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1

SISSEJUHATUS
AS Lääne Raudtee (rg-kood 12831723) esitas 07.08.2017 Nissi Vallavalitsusele
projekteerimistingimuste taotluse raudtee taastamise ehitusprojekti koostamiseks ca
4,8 km pikkusel lõigul Harju maakonna piirist kuni Turba peatuskohani (ehk rajatava
Riisipere-Turba raudteeni). 23.11.2017 esitas AS Lääne Raudtee täiendavalt ka taotluse
keskkonnamõju hindamise (KMH) algatamiseks nimetatud raudteetrassi osas. 28.02.2019
sõlmisid AS Lääne Raudtee, SA Läänemaa ja AS Maves kolmepoolse kokkuleppe, mille
kohaselt on SA Läänemaa võtnud üle AS Lääne Raudtee funktsioonid arendajana
ülalviidatud KMH menetluses alates 1.01.2019.
Turba-Risti raudteeliini Harju maakonda jääva lõigu keskkonnamõju hindamine algatati
Saue vallavalitsuse poolt 29. novembri 2017. a korraldusega nr 909. Keskkonnamõju
hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 6 lg 1 p 14 järgi on uue
raudteeliini ehitamine olulise keskkonnamõjuga tegevus, mille korral peab otsustaja
algatama keskkonnamõju hindamise. KeHJS § 11 lg 3 kohaselt algatatakse § 6 lg 1
nimetatud tegevuse korral kavandatava tegevuse KMH selle vajadust põhjendamata.
Käesolev KMH aruande eelnõu on koostatud järgides Keskkonnamõju hindamise ja
keskkonnajuhtimissüsteemi seadust (KeHJS, RTI, 24.03.2005, 15, 87; viimane muudatus
RT I, 03.07.2017, 14). KMH protsess viiakse läbi vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale
seadusandlusele ja heale tavale1. KMH eesmärgiks on hinnata võimalikke negatiivseid ja
positiivseid mõjusid keskkonnale, mis kaasnevad raudtee ehitamise ja käitamisega Harju
maakonnas 4,8 km lõigul Lääne- ja Harjumaa piirist kuni Turba peatuskohani valdavalt
ajaloolises Keila-Haapsalu raudteekoridoris.
Raudteeühenduse

taastamise

eesmärgil

Riisipere-Haapsalu-Rohuküla

liinil

on

keskkonnamõju strateegiline hindamine keskkonnamõju hindamise täpsusega läbi viidud
Lääne maakonna piires. 2018. aastal hinnati Riisipere-Turba raudteeühenduse
keskkonnamõjusid2. Rongiliikluse taastamine Riisipere-Turba lõigul on kooskõlas Harju
maakonnaplaneeringu ja arenguvisiooniga, mis näeb ette Tallinna-Haapsalu-Rohuküla
raudtee taastamist. Lääne maakonnas on koostatud raudtee taastamise jaoks
teemaplaneering.
Ehitusseadustiku tähenduses on raudtee taastamise näol tegemist ehitusloakohustusliku
raudteerajatise püstitamisega, kusjuures detailplaneeringu koostamise kohustus puudub,
kuid raudteerajatise ehitusprojekti koostamiseks on nõutavad projekteerimistingimused.

1

https://www.eaia.eu/kemu/heatava

2

AS Eesti Raudtee Riisipere -Turba raudtee keskkonnamõjude hindamise aruanne. Projekt

number 17-KV-28. Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ. 2018. Vastavaks tunnistatud
Tehnilise Järelevalve Ameti 03.07.2018 käskkirjaga nr 8-6/18-020.
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KeHJS § 7 p1 kohaselt käsitletakse projekteerimistingimusi tegevusloana, mistõttu
otsustajaks (tegevusloa andjaks) on projekteerimistingimuste andja, kelleks EhS § 28
kohaselt on kohaliku omavalitsuse üksus.
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2

KAVANDATAVA TEGEVUSE EESMÄRK JA ASUKOHT
Kavandatava tegevuse eesmärk on rongiühenduse taastamine Turba peatuskohast Harju
maakonnas Risti peatuskohani Lääne maakonnas (Joonis 1 ja Joonis 2). Kuna Lääne
maakonna piirides on varem läbi viidud keskkonnamõju strateegiline hindamine KMH
põhjalikkusega ja Riisipere-Turba lõigus on läbi viidud KMH, siis keskendutakse
käesolevas töös üksnes Turba ning Harju- ja Läänemaa piiri vahele jäävale 4,8 km lõigule
ajaloolises Riisipere-Haapsalu raudteekoridoris.
Raudteetrass Turba ning Harju- ja Lääne maakonna piiri vahel projekteeritakse üheteelise
1524 mm raudteena, mis on täies pikkuses elektrifitseeritud, koos peatuskohtade ja
juurdekuuluva toetava infrastruktuuriga optimaalses ulatuses.
Raudteerajatise kavandamisel lähtutakse nii reisirongi-, kiirreisirongi- (kuni 160 km/h3)
kui ka kuni 32-tonnise teljekoormusega kaubarongiliikluse toimimiseks vajalikest
nõuetest (seadusandlusest ja tehnilistest dokumentidest). Kavandatav raudteerajatis on
sobilik eelnimetatud veeremite liikluseks. Käsitletavale alale nähakse ette üks reisirongi
peatuskoht (Ellamaal), kuid ei planeerita kaubaterminaale ega muid kaubaveoga seotud
rajatisi. Perspektiivsed uued kaubajaamad asuksid Läänemaal. Käesoleva keskkonnamõju
hindamise raames ei ole võimalik komplekselt hinnata kaubavedudega kaasnevaid
keskkonna-mõjusid, sest nende tüüp ja maht ei ole teada. Küll aga arvestati KMH raames
läbi viidud mürauuringus ka perspektiivsete kaubarongide põhjustatud müraga. Juhul,
kui selgub kaubaveo nõudlus ning veetavad kaubagrupid ja mahud, võib osutuda
keskkonnauuringute vajalikkus.

3

Rongiliikluse kavandamisel, mille kiirus jääb üle 140 km/h, tuleb lähtuda Majandus- ja

kommunikatsiooniministri 9. juuli 1999. a määruse nr 39 „Raudtee tehnokasutuseeskirja
kinnitamine” Lisast 5.
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Joonis

1

Riisipere-Haapsalu-Rohuküla

ülevaatekaart

raudteelõikude

kaupa.

Aluskaart: Maa-amet

Joonis 2 Kavandatav raudteelõik Turbast Lääne maakonna piirini. Aluskaart: Maaamet
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3
3.1

KAVANDATAV TEGEVUS JA SELLE REAALSED ALTERNATIIVID
Kavandatava tegevuse kirjeldus
Tehniliselt projekteeritakse raudtee selliselt, et see ühtiks täna Riisiperes (tulevikus
Turbas) lõppeva elektriraudteega. Raudtee projekteerimisel ja rajamisel juhindutakse EL
poolt kehtestatud tehnilistest nõuetest raudteele: EK direktiiv nr 1299/2014/EÜ (tuntud
ka kui INF TSI), EK direktiiv nr 1300/2014/EÜ (tuntud ka kui PRM TSI) ja EK direktiiv nr
1301/2014/EÜ (tuntud ka kui ENE TSI). Eesti raudteesüsteemi eripärasid silmas pidades
juhindutakse ka Raudtee tehnokasutuseeskirjast, korrast СНиП (Строительные нормы и
правила. Свод правил железные дороги колеи 1520 мм) ning vajadusel korrast RATO
(ratatekniset

ohjeet).

Ülesõitude

ja

ülekäikude

puhul

juhindutakse

Raudtee

tehnokasutuseeskirjast. Detailsemalt:
•

Tee projekteerimise normid, redaktsiooni jõustumise kp: 01.07.2015

•

Raudteed rööpmelaiusega 1520 mm ehitusnormid ja projekteerimine СНиП
32-01-95 (Moskva, 1995)

•

Raudteed rööpmelaiusega 1520 mm СТН Ц-01-95ю (Moskva, 1995)

•

Muldkeha projekteerimine raudteedel rööpmelaiusega 1520 mm (Moskva,
1996)

•

Raudtee ülesõidud – raudtee tehnokasutuseeskirja kinnitamine, lisa 4
Raudteeülesõidukoha ehitamise, korrashoiu ja kasutamise juhend.

Kavandatava tegevuse tehnilised andmed
Raudtee ehitatakse vastavalt kaubaveo vajadustele - teljekoormusele kuni 32 tonni.
Muldkeha ja raudtee pealisehitise konstruktsioon ja spetsifikatsioon
•

Muldkeha koosneb lubjakivikillustikust ja liivast. Muldkeha pealmine laius on
sirgetel valdavalt kuni 7,6 m. Alumine laius sõltub pinnareljeefist ja muldkeha
kõrgusest.

•

Graniitkillustikballast fraktsiooniga 31,5–63,0 mm liiprite all 35 cm kihina,
ballastiprisma ülemine laius sirgetel on 3,85 m ja kalle äärtel 1:1,5. Ballastprisma
alumine laius on 4,9 m.

•

Raudbetoonliiprid.

Epüür

1840 tk/km

sirgetel,

2000 tk/km

kõveratel.

Komplektis koos elastse rööpakinnitussüsteemiga.
•

Rööpad 60E-1. Kokkukeevitatud pikkrööpad.

•

Pööranguid ei ole.

•

Rööpmelaius on 1524 mm.
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•

Pealisehitise (graniitkillustik, liiprid ja rööpad) paksus rööpapea ülaosa tasemest
on 0,757 m.

•

Teepeenra laius mõlemal pool rööbasteed on vähemalt 0,5 m.

•

Mõlemale poole muldkeha rajatakse kraavid, mis tagavad nõuetekohase
drenaaži. Võimalusel kasutatakse olemasolevaid kraave, mis puhastatakse.
Vajadusel (muldkeha laienemine) rajatakse uued.

Raudtee tüüpristlõige on näidatud alloleval skeemil.
7,6
3,9
2,7

graniitkillustikust ballast – 35 cm
kruusliivast muldkeha ülemine kiht – ca 35 cm
peenliivast vahekiht – ca 50 cm
muldkeha

Joonis 3 Raudtee tüüpristlõige 4
Peatuskohad
•

Üks peatuskoht: Ellamaal.

•

Madal reisijate ooteplatvorm (ääreplatvorm) pikkusega vähemalt 36 m ja
sügavusega vähemalt 3,0 m. Ooteplatvormi ülemise serva kõrgus rööpapea
ülaosa tasemest on 0,55 m. Ooteplatvormi konstruktsioon lahendatakse
projekteerimise

käigus. Juhindutakse Eesti Standardist „Raudteealased

rakendused. Reisijate ooteplatvormid“.
•

Ohuala laius ooteplatvormidel on vähemalt 1,5 m. Ooteplatvormiga külgnev
territoorium heakorrastatakse ooteplatvormi ekspluatatsiooniks vajalikus
mahus (sh juurdepääsutee või -teed ooteplatvormile). Ooteplatvorm ja
juurdepääsutee või -teed valgustatakse.

•

Ooteplatvormi otsa ja raudteeülekäigukoha vaheline kaugus on vähemalt 5 m.

Ülesõidud ja ülekäigud

4

•

Olemasolevaid raudtee koridori ja maanteede ristumisi vt ptk 5.2:

•

Isetekkelised raudtee ületuskohad suletakse.

Ellamaa piirkonna raudteede ja teedevõrgu eskiisprojekt/kontseptsioon. Reaalprojekt OÜ. 2019
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•

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on muutnud määrust, mis lubab
nüüd põhjendatud juhtudel rajada üksteisele lähemal kui 2 km asuvaid uusi
ülesõite ka samatasandilistena. Käesolevas töös on kõige väiksem vahemaa
kahe planeeritava ülesõidu vahel ca 1,8 km.

•

Raudteeülekäigukohad valitakse välja koostöös Saue vallaga ning lahendatakse
projekteerimise käigus.

Sillad ja truubid
•

Sillad ja truubid rekonstrueeritakse või asendatakse uute truupidega. Tehnilised
lahendused koostatakse raudtee projekteerimise käigus.

Elektrifitseerimine
•

Kavandatav raudtee rajatakse täielikult elektrifitseerituna – ühele poole
raudteed rajatakse postid kontaktvõrgu tarbeks, mis koosneb tugedest ja
konstruktsioonidest,
võimendusjuhtmetest

kontaktriputustest,
ning

armatuurist

kontakt-,
ja

toite-

spetsiaalsetest

ja

osadest.

Projekteerimisel otsustatakse, kas kontaktvõrgu abil tagatakse ka elekter
peatuskoha ning ülesõitude ja -käikude valgustuseks.
•

Kontaktjuhe on 120 mm2 ristlõike pindalaga vaskjuhe.

•

Kontaktjuhtme riputamise kõrgus on vähemalt 5,75 m (ülesõitudel vähemalt
6,00 m) rööpapea ülaosa tasemest.

•

Kasutatakse

kompenseeritud5

kontaktriputuse

süsteemi.

Suurim

kontaktriputuse sildeava on 70 m, tuule eest vähekaitstud kohtades ja
metsapiirkondades kõrgusega 5–10 m mitte rohkem kui 60 m, avatud
piirkondades mitte rohkem kui 40 m.
•

Alalisvoolu elekterveo süsteemi toiteskeem peab tagama vooluvõtturil
pingetaseme vähemalt 2,7 kV. Kontaktvõrgu toide on ühepoolne AS Eesti
Raudtee Riisipere veoalajaamast (rajamisel).

Raudteed ümbritseb kaitsevöönd. Raudtee kaitsevööndi ulatus vastavalt kehtivale
ehitusseadustikule on 30 m välimise rööpa telgjoonest. Projekteerimise või ehitamise
käigus võib ilmneda asjaolusid, mille tõttu on vaja raudtee trassi nihutada.
Keskkonnamõju hindamise käigus arvestatakse võimalusega raudteetrassi nihutada kuni
5 m ühele või teisele poole praegusest telgjoonest ja kavandatud õgvendusest.
Rongiliikluse sageduseks arvestatakse esialgu 8 rongipaari ööpäevas, s.t raudteelõiku
läbib 16 rongi.

5

http://www.evr.ee/sites/default/files/pildid/4._TE_lisa.pdf
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3.2

Alternatiivid
Kavandatava tegevuse eesmärk on ühendada Riisiperest Turbani rajatav raudtee
Läänemaa piirilt Haapsaluni ja Rohukülani rajatava raudteega. Seega peab ühendus
algama Turbas ja lõppema Läänemaa piiril Ellamaal. Raudtee on hinnataval lõigul pea
täies ulatuses sirge ja on plaanitud ajaloolisele raudtee tammile. Raudtee koridori või
geomeetria olulise muutmise vajadus hinnataval lõigul puudub.
Tehnilisetest põhjustest lähtuvalt on hinnataval lõigul eskiisprojekti tasandil6 läbi
projekteeritud kolm alternatiivide paketti (vt Joonis 4).

alternatiivide piirkond A

alternatiivide piirkond B

alternatiivide piirkond C

alternatiivide piirkond A
alternatiivide piirkond D
Joonis 4 Lahendust vajavad ristumised ja ligipääsud elamutele Ellamaa piirkonnas.
Aluskaart: Maa-amet

Alternatiivsete alade katastriüksused on näidatud allolevatel joonistel (Joonis 5 ja Joonis
6).

