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1 ÜLDIST 

1.1 Lähteülesanne 

Käesoleva töö eesmärgiks on Ellamaa raudteelõigu ja sellega seotud teede eskiislahenduse 

erinevate variantide koostamine. Ellamaa piirkonnas ristub raudteetrass riigi põhimaantee ja 

kohalike teedega. 

Eskiisprojektis on Projekteerija andnud lahenduse Tellija poolt lähteülesandes esitatud töö etapile 

nr 1: „Eskiisi tasemel alternatiivide esitamine koos kaalutud poolt- ja vastuargumentidega ning 

projekteerija poolse soovitusega parima alternatiivi (alternatiivide kogumi) osas“. 

Projekti joonistel on esitatud riste ja raudtee ülesõidu, kogujateede ja mahasõiduteede 

lahendusvariandid ning nende võrdlusanalüüsid.  

Seletuskirjas on kirjeldatud erinevate versioonide lahendused ja nende üldised iseloomustavad 

parameetrid, esitatud selgitavad lahenduste illustratsioonid ning antud peamised ehitusmahud. 

 

1.2 Koondandmed 

Nimetus: Ellamaa piirkonna raudteede ja teedevõrgu 

eskiisprojekt/kontseptsioon 

Staadium: Eskiisprojekt/kontseptsioon 

Asukoht:  Saue vald, Harju maakond 

Tellija: Sihtasutus Läänemaa 

Projekteerija:  Reaalprojekt OÜ 
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2 LÄHTEANDMED 

Eskiislahenduse koostamise lähteandmeteks on: 

- Tellija poolt esitatud „Lähteülesanne – raudtee eelprojekt Ellamaal. Lääne-Eesti 

Arenduskeskuse raudteeprogramm.“ 

- Maa-ameti maa-ala ortofotod ja nn LIDAR mõõdistuse andmed. 

- Sweco Projekt AS poolt koostatud eskiisprojekt „A1 – Riisipere-Haapsalu-Rohuküla 

raudteelõigu eskiisprojekti täpsustamine Riisipere-Haapsalu -0+300 kuni 53+000, 

Haapsalu-Rohuküla 0+000 kuni 7+040“, töö nr 13420-0048. 

- Nordecon Infra AS pool koostatud töö „Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudtee 

muldkeha“, töö nr TJ-1084. 

- Ramboll OÜ poolt koostatud „Harju maakonnaplaneeringut täpsustav teemaplaneering: 

Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine“, 11.07.2016. 

- Eesti Energia Võrguehitus AS poolt koostatud „Ellamaalt Lintsi sõjaväelinnakusse 

kulgeva 10 kV kaabelliini rajamise eskiisjoonised“, 14.06.2014. 

- Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ poolt ja on koostatud 

uurimistöö „Riisipere-Ellamaa raudteelõigu topo-geodeetilised uurimistööd“, töö nr 

TT4436, mai 2017. Koordinaadid L-Est 97 süsteemis, kõrgused Balti 1977.a. süsteemis. 

- Eskiis on teostatud ruumilisena Maa-ameti LIDAR ruumimudeli alusel. Antud projektis 

kasutatud kõrgused on EH2000 süsteemis. 

- Rajatava raudtee tehnilised nõuded ja vajadused annab ette Tellija, planeeritav raudtee 

on elektrifitseeritud, mille kõrguskabariidiga on arvestatud eritasandilise riste/viadukti 

juures. Eskiislahendi koostamisel ei analüüsita tehnovõrkude lahendusi.  

 

Tingimused ja tehnilised parameetrid, millega on eskiisprojekti koostamisel arvestatud: 

- Tegemist on reisijate veoks ettenähtud raudtee trassiga reisirongide piirkiirusele kuni 

160 km/h; perspektiivis on sellel trassil kauba vedu ilma taristu ümberehitamise 

vajaduseta. 

- Kavandatav raudtee on ühe rööpapaariga 1520/24 raudtee nõuetele vastav. 

- Raudtee ja maantee pikiprofiilide ja mudelite koostamine kahele võimalikule variandile: 

raudtee viiakse viaduktiga üle maantee või maantee viiakse viaduktiga üle raudtee. 

- Käesolevas projektis antakse lahendusvariandid ka oleva teedevõrgu 

ümberkujundamiseks:  eritasandiline riste maantee nr 9 Ääsmäe-Haapsalu maanteega ja 

raudteeülesõit Ellamaal (samatasandiline, tõkkepuuga reguleeritav). 
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3 GEOLOOGILISED TINGIMUSED 

3.1 Üldgeoloogiline iseloomustus 

Ala üldgeoloogiline info on esitatud joonisel 1, mis põhineb Maa-ameti kaardirakenduse 

andmetele (Mullastiku kaart, Maardlate rakendus).  

Maantee poolses otsas (~Pk 43+400…43+900) moodustab maapinna pealmise kihi muld, 

mullakaarti alusel ~0,3meetri paksuselt. Ülejäänud lõik kuni lõpuni asub aga Ellamaa 

turbmaardla (maardla nr 202) aktiivse tarbevaruga 10. ja paiguti ka 11. ploki alal. Maardla 

registrikaardi andmetel on tegemist hästi- või vähelagunenud turbaga, mida esineb raudtee 

maaüksusel keskmiselt 1,8 meetri paksuselt. Trassi lõpus (Turba asula lähistel) võib turba 

keskmine tüsedus küündida ka 2,9 meetrini. Maardla ala võib turba all esineda ka järvemuda kiht. 

 

Joonis 1. Mullakaardi ja Maardlate rakenduse info 

Orgaanikaga ja palju kokku surutavate pinnaste aluse moodustavad savi, liivsavi ja/või saviliiv 

(joonis 2). Valdavalt on tegemist peeneteralise pinnasega ning jämedaid osakesi (>2 mm) 

märkimisväärselt ei sisaldu. Kruusa osakaal võib kasvada sügavuse suurenedes. 
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Joonis 2. Mullakaart 

 

Joonis 3. Ellamaa turbamaardla registrikaart 
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3.2 Geoloogilised uuringud, tingimused ja soovitused 

Ehitusgeoloogiliste tingimuste selgitamiseks ehitusprojekti koostamiseks ja ehitamiseks on 

teostatud geoloogilised uuringud Ellamaa piirkonna raudteelõigul Rakendusgeodeesia ja 

Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ poolt ja on koostatud Ehitusgeoloogilise uurimistöö aruanne 

„Riisipere-Haapsalu raudtee Riisipere-Turba ja Ellamaa raudteelõigud“, töö nr GE-2205. 

