesk-

konna-

registris 

Ligikaudne 

asukoht RB 

trassil 

Selgitus  

lõigul 4A 3. km algusest- 4A 6. km alguseni ja lõigul 4H 0,2. km- 4H 1. 

km alguseni. 

7 

VEP nr.E00381 

VEP nr.E00383 
VEPE00381 

VEPE00383 
4A 5.km 

Õhuliini raadatav koridor lõikab mõlemat VEPi koos rajatava raudteega.   

VEP-id õhuliini ja raudtee koridoris  hävivad. Paigutada liinid võimalikult 

raudteetrassi lähedale.  

8 
LK II Metsise elupaik ja 

mänguala 
KLO9119028 

3A 22.km  

kuni 4A 1.km 

Õhuliini koridor koos Rail Baltic raudteega läbib metsise elupaika ja 

mänguala. 

Raadatav liinikoridor killustab elupaika ja mänguala. Potentsiaalne kok-

kupõrke ja hukkumisoht.  

Rajada õhuliin võimalikult raudtee lähedale, et minimeerida raadatava 

ala ulatust. 

9 

LK II  

karvasjalg-kakk (2tk) 

laanerähn 

 

 

LKIII händkakk 

VEP nr.126058 

VEP nr.E00866 

 

LK III  

harilik kopsusamblik  

sulgjas õhik 

 

KLO9118982 

KLO9119869 

KLO9104117 

KLO9119025 

VEP126058 

VEPE00866 

KLO9700481 

KLO9400654 

3A km 20-21 

Õhuliinid raudteega paralleelselt läbivad karvasjalg-kaku kahte elupaika 

ning laaneräni ja händkaku elupaika. Lisaks sulgja õhiku ja hariliku kop-

susambliku kasvukohti ning kahe VEPi ala. 

Raadatav liinikoridor killustab elupaiku ja kasvukohti. Potentsiaalne kok-

kupõrke ja hukkumisoht. Kasutada õhuliini märgistamist, mis teeb liini 

lindudele paremini nähtavaks. Samuti hoida liinikoridor kaitseväärtuste 

piirkonnas kitsana. 

 

 

10 

Laiksaare loodusala ja 

Laiksaare LKA. 

RAH0000310 

KLO1000237 
3A km 17 

Õhuliini koridor kavandatud raudteest loodepoole, loodusala ise jääb üle 

raudtee kagusse (vahe vähemalt 45 m raadamiskoridoriga).  
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Nr Loodusväärtus 

Kood kesk-

konna-

registris 

Ligikaudne 

asukoht RB 

trassil 

Selgitus  

Säilitada liinikoridor praeguses asukohas loode pool raudteed (mitte viia 

kagu poole raudteed). 

11 

LK II  

karvasjalg- kakk 

LK III 

Musträhn, 

sulgjas õhik 

 

KLO9118983 

KLO9119004 

KLO9400848 

3A km 16 

Liikide kattuvad elupaigad, mida õhuliin koos raudteega läbib. Õhuliini 

rajamine toob kaasa sulgja õhiku kasvukoha vähenemise. Potentsiaalne 

kokkupõrke ja hukkumisoht kahele kaitstavale linnuliigile. Kasutada õhu-

liini märgistamist, mis teeb liini lindudele paremini nähtavaks.  

12 
LKIII  

sulgjas õhik   
KLO9400865 3A km 15 Õhuliini rajamine toob kaasa sulgja õhiku kasvukoha vähenemise.  

 

Elektriühenduste alternatiivsetest lahendustest võib looduskeskkonna ja looduskaitseliste objektide seisukohalt lugeda eelista-
tumaiks asukohaalternatiive 1 ja 2 maakaabli lahenduses. Seda põhjusel, et maakaabli puhul puuduvad kasutusaegsed 
pikaajalised mõjud linnukaitselistele väärtustele ning samuti on kaabelliini rajamiseks vajalik oluliselt kitsam liinikoridor.  

Õhuliinidena kavandatava lahendusvariantide (ka kombineeritud lahendus alternatiiv 3, mis on valdavalt kavandatud õhuliinina)  
puhul on alternatiivide eelistusjärjekord järgmine: 2 ja 3 ning selgelt vähemeelistatud on alternatiiv 1. Eelistusjärjekord tekkis 
arvestades nii kaitstavate objektide läbimist kui ka linnukaitseliste väärtuste läheduse arvestamist.  

 

RB trassilõigu 3A km 19-21 elektriühenduse alternatiivid  

Paljude looduskaitseliste väärtuste piirkonnas trassilõigul 3A km 19-21 vaadeldi lisaks elektriühenduse lahendusi, mille puhul 
kulges ühendus ühel juhul raudtee kõrval, teisel juhul oli viidud idapoolt nurgaga, et vältida loodusväärtusi. Analüüsides neid 
alternatiive võib välja tuua, et eelistatud on piki raudteetrassi kulgev lahendus. See läbib küll arvuliselt rohkem LK objekte, kui 
idapoolne lahendus, kuid selle alternatiivi killustavat mõju võib pidada väiksemaks.   

Linnukaitseliste väärtuste olemasolu tõttu on eelistatult maakaabel. Õhuliini puhul on soovitatav selles piirkonnas kitsendada 
liinikoridori võimalikult palju, et elupaigad ja kasvukohad säiliksid suuremas ulatuses.   