6

Ellamaa piirkonna raudteede ja teedevõrgu eskiisprojekt/kontseptsioon. Reaalprojekt OÜ. 2019
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Joonis 5 Katastriüksused ja teed Ellamaal (ala A)
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Joonis 6 Katastriüksused ja teed Ellamaal (alad B ja C)
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Piirkond A: Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla maantee (riigi maantee nr 9) ristumine
raudteega (projektis „Raudtee ja riigimaantee nr 9 Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla
eritasandiline riste“).
Alternatiiv A-1a (projektis variant 1a): Maanteeviadukt. Maantee tõstetakse ja selle telge
nihutatakse Põllusmaa kinnistu suunal mahus, mis on vajalik ja võimalik, selleks, et Nurga
kinnistu riive oleks minimaalne. Tõstetud muldega osa ei ulatu Puukooli tee ristmikuni.
Tekib täiendava maa saamise vajadus 8 kinnistult, sh täielikult kasutatakse ära ühtse
teenindusalana toimivad Kütusetankla ja Kaupluse katastriüksused (Joonis 5 ja Joonis 7).
Rajatakse uus kogujatee Põllusmaa katastriüksusele paralleelselt maanteeviaduktiga, mis
tingib eskiisprojekti kohaselt täiendava maa saamise vajaduse 4 kinnistult (need kattuvad
viadukti jaoks vajaliku 8 kinnistuga). Viti-Jakobi kinnistu edalanurgas paiknev Meldema
alajaam tuleb üle viia uude kohta. Eskiisprojekti kohaselt on täiendava maa koguvajadus
selle alternatiivi realiseerimiseks 21,3 tuhat m².
Ääsmäe

Haapsalu
Joonis 7 Piirkond A alternatiiv 1a
Alternatiiv A-1b (projektis variant 1b): Maanteeviadukt, (Joonis 5 ja Joonis 7). Maantee
tõstetakse ja selle telg viadukti harjal nihutatakse 30 m lääne suunas, mis on vajalik ja
võimalik, selleks, et kütusetankla ja kaupluse kinnistud jääksid puutumata. Mullet tuleb
tõsta ka Puukooli teega ristumisel, mistõttu tuleb tõsta ka Puukooli tee mullet. Rajatakse
uus kogujatee Põllusmaa ning kütusetankla ja kaupluse kinnistutele paralleelselt
maanteeviaduktiga, mis tingib täiendava maa saamise vajaduse 1 kinnistult (so lisanduv
kinnistu viadukti jaoks vajalikule 5 kinnistule). Kütusetankla ja kauplus jääksid
maanteeviadukti alla/varju. Viti-Jakobi kinnistu edalanurgas paiknev Meldema alajaam
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jääb samasse asukohta, kuid selle juurde tuleb põhjasuunast piki maanteeviadukti rajada
uus kogujatee, mis tingib eskiisprojekti kohaselt täiendava maa saamise vajaduse 1
kinnistult (see kattub viadukti jaoks vajaliku 5 kinnistuga). Eskiisprojekti kohaselt on
täiendava maa koguvajadus selle alternatiivi realiseerimiseks ca 29,1 tuhat m².

Joonis 8 Piirkond A alternatiiv 1b
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Positiivsed küljed

Negatiivsed küljed
Kohaliku maakasutuse suurem muutus
(tankla ja kaupluse juurdepääsu

Raudtee pikiprofiil ideaalsem (puuduvad
suured kalded).

muutumise tõttu suur tõenäosus
klientuuri oluliseks vähenemiseks).

Võimalik, et väiksem ehitusmaksumus

Mõlema variandi (a ja b) korral on tankla

(siiski samas suurusjärgus alternatiiviga

ja kaupluse säilitamine küsimärgi all.

ehk variandiga raudtee üle maantee).

Ehitusaegsed suured häiringud liiklusele.

Rajatava taristu väiksemad
stabiilsusküsimused turba alal.

Suurem täiendav maavajadus
(eskiisprojekti kohaselt variant 1a – ca
21,3 tuh m², variant 1b – ca 29,1 tuh m²).

Võimalik on projekteerida alternatiiv, mis jääb nö alternatiivide A-1a ja A-1b vahele, et
otsida paremat kompromissi maa vajaduse osas Põllusmaa ja Nurga kinnistutelt (st
sellisel juhul oleks maad vaja mõlemalt kinnistult). Ülaltoodud positiivseid ja negatiivseid
külgi selline vahealternatiiv ei muudaks.
Alternatiiv A-2 raudtee üle maantee (projektis variant 2): raudtee üle maantee nii, et
maantee kõrgust ei muudeta.

Joonis 9 Piirkond A alternatiiv 2

Tallinn, 23. august 2019

16

Raudtee rajamine lõigul Turbast Harju- ja Lääne maakonna piirini ajaloolises Keila-Haapsalu raudtee
MAVES

koridoris. Keskkonnamõju hindamise aruande eelnõu.

Positiivsed küljed

Negatiivsed küljed
Turba alal suur mullatööde maht raudtee

Kohaliku liikluskeskkonna väiksem

alusehitise stabiilsuse tagamiseks.

muutmine.

Võimalik, et suurem ehitusmaksumus

Väiksem täiendav maavajadus

(kuid suurusjärgus sarnane alternatiivile

(planeeritav raudtee muldkeha jääb oleva

ehk variandile maantee üle raudtee).

raudtee maa-ala piiridesse).

Projekteerimisel ja ehitamisel olev

Väiksem ehitusaegne häiring

kõrgepinge õhuliin tuleb planeerida

põhimaantee liiklusele.

kulgema üle kõrgema raudtee.

Piirkond B (projektis „Sealõpe tee“): Sealõpe tee ristumine raudteega tekkis pärast
rongiliikluse katkemist Riisipere-Haapsalu vahel. Raudtee taastamisel ülesõitu sinna
rajada ei ole võimalik. Sarnaselt on tekkinud isetekkeline ülesõit raudtee tammist
Tõrvasalu kinnistu juures. Raudtee taastamisel oleks ülesõit selles koridoris mõeldav
alternatiivi C-3 korral.
Alternatiiv B-1 (projektis variant 1): Ellamaal raudteest loode poole jäävatele elamutega
katastriüksustele (Sealõpe, Nõmmealuse ja Tõrvasalu) juurdepääsu rajamine raudteega
paralleelse kogujateega, mis viib Lepaste teeni, sh kasutatakse ka olemasolevat
Tõrvaaugu teed. Kogujatee pikkus eskiisprojekti kohaselt 856 m. Kogujatee rajamiseks
tekib eskiisprojekti kohaselt täiendava maa saamise vajadus 1 kinnistult ca 0,7 tuh m².
Juhul kui valik langeb alternatiivile C-3, siis eskiisprojekti kohaselt täiendava maa saamise
vajadus samalt kinnistult suureneb ca 3,5 tuh m²-ni.
Positiivsed küljed

Negatiivsed küljed

Lühem tee Ellamaa keskusesse ja

Teekond Turba suunas pikeneb.

rongipeatusesse.

Alternatiiv B-2 (projektis variant 2): Ellamaal raudteest loode poole jäävatele elamutega
kinnistutele

(Sealõpe,

põhimaanteega

Nõmmealuse)

paralleelse

juurdepääsu

kogujateega,

mis

viib

rajamine

raudtee

ja

riigi

Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla

maanteeni. Ristumine riigi põhimaanteega tuleb ohutusest tulenevalt planeerida esimese
olemasoleva ristumise juurde. Täiendavalt tuleb planeerida juurdepääs Tõrvasalu
kinnistule Tõrvaaugu tee ja alternatiivis B-1 kujutatud uue tee osa kaudu ca 350 m.
Alternatiivil B-2 on projekteeritud kolm ala-alternatiivi, mis sõltuvad valikust alternatiivide
A-1a, A1b ja A-2 vahel. Sõltuvalt ala-alternatiivist on alternatiivi B-2 kogujatee pikkus
eskiisprojekti kohaselt 1218-1230 m ja täiendava maa saamise vajadus 1–4 kinnistult 5,4–
12,5 tuh m².
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Positiivsed küljed

Negatiivsed küljed
Pikem tee Ellamaa keskusesse ja
rongipeatusesse.

Sealõpe ja Nõmmealuse kinnistutel

Nõuab kinnistute võõrandamist suuremas
mahus.

lühem teekond Turbasse.

Suurem tee-ehitusmaht.

Võimaldab ühendust rohkemate
katastriüksustega (millel praegu elumaju

Alternatiivi B-2 rajamine ei kaota sisuliselt

pole).

vajadust B-1 järele, sest vastasel korral on
Sealõpe ja Nõmmealuse Ellamaast
sõiduteed pidi ära lõigatud (tekib väga
suur ring).

Piirkond C (projektis „Ellamaa jaama tee / Lepaste tee raudtee ülesõit“)
Alternatiiv C-1 (projektis variant 1): Ülesõit ajaloolise ülesõidu asukohas mööda Lepaste
tee/Ellamaa jaama teed (Joonis 10);

Joonis 10 Piirkond C alternatiiv 1
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Positiivsed küljed

Negatiivsed küljed

Säilitab sisuliselt olemasoleva
väljakujunenud liiklusolukorra,
muudatused kohalike elanike jaoks on

Lahendus eeldab luba Tehnilise

minimaalsed.

Järelevalve Ametilt, kuna ei vasta

Rajamisega kaasnevad maavõõrandused

ülesõidu nähtavuskolmnurga nõuetele.

on kõige väiksemad, eskiisprojekti

Arvestades kohapealset ajalooliselt

kohaselt 1 kinnistult 0,5 tuh m²).

väljakujunenud asustust, ei ole võimalik

Parim nähtavus ülesõidult võrreldes

sirget maanteelõiku enne ülesõitu.

teiste alternatiividega.

tagada raudteest kagus 50 m pikkust

Ehitusmaksumus on vähim.
Alternatiiv C-2 (projektis variant 2): Ellamaa jaama tee otse ülesõit tegemata kurvi
edelasse (Joonis 11);

Joonis 11 Piirkond C alternatiiv 2
Positiivsed küljed

Negatiivsed küljed

Vähim teepikkus liiklejale Ellamaalt

Raudteeülesõidul on problemaatiline

läbisõidul, teepikkus lüheneb ~260m
võrreldes oleva teega.

nõutud nähtavuste tagamine, kuna
ületuskohas on raudtee süvendis ning ka
plaanikõveral; alternatiivina võib kaaluda
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Positiivsed küljed

Negatiivsed küljed
maanteeviadukti, kuid see suurendab
ehitusmaksumust kordades ning mulle
(kõrgus kuni 8m) hakkab varjama valgust
piirnevatele kinnistutele7.
Rajada tuleb täiesti uus teekoridor läbi
eramaade.
Suurim täiendav maavajadus
eskiisprojekti kohaselt 2 kinnistult kokku
4,8 tuh m².
Ehitusmaksumus on suurim.

Alternatiiv C3 (projektis variant 3): Ülesõit raudteega paralleelselt kulgevale Antsuküla
teele ja sealt Ellamaa jaama teele (Joonis 12).

Joonis 12 Piirkond C alternatiiv 3

7

KMH eksperdi hinnangul 8 m mulle siiski päikest oluliselt ei varja. Südatalvel tõuseb päike

kagust ja loojub edelasse, mistõttu tee muldest lääne pool olevad elamuid (Vallimaa, Mundri,
Pärna, Sireli, Reimani) mulle ei varjuta. Südasuvel, kui päike tõuseb kirdest, on raudteest kagusse
ja sõiduteest edelasse jäävate katastriüksustel (Vallimaa, Mundri, Pärna) vari hommikul kella 4 ja
5 vahel.
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Positiivsed küljed

Negatiivsed küljed
Antsuküla tee, mis läbib tervet Ellamaa
asulat, on pikk, käänuline ja kitsas ning
kulgeb loogeldes läbi elamurajooni, enne
kui jõuab ristumiseni mnt 9 ÄäsmäeHaapsalu-Rohukülaga. Juhul kui
transiitliiklus Lepaste suunal kulgeks
mööda seda teed, läbi elamurajooni,
kaasneks sellega kohalikele elanikele
täiendav müra ning
liiklusohutusprobleemid hoonete lähistel.

Lühim raudteeületus Ellamaa

Vältimaks transiitliiklust läbi elamurajooni,

tiheasustuspiirkonna jaoks ja Lepaste

tuleks transiitliiklus suunata raudteega

küla elanike jaoks (teepikkus Ellamaa

paralleelselt kulgevale Antsuküla tee

keskusest väheneb ~490 m võrreldes

osale ja seejärel Ellamaa jaama teele kuni

oleva teega).

ristumiseni maanteega 9 Ääsmäe-

Suhteliselt väike täiendav maavajadus,
eskiisprojekti kohaselt 1 kinnistult 3,5 tuh
m²).

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 (~200 m
pikkune lõik), nii et see kannataks ka
transiitliiklust kuni Lepaste teeni (olev tee
ei pruugi olla piisava kvaliteediga).
Koostatud eskiisis ei ole neid mahte
tööde hulka arvestatud.

Piirkond D: raudteeõgvendus (vt Joonis 13).
Alternatiiv D-1 raudteeõgvenduse rajamine (raudtee telg nihkub praegusega võrreldes
kuni 6 m);
Positiivsed küljed

Negatiivsed küljed

reisirongid saaksid sõita kiirusega kuni

ehitustööde maht võib osutuda

160 km/h

mõnevõrra suuremaks
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Alternatiiv D-2 raudteeõgvendusest loobumine.
Positiivsed küljed

Negatiivsed küljed

ehitustööde maht võib osutuda

reisirongid saaksid sõita kiirusega kuni

mõnevõrra väiksemaks

140 km/h

Joonis 13 Õgvenduse piirkond Lääne- ja Harjumaa piiril. Aluskaart: Maa-amet
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4

MÕJU PROGNOOSIMISE JA HINDAMISE MEETODID
Keskkonnamõju hindamisel lähtuti KeHJS § 40-st.
KMH peamine eesmärk on leida optimaalseim lahendus kolme valdkonna vahel:
1. looduskeskkond;
2. inimene ja kultuuriväärtused;
3. majanduslik otstarbekus.
Esimese etapina hinnati kavandatava tegevuse ja selle alternatiivide vastavust
õigusnormidele (looduskaitseseadus, veeseadus, välisõhu kaitse seadus, jäätmeseadus,
metsaseadus). Õigussüsteemile mitte vastavad alternatiivid eemaldatakse edasisest
hindamisest. Siia hulka kuulub muuhulgas vajadus vältida kaitsealuste liikide leviala
ülearust vähendamist.
Järgmiseks hinnati alternatiive kvantitatiivselt ja kvalitatiivselt.
Kvantitatiivselt oli antud tegevuse juures hinnatav raudteekasutamisest tekkiv
müratase, raadamise pindala, koormatud elamumaa pindala, alternatiivide maksumuse
erinevus. See tähendab, et mõju esitatakse numbrilise väärtusena.
Kvalitatiivselt oli antud tegevuse juures hinnatav rohevõrgustiku toimimine, oht
linnustikule, inimese liikumisteede muutus, raudteega avanevad võimalused, teede
rikkumine. See tähendab, et antakse mõju hinnang ning võrreldakse teiste
alternatiividega.