Välitööd tehti objektil 12.-13. aprillil ning 21. juunil 2017. aastal. Täiendavad lisapuuraugud tehti 

09. oktoobril 2017. aastal. 

Geoloogiliselt paikneb uurimispiirkond Lääne-Eesti madaliku idaalal, kus aluspõhjas avanevad 

Ülem-Ordoviitsiumi Nabala ja Pirgu lademe lubjakivid. Geomorfoloogiliselt läbib trass reljeefis 

nõrgalt väljenduvaid ooside süsteeme ning nende vahelisi nõgusid. Ooside piirkonnas koosneb 

pinnakatte ülemine osa peamiselt eriteristest glatsiofluviaalsetest liivadest ja kruusadest, ooside 

vahelistes nõgudes esinevad moreenid ning kohati viirsavid, mida paiguti katab turvas. 

Uuringupunktide suudmete absoluutkõrgused jäävad uuritud trassil 39,6 ja 52,8 m vahele. 

Järgnevalt on kirjeldatud geoloogilises lõikes väljaeraldatud pinnaseid kihtide kaupa: 

KIHT 1. Killustik. Kihi all peetakse antud töö puhul silmas raudtee ballasti kihti. Kiht on 

varasema raudtee demonteerimise järel tasandatud ning segunenud kruusa, liiva ning orgaanilise 

ainega. Kihi paksus muutub uuringupunktides 0,15…0,60 m piires. Kihi elastsusmoodul E = 150 

MPa (Elastsete teekatendite projekteerimise juhend 2001-52, L2.T2.). 

KIHT 2. Täide. Kiht on väga heterogeense koostisega ning see sisaldab eriterist liiva, kruusa, 

pööratud mullasegust moreeni ning savi. Kihi paksus ulatub kuni 5,1 meetrini. Kiht on kohev kuni 

tihe, valdavalt kohev. Surupenetreerimisel oli koonuse takistus qc=0…14,9 MPa (keskmine 3,5 MPa). 

Kihi elastsusmoodul E = 50 MPa (Elastsete teekatendite projekteerimise juhend 2001-52, L1.4.). 

KIHT 3. Muld. Kiht lamab maapinnast 0,5…3,15 m sügavusel ning kihi paksus muutub 0,15…1,2 

meetrit. Muld on kohati turbane või sisaldab liiva ning veeriseid. 

KIHT 4. Turvas. Kiht esineb uuritud trassil lõiguti. Kiht lamab maapinnast 1,0…2,6 m sügavusel 

maapinnast ning kihi paksus muutub 0,25…1,5 meetrini. Laboris määratud looduslik niiskus 

Wn=261,8 % (104,6…386,2 %). Kiht sisaldab paiguti möllsavi vahekihte. Surupenetreerimisel oli 

koonuse takistus qc=0…3,6 MPa (keskmine 0,9 MPa).  

KIHT 5. Savi. Kiht on pehme kuni poolkõva konsistentsiga ning sisaldab jämepurdu kuni 5%. Kiht 

lamab maapinnast 2,15…5,5 m sügavusel ning kihi paksus muutub 0,35…2,55 meetrini. 

Surupenetreerimisel oli koonuse takistus qc=0,6…11,8 MPa (keskmine 3,8 MPa). Kihi 

deformatsioonimoodul E0 = 7 MPa (EVS-EN 1997-2:2007, tabel D.1). Kihi elastsusmoodul E = 23 

MPa (Elastsete teekatendite projekteerimise juhend 2001-52, L1.4.). 

KIHT 6. Möllsavi. Kiht on pehme kuni poolkõva konsistentsiga ning sisaldab möllise peenliiva 

vahekihte. Kihipind lamab maapinnast 0,8…3,5 m sügavusel ning kihi paksus muutub 0,4…3,6 

meetrini. Laboris määratud looduslik niiskus Wn=24,6 % (17,8…27,7 %). Surupenetreerimisel oli 

koonuse takistus qc=0…15,3 MPa (keskmine 3,7 MPa). Löökpenetreerimisel oli löökide arv 20 cm 

läbimiseks N20=10 ja dünaamiline eritakistus qd=9,0 MPa. Kihi deformatsioonimoodul E0 = 10 MPa 

(EVS-EN 1997-2:2007, tabel D.1). Kihi elastsusmoodul E = 25 MPa (Elastsete teekatendite 

projekteerimise juhend 2001-52, L1.4.). 
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KIHT 7. Savimöll. Sitke kuni kõva konsistentsiga, sisaldab orgaanikat ning möllise peenliiva 

vahekihte. Kihipind lamab maapinnast 0,85…4,0 m sügavusel ning kihi paksus muutub 0,25…1,8 

meetrit. Surupenetreerimisel oli koonuse takistus qc=1,1…8,6 MPa (keskmine 3,3 MPa). Kihi 

deformatsioonimoodul E0 = 10 MPa (EVS-EN 1997-2:2007, tabel D.1). Kihi elastsusmoodul E = 25 

MPa (Elastsete teekatendite projekteerimise juhend 2001-52, L1.4.). 

KIHT 8. Mölline peenliiv. Kiht on kesktihe kuni tihe ning sisaldab möllsavi vahekihte. Kihipind 

lamab maapinnast 1,4…5,3 m. Kihti ei ole uuringute käigus läbitud. Surupenetreerimisel oli koonuse 

takistus qc=4,0…14,7 MPa (keskmine 10,7 MPa). Kihi deformatsioonimoodul E0 = 30 MPa (EVS-

EN 1997-2:2007, tabel D.1). Kihi elastsusmoodul E = 65 MPa (Elastsete teekatendite projekteerimise 

juhend 2001-52, L2.T2.). 

KIHT 9. Keskliiv. Kiht on kohev kuni tihe ning sisaldab paiguti orgaanikat. Kihipind lamab 

maapinnast 1,3…2,8 m sügavusel ning selle paksuseks mõõdeti 0,2…2,0 m. Surupenetreerimisel oli 

koonuse takistus qc=0…10,9 MPa (keskmine 3,7 MPa). Löökpenetreerimisel oli löökide arv 20 cm 

läbimiseks N20=24 (20…38) ja dünaamiline eritakistus qd=21,5 MPa (17,7…33,6 MPa). Kihi 

deformatsioonimoodul E0 = 40 MPa (EVS-EN 1997-2:2007, tabel D.1). Kihi elastsusmoodul E = 120 

MPa (Elastsete teekatendite projekteerimise juhend 2001-52, L2.T2.). 