Hindamise põhimõtted olid järgmised:
Inimesele on ühest küljest soodsam, kui raudteetrass kulgeb läbi tiheasustusala, et tal
oleks võimalikult mugav rongile minna, teisest küljest põhjustab raudtee paiknemine
tiheasustuses seal elavatele inimestele ebameeldivaid häiringuid müra ja vibratsiooni
kujul. Tiheasustusalal on suurem vajadus rajada ülesõite ja ülekäike, mis teeb rongiliikluse
ohtlikumaks.
Looduslikult on ühest küljest lühem (sirgem) raudteetrass eelistatum kuna seda vähem
loodust jääb tehnogeense objekti mõjualasse. Olulisem on vältida kaitstavate liikide
elupaikade läbimist või hävimist kui tavalooduse läbimist või hävimist.
Majanduslikust

otstarbekusest

lähtudes

peaks

trass

olema

võimalikult

sirge,

võimaldamaks projekteerida reisirongidele projektkiiruse kuni 160 km/h.
Kõikidele olulistele negatiivsetele mõjudele pakuti võimalusel välja leevendusmeetmed.
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Mõju hindamine põhines olemasolevate andmete analüüsil. Kasutati Maa-ameti
kaardiserveris olevaid teemakaarte ning EELIS andmebaasi. Andmete analüüsimiseks ja
visualiseerimiseks kasutati vajadusel kaardiprogramme.
Teostatud uuringud, mida kasutati KMH-s:
•

Kahepaiksete ja roomajate elupaigad planeeritaval Riisipere-Haapsalu-Rohuküla)
raudteetrassil, OÜ Rewild, töö nr 2015-4

•

Eksperthinnang Riisipere-Haapsalu raudtee ehitamise mõjude kohta Mustjärve
raba loodusala kaitse-eesmärkidele ja Annamõisa metsise püsielupaiga
seisundile. (FIE Renno Nellis, detsember 2014);

•

Ehitusgeoloogilise uurimistöö aruanne Riisipere-Haapsalu raudtee RiisipereTurba ja Ellamaa raudteelõigud, Nissi vald Harju maakond, Rakendusgeodeesia ja
Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ Töö nr GE-2205; veebruar 2019

•

Uurimistöö

aruanne

Riisipere-Ellamaa

raudteelõigul

topo-geodeetilised

uurimistööd, Harju maakond. Nissi vald, Riisipere, Turba, Ellamaa Töö nr TT-4436.
•

Lääne maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Riisipere-Haapsalu-Rohuküla
raudteetrassi koridori asukoha määramine" keskkonnamõju strateegiline
hindamine (AS Maves 2015);

•

Rail Baltic maakonnaplaneeringute KSH aruanne (OÜ Hendrikson & Ko 2017) ning
selle projektiga seotud uuringud.

•

Raudteeliikluse taastamine Turba-Ellamaa lõigul. Mürauuring. Estonian, Latvian &
Lithuanian Environment OÜ. 2019

Läbi on viidud ja vastavaks tunnistatud Riisipere-Turba vahelise raudtee lõigu
keskkonnamõju hindamine.8
KMH raames koostati eskiisprojekt raudtee ja maanteede ristumiste ning ülesõitude
sulgemise tõttu rajatavate ligipääsuteede lahendamiseks9. Ühtlasi pakuti selles
eskiisprojektis välja kaks alternatiivset asukohta reisijate ooteplatvormile ning parkla
asukoht.

8

AS Eesti Raudtee Riisipere -Turba raudtee keskkonnamõjude hindamise aruanne. Projekt

number 17-KV-28. Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ. 2018. Vastavaks tunnistatud
Tehnilise Järelevalve Ameti 03.07.2018 käskkirjaga nr 8-6/18-020.
9

Ellamaa piirkonna raudteede ja teedevõrgu eskiisprojekt/kontseptsioon. Reaalprojekt OÜ. 2019
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Alternatiivide võrdlemisel kasutati järgmisi kriteeriume:
Sotsiaalsed:
•

Müra ja vibratsiooni mõju;

•

Rongiühenduse kiirus;

•

Rajatavate ülesõitude ja -käikude mõju kohalikele;

Majanduslikud:
•

Ehitamise maksumus;

•

Võõrandatava maa pindala;

Looduskeskkondlikud:
•

Risk II kaitsekategooria liikide elupaikadele;

•

Mõju III kaitsekategooria liikide elupaikadele;

•

Mõju looduskeskkonnale, mis ei ole looduskaitseseaduse mõistes kaitse all
(rohevõrgustikud jms).

Kavandataval tegevusel puudub piiriülene mõju.

Alternatiivide võrdlemise metoodika
Erinevalt KMH programmi käigus välja pakutud Saaty meetodist jõudis ekspert
järeldusele, et antud mõjude seisukohast on lihtsamini jälgitav alternatiivide võrdlemine
arutluse teel.
Saaty meetod on tõhusalt rakendatav juhul, kui mitmed alternatiivid erinevad üksteisest
paljude kriteeriumite poolest. Antud juhul on alternatiive üksteisest eristavaid kriteeriume
vähe.

Natura hindamist läbi ei viidud kuna mõju võimalikus raadiuses Natura alasid ei ole.
Lähim, Mustjärve raba loodusala (EE0040212), jääb 700 m kaugusele Läänemaa ja
Harjumaa piirist, mis on ühtlasi ka hinnatava raudteelõigu piir.
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5

EELDATAVALT MÕJUTATAVA KESKKONNA KIRJELDUS

5.1

Asustus ja maakasutus
Plaanitud raudtee jääb üldplaneeringus10 ette nähtud taastatava raudtee alale. Raudtee
jääb kolmele katastriüksusele: Turba-Ellamaa raudtee L1, Turba-Ellamaa raudtee L2 ja
Turba-Ellamaa raudtee L3. Kõigi nende sihtotstarve on transpordimaa.
Raudteelõik läbib kahte asulat: Turba (kust raudteelõik algab) ja Ellamaa.
Ellamaa raudteeõgvendus jääb transpordimaa sihtotstarbega katastriüksuste piiresse.
Õgvendus kõrvalasuvaid elamumaid ei puuduta. Ligi 50 m pikkusel lõigul ulatuks
kaitsevöönd mõne meetri võrra sügavamale Onni katastriüksusele (51801:001:0585).
Ülejäänud ulatuses jääks õgvenduses põhjustatud kaitsevööndi nihe transpordimaale.
Käesoleval ajal kasutatakse olemasolevat raudtee muldkeha kergliiklusteena (Läänemaa
tervisetee). Selle tarbeks on tee pealispind kaetud peenikese kruusakattega. Muldkeha
võib olla kasutatav uue raudtee ehitusmaterjalina. Muldkeha laiendamine on vajalik.

5.2

Taristu
Maanteed
Hinnataval lõigul on viis lõikumist raudteega (Tabel 1).

10

Nissi valla üldplaneering. Kehtestatud Nissi Vallavolikogu 17.04.2014 otsusega nr 13.
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Tabel 1 Lõikumised liikudes Turbast Ellamaa poole:
Tee nimi

Turba-Lehetu

Tee nr

11166

9

Rohuküla
Sealõpe tee

Mitteametlik

tee

maantee

Raudtee
pikett

Kavandatav tegevus
Ristumine planeeritakse ühetasandilisena.

Turba alevik

km46+500m

Täpsem lahendus töötatakse välja
projekteerimise käigus

Põhimaantee

Ellamaa küla

km43+560m

Parim alternatiiv pakutakse välja KMH
aruandes. Detailne lahendus töötatakse välja
projekteerimise käigus.

5180373

-

Ellamaa jaama
tee/ Lepaste

Kõrval-

Asukoht

Ristumine planeeritakse kahetasandilisena.

ÄäsmäeHaapsalu-

Tee liik

Kohalik tee

-

Ellamaa küla

km42+870m

Ellamaa küla, Tõrvalasu

Ülesõitu kasutatakse kokkuleppel

KÜ (51801:001:0219)

raudteetammi omanikuga klausliga, et kui

juures

raudtee taastatakse, siis ülesõit suletakse.
Parim alternatiiv pakutakse välja KMH

Kõrval11169/5180356

maantee /

Ristumine raudteega suletakse.

Ellamaa küla

Kohalik tee

km41+790m

aruandes. Detailne lahendus töötatakse välja
projekteerimise käigus. Võimalik lahendus
võib puudutada riigimaanteed nr 11169.
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Elektriliinid
Raudteetrassiga lõikuvatest elektriliinidest ning sideliinidest osa on maakaablid ning osa
õhuliinid. Liinide asukohtadega arvestatakse projekteerimise ja ehitamise käigus.
Vajadusel tõstetakse ümber plaanitav mast või kaabelliin. Raudteelõigule jääb üks
lõikumine kõrgepingeliiniga Ellamaa külas (Ellamaa-Risti elektriõhuliin L109 110kV,
valdaja Elering AS). Liin rekonstrueeritakse 330/110kV elektriliiniks11. Liini ehituse aluseks
on Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneering „Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV
elektriliini trassi asukoha määramine"12. Planeeringu alusel nihkub liini telg ligi 200 m
Turba suunas.

5.3

Geoloogiline ehitus ja maavarad
Raudtee rajamine on raskem liigniisketel aladel nagu rabad ja sood, kus esineb palju
turvast ja teisi nõrga kandevõimega pinnaseid. Uuringute13,14 põhjal on olemasolev
raudtee muldkeha ühtlaselt tihenenud ja ehitusgeoloogilised tingimused raudtee
rajamiseks rahuldavad.
Uuritud sügavusintervalli alumises osas moodustavad loodusliku pinnakatte möllsavi ja
savimöll, lõiguti ka mölline peenliiv ja keskliiv. Kohati 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.
11

Harku-Lihula-Sindi 330/110 liini rekonstrueerimise ehitustööd juba käivad. Käesoleva KMH-ga

käsitletavasse piirkonda jõuab ehitus 2020. aasta esimeses pooles.
12

Kehtestatud Harju maavanema 02.08.2016 korraldusega nr 1939-k.

https://maakonnaplaneering.ee/128
13

Muldkeha sobivushinnang Haapsalu-Riisipere ja Haapsalu-Rohuküla raudtee võimalikuks

taastamiseks. Ehitusgeoloogilised uurimustööd. Skinest Ehitus AS 2010. Leitav:
http://laane.maavalitsus.ee/raudtee-uuringud
14

Ehitusgeoloogilise uurimistöö aruanne Riisipere-Haapsalu raudtee Riisipere-Turba ja Ellamaa

raudteelõigud, Nissi vald Harju maakond, Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo
OÜ Töö nr GE-2205
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Raudtee-ehitustehnoloogiast tulenevalt, arvestades vajadusega rajada varasemast laiem
alusehitis (eriti alternatiivi A-2 valikul), võib osutuda majanduslikult otstarbekamaks
olemasolev muldkeha lammutada ja ehitada uus nõuetekohane kasutades osaliselt vana
muldkeha ehitusmaterjalina. Sellisel juhul tuleb kindlasti orgaanika maapinnast
eemaldada.
Turba piirkonnas on mitmeid turbamaardlaid (vt Joonis 14).
Turba ja Ääsmäe – Risti – Haapsalu maantee vahel kulgeb raudtee 2,4 km ulatuses üle
Ellamaa turbamaardla15. Raudteega seotud katastriüksusele jäävad maardla plokid 10 ja
11 (Tabel 2) 16
Raudtee katastriüksus piirneb Riisipere IV turbatootmisala teenindusmaaga. Alal
kaevandab Tootsi Turvas. Kaevandamisluba nr KMIN-091 kehtib aastani 2030.
Ääsmäe - Haapsalu - Rohuküla maantee ja Ellamaa vahel kulgeb raudtee 425 m ulatuses
üle Orkjärve turbamaardla17. Raudteega seotud katastriüksusele jääb maardla plokk 1
(Tabel 2).
Tabel 2 Raudtee alla jäävad turbamaardla plokid
Ploki nimi

Orkjärve plokk

Ellamaa Plokk 10

Ellamaa Plokk 11

Hästilagunenud

Vähelagunenud

hästilagunenud

turvas

turvas

turvas

Varu tüüp

Aktiivne

Aktiivne tarbevaru

Keskmine paksus m

1,76

1,1

2,39

177,32

7,07

1 885,21

12,1

1,7

20,6

607 000

3 000

10 363

Kasutusala nimetus

Kogu maardla
pindala ha
Sh raudtee
katastriüksuste all ha
Kogu maardla varu t

15

Registrikaardi nr 202. Pindala 770,95 ha.

16

Maa-ameti maardlate kaardirakendus

17

Registrikaardi nr 481. Pindala 2373,34 ha.
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Piirkonnast on turvast kaevandatud ligi 100 aastat. Osa alast on ammendatud ja jäetud
iseeneslikule taastumisele (inimese poolt rikutud loodusmaastik). Osa turbast asub
raudteetammi all, osa plaanitud tammi laienduse all. Tammi all oleva turba kvaliteet ja
tootmiskõlblikkus pole selge.
MaaPS18 § 14 lõike 2 kohaselt võib Keskkonnaministri volitatud asutus lubada maapõue
seisundit ja kasutamist mõjutavat tegevust üksnes juhul, kui kavandatav tegevus ei
halvenda

maavara

kaevandamisväärsena

säilimise

või

maavarale

juurdepääsu

olemasolevat olukorda või halvendab maavarale juurdepääsu olemasolevat olukorda,
kuid tegevus ei ole püsiva iseloomuga või halvendab maavara kaevandamisväärsena
säilimise või maavarale juurdepääsu olemasolevat olukorda, kuid tegemist on ülekaaluka
avaliku huviga ehitise, sealhulgas tehnovõrgu, rajatise või ehitusseadustiku tähenduses
riigikaitselise ehitise ehitamisega, mille jaoks ei ole mõistlikku alternatiivset asukohta.

Joonis 14 Maavarade maardlad kavandatava tegevuse piirkonnas. Aluskaart: Maa-amet
Maapinnalähedase põhjavee tase sõltub reljeefist ja pinnakattetüübist. Turba aladel on
põhjaveetase maapinna lähedal. Mineraalse pinnasega aladel on see uuringute põhjal
0,5 m sügavusel maapinnast.

18

Maapõueseadus
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5.4

Pinnavesi
Maaparandussüsteemide registrisse kuuluvaid vooluveekogusid kavandatav raudtee ei
ületa. Raudteelõigul on üks sild19 (km46+361m pikkusega 8,0 m) ja üks truup20
(km44+658m). Silla alt juhitakse läbi Turba peakraav (endine Pajujõgi), mis suubub lõunas
asuvasse Ellamaa ojja ja see omakorda Kasari jõkke. Turba kraavi juhitakse Ellamaa
turbamaardla vesi. Muuhulgas ka sellelt alalt, mis jääb raudtee ja Ääsmäe - Haapsalu Rohuküla maantee vahele. Kokkuvõtvalt, vesi juhitakse raudtee põhjapoolsest osast
lõunapoolsesse ossa. Kaardianalüüsi järgi kasutab peakraavi oma eesvooluna ka Tootsi
Turba turbatootmisala.
Truupi kasutatakse vee juhtimiseks raudtee lõunapoosest osast põhjapoolsesse ossa.
Vesi suubub läbi kraavide võrgustiku Kloostri jõkke.
Osaliselt on säilinud raudteetammi dreenivad kraavid, mille suublateks on eelkirjeldatud
veekogud.

5.5

Looduskaitsealused objektid
Turbas on raudteest 300 m kaugusel tiik, mis on III kategooria kaitsealuse looma
rohukonn (Rana temporaria, Joonis 15) ja rabakonn (Rana arvalis, Joonis 16) elupaik.21

19

Ääsmäe - Haapsalu - Rohuküla maanteest 1100 m Turba suunas

20

Ääsmäe - Haapsalu - Rohuküla maanteest 200 m Ellamaa suunas

21

Kahepaiksete ja roomajate elupaigad planeeritaval Riisipere-Haapsalu-Rohuküla)

raudteetrassil, OÜ Rewild, töö nr 2015-4
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Joonis 15 Rohukonn (allikas Vikipeedia)

Joonis 16 Rabakonn (allikas Vikipeedia)
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Ääsmäe – Haapsalu - Rohuküla teega ristumise piirkonnas on raudteetammi servas II
kategooria kaitsealuse taime püst-linalehiku (Thesium ebracteatum) kasvukoht (Joonis
17).22

Joonis 17 Püst-linalehik (allikas iucnredlist.org)
Muid kaitstavaid objekte raudtee teoreetilises mõjuraadiuses ei ole.