KIHT 10. Kruusliiv. Kiht on tihe ning kihi pealispind lamab maapinnast 2,0…3,45 m sügavusel. 

Kihi paksuseks mõõdeti 0,7…2,1 m. Surupenetreerimisel oli koonuse takistus qc=0,4…14,3 MPa 

(keskmine 5,7 MPa). Löökpenetreerimisel oli löökide arv 20 cm läbimiseks N20=41 (36…44) ja 

dünaamiline eritakistus qd=36,7 MPa (31,8…38,9 MPa). Kihi deformatsioonimoodul E0 = 50 MPa 

(EVS-EN 1997-2:2007, tabel D.1). Kihi elastsusmoodul E = 130 MPa (Elastsete teekatendite 

projekteerimise juhend 2001-52, L2.T2.). 

KIHT 11. Möllsavimoreen. Kiht on sitke kuni kõva konsistentsiga ning puurimise andmetel sisaldab 

kuni 20 % jämepurdu. Kihipind lamab maapinnast 0,85…6,6 m sügavusel ning kihti ei ole täies 

ulatuses läbitud. Surupenetreerimisel oli koonuse takistus qc=0,4…15,3 MPa (keskmine 5,7 MPa). 

Löökpenetreerimisel oli löökide arv 20 cm läbimiseks N20=40 (8…200) ja dünaamiline eritakistus 

qd=46,0 MPa (6,5…>100 MPa). Kihi deformatsioonimoodul E0 = 45 MPa (EVS-EN 1997-2:2007, 

tabel D.1). Kihi elastsusmoodul E = 55 MPa (Elastsete teekatendite projekteerimise juhend 2001-52, 

L1.4.). 

KIHT 12. Saviliivmoreen. Kiht on sitke kuni kõva konsistentsiga ning suhteliselt liivane, jämepurru 

osakaal on puurimise andmetel kuni 35% ning enamasti jämepurru osakaal kasvab sügavuse 

suurenedes. Kihipind lamab maapinnast 0,2…7,95 m sügavusel ning kihti ei ole täies ulatuses läbitud. 

Surupenetreerimisel oli koonuse takistus qc=1,0…15,5 MPa (keskmine 7,1 MPa). 

Löökpenetreerimisel oli löökide arv 20 cm läbimiseks N20=36 (2…98) ja dünaamiline eritakistus 

qd=38,0 MPa (9,7…>100 MPa). Kihi deformatsioonimoodul E0 = 45 MPa (EVS-EN 1997-2:2007, 

tabel D.1). Kihi elastsusmoodul E = 55 MPa (Elastsete teekatendite projekteerimise juhend 2001-52, 

L1.4.). 

Pinnasevee tase mõõdeti vahetult pärast puuraugu puurimist ning puurauke ei säilitatud hilisemate 

veetasemete mõõtmiseks. Iga puuraugu veetasemed või selle mitteesinemine on toodud puurtulpade 

joonistel. 

Ellamaa (C2) lõigul mõõdeti veetase 0,7…3,5 m sügavusel maapinnast, absoluutkõrgusel 

44,35…52,10 m. Tegemist on vabapinnalise veelademega, mis samuti toitub sademetest ning 

lumesulavetest. Mõõdetud veetasemed on miinimumilähedased ning kõrgvee perioodil võib veetase 
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tõusta orienteeruvalt 0,5 m võrra. Kõrgvee perioodil tekib savikate ning halvasti vettjuhtivate kihtide 

(savi, möllsavi, savimöll, möllsavimoreen ja saviliivmoreen) pinnale ajutise iseloomuga ülavett. 

Ellamaa lõigul esines pinnasevesi ka raudteetammi täitepinnastes. Vesi esines savikamates või 

orgaanikat sisaldavates täitekihtides, kus nende all lamab ka vett halvasti juhtivad möllsavi või 

savimölli kihid. 

Ehitusgeoloogilised tingimused ja soovitused. 

Ellamaa raudteelõik (C2) – uuritud sügavusintervalli alumises osas moodustavad loodusliku 

pinnakatte möllsavi ja savimöll (kihid 6 ja 7) ning lõiguti ka mölline peenliiv (kiht 8) ja keskliiv (kiht 

9). Puuraukude PA-50 ja PA-51 piirkonnas esineb ka turba vahekiht. Raudteetammi mulde alumine 

osa koosneb enamasti pööratud savipinnastest või orgaanikasegusest liivast. Tammi ülemine osa 

koosneb peamiselt kruusliivast ning pealmisest ballastkihist, mille paksus muutub 0,2…0,3 m piires. 

Arvestades kihi koostist kuulub see kiht eemaldamisele ulatuses, mis on vajalik uue nõuetekohase 

ballastikihi rajamiseks. Kohtades, kus vana ballastikiht on paksem võib selle alumise osa säilitada. 

Kindlustamaks püsiva pinnasevee mittetekkimist raudteetammi muldkehasse on vajalik tammiga 

külgnevate kuivendussüsteemide (kuivenduskraavid, truubid jne.) puhastamine, vajadusel 

taastamine. 

Penetratsioonikatsed näitavad, et raudteetammi ülemine 1,0…1,5 meetrine osa on sajandipikkuse 

ekspluatatsiooni toimel tihenenud ning suhteliselt ühtlase koostisega, sisaldades peamiselt 

kesktihedat kuni tihedat kruusliiva. Tammi alumine osa koosneb ilmselt raudtee rajamise ajal 

käepärastest ning läheduses leidunud täitepinnastest, millega tasandati trassi looduslikku reljeefi 

raudteele sobivaks. Arvestades raudteetammis esinevate täitepinnaste pikaajalist tihenemist ei ole 

vajalik ette näha ulatuslikke pinnaste väljavahetamisi. Võimalik, et lokaalseid pinnasetöid on vajalik 

teha jõgede või kraavide ületuskohtades või vajadusel truupide rekonstrueerimisel. Peeneteralise 

täitepinnasega segunenud ballastikiht (kiht 1) on vajalik terve trassi ulatuses eemaldada ning 

asendada uuega. 

Pinnase kiht  Kaevetööde kategooria SNiP 
IV-2-82 

Filtratsioonikoefitsent k 
(m/ööp) 

Kiht 1 Killustik  6a  0,5 
Kiht 2 Täide  27v  1,0 
Kiht 3 Muld  9a  0,5 
Kiht 4 Turvas  35a  0,1 
Kiht 5 Savi  8b/8g  <0,01 
Kiht 6 Möllsavi  33v  0,01 
Kiht 7 Savimöll  34b  0,1 
Kiht 8 Mölline peenliiv  27b  0,5 
Kiht 9 Keskliiv  27b  2,0 
Kiht 10 Kruusliiv  27v  7,0 
Kiht 11 Möllsavimoreen  10ž  0,01 
Kiht 12 Saviliivmoreen  10ž  0,1 
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3.3 Tüüpristlõige 

Eskiisprojekti koostamisel (modelleerimisel) kasutatud indikatiivne tüüpristlõige on esitatud 

alloleval joonisel. Tüüpristlõikel esitatud konstruktsioon on indikatiivne ning kuulub 

täpsustamisele eelprojekti käigus. 

 

Eskiisprojekti koostamisel kasutatud indikatiivne tüüpristlõige 
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4 ELLAMAA JAAMA TEE / LEPASTE TEE RAUDTEE ÜLESÕIT 

4.1 Lahenduse variant 1 – ülesõidu rajamine tänasele asukohale 

Lahenduse variandi variant 1 korral rajatakse raudtee ülesõit põhimõtteliselt tänasele asukohale 

s.t. oleva teedevõrgu lahenduspõhimõtteid oluliselt ei muudeta. Raudteega ristumise 

parandamiseks on ülesõitu nihutatud veidi edela suunas. 

 

Väljavõte asendiplaanist. 
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Ellamaa jaama tee / Lepaste tee ülesõit tänasel asukohal, lahendusvariant 1.  
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Antud lahenduse variandi 1 plussid on: 

• Säilitab sisuliselt tänase väljakujunenud liiklusolukorra, muudatused kohalike elanike 

jaoks on minimaalsed. 

• Rajamisega kaasnevad maavõõrandused on kõige väiksemad (Eriku 51801:001:0487, 

484 m²). 

• Parim nähtavus ülesõidult võrreldes teiste alternatiividega. 

• Ehitusmaksumus on vähim. 

Antud lahenduse variandi 1 miinused on: 

• Lahendus eeldab luba TJA-lt, kuna ei vasta ülesõidu nähtavuskolmnurga nõuetele; 

arvestades kohapealset ajalooliselt väljakujunenud asustust, ei ole võimalik tagada 

raudteest lõunas 50m pikkust sirget maanteelõiku enne ülesõitu. 

 

Konsultandi hinnangul on tegemist soodsaima variandiga. 
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4.2 Lahenduse variant 2 – Ellamaa jaama tee viimine sirgjooneliselt üle raudtee 

Lahenduse variandi 2 korral rajatakse raudtee ülesõit sirgjooneliselt raudteega risti olevale 

Ellamaa jaama tee pikendusele. 

 

Väljavõte asendiplaanist. 
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Ellamaa jaama tee / Lepaste tee ülesõit sirgjooneliselt üle raudtee, lahendusvariant 2. 
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Antud lahenduse variandi 2 plussid on: 

• Vähim teepikkus liiklejale Ellamaalt läbisõidul, teepikkus lüheneb ~260m võrreldes 

oleva teega. 

Antud lahenduse variandi 2 miinused on: 

• Raudteeülesõidul on problemaatiline nõutud nähtavuste tagamine, kuna ületuskohas on 

raudtee süvendis ning ka plaanikõveral; alternatiivina võib kaaluda maanteeviadukti, 

kuid see suurendab ehitusmaksumust kordades ning mulle (kõrgus kuni 8m) hakkab 

varjama valgust piirnevatele kinnistutele. 

• Rajada tuleb täiesti uus teekoridor läbi eramaade. 

• Suurim täiendav maavajadus (Metsatuka 51801:001:0091, 3867 m²; Tõrvaaugu 

51801:001:0217, 893 m², kokku 4760 m²). 

• Ehitusmaksumus on suurim. 

 

Mitte eelistatud variant. 
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4.3 Lahenduse variant 3 – ülesõidu rajamine Antsuküla tee pikendusele 

Lahenduse variandi 3 korral rajatakse raudtee ülesõit raudteega paralleelselt kulgevale Antsuküla 

teele. 

Transiitliiklus suunatakse raudteega paralleelselt kulgeva Antsuküla tee kaudu Ellamaa jaama 

teele ja sealt edasi ristumiseni riigimaanteega nr 9 Ääsmäe-Haapsalu Rohuküla. Kohalikud 

elanikud saavad antud variandi 3 puhul raudteed ületades kasutada otse üle raudtee 

tiheasustuspiirkonda suunduvat Antsuküla teed nii jalgsi kui autoga liigeldes. 

 

Väljavõte asendiplaanist. 
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Ellamaa jaama tee / Lepaste tee ülesõit Antsuküla tee pikenduse kaudu, lahendusvariant 3. 
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Antud lahenduse variandi 3 plussid on: 

• Lühim raudteeületus Ellamaa tiheasustuspiirkonna jaoks ja Lepaste küla elanike jaoks 

(teepikkus Ellamaa keskusest väheneb ~490m võrreldes oleva teega).  

• Suhteliselt väike täiendav maavajadus (Tõrvaaugu 51801:001:0217, 3488 m²). 

Antud lahenduse variandi 3 miinused on: 

• Antsuküla tee, mis läbib tervet Ellamaa asulat, on pikk, käänuline ja kitsas ning kulgeb 

loogeldes läbi elamurajooni, enne kui jõuab ristumiseni mnt 9 Ääsmäe-Haapsalu-

Rohukülaga. Juhul kui transiitliiklus Lepaste suunal kulgeks mööda seda teed, läbi 

elamurajooni, kaasneks sellega kohalikele elanikele täiendav müra ning 

liiklusohutusprobleemid hoonete lähistel. Vältimaks transiitliiklust läbi elamurajooni, 

tuleks transiitliiklus suunata raudteega paralleelselt kulgevale Antsuküla tee osale ja 

seejärel Ellamaa jaama teele kuni ristumiseni maanteega 9 Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla. 

Teepikkus transiitliiklejaile Lepaste teelt mööda Antsuküla teed Ellamaa jaama teele 

pikeneb ~245m, võrreldes oleva ülesõidutee asukohaga. 

• Lisaks võib osutuda vajalikuks oleva Tõrvaaugu tee rekonstrueerimine uue rajatava tee 

ja Lepaste tee vahel raudteest põhjas (~200m pikkune lõik), nii et see kannataks ka 

transiitliiklust kuni Lepaste teeni (olev tee ei pruugi olla piisava kvaliteediga). 

Käesoleva eskiisi raames ei ole neid mahte tööde hulka arvestatud. 