5.6

Rohevõrgustik
Roheline võrgustik seob omavahel olemasolevaid kaitse- ja hoiualasid, moodustades nii
katkematu võrgustiku, mis aitab muu hulgas kaasa kaitsealade säilimisele ja toimimisele
ning liikide rändele.23

22

EELIS (Eesti Looduse Infosüsteem - Keskkonnaregister): Keskkonnaagentuur

23

https://www.siseministeerium.ee/et/tegevusvaldkond/ruumiline-

planeerimine/maakonnaplaneeringud
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Harju

maakonna

teemaplaneeringu
24

keskkonnatingimused“

"Asustust

ja

maakasutust

suunavad

järgi on Turba ja Ellamaa asulate vahel turbakaevanduste

piirkonnas rohevõrgustiku tugiala T8. Raudtee läbib seda ligi 2,2 km ulatuses.
Rohevõrgustiku toimimise kaudu avalduvad mõjud loomadele, kes rohevõrgustikku
kasutavad. Teadaolevalt on tegemist metsloomadele olulise liikumiskoridoriga25. Häiritud
liikumine loomade põhiliste elupaikade vahel võib pikas perspektiivis mõjutada loomade
populatsioone.

Joonis 18 Rohevõrgustik. Aluskaart: Maa-amet

5.7

Kultuuriväärtused
Kultuurimälestiste riiklikku registrisse26 kantud objekte eeldatavalt raudtee mõjualasse ei
jää. Lähimad objektid on Kivikalmed registrinumbriga 18589 ja 18591 (290 m), Tuuliku

24

Kehtestatud riigihalduse ministri poolt 09.04.2018 käskkirjaga nr 1.1-4/78

https://maakonnaplaneering.ee/harju-maakonnaplaneering
25

AS Eesti Raudtee Riisipere -Turba raudtee keskkonnamõjude hindamise aruanne. Projekt

number 17-KV-28. Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ. 2018. Vastavaks tunnistatud
Tehnilise Järelevalve Ameti 03.07.2018 käskkirjaga nr 8-6/18-020.
26

https://register.muinas.ee/public.php ja Maa-ameti kultuurimälestiste kaardirakendus

(03.01.2018)
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talu hooned registrinumbriga 27262, 27269 ja 27198 (270 m) Ellamaal ning Ellamaa
elektrijaama maht ja fassaad registrinumbriga 24651 (asub Turbas).
Pärandkultuuri objektidena27 on märgitud raudteetammi ennast, raudtee silda, Ellamaa
raudteejaama, Nõmmealuse saeveskit. Pärandkultuuri objektid ei ole otseselt kaitse all,
kuid on kantud vastavasse registrisse eesmärgiga säilitada teadmisi ajaloolistest
objektidest ja vältida teadmatuse tõttu nende hävitamist.
Ellamaa endise jaamahoone trepil on mälestuskivi (Joonis 19), mis ei kuulu
kultuurimälestiste ega pärandkultuuri objektide hulka.

Joonis 19 Mälestuskivi Ellamaa ooteplatvormil

27

http://loodusegakoos.ee/puuri-uuri/parandkultuur ja Maa-ameti pärandkultuuri

kaardirakendus (3.01.2018)
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6

KAVANDATAVA TEGEVUSE VASTAVUS STRATEEGILISTELE
PLANEERIMISDOKUMENTIDELE JA ÕIGUSAKTIDELE

6.1

Strateegilised planeerimisdokumendid
Üleriigiline planeering „Eesti 2030+“28 märgib, et alles tuleb jätta võimalus taastada
Tallinna–Haapsalu(–Rohuküla) liin. Seepärast ei ole mõttekas raudteetammi hävitada,
raudteemaad kruntida ega anda seda püsivaks kasutamiseks muul otstarbel, mis takistaks
selle hilisemat kasutamist raudteeliikluseks. Reisirongiliiklus on ainus riigisisene
liikumisviis, mille abil on võimalik vähendada märkimisväärselt aegruumilist vahemaad.
Tehniliselt heal tasemel raudteeliiklus võimaldab sõita kiirusel 120–160 km/h, laseb
ajasäästlikult sõita (sh iga päev tööl käia) ja kaugemale reisida. Lisaks kiirusele on olulised
ka kasutusmugavus ja sõidu ohutus.
Transpordi arengukava 2014-202028 toob välja, et rongiliiklust arendatakse põhimõttel,
et tagatakse teenus olemasolevas teenindusareaalis juhul, kui sellega on võimalik
saavutada kiirem ühendusaeg kui maanteetranspordiga. Seda korraldatakse avaliku
teenuse lepingu alusel ning toetatakse lähtuvalt eesmärgist vähendada aeg-ruumilisi
vahemaid, mida bussitranspordiga samas ulatuses saavutada ei ole võimalik. Jätkatakse
investeeringutega taristusse, et tagada kiirus 120 km/h ning kohati ka kuni 140 km/h.
Rongiliikluse laiendamist uutel suundadel, sealhulgas Riisipere-Haapsalu, kaalutakse
edaspidi analüüsides seni tehtud investeeringute mõju reisirongiliiklusele, uute
investeeringute sotsiaal-majanduslikku tasuvust ja erinevaid finantseerimisvõimalusi.
Harju maakonna arengustrateegia 2035+29 näeb ette Tallinna–Turba–Haapsalu–
Rohuküla raudteeühenduse taastamise.
Harju maakonnaplaneering 2030+30 näeb ette Tallinna-Haapsalu-Rohuküla raudtee
taastamise, trassilõigul Harju maakonnas, mille eesmärk on paremate eelduste loomine
Hiiumaa, Läänemaa ja Lääne-Harjumaa sotsiaalmajanduslikuks arenguks ja trassikoridori
ääres paiknevate keskuste tugevdamiseks keskkonnasäästlike ning kiirete ühenduste
loomise kaudu töö-, elu- ja teenuskohtade vahel.
Harju

maakonna

teemaplaneeringu

"Asustust

keskkonnatingimused - roheline võrgustik“

30

ja

maakasutust

suunavad

järgi on Turba ja Ellamaa asulate vahel

28

https://www.valitsus.ee/et/eesmargid-tegevused/arengukavad

29

https://www.riigiteataja.ee/akt/419122018008

30

https://maakonnaplaneering.ee/harju-maakonnaplaneering
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turbakaevanduste piirkonnas rohevõrgustiku tugiala T8. Raudtee läbib seda ligi 2,2 km
ulatuses.
Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneering „Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV
elektriliini trassi asukoha määramine"31 Planeeringu üldine eesmärk on määrata
olemasoleva 110 kV elektriliini rekonstrueerimiselt 330/110 kV elektriliiniks sellele
sobivaim asukoht. Kavandatav elektriliin lõikub raudteega Turba-Ellamaa vahelises
lõigus. Planeeringu joonisele on vana raudteetamm (praegu kergliiklustee) kujutatud
(perspektiivse) raudteena. Kuna planeeringus on raudtee olemasoluga arvestatud,
vastuolu puudub.
Lääne

maakonnaplaneeringu

teemaplaneering

„Riisipere-Haapsalu-Rohuküla

32

raudteetrassi koridori määramine“ käsitleb raudtee rajamist Lääne maakonnas. Selle
elluviimine eeldab puuduva Riisipere ja maakonna piiri vahele jääva lõigu taastamist.
Kavandatav tegevus loob eelduse planeeringu elluviimiseks.
Nissi valla arengukava 2012-2030. Tegevuskava 2014-201833 toob välja raudtee
pikendamise Turbani, kui valla jaoks olulise objekti, mille väljaarendamine on riigi
vastutuses.
Nissi valla üldplaneering34 kavandab Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudtee taastamist.
Raudtee ristumisel Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla põhimaanteega soovitab rajada
eritasandilise liiklussõlme ning üldplaneeringu joonisel on reserveeritud minimaalne
maa-ala. Raudtee kaitsevööndi ulatus tuleb täpsustada detailplaneerimisel ja/või
projekteerimisel.

Kokkuvõtvalt, kavandataval tegevusel ja selle alternatiividel puudub vastuolu
strateegiliste planeerimisdokumentidega ja õigusaktidega.

6.2

Õigusaktid
Kavandatavat tegevust puudutavad peamised õiguslikud raamdokumendid on:
Looduskaitseseadus,

atmosfääriõhu

kaitse

seadus,

veeseadus,

maapõueseadus,

raudteeseadus.

31

https://maakonnaplaneering.ee/128 kehtestatud Harju maavanema 02.08.2016 korraldusega

nr 1939-k
32

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

33

https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4291/0201/5066/Arengukava.pdf

34

http://sauevald.ee/uldplaneering
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Ekspertgrupp ei tuvastanud kavandatava tegevuse ja ühegi selle alternatiivi otsest
vastuolu õigusaktidega. Õigusaktides on mitmeid nõudeid, mida tuleb raudtee rajamise
ja kasutamise ajal järgida. KMH-s õigusaktidest tulenevaid nõudeid üles loetlema ei
hakata.
Eraldi vajab välja toomist alternatiiv C1 (ülesõit Ellamaa asulas, kasutades maksimaalselt
ära olemasolevat ülesõitu). Ülesõidule on seatud normid (nähtavuse tagamine), mis
eskiisprojektis toodud info kohaselt ei ole tagatud (vt pt 3.2 Alternatiivid). Tulenevalt
määruse „Raudtee tehnokasutuseeskirja kinnitamine“35 lisa 4 „Raudteeülesõidu- ja
ülekäigukoha ehitamise, korrashoiu ja kasutamise juhend“ punktist 10.4.2 tuleb eranditult
kõik ülesõidukohad Turba-Ellamaa lõigul seadmestada automaatse foorisignalisatsiooni
ning tõkkepuudega. Tegemist on uue raudteeliini rajamisega, mis lõikub olemasoleva
avalikult kasutatava sõiduteega ja nõuetekohase nähtavuskolmnurga puudumine
kompenseeritakse automaatse foorisignalisatsiooni ning tõkkepuudega (punkt 7.3).

35

Teede- ja Sideministri 09.07.1999 määrus nr 39 „Raudtee tehnokasutuseeskirja kinnitamine“

https://www.riigiteataja.ee/akt/119022019026
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7

KAVANDATAVA TEGEVUSEGA EELDATAVALT KAASNEV
KESKKONNAMÕJU
Piiriülest keskkonnamõju kavandataval tegevusel ei ole.
Mõju kliimamuutustele on kavandataval tegevusel üksikuna väike.
Mõjude hindamisel lähtuti mõju kestusest. Kavandatava

tegevusega

kaasnev

keskkonnamõju jaguneb kahte etappi:
•
•

7.1

ehitusaegne mõju
kasutusaegne mõju.

Ehitusaegsed mõjud

7.1.1

Jäätmed
Raudtee rajamise käigus tekib jäätmeid vähe. Praeguste teadmiste kohaselt kasutatakse
olemasolev raudteetammi materjal täiemahuliselt rekonstrueerimisel ära (kas jäetakse
puutumata või osaliselt kooritakse ning kasutatakse muldkeha laiendamiseks). Tammi
laiendamiseks ja nähtavuse parandamiseks raadatava puittaimestiku mahtu täpselt pole
teada. Valdavalt moodustab raadatava ala võsa, mida saab kasutada energiaallikana.
Drenaažvõrgu rajamisel tekkinud pinnas tuleb planeerida kraavide kallastele või kasutada
täitematerjalina mujal.
Pole ette näha, et ehitusmaterjalid tarnimisest tekib märkimisväärselt ühekordset taarat.
Muldkeha tarbeks vajalik mineraalmaterjal tuuakse kohale veokitega, rööpad ja liiprid
üldjuhul rongidega, eraldi pakendamata. Ümber ehitatavate teede materjalid tuuakse
valdavalt kohale veokitega, pakendamata kujul.
Kõik ehitusel tekkivad jäätmed tuleb koguda liigiti (metall, paber ja papp, plast) ja
võimalusel taaskasutada (nt raadatud võsa energiaallikana).

Leevendavad meetmed ja järeldused:
•

Olulist jäätmeteket ette ei ole näha

•

Kõik ehitusel tekkivad jäätmed tuleb koguda liigiti (metall, paber ja papp, plast)
ja võimalusel taaskasutada (nt raadatud võsa energiaallikana).
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7.1.2

Mõju kaitstavatele liikidele
Raba- ja rohukonna tiigid jäävad ehitustööst kaugele ning praeguste teadmiste põhjal ei
ole põhjust eeldada, et töö võiks ulatuda nende kaitstavate liikide elupaikadeni.
Püst-linalehiku kasvuala jääb vahetult olemasoleva raudteetammi äärde ning tõenäoliselt
hävineb ehitustööde käigus. Kuna raudteetammi peab laiendama ning selle äärde rajama
drenaažkraavi, ei ole olulist vahet, kas rakendatakse alternatiivi A1 (maantee üle raudtee)
või A2 (raudtee üle maantee). Alternatiivi A2 korral on raudteetammi mulle laiem kuna
raudtee peab olema kõrgemal.
Taime juured moodustavad niidistiku, mistõttu tema ümberistutamine ei ole tõenäoliselt
edukas. Sõltumata eelnevast tuleb siiski lähtuvalt looduskaitseseaduse § 55 lõikes 7
toodud tingimustest rakendada pingutusi taime edukaks ümberistutamiseks. Selle
tarbeks tuleb projekteerimise etapis kaardistada täpselt taime elujõulise asurkonna piir
ning leida sellele sobiv ümberistutuskoht. Ümberistutamise plaanidesse kaasata
Keskkonnaamet.

Leevendavad meetmed ja järeldused:
•
•

7.1.3

Kavandatava tegevuse tulemusena hävineb II kaitsekategooria liigi püstlaialehiku kasvuala. Alternatiivid üksteisest mõju seisukohast oluliselt ei erine.
Projekteerimise etapis kaardistada täpselt taime elujõulise asurkonna piir ning
leida sellele sobiv ümberistutuskoht. Ümberistutamise plaanidesse kaasata
Keskkonnaamet.

Mõju looduskeskkonnale, mis ei ole looduskaitse all
Peamised mõjud looduskeskkonnale, mis ei ole kaitse all, on tingitud metsa raadamisest.
Ilma ülesõitudeta sirgetel lõikudel raadatakse ohutuse tagamiseks mets kuni 15 m
kauguselt raudteest (nn nähtavuskoridor). Raudtee ülesõidukohtadel, kus on võimalik
tagada nähtavuskolmnurk, raadatakse mets kuni 50 m ulatuses raudteeteljest.
Pesitsevate lindude säästmise eesmärgil tuleb raadamisel kinni pidada raierahust, mis
kestab 15. aprillist 15. juunini.

Leevendavad meetmed ja järeldused:
•
•

Ehitustegevusel puudub oluline negatiivne mõju elusloodusele.
Raadamisel kinni pidada raierahust 15. aprillist 15. juunini.
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7.1.4

Mõju pinna- ja põhjaveele
Raudtee alt on läbi juhitud kaks vooluveekogu (vt pt 5.4 Pinnavesi). Projekteeritud
lahendus peab tagama vee liikumisvõimalused vähemalt olemasolevas mahus. Kuna
raudtee muldkeha (ja ka plaanitavate teede) dreenimiseks rajatakse kraavid, siis võib olla
ette näha ära juhitava vee hulga kasvu. Veevõrgustiku projekteerimisel tuleb veenduda
lahenduse sobilikkuses kuni esimese sobiliku suublani (Kasari jõgi ja Kloostri jõgi). See
tähendab, et ei ole piisav, kui projektlahenduse tähelepanu lõppeb kuivendussüsteemi
juhtimisega esimesse olemasolevasse nõvasse. Kuivendussüsteemi projekteerimisse
kaasata hüdrotehnika insener.
Vastavalt VeeS36 § 8 lõike 2 punktile 7 on vee erikasutusluba vajalik ka juhul kui
uputatakse või heidetakse tahkeid aineid veekogusse (sh paigaldatakse truup).
Rajatavate truupide vee läbilaskevõime ei tohi halveneda.
Projekti hüdrotehniline osa (sh drenaaž) kooskõlastada Põllumajandusametiga ja
Keskkonnaametiga.
Raudtee ehitusega kaasnevat ohtu põhjaveele ei ole ette näha.
Avarii tõttu pinnavette sattuva kütuse või muude ohtlike ainete vältimiseks tuleb
masinaid tankida ainult selleks ettenähtud kohas, kus on välistatud võimalike lekete
korral kütuse valgumine veekogusse ning kus on olemas esmased reostustõrjevahendid
(nt saepuru).
Mõju osas pinna- ja põhjaveele alternatiivid üksteisest märkimisväärselt ei erine.

Leevendavad meetmed ja järeldused:
•
•

•
•

36

Olemasoleva veevõrgu toimivus peab säilima vähemalt olemasoleval
tõhusustasemel.
Kuivendussüsteemi projektlahendus peab käsitlema veesüsteemi kuni esimese
suurema suublani (nt Kasari jõgi, Kloostri jõgi). Lahenduse väljatöötamisse
kaasata hüdrotehnikainsener.
Projekti hüdrotehniline osa (sh drenaaž) kooskõlastada Põllumajandusametiga
ja Keskkonnaametiga.
Ehitusmasinate tankimiseks ette näha konkreetne, veetihe ala, kus on välistatud
kütuse valgumine pinnasesse ja veekogudesse. Tankimisala peab olema
varustatud esmaste reostustõrjevahenditega. Näiteks 200l saepuru.

Veeseadus. https://www.riigiteataja.ee/akt/122022019032
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7.1.5

Mõju teedele
Kavandatava tegevusega on ette nähtud raudtee kahetasandiline lõikumine Ääsmäe –
Haapsalu – Rohuküla maanteega.
Alternatiiv A1 näeb ette maanteeviadukti rajamise. Alternatiiv A2 raudteeviadukti
rajamise. Mõlemad alternatiivid toovad endaga kaasa pinnasetööd. Alternatiivi A1 osas
on maanteeliiklus pikemaajaliselt häiritud ning tõenäoliselt tuleb kasutada ajutisi
ümbersõite. Lisaks alternatiivi A1b korral tuleb täiendavalt uuesti välja ehitada Puukooli
tee ristmik. Alternatiivi A2 korral kestavad maanteeliikluse häiringud lühemat aega.
Eelnimetatud häiringuid võib nimetada ajutisteks ning mitte olulisteks. Seega ei ole
põhjust alternatiivide kaalumisel nendest mõjudest lähtuda.
Raudtee ülesõiduks Ellamaal on välja pakutud kolm alternatiivi. Sisuliselt olemasoleva tee
kasutamine (C1), Ellamaa jaama tee sirgendamine (C2) ning Antsuküla tee kasutamine
(C3). Kõige väiksem ehitusmaht on alternatiivi C1 kasutamisel. Alternatiiv C2 toob endaga
kaasa osaliselt täitsa uue teetrassi rajamise (raudteest põhja pool), mille tõttu on ka tööde
maht kõige suurem. Mida suurem ehitusmaht, seda pikemalt on kohalikud häiringud.
Häiringuid võib nimetada ajutisteks ning mitte olulisteks. Seega ei ole põhjust
alternatiivide kaalumisel nendest mõjudest lähtuda.
Sarnaselt raudtee ülesõidu alternatiividele, sõltub ka Sealõpe alternatiivide mõju teedele
tööde mahust. Alternatiiviga B1 kasutatakse olemasolevat teevõrgustikku maksimaalselt
ära ning rajatav tee on ka lühem. Alternatiiviga B2 rajatakse pikem tee uude asukohta.
Ehitusprotsess toob endaga kaasa ehitusmasinate liiklussageduse tõusu. Eriti Ellamaal.
Tööde mahtu tuleb arvata ka asulateede (alates Ääsmäe – Haapsalu – Rohuküla teelt
maha

keeramisest)

taastamine

ehituseelsesse

olukorda.

Selle

tarbeks

tuleb

omavalitsusega kokku leppida ehitusmasinate liikumise marsruut ning ühiselt fikseerida
(pildistada) teede olukord.
Plaanitud raudteeõgvendus olulist mõju teedele ei põhjusta.

Leevendavad meetmed ja järeldused:
•

Ehitajal taastada kohaliku tasandi teed vähemalt ehituseelsesse olukorda.

•

Ehitajal kohaliku omavalitsusega kokku leppida sõidumarsruudid asulateedel
ning fikseerida (pildistada) teede seisukord enne ehituse alustamist.

7.1.6

Mõju kultuuriväärtustele
Kultuurimälestisi kavandatava tegevuse alal ei asu. Siiski tuleb raudtee ja maanteede
ristumiste ning ülesõitude sulgemise tõttu rajatavate ligipääsuteede lahendamiseks
koostatav eskiisprojekt kooskõlastada ka Muinsuskaitseametiga, kuna nendel aladel on
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teateid mitte kaitse all olevate arheoloogiaobjektide kohta (Muinsuskaitseameti kiri
27.06.2019 nr 1.1-7/1187-3).
Pärandkultuuriobjektina on üles tähendatud raudteetamm ja sild. Raudtee taastamine
pigem väärtustab raudteetammi pärandkultuuriobjektina. Ei ole põhjust arvata, et
raudteeviadukti rajamine vähendaks selle väärtust pärandkultuuriobjektina (kuna see
algupäraselt ei olnud viadukt). Sellest lähtuvalt ei ole põhjust eelistada ühte maantee ja
raudtee lõikumise alternatiivi teisele. Raudteesild võimalusel säilitada. Kuigi sild ei ole
kergesti juurdepääsetavas kohas ning ei ole inimestele nähtav, on objekt väärtus eneses.
Silla asendamine uuega (või truubiga) võib olla põhjendatud juhul, kui selgub, et selle
säilitamine toob endaga kaasa märkimisväärse kulu.
Projekteerimisel kaaluda võimalust asetada Ellamaa ooteplatvormile või selle lähedusse
käidavasse kohta praegusel ooteplatvormil olev Tõnu Kraut’i mälestusmärk. Kui selgub,
et mälestusmärki ei ole võimalik raudtee lähedusse jätta, leida sellele valla juhtimisel ja
Ellamaa kogukonnaga koostöös uus sobiv koht.
Kavandatavalt tegevusel ja selle alternatiividel puudub oluline negatiivne mõju
kultuuriväärtustele.

Leevendavad meetmed ja järeldused:
•

•
•
•

7.1.7

Raudtee ja maanteede ristumiste ning ülesõitude sulgemise tõttu rajatavate
ligipääsuteede lahendamiseks koostatav eskiisprojekt kooskõlastada ka
Muinsuskaitseametiga, kuna nendel aladel on teateid mitte kaitse all olevate
arheoloogiaobjektide kohta.
Kavandataval tegevusel ja selle alternatiividel puudub oluline mõju
kultuuriväärtustele.
Raudtee all olev sild võimalusel säilitada.
Tõnu Krauti mälestusmärgile leida projekteerimise etapis sobiv koht, kus see on
eksponeeritud (ooteplatvorm või selle lähedal läbikäidav ala). Kui selgub, et
mälestusmärki ei ole võimalik raudtee lähedusse jätta, leida sellele valla
juhtimisel ja Ellamaa kogukonnaga koostöös uus sobiv koht.

Müra ja vibratsioon
Ehitamine põhjustab tavategevustes kõrgemat mürataset, mis on ajutine ja mööduv.
Samuti võib ehituse ajal esineda ajutist vibratsiooni. Kavandatav tegevus ei erine
tavapärasest ehitustegevusest, mistõttu ei ole põhjust ette näha erakordseid häiringuid
ning normide ületamisi.
Alternatiivid üksteisest müra ja vibratsiooni osas oluliselt ei erine. Olulist negatiivset mõju
ette näha ei ole ning lisaks seadusandluses ette nähtud normidele (müra normtasemed)
täiendavate meetmete rakendamiseks vajadus puudub.
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Leevendavad meetmed ja järeldused:
•

Kavandtaval tegevusel ja selle alternatiividel ei ole olulist negatiivset mõju ette
näha.

•

7.1.8

Vajadus leevendavate meetmete rakendamise järele puudub.

Mõju välisõhule
Ehitustegevus võib kuival perioodil põhjustada vähesel määral tolmu teket. Kuna
kavandatava tegevuse piirkonnas ja eeldatavatel veomarsruutidel kõvakatteta teed ei ole,
pole põhjust eeldada veokite ratastest põhjustatud tolmu levikut elamutele. Kui siiski
otsustatakse materjalide veoks kasutada kõvakatteta teid (nt materjalide vedu
raudteetammil), peab ehitaja arvestama tolmutõrjega kohaliku omavalitsuse nõudel.
Tolmutõrje sagedus ja viis lepitakse kokku teepõhiselt.

Leevendavad meetmed ja järeldused:
•

7.1.9

Kui otsustatakse materjalide veoks kasutada kõvakatteta teid, peab ehitaja
arvestama tolmutõrjega kohaliku omavalitsuse nõudel. Tolmutõrje sagedus ja
viis lepitakse kokku teepõhiselt.

Maakasutus
Rajatav raudtee mahub olemasolevate katastriüksuste piiresse.
Raudtee rajamisega kaasneb 30 m37 kaitsevööndi kehtestamine. Kaitsevöönd ulatub
mõne meetri osas raudtee katastriüksustega piirnevate katastriüksuste sisse.
Ellamaa raudteeõgvendus (alternatiivid D) jääb raudtee katastriüksuste piiresse. Ligi 50 m
pikkusel lõigul ulatuks kaitsevöönd mõne meetri võrra sügavamale Onni katastriüksusele
(51801:001:0585). Ülejäänud ulatuses jääks õgvenduses põhjustatud kaitsevööndi nihe
transpordimaale (raudtee maa ja lisaks Ellamaa jaama tee maa).
Raudtee kaitsevööndist kehtivad piirangud tulenevad Ehitusseadustiku § 73:
(2)

Raudtee kaitsevööndis on keelatud ohustada liiklust ja takistada nähtavust
raudteel.

(3)

Lisaks raudtee omaniku nõusolekule on vajalik Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve
Ameti luba raudtee kaitsevööndis:

37

Mõõdetakse välimise rööpa teljest.
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1)

maaparandussüsteemide rajamisel, maavara kaevandamisel, kaevetööde
tegemisel;

2)

uuendusraie ja muu looduskeskkonda muutva töö tegemisel;

3)

kergestisüttivate ainete ja lõhkematerjali tootmisel ja ladustamisel;

4)

seadmete ja materjalide ladustamisel ja paigaldamisel, kui see seab ohtu
nähtavuse kaitsevööndis;

5)

ehitise ehitamisel.

Kuigivõrd puudutavad need piirangud Ellamaa ja Ääsmäe – Haapsalu – Rohuküla
maantee vahel olevate metsade majandamist (mõne meetri ulatuses raudtee poolsel
katastriüksuse piiril ning turba kaevandamist Orkjärve ja Ellamaa turbamaardlates.
Pole ette näha, et kaitsevööndi rajamine põhjustaks olulisi piiranguid metsa
majandamisele, sest raadamine tõstab nähtavust raudteel. Pigem tekib maaomanikul
kohustus oma tegevus kooskõlastada raudtee omanikuga.
Kavandatava tegevusega laiendatakse raudtee mullet kuni mõne meetri ulatuses.
Laienduse alla jääb ka osa Ellamaa (10. plokk) ning Orkjärve (1. plokk) turbamaardlast.
Seega täiendav osa maardla teoreetilisest varust langeb kasutusest välja. Arvutuslik
pindala kadu on vastavalt 0,13% ja 0,002%. Maardla piirid ei ole täpsed. Seda tõendab
asjaolu, et ka olemasolev raudtee mulle jääb maardla sisse, kuigi mulde all varu ei ole või
see on olulises osas degradeerunud. Suure tõenäosusega ulatub mulde servades olevate
kraavide tõttu degradeerunud maavara piir kaugemale. Raudtee mulde laiendamise tõttu
ei ole mõistlik hakata kasutuskõlbliku maavara piire täpsustama. Seda on mõistlik teha
siis, kui kaevandajal tekib huvi maavara kaevandada.
Raudteeprojekt tuleb kooskõlastada Ellamaa maardlas kaevandava Tootsi Turbaga.
Kavandatava tegevuse alternatiivid olemasolevat avalikku maakasutust oluliselt ei
mõjuta.

Kõik

alternatiivid,

välja

arvatud

A2

ja

D,

eeldavad

kokkuleppeid

eramaaomanikega.

Leevendavad meetmed ja järeldused:
•
•

•

Kavandataval tegevusel puudub oluline negatiivne mõju maakasutusele.
Raudtee mulde laiendamise tõttu ei ole mõistlik hakata kasutuskõlbliku maavara
piire täpsustama. Seda on mõistlik teha siis, kui kaevandajal tekib huvi maavara
kaevandada.
Raudteeprojekt kooskõlastada Ellamaa maardlas kaevandava Tootsi Turbaga.
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7.2

Kasutusaegsed mõjud

7.2.1

Mõju kaitstavatele loodusobjektidele ja kaitsealustele liikidele
Looduskaitseseadusega kaitstavate liikide (I-III kaitsekategooria) elupaiku võimalikus
mõjupiirkonnas registreeritud ei ole. Seega pole tõenäoline nende liikide sagedasem
liikumine rajatava raudteelõigu juures. Lähipiirkonnas pole ka kaitstavaid loodusobjekte.

Leevendavad meetmed ja järeldused:
Raudtee käitamisaegset olulist negatiivset mõju kaitstavatele loodusobjektidele ja
kaitsealaustele liikidele ette näha ei ole.