 
Konsultandi hinnangul on antud variant kõige ebasobivam.  
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5 ELLAMAA RAUDTEEJAAMA OOTEPLATVORM JA PARKLA 

Ellamaa raudteejaama, raudtee trassi piketaaži järgi Pk 42+020 paremale poole raudteed, on 

eskiisprojektis planeeritud ooteplatvorm variant 1, mõõtudega 3 x 36m. Ooteplatvormi teine 

võimalus, variant 2, on paigutatud raudtee trassi piketaaži järgi Pk 42+130 paremale poole 

raudteed, mis oleks tiheasustusalale lähemal. Vajadusel saab mõlemat ooteplatvormi varianti 

perspektiivis vajadusel ka pikendada. Ooteplatvormide variandid on paigutatud raudteetrassi 

sirgele osale. 

Parkla asukoht jääb Antsuküla tee ja raudtee vahelisele alale ooteplatvormi lähedusse. Parkla on 

planeeritud 20 sõiduautole, mõõtudega 17 x 30m, (ühe parkimiskoha mõõduks on planeeritud 

4,5x2.7m, äärmised kohad 4,5x3,7m, kindlustatud peenar 0,5m). Parkimine on planeeritud 

optimaalselt, kahe parkimisreaga, mille keskele on ette nähtud 7m laiune juurdepääsutee parklas 

manööverdamiseks. 

Rongipeatuse asukoht paremal pool raudteed on suurema elanike arvuga elamurajoonile 

(tiheasustusalale) võimalikult lähedal. Kõigi kolme raudteeülesõidukoha variandi jaoks on 

ooteplatvormi ja parkla paigutuste variandid optimaalses kohas, arvestades tiheasustuspiirkonda. 

 

 

Väljavõte asendiplaanist. 
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6 SEALÕPE TEE 

Sõltumata Ellamaa raudteeülesõidu lahendusvariandist tuleb Sealõpe tee tänane ülesõit sulgeda. 

See on tingitud raudtee ülesõitude ohutuse tagamisest – ohutu ülesõidu rajamine nõuaks Sealõppe 

tee suuremahulist ümberehitamist (nõutud nähtavuse tagamiseks ülesõidul ja ülesõidu 

turvaautomaatika rajamist. Kuivõrd selle ülesõidu ehitamisel peavad säilima ka riigimaantee nr 

9 ja Ellamaa jaama tee / Lepaste tee ülesõidud, siis kolmanda ülesõidu rajamine ca 1,8 km pikkuse 

lõigu kohta on majandusliku otstarbekuse mõttes küsitav. Arvestades, et see tee teenindab vaid 

kahte majapidamist ja on tupik, ning nendele majapidamistele on võimalik tagada juurdepääs ka 

teisiti, siis on keeruline leida sisukaid põhjendusi ülesõidu rajamiseks Sealõppe teele.  

Sealõppe tee ääres, raudteest põhja pool elavatele inimestele on planeeritud rajada kogujatee piki 

raudtee põhjakülge, mis ühendab Sealõpe tee Tõrvaaugu teega.  

Sealõpe tee variant 1. Seda ühendusteed saaks kasutada nii raudteejaama kui ka maanteele 

jõudmiseks. Lisandub kokkuhoid ka edaspidistelt hoolduskuludelt.  

Sealõpe tee ühendustee variant 1 on vajalik ka Tõrvaaugu kinnistutele otseligipääsu tagamiseks. 

Käesoleval ajal on kinnistu omanik rajanud ligipääsu isetekkelise ülesõiduna raudteetrassilt (see 

asub Antsuküla tee pikenduse trassikoridorist kirdes, vt seletuskirja p 4.3.). Raudtee taastamisel 

tuleb see ülesõit likvideerida. Ajalooliselt on ligipääs Tõrvaaugu kinnistutele kulgenud läbi 

Tõrvasalu kinnistu, kuid see ei ole käesoleval ajal enam kasutuses. Seega on ligipääsu rajamine 

Tõrvaaugu kinnistule raudtee taastamise järgselt niikuinii päevakorras. 

 

Väljavõte asendiplaanist. 

Ellamaa jaama tee / Lepaste tee ülesõidu variant 3 ülesõit Antsuküla tee pikendusel tingis 

vajaduse joonistel ja ehitusmahtude tabelis eristada Sealõpe tee variandi 1 osasid a (Sealõpe teest 

kuni raudteed ületava Antsuküla tee pikenduseni) ja b (raudteed ületava Antsuküla tee pikendus 

kuni oleva Tõrvaaugu teeni). Erinevalt Sealõppe tee variandist 1 (ehitusmahtude tabelis ka 

1(a+b)) peab Ellamaa jaama tee / Lepaste tee ülesõidu variant 3 ülesõit Antsuküla tee pikendusel 

korral Sealõpe uue tee osa b asemel rajama sellise tee (Antsuküla tee pikenduse), mis kannaks ka 

transiitliiklust (ehk Antsuküla tee pikendus peab olema parema kvaliteediga võrreldes Sealõppe 

tee variandiga 1 Ellamaa jaama tee / Lepaste tee ülesõidu variantide 1 või 2 korral). 
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Töö käigus on kaalutud lisavariante, kus Sealõpe tee ühendataks ilma raudteed ületamata otse 

maanteega nr 9 Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla. 

Sealõpe tee variantide 2a, 2b ja 2c kohaselt kulgeks Sealõpe tee paralleelselt mööda raudtee 

põhjakülge ning seejärel paralleelselt maanteega kuni ühendamiseni maanteega. 

Need variandid on projekteerija poolt soovituslikult mitte eelistatud. Nende lisavariantide 

puuduseks on asjaolu, et tuleks rajada lisaks pikalt uut teed ja võõrandada maad (hiljem 

lisanduvad ka tee hoolduskulud), kuid Sealõpe tee Tõrvaaugu teega ühendamine on 

mitmeotstarbeline, seda saab kasutada nii raudteejaama jõudmiseks kui raudtee ülesõitu 

kasutades maanteele pääsemiseks.  

 

Joonistel on kolm erinevat Sealõpe tee varianti, sõltuvalt sellest, kas maantee ületab raudteed 

või vastupidi. 

 

Väljavõte asendiplaanist – raudtee ja riigimaantee nr 9 Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla eritasandiline riste 

variandi 1a korral ja Sealõpe ühendustee variandi 2a korral. 
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Väljavõte asendiplaanist – raudtee ja riigimaantee nr 9 Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla eritasandiline riste 

variandi 1b korral ja Sealõpe ühendustee variandi 2b korral. 

 

 

Väljavõte asendiplaanist riste variandi 2 korral ja Sealõpe ühendustee variandi 2c korral. 

 

Sealõppe tee oleks võimalik ühendada Lepaste teega ka läbi Sealõppe kinnistu, rajades tänase 

tupiku asemele ühendustee. Selle variandi kõige suuremad miinused on, et see ühendustee 

kulgeks läbi õue ala ning teekond autoga Sealõppe kinnistult, kuid eriti Nõmmealuse kinnistult 

Ellamaa keskusesse pikeneks oluliselt kõikide teiste alternatiividega võrreldes. Seetõttu on selline 

lahendus kõrvale jäetud. 
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Antud lahenduse plussid on: 

• Sealõppe külast saaks sõita riigimaanteele 9 Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla ilma raudteed 

ületamata. 

• Tee oleks ühtlasi juurdepääsu- ja kogujateeks raudtee äärsetele kinnistutele. 

• Teed saaks kasutada ühtlasi  raudtee hoolduse puhul raudteele ligipääsuks. 

Antud lahenduse miinused on: 

• Vajalik on rajada lisaks üks mahasõit riigimaanteele (lisaks olemasolevale Ellamaa tee 

mahasõidule). 

• Rajada tuleb täiesti uus teekoridor läbi eramaade. 

• Täiendav maavajadus (olenevalt riste valiku variandist on maavajadus erinev suurusega: 

variant 2a puhul 5834 m², variant 2b puhul 5445 m² ja variant 2c puhul 12450 m²). 

• Suurendab ehitusmaksumust, kuid ei ole ilmtingimata vajalik. 

Kokkuvõtteks - variantide 2a,b,c puhul oleks see juurdepääsutee lisaväljasõiduks 

maanteele (lisaks Ellamaa tee ülesõiduteele), mis pole ilmtingimata vajalik kulutus, kuna 

Sealõpe tee tuleks ühendada Tõrvaaugu teega ja raudtee ülesõidukohaga niikuinii, et 

tagada juurdepääs raudteejaama. 

Projekteerija poolt mitte soovitatav. 
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7 RAUDTEE JA RIIGIMAANTEE NR 9 ÄÄSMÄE-HAAPSALU-

ROHUKÜLA ERITASANDILINE RISTE 

7.1 Lahenduse variandid 1a ja 1b – maantee üle raudtee 

Raudtee ning riigimaantee lahendusvariantide 1a ja 1b korral on riigimaantee kavandatud viia 

eritasandilisena üle raudtee. 

Maanteekoridori kujundamisel lahendusvariandis 1a on lähtutud hüpoteesist, et ristumiskoha 

vahetusse lähedusse jääva tanklaga pole vaja arvestada, kuna see on perspektiivis plaanis ümber 

kolida uuele asukohale või sulgeda. Eeltoodust tulenevalt on maantee koridor kujundatud 

selliselt, et see kulgeb eelkõige üle tankla ala ning samas püüab võimalikult vähe hõlmata oleva 

Nurga puukooli ning Põllusmaa maaüksusele jääva elamu alasid. Maantee kõrge mulde tõttu 

tuleb rajada uus juurdepääs Põllusmaa mü majapidamisele, selleks on paralleelselt kõrge 

muldkehaga kavandatud täiendav kogujatee, mis algab Pk 10+80 jäävalt olemasolevalt 

mahasõidult. 

Kavandatud maantee lahendusele jääb ette Meldema alajaam, mis vajab ümbertõstmist. 

 

Väljavõte lahendusvariant 1a asendiplaanist. 

Maantee trassigeomeetria kujundamisel on lähtutud olemasolevast olukorrast ning kasutatud on 

parameetreid, mis ei ole halvemad tänastest (projektkiirus 100km/h, rahuldav tase). 

Hinnanguliselt eeldab lahendus maantee ümberehitamist ca 1,2km pikkusel lõigul, millest 

valdava osa moodustab kõrgema muldkeha rajamine.  
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Riigimaantee nr 9 Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla variant 1a geomeetria (hea tase): 

• horisontaalne geomeetria: 

o vähim raadius 870m, pikkus 409m; suurim raadius 1000m, pikkus 614m 

o sirge pikkus 117m 

• vertikaalne geomeetria:  

o kumera vertikaalkõvera raadius 17000m, pikkus 918m 

o nõgusa vertikaalkõvera raadiused 3000m, pikkused 66 ja 96m 

o pikikalded 2,70% 

 

 

 



  Ellamaa piirkonna raudtee ja teedevõrk; 
  Eskiisprojekt/kontseptsioon 
  Töö nr. P18077 
 ESKIISPROJEKTI SELETUSKIRI 
 

P18077_ES_TR-E_seletuskiri.docx  lk 26/33 

 

 

 
Maanteeviadukt riigimaanteel nr 9 Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla lahendusvariant 1a. 
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Maanteekoridori kujundamisel lahendusvariandis 1b on arvestatud oleva tankla ja alajaama 

asukohaga, nii et need jääksid puutumata (tankla säilimine ei taga siiski selle ideaalset toimimist, 

kuna juurdepääs pikeneb ja tankla pole ka maanteelt kohe näha). Eeltoodust tulenevalt on 

maantee koridor kujundatud selliselt, et see kulgeb eelkõige üle Nurga puukooli ala ning samas 

püüab mitte hõlmata oleva tankla ja alajaama alasid. Maantee kõrge mulde tõttu tuleb rajada uued 

juurdepääsud alajaamale, Põllusmaa mü majapidamisele ja tanklale. Selleks on paralleelselt 

kõrge muldkehaga kavandatud täiendavad kogujateed, mis algavad alajaama ja Põllusmaa 

juurdepääsutee puhul Pk 12+80 jäävalt olemasolevalt mahasõidult ja alajaama puhul Pk 0+30 

uuelt kavandatud mahasõidult. 

Nurga puukoolile on planeeritud mahasõit samasse kohta, kuid viidud kokku maantee uue 

muldega. Selle variandi puhul on vaja laiemalt võõrandada maad maantee mulde jaoks Nurga 

puukooli kinnistust ja Jakobi kinnistust. Tanklale ja Põllusmaale kavandatav juurdepääsutee 

jääks sel juhul osaliselt praeguse maantee muldele. 

 

Väljavõte lahendusvariant 1b asendiplaanist. 

Maantee trassigeomeetria kujundamisel on lähtutud olemasolevast olukorrast ning kasutatud on 

parameetrid, mis ei ole halvemad tänastest (projektkiirus 100km/h, hea tase). 