7.2.2

Mõju looduskeskkonnale, mis ei ole kaitse all
Turba

ja

Ääsmäe

–
38

maakonnaplaneeringus

Haapsalu

–

Rohuküla

maantee

vahele

on

Harju

kontuuritud rohevõrgustiku tuumala. Maakonnaplaneeringu

asustust ja maakasutust suunavate keskkonnatingimuste seletuskirjas (planeeringu lisa 4)
rohevõrgustiku valiku metoodikat kuigi põhjalikult ei avata. Selgitatakse, et see toimus
kaardianalüüsil ning tehti välikülastusi. Seletuskirja järgi on valikud tehtud ligi 20 aastat
tagasi. Kas roheline võrgustik valiti tol ajal rohelisemate alade või loomade tegelike
liikumisteede järgi, pole selge. Käsitletav rohevõrgustiku tuumala on kontuuritud Ellamaa
osaliselt ammendatud ja osaliselt tootmise all olevale turbamaardlale.
Hinnataval raudteetrassil loomade sh väikeulukite liikumise pikaajalised vaatlused
puuduvad. Selle eest on Maanteeamet koostanud loomaõnnetuste kaardi39. Statistika
hõlmab mitme aasta andmeid (2010-2013). Kuna vahemikus Riisipere – Ellamaa, kulgeb
raudtee Ääsmäe – Haapsalu – Rohuküla maanteega enam-vähem paralleelselt, saab
loomade liikumisest aimu maanteel toimunud loomaõnnetuste statistikast. Kaardilt
selgub, et loomaõnnetusi on vahemikus Riisipere-Turba toimunud 14 ning vahemikus
Turba – Ellamaa 4. Kõik neli õnnetust jäävad roheala piiresse (Joonis 18). Liiklussagedus
on mõlemal lõigul sarnane. Turba-Ellamaa lõik on Riisipere-Turba maanteelõigust küll
lühem (4,4 km vs 6,2 km), kuid õnnetuste arv kilomeetri kohta on Riisipere-Turba lõigul
suurem. Samas on kaardilt näha, et õnnetused koonduvad kindlasse piirkonda, mitte ei
jaotu maanteele hajusalt. Lisaks toimub käesoleva KMH-ga käsitletavast lõigust
märkimisväärses osas turba tootmine, kus loomade, sh väikeulukite liikumine on pigem
vähetõenäoline, sest metsloomal pole põhjust liikuda lagedal, taimkatteta alal, kui saab
varjuda põõsaste ja puude taha, kus on ühtlasi ka toitu.

38

https://maakonnaplaneering.ee/harju-maakonnaplaneering

39

https://www.mnt.ee/et/tee/elusloodus
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Teadaolevalt asulate vahele kavandatavale raudteele tara ei plaanita. Seetõttu puudub
takistus suurematele metsloomadele. Soovitav on tara rajamist vältida, et mitte
põhjustada liikumistõkkeid suurimetajatele.
Rongiühendusega kaasneb paratamatult kokkupõrke oht loomadega (sh kontaktvõrk
lindudele). Ei ole põhjust arvata, et selles lõigus oleks kokkupõrke oht ülejäänud
piirkondadest oluliselt kõrgem. Tõhusaid leevendusmeetmeid, mis ei põhjustaks muud
negatiivset mõju, teada pole.
Elering AS tellimusel viis Eesti Ornitoloogiaühing MTÜ läbi kaheaastase põhjaliku uuringu
rajatava Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini mõjust linnustikule40. Uuringu
tulemusel määrati alad, kus elektriliin jääb lindude liikumisteele ette (eriti piirkonnas, kus
suur hulk lindusid maapinnale laskub ja lendu tõuseb). Linnustiku seisukohast olulistes
piirkondades on ette nähtud elektriliini märgistamine. Kuna Riisipere-Ellamaa lõigul on
rajatav elektriliin raudteele võrdlemisi lähedal, võib töö tulemusi osaliselt projektseerida
raudtee võimaliku mõju hindamiseks. Turba-Ellamaa elektriliini lõigul ei ole liinide
märgistamist ette nähtud, mistõttu võib eeldada, et ka raudtee kontaktvõrgu
märgistamine ei ole kriitilise tähtsusega.

Metsaaladel võib raadamine põhjustada tuulemurdude tekkimist, sest metsa tuule eest
kaitsev võsa võetakse maha. Maatulundusmaal asuva metsa raadamine ja maa
võõrandamine toovad kaasa majandusliku kahju.
Ellamaa asula piirkonnas olevad alternatiivid (B–D) looduskeskkonnale avalduva mõju
osas üksteisest olulisel määral ei erine.
Alternatiivid A näevad ette viadukti rajamist kas maanteele (A1) või raudteele (A2).
Mõlemal juhul moodustatakse kõrge muldega ulukitele liikumistõke. Hinnanguliselt pole
märkimisväärset vahet, kas tõke on põhja-lõuna suunaline (alternatiiv A1) või kirde-edela
suunaline (alternatiiv A2). Mõlemal juhul on tagajärjeks teed ületavate loomade
koondumine kitsamale lõigule.

Leevendavad meetmed ja järeldused:
•
•

40

Raudtee rajamisega kaasneb paratamatult loomadega kokkupõrke risk. Pole
põhjust eeldada, et antud piirkonnas oleks risk muudest piirkondadest suurem.
Vältida raudteele tara rajamist. Vähemalt asulavälistel aladel.

Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV kõrgepinge õhuliini linnustiku seirekava ja

märgistamisvajaduse hindamine. Eesti Ornitoloogiaühing MTÜ. 2018
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7.2.3

Mõju pinna ja põhjaveele
Raudtee käitamise üheks osaks on taimekasvu vähendavate mürkide kasutamine
raudteetammil. Mürkide kasutamise kontrollmehhanism riiklikul tasemel puudub. Samas
on mõõtmistäpsuse ja võimekuse tõusuga selgunud, et erinevate mürkide (pestitsiidid,
herbitsiidid jne) mõju on jõudnud pinna- ja põhjavette ning läbi toiduahela ka inimese
söögilauale. Kui mürkide kasutamine on vältimatult vajalik, siis tuleb vähemalt hoolikalt
kinni hoida doseerimise normidest, et mitte põhjustada keskkonnasaastet.
Raudteed kasutavate kaubarongide lasti ei ole võimalik prognoosida. Sellest lähtuvalt
pole võimalik prognoosida ka ohtlike veoste (nt kütused) riske. Põhjust on eeldada, et
veosed toimuvad vastavalt kehtivatele normidele, mille järgimine peaks olema piisav
riskide maandamiseks. Alati jääb teatav inimlik faktor41, mille nullini viimine ei ole
võimalik, kuid saab minimeerida raudtee omaniku poolt kindlate nõuete seadmisega
(kontroll lehtede sisseviimine, vähemalt kahe inimese poolne kontroll jne), sest raudteel
juhtuvad avariid mõjutavad otseselt raudteeomanikku.
Erinevalt nõukogude aegsetest rongidest on tänapäevased veeremid lekkekindlamad.
Rongide mootorite ja hüdraulika lekkeid võib pidada väheolulisteks.
Kavandatava tegevuse alternatiivid ei erine põhjaveele ja pinnaveele avalduva mõju osas
oluliselt.

Leevendavad meetmed ja järeldused:
•
•
•

7.2.4

Kavandataval tegevusel puuduvad võrreldes olemasolevate raudteelõikudega
täiendavad riskid
Raudteeomanikul on võimalik keskkonnasurvet vähendada taimede kasvu
piiravate mürkide kasutamise piiramisega.
Raudteeomanikul on raudteel toimuvate avariide riski võimalik vähendada
veoste ohutuse tõhusa kontrollsüsteemi loomisega.

Ülesõitude ja –käikude sulgemine
Turba jaamast väljudes lõikub raudtee Jaama teega. Ülesõit jääb alles ja varustatakse foori
ning tõkkepuudega. Võrreldes olemasoleva olukorraga tuleb sõidukiga aeg-ajalt raudtee
ületamise võimalust tõkkepuu taga oodata.
Järgmine lõikumine on Ääsmäe – Haapsalu – Rohuküla maanteega. Lõikumine on
plaanitud kahetasandilistena. Maanteeviadukti lahendus (A1) muudab mõningal määral
olemasolevat kinnistute kasutamist. Raudtee ja maantee lõikumiskoha läheduses olev
tankla ja kauplus jääks põhiteest kõrvale ning nende külastamine oleks võimalik üksnes

41

https://www.err.ee/586432/sondas-ja-tapal-lekkis-tsisternvagunist-ohtlikku-kemikaali
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spetsiaalselt selle tarbeks rajatavat teed mööda. Võib eeldada, et see vähendab tankla ja
kaupluse külastatavust. Vähenemise osakaalu prognoositud pole. Raudteeviadukti
lahendus mõjutab olemasolevate kinnistute kasutamist minimaalselt. Olemasolevad
juurdepääsud säilivad, muutub vaid vaade, sest üle sõidutee rajatakse viadukt.
Ääsmäe – Haapsalu – Rohuküla maantee ja Läänemaa piiri vahel on hetkel kolm raudtee
ülesõidukohta. Neist üks on tänav ning kaks isetekkelised ülesõidud. Viimased on rajatud
konkreetsetele katastriüksustele juurdepääsemiseks. Üldkasutatavaid jalgsi ülekäikusid ei
ole. Sellele lõigule jääb alles üks ülesõit Lepaste teele, mille kaudu pääseb Ellamaa jaama
teele. Kolmest välja pakutud alternatiivist võib kõige vähem häiringuid põhjustavaks
pidada lahendust C1, kuna see muudab liiklusolusid kõige vähem. Sellele alternatiivile
järgneb C3, mille eeliseks on lähedus plaanitavale reisijate ooteplatvormile ning parklale.
Kõige rohkem ümberharjumist vajab alternatiiv C2, kuna sellega rajatakse täiesti uus tee
läbi loodusliku ala.
Alternatiivide C1 ja C2 vahel otsustamine eeldab omavalitsuselt edasiste plaanide
läbimõtlemist ning rahaliste vahendite olemasolu, sest variandi C2 maksumus on
suurema ehitusmahu tõttu eeldatavalt suurem, kuid asustuse struktuuri vaadates oleks
edaspidi mugavam kasutada (asula keskmele lähemal).
Rongipeatuse juurde rajatakse ka ülekäik, mida on ennekõike võimalik kasutada
raudteest vahetult põhja poole jäävatel elamutel (Sireli, Tõrvasalu, Tõrvaaugu).
Probleemseks võib osutuda Nõmmealuse maaüksuse elanike jalgsi liikumine kodu ja
Ellamaa keskuse vahel. Praegu on võimalik kergliiklustee ületada üsna kodu juures ning
siis suunduda otse keskusesse. Raudtee rajamisel muutub teekond ligi 400 m pikemaks
(varem u 700 m, pärast 1100 m). Leevendusmeetmeid ei ole. Ülejäänud elamud jäävad
raudteest sedavõrd kaugele, et jalgsi teekond ei pikene oluliselt (protsentuaalne muutus
on väike).
Suletavate teede funktsiooni kompenseerimiseks välja pakutud kahest alternatiivist on
algsele olukorrale lähedasem variant B1, mis tagab ühenduse Ellamaa asulaga. Seevastu
alternatiiv B2 suunab kinnistute kasutajad otse Ääsmäe – Haapsalu – Rohuküla
maanteele. Alternatiiv B2 on ka pikem. Üldiselt, mida vähem on ühendusi
põhimaanteega, seda madalamad on avariide riskid, sest jäävad ära sõidud, kus tuleb
kasutada põhimaanteed, et pääseda Ellamaa asulase.
Raudtee õgvendamine (alternatiivid D) ülesõite ja -käike ei mõjuta.

Keskkonnamõju seisukohast ei ole põhjust alternatiive üksteisest oluliselt eristada.
Mõistlik on rakendada lahendusi, mis võimalikult vähe muudavad olemasolevat olukorda
ja on majanduslikult otstarbekamad.
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Leevendavad meetmed ja järeldused:
•
•
•
•

7.2.5

Alternatiiv A2 on eelistatud alternatiivi A1a ja A1b ees.
Alternatiiv B1 on eelistatud alternatiivi B2 ees.
Alternatiivid C1 ja C3 on sarnase eelistusega, kuid erinevate mõjudega. Kõige
rohkem häiringuid võib põhjustada alternatiiv C2.
Ükski alternatiiv ei põhjusta olulist negatiivset mõju.

Müra ja vibratsioon
Raudteest põhjustatud müra leviku selgitamiseks teostati mürauuring42. Uuringust
selgus, et rongiliiklus ei põhjusta müranormide ületamist elamute fassaadidel ja
õuealadel.
Eraldi mudeldati läbi müra levik alternatiivi A1 ja A2 korral. Selgus, et mõlemad
alternatiivid on teostatavad, kuna ei põhjusta ülenormatiivset mõju. Raudtee lisamine
põhjustab lõikumise piirkonnas mürataseme tõusu. Alternatiivi A2 puhul tõuseb
müratase pisut vähem.
Müra uuring on tehtud elektrireisirongidele, kuid ei ole välistatud, et tulevikus hakkavad
sõitma ka diiselreisirongid ja kaubarongid. Lõigule Riisipere–Turba tehtud müra
uuringus43 arvestati ühe alternatiivina päevas 25 ja öösel 1 diiselreisirongiga ning päeval
4 ja öösel 2 diiselkaubarongiga. Mudeldusest selgus, et päevase müranormi (65 dB hoone
teepoolsel küljel) piir asub 13 m kaugusel raudtee teljest ja öise müranormi (60 dB hoone
teepoolsel küljel) piir asub 25 m kaugusel raudtee teljest. Raudteele lähim on Vallimaa
elamu (katastriüksus 51801:001:0463) Ellamaa asulas. See jääb raudtee teljest 27 m
kaugusele. Raudtee ja eluhoone vahele jääb Ellamaa jaama tee. See on täiendav müra
allikas. Samas on see kohalik tee ja liiklussagedus madal. Selle tee liiklussagedusega pole
arvestanud ka mürauuringu läbi viinud ekspert.
Vibratsiooni levimisel mängib kõige olulisemat rolli raudtee all oleva pinnase iseloom ja
pinnakatte paksus. Pehme pinnase (savi) puhul levib vibratsioon oluliselt kaugemale kui
tugeva pinnase puhul. Heades vibratsiooni levimise tingimustes võib rongliiklusest
tulenev vibratsiooni ulatuda maksimaalselt 25 m kaugusele44. Arvestades Läänemaal

42

Raudteeliikluse taastamine Turba-Ellamaa lõigul. Mürauuring. Estonian, Latvian & Lithuanian

Environment OÜ. 2019
43

Riisipere-Turba raudtee keskkonnamõju hindamine. Lisa 2 ja lisa 3. Estonian, Latvian &

Lithuanian Environment OÜ. 2018
44

Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudteetrassi määramine. Mürauuring ja vibratsiooni

eksperthinnang. Ramboll, 2015.
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Haapsalu

raudtee

teemaplaneeringu

keskkonnamõju

strateegilise

hindamises45

käsitletud sarnaseid olukordi (raudtee läbib asulat), ei ole ette näha vibratsiooni olulist
mõju inimese tervisele ja varale. Samuti ei ole põhjust eeldada, et vibratsioon ületaks
sotsiaalministri 17.05.2002 määrusele nr 78 „Vibratsiooni piirväärtused elamutes ja
ühiskasutusega

hoonetes

ning

vibratsiooni

mõõtmise

meetodid“

kehtestatud

46

piirväärtusi. Uuringud on näidanud, et kiirrongide puhul on rongiliiklusest põhjustatud
vibratsioon lühiajaline (kestusega 4-7 s, kui rongi kiirus jääb alla 200–300 km/h).
Õgvenduse (alternatiiv D2) rakendamisel tuleb vibratsioon Pärna ja Kase kinnistutele
mõnevõrra lähemale kuid siiski jäävad need 25 meetrist oluliselt kaugemale.

Leevendavad meetmed ja järeldused:
•
•
•

7.2.6

Kavandatav tegevus ja selle alternatiivid ei põhjusta ülenormatiivset müra.
Raudteeliikluse taastamine toob endaga paratamatult kaasa mürataseme tõusu.
Müra seisukohast alternatiivid ei erine üksteisest oluliselt.

Sotsiaalsed ja majanduslikud mõjud
Rongiliiklus toob paratamatult endaga kaasa häiringud müra näol. Samas üldisel tasandil
avardab rongiühendus liikumisvõimalusi ning selle läbi soodustab piirkonna arengut
(näiteks võib avardada huvi asulat ja selle ümbrust kasutada suvituspiirkonnana).
Üldreeglina inimeste suurem arv tõstab ka piirkonna majandusliku taset (nt tekivad
teenindavad töökohad, rohkem tarbijaid toob rohkem raha).
Raudtee rajamisega tekib vajadus valgustada Ellamaa peatuspunkti (sh parkla) ning võib
tekkida vajadus valgustada raudtee ületuskohtasid. Valgus võib häirida lähedal asuvaid
elanikke ning halvendab vaadet öötaevale. Kasutada valgusteid mis suunavad valgusvihu
üksnes maapinnale, valgustamist vajavale alale (vt Joonis 20 „full cutoff“).

45

Lääne maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudteetrassi

koridori asukoha määramine" keskkonnamõju strateegiline hindamine. Maves AS. 2016
46

He, X., Yanmei, C., De Roeck, G., Geert D. 2007. Environmental problems of vibrations induced

by railway traffic. Frontiers of Architecture and Civil Engineering in China, 1(2): 142-152.
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Joonis 20 Valgustite tüübid
Ellamaa peatuse juurde rajatav parkla võimaldab ümbruskonna elanikel kasutada „pargi
ja reisi“ süsteemi.
Üldiselt võib järeldada, et raudtee rajamine pigem mõjub soodsustavalt sotsiaalsele ja
majanduslikule keskkonnale.

Leevendavad meetmed ja järeldused:
•
•

7.2.7

Kasutada valgusteid mis suunavad valgusvihu üksnes maapinnale, valgustamist
vajavale alale
Pole näha, et kavandatava tegevuse alternatiivid tooks kaasa erinevaid hoiakuid
rongiliikluse suhtes.

Muud mõjud
Raudtee käitamisel puudub oluline negatiivne mõju kultuuriväärtustele.
Kavandatava tegevusega kaasneb mõõdukas koguses vajadus ehitusmaavarade järele.
Peamiselt on selleks liiv. Suurim hulk täitematerjali kulub viadukti rajamiseks. Kindlasti on
otstarbekas kasutada maavara viadukti rajamises selle asemel, et kokkuhoidmise nimel
rajada samatasandiline ristmik ning tõsta avarii riske.
Raudtee rajamine jääb enam-vähem samasse ajajärku, kui on plaanitud Rail Balticu
ehitus. Viimane toob endaga kaasa tavapärasest suurema maavarade nõudluse. Selle
tõttu põhjustab kavandatav tegevus mõningal määral koosmõju maavarade nõudlusele.
Mõju tõenäoliseks väljundiks on maavarade tavapärasest kallim hind. Eeliseks on asjaolu,
et rajatavad raudteed ei asu samas piirkonnas, mistõttu saab Turba-Ellamaa raudtee
rajamiseks kasutada karjääre, kust materjalide vedamine Rail Balticu tarbeks pole
kasumlik.
Kavandataval tegevusel on minimaalselt positiivne mõju kliimamuutustele, kuna
plaanitakse kasutada elektrironge. See leevendab survet sisepõlemismootoriga
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sõiduvahendit kasutamiseks. Lisaks aitab elektrifitseeritud raudtee kasutamine kaasa ka
Euroopa Liidu puhta õhu paketi47 eesmärkide saavutamisele. Viimase tarbeks välja
töötatud

Õhusaasteainete

vähendamise

programm48

näeb

ette

raudteevõrgu

laiendamist.
Olulisi negatiivseid või positiivseid kaudseid mõjusid ei tuvastatud. Mõningal määral võib
rongiühendus pidurdada ääremaastumist. Kuna maapiirkonna inimestel on mugavam
oma elukoht säilitada maal, kuid käia töö linnas.

47

https://www.consilium.europa.eu/et/policies/clean-air/

48

https://www.envir.ee/et/eesmargid-tegevused/valisohukaitse/ohusaasteainete-vahendamise-

programm
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8

ALTERNATIIVIDE VÕRDLEMINE
Kavandatud tegevusele oli tehnilistest vajadustest lähtuvalt välja töötatud mitu
alternatiivide paketti (alternatiivid A–D). Hindamisel tuvastati, et keskkonnamõju
seisukohast alternatiivid üksteisest sedavõrd ei erine, et muude asjaolude (sotsiaalsed,
majanduslikud) kaalumisel peaks kindlasti arvestama siin toodud eelistusjärjekorda. See
tähendab, et ükski alternatiiv ei too endaga kaasa pöördumatut olulist negatiivset mõju.
Olulisemaks tingimuseks alternatiivide järjestamisel oli olemasoleva keskkonnakasutuse
muutus (kuivõrd on võimalik jätkata piirkondade kasutamist olemasoleval viisil) ning
kavandatava tegevuse eesmärkide võimalikult täielik saavutamine (maksimaalne
projektkiirus reisirongidele 160 km/h). Nendest tingimustest lähtuvalt on eelistused
järgmised:
Alternatiiv A2 on eelistatum alternatiivide A1a ja A1b ees, kuna see võimaldab kõige
rohkem säilitada kinnistute kasutust olemasoleval viisil.
Alternatiiv B1 on eelistatud alternatiivi B2, ees kuna see lahendus sarnaneb kõige rohkem
raudteega suletavate teede kasutusega. Alternatiiv B2 ei muuda katastriüksustele
juurdepääsu märkimisväärselt paremaks. Alternatiivi B2 tuleks käsitleda kui täiendavat
juurdepääsu ehk et B1 tuleks kindlasti rajada, kuid B2 rajamist võib (perspektiivis) kaaluda
kui uue transpordikoridori rajamist, mis võimaldaks pääseda Põhja-Ellamaale ja
Lepastesse ilma raudteed ületamata.
Alternatiiv C1 on C3 ees kergelt eelistatud. Alternatiivi C1 rakendamiseks kulub kõige
vähem ressursse ning kasutus sarnaneb kõige rohkem olemasolevale olukorrale.
Alternatiiv C3 nõuab küll suuremaid ümberehitusi, kuid sobitub funktsionaalselt Ellamaa
ja raudtee kasutamisega paremini kokku, sest ülesõit on asula keskosale ja plaanitavale
parklale lähemal.
Alternatiiv D1 on eelistatud alternatiivi D2 ees. Kuigi õgvendusest loobumine toob
eeldatavasti endaga kaasa väiksema ehitusmahu ning sarnaneb olemasoleva olukorraga,
kaalub võrdlemisi väikese muutuse üles asjaolu, et alternatiiv D1 võimaldab tõsta
rongiühenduse kiiruse 160 kilomeetrini tunnis.
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9

LEEVENDUSMEETMED JA KESKKONNATINGIMUSED
Ekspert teeb ettepaneku rakendada järgmisi keskkonnatingimusi, et leevendada
võimalikku keskkonnamõju ja minimeerida riske:
•
•
•

•
•

•

•

•
•
•
•

•

•
•
•

Raadamisel kinni pidada raierahust 15. aprillist 15. juunini.
Projekteerimisel arvestada, et olemasoleva veevõrgu toimivus peab säilima
vähemalt olemasoleval tõhusustasemel.
Kuivendussüsteemi projektlahendus peab käsitlema veesüsteemi kuni esimese
suurema suublani (nt Kasari jõgi, Kloostri jõgi). Lahenduse väljatöötamisse
kaasata hüdrotehnikainsener.
Projekti hüdrotehniline osa (sh drenaaž) kooskõlastada Põllumajandusametiga
ja Keskkonnaametiga.
Projekteerimise etapis kaardistada täpselt taime elujõulise asurkonna piir ning
leida sellele sobiv ümberistutuskoht. Ümberistutamise plaanidesse kaasata
Keskkonnaamet.
Raudtee ja maanteede ristumiste ning ülesõitude sulgemise tõttu rajatavate
ligipääsuteede lahendamiseks koostatav eskiisprojekt kooskõlastada ka
Muinsuskaitseametiga, kuna nendel aladel on teateid mitte kaitse all olevate
arheoloogiaobjektide kohta.
Ehitusmasinate tankimiseks ette näha konkreetne, veetihe ala, kus on välistatud
kütuse valgumine pinnasesse ja veekogudesse. Tankimisala peab olema
varustatud esmaste reostustõrjevahenditega. Näiteks 200l saepuru.
Ehitajal taastada kohaliku tasandi teed vähemalt ehituseelsesse olukorda.
Ehitajal kohaliku omavalitsusega kokku leppida sõidumarsruudid asulateedel
ning fikseerida (pildistada) teede seisukord enne ehituse alustamist.
Raudtee all olev sild võimalusel säilitada.
Tõnu Kraut’i mälestusmärgile leida projekteerimise etapis sobiv koht, kus see on
eksponeeritud (ooteplatvorm või selle lähedal läbikäidav ala). Kui selgub, et
mälestusmärki ei ole võimalik raudtee lähedusse jätta, leida sellele valla
juhtimisel ja Ellamaa kogukonnaga koostöös uus sobiv koht.
Kui otsustatakse materjalide veoks kasutada kõvakatteta teid, peab ehitaja
arvestama tolmutõrjega kohaliku omavalitsuse nõudel. Tolmutõrje sagedus ja
viis lepitakse kokku teepõhiselt.
Kasutada valgusteid mis suunavad valgusvihu üksnes maapinnale, valgustamist
vajavale alale.
Raudteeprojekt kooskõlastada Ellamaa maardlas kaevandava Tootsi Turbaga.
Vältida raudteele tara rajamist. Vähemalt asulavälistel aladel.

Ekspert peab kõiki loetletud meetmeid efektiivseteks ning rakendamist vajalikuks. Kuna
välja ei ole pakutud valikulisi meetmeid, puudub vajadus meetmete efektiivsust omavahel
võrrelda.
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10 ETTEPANEKUD KESKKONNASEIREKS
Ekspert ei näe vajadust eraldiseisva keskkonnaseire üles seadmiseks.
Olulist mõju õhu ja veekvaliteedile ei ole ette näha.
Eluslooduse seisukohast on mõistlik sarnaselt Maanteeametiga pidada loomaõnnetuste
statistikat, kus märgitakse kokkupõrke koht, looma liik ja aeg (aasta, kuu, päev, kell). See
võimaldab edaspidi analüüsida täiendavate meetmete rakendamise vajadust (nt
loomateede hajutamine). Sarnase seiresüsteemi sisseseadmist tasub kaaluda ka
kontaktvõrku lendavate lindude osas. Teada on, et see statistika saab olema oluliselt
puudulikum, kuna rongijuht ei pruugi surnud linde märgata (kõik ei pruugi kukkuda otse
raudteele) ning surnud linnud süüakse või viiakse kiskjate poolt ära üsna kiiresti.
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11 ÜLEVAADE AVALIKKUSE KAASAMISEST
KeHJS § 201 järgse seisukohtade küsimisel laekunud ettepanekud ja vastused on toodud
alljärgnevas tabelis.
Tabel 3 Aruande eelnõule seisukohtade küsimise käigus laekunud ettepanekud ning
vastused
Eesti Raudtee 02.08.2019 nr 20-1/1629-1
Aruanne on asjakohane ja piisav
Maanteeamet 26.06.2019 nr 15-5/19/29053-2
Eelnõud tuleb täiendada valgustuse levikuga

KMH

aruande

peatükki

7.2.6

on

nende

ülesõitudel (võimalik valgusreostus) ja parklate

teemadega täiendatud. Lisatud on leevendav

kavandamisega („pargi ja sõida“).

meede: Kasutada valgusteid mis suunavad
valgusvihu üksnes maapinnale, valgustamist
vajavale alale.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet 17.07.2019 nr 8-6/19-1848-002
mürauuringu

lk

6

järgi

toimub

taastataval

Aruande

raudteetrassil ainult elektrireisirongide liiklus,

tekstiga:

samas aga esitatud keskkonnamõju hindamise
aruande eelnõu lk 7 järgi on KMH raames läbi
viidud mürauuringus arvestatud perspektiivsete
kaubarongide

põhjustatud

müraga.

Palume

selgitada, kas kaubarongide müraga on arvestatud
ja viia aruande eelnõusse vajadusel parandus.

peatükki

7.2.5

täiendati

järgmise

Müra uuring on tehtud elektrireisirongidele, kuid
ei ole välistatud, et tulevikus hakkavad sõitma ka
diiselreisirongid

ja

kaubarongid.

Lõigule

Riisipere–Turba tehtud müra uuringus arvestati
ühe

alternatiivina

päevas

25

ja

öösel

1

diiselreisirongiga ning päeval 4 ja öösel 2
diiselkaubarongiga.

Mudeldusest

selgus,

et

päevase müranormi (65 dB hoone teepoolsel
küljel) piir asub 13 m kaugusel raudtee teljest ja
öise müranormi (60 dB hoone teepoolsel küljel)
piir

asub

Raudteele

25 m
lähim

kaugusel
on

raudtee
Vallimaa

teljest.
elamu

(katastriüksus 51801:001:0463) Ellamaa asulas.
See jääb raudtee teljest 27 m kaugusele.
Raudtee ja eluhoone vahele jääb Ellamaa jaama
tee. See on täiendav müra allikas. Samas on see
kohalik tee ja liiklussagedus madal. Selle tee
liiklussagedusega

pole

arvestanud

ka

mürauuringu läbi viinud ekspert.
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Samuti selgitame, et aruande eelnõu leheküljel 38

Viidatud

toodud

sõnastusega:

väide,

nagu

piisanuks

raudteeülesõidukoha riskide maandamiseks TTJA
kooskõlastusest, on ekslik. Samuti on ekslik samal
leheküljel olev väide, nagu eeldaks foori ja
tõkkepuudega
eraldi

raudteeülesõidukoha

kooskõlastust.

sideministri

Tulenevalt

09.07.1999

lubamine
teede-

määrusega

nr

ja
39

kinnitatud raudtee tehnokasutuseeskirja lisa 4
„Raudteeülesõidu- ja ülekäigukoha ehitamise,
korrashoiu ja kasutamise juhend“ punktist 10.4.2
tuleb

eranditult

Ellamaa

kõik

lõigul

ülesõidukohad

seadmestada

foorisignalisatsiooni

ning

Turba-

automaatse
tõkkepuudega.

Tegemist on uue raudteeliini rajamisega, mis
lõikub

olemasoleva

avalikult

kasutatava

sõiduteega ja nõuetekohase nähtavuskolmnurga
puudumine

kompenseeritakse

automaatse

foorisignalisatsiooni ning tõkkepuudega.

lõik

on

asendatud

järgmise

Eraldi vajab välja toomist alternatiiv C1 (ülesõit
Ellamaa asulas, kasutades maksimaalselt ära
olemasolevat ülesõitu). Ülesõidule on seatud
normid (nähtavuse tagamine), mis eskiisprojektis
toodud info kohaselt ei ole tagatud (vt pt 3.2
Alternatiivid).

Tulenevalt

tehnokasutuseeskirja

määruse

„Raudtee

kinnitamine“

lisa

4

„Raudteeülesõidu- ja ülekäigukoha ehitamise,
korrashoiu ja kasutamise juhend“ punktist 10.4.2
tuleb eranditult kõik ülesõidukohad TurbaEllamaa

lõigul

seadmestada

foorisignalisatsiooni

ning

automaatse
tõkkepuudega.

Tegemist on uue raudteeliini rajamisega, mis
lõikub

olemasoleva

avalikult

kasutatava

sõiduteega ja nõuetekohase nähtavuskolmnurga
puudumine

kompenseeritakse

automaatse

foorisignalisatsiooni ning tõkkepuudega (punkt
7.3).

ekslik samal leheküljel olev väide, nagu eeldaks
foori

ja

tõkkepuudega

See väide on kustutatud.

raudteeülesõidukoha

lubamine eraldi kooskõlastust.
tuleks

siiski

hinnata

võimalikke

täiendavaid

sotsiaalmajanduslikke riske – kas olemasolevad
ülesõidukohad on piisavalt kasutatavad, kas ja kui
suures ulatuses võivad inimeste tavapärased
liikumisteed

muutuda

(nn

isetekkeliste

ületuskohtade vältimine).

Peatükki 7.2.4 täiendati järgmise lõiguga:
Rongipeatuse juurde rajatakse ka ülekäik, mida
on ennekõike võimalik kasutada raudteest
vahetult põhja poole jäävatel elamutel (Sireli,
Tõrvasalu,

Tõrvaaugu).

Probleemseks

võib

osutuda Nõmmealuse maaüksuse elanike jalgsi
liikumine kodu ja Ellamaa keskuse vahel. Praegu
on võimalik kergliiklustee ületada üsna kodu
juures ning siis suunduda otse keskusesse.
Raudtee rajamisel muutub teekond ligi 400 m
pikemaks (varem u 700 m, pärast 1100 m).
Leevendusmeetmeid ei ole. Ülejäänud elamud
jäävad raudteest sedavõrd kaugele, et jalgsi
teekond ei pikene oluliselt (protsentuaalne
muutus on väike).

KMH aruande eelnõu lk 47 on poolikuks jäänud

Viga on parandatud. Terviklik lause on: Võrreldes

mõttega lause: „Võrreldes olemasoleva olukorraga

olemasoleva olukorraga tuleb sõidukiga aeg-
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tuleb

sõidukiga aeg-ajalt raudtee ületamise

võimalusi“. Palume seda lauset sisaldavat lõiku

ajalt raudtee ületamise võimalust tõkkepuu taga
oodata.

muuta.
Muinsuskaitseamet 27.06.2019 nr 1.1-7/1187-3
Täiendada Kultuuriväärtuslike objektide punkti 4.6

Tõenäoliselt on silmas peetud peatüki 5.7

(lk

esimest lõiku. Lõiku on täiendatud järgmises

15

16)

kultuurimälestiste

registriregistrinumbritega:

kivikalmed

Ellamaa

sõnastuses:

Kultuurimälestiste

riiklikku

külas reg nr 18589 18591, Tuuliku talu hooned reg

registrisse kantud objekte eeldatavalt raudtee

nr 27262 27269 ja 27198, Ellamaa elektrijaama

mõjualasse

maht ja fassaad reg nr 24651

Kivikalmed registrinumbriga 18589 ja 18591 (290

ei

jää.

Lähimad

objektid

on

m), Tuuliku talu hooned registrinumbriga 27262,
27269 ja 27198 (270 m) Ellamaal ning Ellamaa
elektrijaama maht ja fassaad registrinumbriga
24651 (asub Turbas).
Punkti 3.2 (Alternatiivid) lk 10 märkida, et raudtee

Ekspert pidas mõistlikuks täiendada ettepandud

ja maanteede ristumiste ning ülesõitudesulgemise

nõudega hoopis peatükki 7.1.6, mis käsitleb

tõttu rajatavate ligipääsuteede lahendamiseks

ehitusaegseid

koostatav eskiisprojekt tuleb kooskõlastada ka

seatavaid tingimusi. Lisaks täiendati nõudega ka

Muinsuskaitseametiga, kuna nendel aladel on

peatükki

teateid

leevendusmeetmed.

mitte

kaitse

all

olevate

mõjusid
9,

ja

mis

projekteerimisele
koondab

kõik

arheoloogiaobjektide kohta.
Maa-amet 10.07.2019 nr 6-3/19/10307-2
Maa-amet

on

esitanud

KMH

programmile

märkused 04.06.2018 kirjaga nr 6 3/18/8286 2,
millega

on

aruande

eelnõu

koostamisel

arvestatud. Maa ametil puuduvad täiendavad
ettepanekud või märkused.
Päästeamet 15.07.2019 nr 7.2-3.1/7944-2
Oleme tutvunud esitatud materjalidega ning
täiendavaid

ettepanekuid,

vastuväiteid

ega

küsimusi programmi sisu osas ei ole.
Keskkonnaamet 28.06.2019 nr 6 3/19/10442 2
KMH aruande eelnõu lk 9 on öeldud, et mõlemale

Ekspert edastab Vabariigi Valitsuse määruse nr

poole muldkeha rajatakse kraavid, mis tagavad

99 puudutava osa arendajale, kes suhtleb sellel

nõuetekohase drenaaži. Võimalusel kasutatakse

teemal

olemasolevaid kraave, mis puhastatakse. KMH

Keskkonnaametiga

aruande eelnõu lk 40 on öeldud, et kuna raudtee

olemasoleva

muldkeha dreenimiseks rajatakse kraavid, siis võib

käsitlust viidatud määruse mõistes. Eksperdi
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olla

ette

näha

juhitava

vee

hulga

kasvu.

hinnangul ei saa drenaažkuivendus olema

Veevõrgustiku projekteerimisel tuleb veenduda

määravaks

otsustamisel,

kas

raudtee

on

lahenduse sobilikkuses kuni esimese sobiliku

keskkonnataluvuse seisukohast rajatav või mitte.

suublani. Keskkonnaamet juhib tähelepanu, et
sademevee ära juhtimine peab vastama Vabariigi
Valitsuse 29.11.2012 määruses nr 99 „Reovee

Kaubavedudest põhjustatud võimalikke mõjusid

puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse

on käsitletud aruande peatükis 7.2.3.

juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja

Rongide endi mõju kohta lisati järgmine lõik:

sademevee

reostusnäitajate

piirmäärad

ning

nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed“
(edaspidi määrus nr 99) kehtestatud nõuetele ja
piirväärtustele.

Keskkonnaamet

palus

oma

08.10.2018 kirjaga nr 6-3/18/15356-2 edaspidi
KMH

aruandes

kirjeldada,

kuidas

Erinevalt nõukogude aegsetest rongidest on
tänapäevased

veeremid

lekkekindlamad.

Rongide mootorite ja hüdraulika lekkeid võib
pidada väheolulisteks.

kaitstakse

keskkonda raudteeliiklusest tuleneva sadeveega
edasi kanduva reostuse eest. Sellest lähtuvalt
palub Keskkonnaamet võtta arvesse määruse nr 99
nõuded § 5 ja lisa 1 ning lisa 3 osas ning täiendada
KMH aruannet leevendusmeetmetega sadeveega
edasi kanduva reostuse osas.
Vastavalt veeseaduse (edaspidi VeeS) § 8 lõike 2

Peatükki 7.1.4 lisati järgmine tingimus: Projekti

punktile 4 on vee erikasutusluba vajalik kui

hüdrotehniline osa (sh drenaaž) kooskõlastada

juhitakse heitvett või saasteaineid suublasse,

Põllumajandusametiga ja Keskkonnaametiga.

sealhulgas

põhjavette.

Keskkonnaamet

juhib

tähelepanu, et määruse nr 99 § 5 lõike 8 kohaselt
on

heit-

ja

sademevee

juhtimiseks

maaparandussüsteemi vajalik Põllumajandusameti
kooskõlastus vastavalt maaparandusseadusele.
KMH aruande eelnõu lk 10 on välja toodud, et

Peatükki 7.1.4 täiendati järgmiste lausetega:

raudtee rajamise käigus rekonstrueeritakse või

Vastavalt VeeS § 8 lõike 2 punktile 7 on vee

asendatakse sillad ja truubid uute truupidega.

erikasutusluba vajalik ka juhul kui uputatakse või

Keskkonnaamet märgib, et vastavalt VeeS § 8 lõike

heidetakse

2 punktile 7 on vee erikasutusluba vajalik ka juhul

paigaldatakse truup). Rajatavate truupide vee

kui uputatakse või heidetakse tahkeid aineid

läbilaskevõime ei tohi halveneda.

veekogusse

(sh

paigaldatakse

tahkeid

aineid

veekogusse

(sh

truup).

Keskkonnaamet märgib, et kui kavandatav raudtee
läbib kraavi, mis on kantud keskkonnaregistrisse,
tuleb kraavile truubi paigaldamiseks taotleda vee
erikasutusluba.

Rajatavate

truupide

vee

läbilaskevõime ei tohi halveneda.
KMH aruande peatüki 7.1.2 kohaselt jääb II

Peatükis 7.1.2 toodud lõiku on täiendatud

kaitsekategooriasse

järgmiselt: Taime juured moodustavad niidistiku,

arvatud

püst-linalehiku

kasvuala vahetult olemasoleva raudteetammi

mistõttu
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äärde ning tõenäoliselt hävineb ehitustööde

tõenäoliselt edukas. Sõltumata eelnevast tuleb

käigus. Taime juured moodustavad niidistiku,

siiski lähtuvalt looduskaitseseaduse § 55 lõikes 7

mistõttu tema ümberistutamine ei ole tõenäoliselt

toodud tingimustest rakendada pingutusi taime

edukas. Keskkonnaamet märgib, et hoolimata

edukaks ümberistutamiseks. Selle tarbeks tuleb

asjaolust, et ümberistutamine ei pruugi olla

projekteerimise etapis kaardistada täpselt taime

edukas, tuleb KMH käigus leida siiski selline

elujõulise asurkonna piir ning leida sellele sobiv

lahendus,

ümberistutuskoht. Ümberistutamise plaanidesse

mis

looduskaitseseaduse

ei
§

oleks
55

lõikes

vastuolus
7

toodud

kaasata Keskkonnaamet.

tingimustega.
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12 KOKKUVÕTE, JÄRELDUSED JA SOOVITUSED
Käesoleva keskkonnamõju hindamise objektiks on Haapsalu raudtee taastamise lõik
vahemikus Turbast Lääne- ja Harju maakonna piirini. Raudtee taastatakse endise
raudteetammi kohale. Olemasoleva tammi laiendatakse ning selle materjal kasutatakse
maksimaalses mahus ehitustöödeks. Raudtee projektkiiruseks on plaanitud 160 km/h.
Raudteed kasutavad reisirongid, perspektiivis kaubarongid. Hinnataval raudteelõigule on
plaanitud üks peatus Ellamaale.
Töös hinnati nelja piirkonna alternatiivseid lahendusi:
•
•
•
•

Lõikumine Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla maanteega,
võimalik juurdepääsu tagamine raudteest põhja jäävate katastriüksustele,
raudtee ülesõidukoht Ellamaa asulas
raudteeõgvendus Ellamaa asula ja Läänemaa piiri vahel.

Kavandtaval tegevusel puudub vastuolu arengukavade ja planeeringutega. Raudtee ei
põhjusta piiriülest mõju. Raudtee mõjuraadiuses ei ole Natura alasid.
Raudtee ja alternatiivide mõju hinnati looduskeskkonnast ja sotsiaalsest keskkonnast
lähtudes.
Olulisi negatiivseid mõjusid looduskeskkonnale ei tuvastatud. Mõningal määral toob
raudteeliiklus endaga kaasa metsloomade (linnud, imetajad, kahepaiksed, roomajad)
hukkumisi. Võimaluselt tuleb vältida raudtee tarastamist asulate vahelisel alal. See
võimaldab loomadel liikuda. Alternatiivsed lahendused looduskeskkonnale avalduva
mõju osas üksteisest mõõdetavalt ei erine.
Raudtee läbib osaliselt turbamaardla. Maavara ratsionaalse kasutamise seisukohast tuleb
raudteetammi alla jääv maavara väljata ning kasutada sihtotstarbeliselt. Alternatiivid
maavara kaevandatavuse seisukohast ei erine.
Raudtee rajamine toob endaga kaasa minimaalselt heiteid vette ja õhku. Välisõhusaaste
eesmärkide

saavutamiseks

välja

töötatud

meetmed

näevad

ette

Eestis

(elektri)raudteevõrgu laiendamist, kuna see vähendab maanteekoormust.,
Mõju hindamise raames müramudeldusest selgub, et rongiliiklus toob endaga kaasa
mõningase mürataseme mõju, kuid see jääb lubatud piiresse. Lõikumisel ÄäsmäeHaapsalu-Rohuküla maanteega põhjustab vähem müra rongiliiklus, mis toimub üle
maantee (raudteeviadukt) ja pisut rohkem müra rongiliiklus, mis kulgeb maantee alt
(maanteeviadukt). Sotsiaalsest küljest võib eelistada neid raudteealternatiive, mis toovad
kaasa väiksemad muutused elukeskkonnas ning on odavamad.
Eelnevast lähtudes jõuti järeldusele, et eelistatud alternatiivideks on raudteeviadukt üle
maantee, raudteest põhja poole jäävatele katastriüksustele ligipääsu tagamine läbi
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Ellamaa asula, ülesõidu jätmine võimalikult olemasoleva koha lähedusse ning
raudteeõgvenduse rajamine.
Kavandatava tegevuse positiivseks mõjuks on raudteeäärsete asulatele lisanduv
transpordivõimalus. Tootjatele lisandub perspektiivis maanteetranspordile kaubaveo
võimalus raudtee kaudu (korraga suuremad mahud, veoühiku hind teoreetiliselt
odavam). Mõlemad kombinatsioonis pakuvad soodsamat võimalust arendada ettevõtlust
väljaspool Tallinna lähipiirkonda.
Leevendusmeetmed ja keskkonnatingimused on toodud peatükis 9. Ettepanekud
keskkonnaseireks on toodud peatükis 10.
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13 KASUTATUD ALLIKAD
Töö koostamisel on kasutatud järgmisi allikaid:
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

AS Eesti Raudtee Riisipere -Turba raudtee keskkonnamõjude hindamise
aruanne. Projekt number 17-KV-28. Estonian, Latvian & Lithuanian Environment
OÜ. 2018. Vastavaks tunnistatud Tehnilise Järelevalve Ameti 03.07.2018
käskkirjaga nr 8-6/18-020.
EELIS (Eesti Looduse Infosüsteem - Keskkonnaregister): Keskkonnaagentuur
Ehitusgeoloogilise uurimistöö aruanne Riisipere-Haapsalu raudtee RiisipereTurba ja Ellamaa raudteelõigud, Nissi vald Harju maakond, Rakendusgeodeesia
ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ Töö nr GE-2205
Ellamaa piirkonna raudteede ja teedevõrgu eskiisprojekt/kontseptsioon.
Reaalprojekt OÜ. 2019
http://laane.maavalitsus.ee/riisipere-haapsalu-rohukula
http://loodusegakoos.ee/puuri-uuri/parandkultuur ja Maa-ameti pärandkultuuri
kaardirakendus (3.01.2018)
http://sauevald.ee/uldplaneering
http://www.evr.ee/sites/default/files/pildid/4._TE_lisa.pdf
https://maakonnaplaneering.ee/harju-maakonnaplaneering
https://register.muinas.ee/public.php ja Maa-ameti kultuurimälestiste
kaardirakendus
https://www.consilium.europa.eu/et/policies/clean-air/
https://www.eaia.eu/kemu/heatava
https://www.envir.ee/et/eesmargid-tegevused/valisohukaitse/ohusaasteainetevahendamise-programm
https://www.err.ee/586432/sondas-ja-tapal-lekkis-tsisternvagunist-ohtlikkukemikaali
https://www.mnt.ee/et/tee/elusloodus
https://www.riigiteataja.ee/akt/419122018008
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4291/0201/5066/Arengukava.pdf
https://www.siseministeerium.ee/et/tegevusvaldkond/ruumilineplaneerimine/maakonnaplaneeringud
https://www.valitsus.ee/et/eesmargid-tegevused/arengukavad
Kahepaiksete ja roomajate elupaigad planeeritaval