Hinnanguliselt eeldab lahendus maantee ümberehitamist ca 1,3km pikkusel lõigul, millest valdav 

osa moodustab kõrgema muldkeha rajamine. 

Riigimaantee nr 9 Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla variant 1b geomeetria (hea tase): 

• horisontaalne geomeetria: 

o kõvera raadiused 870m, kõvera pikkused 330m ja 488m; eelkõverate pikkused 

100m ja 90m 

o sirge pikkus 361m 

• vertikaalne geomeetria: 

o kumera vertikaalkõvera raadius 17000m, pikkus 918m 

o nõgusa vertikaalkõvera raadiused 3000m, pikkused 83m ja 102m 

o pikikalded 2,70%  
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7.2 Lahendus variant 2 – raudtee üle maantee 

Raudtee ning riigimaantee lahendusvariant 2 korral on raudtee kavandatud viia üle riigimaantee 

selliselt, et maantee kõrgust ei muudeta. Edasise projekteerimise käigus võib kaaluda maantee 

viimist allapoole, et hoida kokku raudtee mulde ehitamismahtudelt. Samas, sellega kaasneks ka 

uue maanteelõigu ehitamise kulu, mis ilma tee kõrgust muutmata jääks ära. Ehitus-majanduslikult 

optimaalseima lahenduse väljatöötaine eeldab täiendavate algandmete kogumist. 

Lahendus nõuaks ca 2 km ulatuses raudteele kõrgema mulde rajamist, et see oleks võimalik üle 

maantee viia. Kaalumisel on kaks võimaliku raudtee pikiprofiili varianti: 

� Var 2a – raudtee pikiprofiil maanteegabariidi 5m korral 

� Var 2b – raudtee pikiprofiil maanteegabariidi 7m korral 

 

Väljavõte raudtee pikiprofiilist. 

Käesoleva lahendusvariandi korral riigimaanteele ja selle naabrusesse jäävale teedevõrgule 

(juurdepääsudele) ümberehitust ei planeerita, kuid planeeritav raudteega ristuv Harku-Lihula-

Sindi 330/110 kV elektriliini trass tuleb planeerida kulgema kõrgemalt raudtee kõrge muldkeha 

tõttu (vt. asendiplaani varianti 2). 

 
Väljavõte lahendusvariant 2 asendiplaanist. 
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Raudteeviadukt üle riigimaantee nr 9 Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla lahendusvariant 2b korral. 
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Raudtee ja maantee ristumisel on kohalike olude muutmise mõistes eelistatum variant  

RAUDTEE ÜLE MAANTEE: 

Variandi plussiks on: 

• Kohaliku liikluskeskkonna väiksem muutmine. 

• Väiksem täiendav maavajadus (planeeritav raudtee muldkeha jääb oleva raudtee maa-

ala piiridesse). 

• Väiksem ehitusaegne häiring põhimaantee liiklusele. 

Variandi miinuseks on: 

• Müra leviku piiramise küsimused seoses kõrge raudtee muldega (mürataset tuleks 

modelleerida, et selgitada välja, kas ja kus võib tekkida ülenormatiivset müra 

rongiliiklusest). 

• Turba alal suur mullatööde maht raudtee alusehitise stabiilsuse tagamiseks. 

• Suurem ehitusmaksumus (kuid suurusjärgus sarnane alternatiivile ehk variandile 

maantee üle raudtee). 

• Projekteerimisel ja ehitamisel olev kõrgepinge õhuliin tuleb planeerida kulgema üle 

kõrgema raudtee. 

 

MAANTEE ÜLE RAUDTEE: 

Variandi plussiks on: 

• Raudtee pikiprofiil ideaalsem (puuduvad suured kalded). 

• Väiksem ehitusmaksumus (siiski samas suurusjärgus alternatiiviga ehk variandiga 

raudtee üle maantee). 

• Väiksemad stabiilsusküsimused turba alal. 

Variandi miinused on: 

• Müra seoses kõrge maantee muldega (mürataset tuleks modelleerida, et selgitada välja, 

kas ja kus võib tekkida ülenormatiivset müra autoliiklusest). 

• Kohaliku maakasutuse suurem muutus (tankla juurdepääsu muutumise tõttu suur 

tõenäosus klientuuri oluliseks vähenemiseks). Mõlema variandi (a ja b) korral on tankla 

säilitamine küsimärgi all. 

• Ehitusaegsed suured häiringud liiklusele. 

• Suurem täiendav maavajadus (variant 1a – 21318m², variant 1b – 29120m²). 
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8 RAUDTEE JA TEEDE PEAMISTE EHITUSMAHTUDE 

VÕRDLUSED 

Ehitusmahud on ligikaudsed ja arvutatud tuginedes eskiisis koostatud mudelile ja üldisele 

lähteinfole (lidarandmed ja üldine geoloogiline info). 

8.1 Raudtee ja riigimaantee nr 9 Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla eritasandiline riste 

1. Riste variandi 1a võrdlus variandi 1b suhtes. 

Riste variant 1a on väiksema ehitusmahuga kui variant 1b, kuid selle puhul likvideeritakse 

kütusetankla ja alajaam. 

Asfaltbetoonkate: ~ -4% vähem (450 m² vähem), võrreldes riste variandiga 1b. 

Kruuskate : ~ -46% vähem (1349 m³ vähem), võrreldes riste variandiga 1b. 

Mullatööd (teed ja raudtee koos):  

süvend -0,3% vähem (58 m³ vähem), võrreldes riste variandiga 1b. 

täidend -14% vähem (25421 m³ vähem), võrreldes riste variandiga 1b. 

Täiendava maa võõrandamise vajadus: ~27% vähem (7802 m² vähem), võrreldes riste 

variandiga 1b. 

2. Riste variandi 2 võrdlus riste variandi 1a suhtes  

(riigimaantee kõrgusgabariidi 7m korral raudtee viadukti all) 

Riste variant 2 (raudtee üle maantee, riigimaantee kõrgusgabariidi 7m korral) on kõige 

väiksema ehitusmahuga, teede ümberehitamine ei ole vajalik. 

Asfaltbetoonkatte ehitus puudub: ~ -100% vähem, võrreldes riste variandiga 1a (10800 m²). 

Kruuskatte ehitus puudub : ~ -100% vähem, võrreldes riste variandiga 1a (1560 m²). 

Mullatööd (teed ja raudtee koos):  

süvend -49% vähem (14310 m³ vähem), võrreldes riste variandiga 1a. 

täidend -47% vähem (136177 m³ vähem), võrreldes riste variandiga 1a. 

Täiendava maa võõrandamise vajadus puudub: -100% vähem, võrreldes riste variandiga 1a 

(21318 m²). 

3. Riste variandi 2 võrdlus riste variandi 1b suhtes  

(riigimaantee kõrgusgabariidi 7m korral raudtee viadukti all) 

Asfaltbetoonkatte ehitus puudub: ~ -100% vähem, võrreldes riste variandiga 1b (-11250 m²). 

Kruuskatte ehitus puudub : ~ -100% vähem, võrreldes riste variandiga 1a (-2909 m²). 

Mullatööd (teed ja raudtee koos):  

süvend -49% vähem (14252 m³), võrreldes riste variandiga 1b. 

täidend -38% vähem (110756 m³), võrreldes riste variandiga 1b. 

Täiendava maa võõrandamise vajadus puudub: -100% vähem, võrreldes riste variandiga 1b 

(-29120 m²). 
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Ristete variandid, reastatuna ehitusmahtude suuruse järgi, alates väiksemast ja lõpetades 

suuremani: 

1 – vähim ehitusmaht – riste variant 2 – raudtee üle maantee (riigimaantee kõrgusgabariidi 7m 

korral) 

2 – keskmine ehitusmaht – riste variant 1a – maantee üle raudtee, likvideeritakse tankla ja 

alajaam. 

3 – suurim ehitusmaht – riste variant 1b – maantee üle raudtee, tankla ja alajaam jäävad 

puutumata. 

8.2 Ellamaa raudtee ülesõit  

(Ellamaa jaama tee / Lepaste tee  raudtee ülesõit) 

1. Raudtee ülesõidu variandi 1 võrdlus variandi 2 suhtes. 

Asfaltbetoonkate: ~ -58% vähem (1728 m²), võrreldes variandiga 2. 

Kruuskatte maht on võrdne (2999 m²). 

Mullatööd:   süvend -71% vähem (1410 m³), võrreldes variandiga 2. 

täidend +1% rohkem (40 m³), võrreldes variandiga 2. 

Täiendava maa võõrandamise vajadus: ~78% vähem (4276 m²), võrreldes variandiga 2. 

2. Raudtee ülesõidu variandi 2 võrdlus variandi 3 suhtes. 

Asfaltbetoonkate: ~ +21% rohkem (612 m²), võrreldes variandiga 3. 

Kruuskatte: ~ +26% rohkem (789 m²), võrreldes variandiga 3. 

Mullatööd:  süvend +84% rohkem (1681 m³), võrreldes variandiga 3. 

täidend -22% vähem (873 m³), võrreldes variandiga 3. 

Täiendava maa võõrandamise vajadus: ~+36% rohkem (1959 m²), võrreldes variandiga 3. 

3. Raudtee ülesõidu variandi 1 võrdlus variandi 3 suhtes. 

Asfaltbetoonkate: ~ -48% vähem (1116 m²), võrreldes variandiga 3. 

Kruuskatte: ~ +26% rohkem (789 m²), võrreldes variandiga 3. 

Mullatööd:   süvend +46% rohkem (271 m³), võrreldes variandiga 3. 

täidend -21% vähem (833 m³), võrreldes variandiga 3. 

Täiendava maa võõrandamise vajadus: ~-66% vähem (2317 m²), võrreldes variandiga 3. 

 

Ülesõitude variandid, reastatuna ehitusmahtude suuruse järgi, alates väiksemast ja 

lõpetades suuremani: 

1 – vähim ehitusmaht – ülesõidu variant 1 – praeguse ülesõidu asukohal. 

2 – keskmine ehitusmaht – ülesõidu variant 3 – Antsuküla tee pikendusel. 

3 – suurim ehitusmaht – ülesõidu variant 2 – Ellamaa jaama tee pikendusel.  
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8.3 Sealõpe tee otseühendus riigimaanteele nr 9 Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla 

1. Sealõpe tee variandi 2a võrdlus variandi 2b suhtes. 

Kruuskate: ~ +1% rohkem (42 m²), võrreldes variandiga 2b. 

Mullatööd:   süvend +8% rohkem (8 m³), võrreldes variandiga 2b. 

täidend -15% vähem (620 m³), võrreldes variandiga 2b. 

Täiendava maa võõrandamise vajadus: ~+7% rohkem (389 m²), võrreldes variandiga 2b. 

2. Sealõpe tee variandi 2b võrdlus variandi 2c suhtes. 

Kruuskate: ~ -1% vähem (35 m²), võrreldes variandiga 2c. 

Mullatööd:   süvend -10% vähem (10 m³), võrreldes variandiga 2c. 

täidend +26% rohkem (1473 m³), võrreldes variandiga 2c. 

Täiendava maa võõrandamise vajadus: ~-56% vähem (7005 m²), võrreldes variandiga 2c. 

3. Sealõpe tee variandi 2a võrdlus variandi 2c suhtes. 

Kruuskate: ~ +0,2% rohkem (7 m²), võrreldes variandiga 2c. 

Mullatööd:   süvend -2% vähem (2 m³), võrreldes variandiga 2c. 

täidend -38% vähem (2093 m³), võrreldes variandiga 2c. 

Täiendava maa võõrandamise vajadus: ~-53% vähem (6616 m²), võrreldes variandiga 2c. 

 

Sealõpe tee variandid, reastatuna ehitusmahtude suuruse järgi, alates väiksemast ja 

lõpetades suuremani: 

1 – vähim ehitusmaht – Sealõpe tee variant 2b – on kohaldatud riste variandi 1b korral (maantee 

üle raudtee), mis on suurima ehitusmahuga ja mille puhul säilitatakse tankla ja alajaam. 

2 – keskmine ehitusmaht – Sealõpe tee variant 2a – on kohaldatud riste variandi 1a korral 

(maantee üle raudtee), mille puhul likvideeritakse tankla ja alajaam. 

3 – suurim ehitusmaht – Sealõpe tee variant 2c – riste variandi 2 korral (raudtee üle maantee), 

mis on vähima ehitusmahuga. 

 

Sealõpe tee variandid 2a, 2b ja 2c on kohandatud vastavalt raudtee ja riigimaantee nr 9 Ääsmäe-

Haapsalu-Rohuküla riste eri variantidele, selles mõttes neid valida ei saa. 

 

Sealõpe tee variant 1 on tee, mis tuleb paratamatult rajada. Seepärast ei ole seda siin teiste 

variantidega võrreldud. 


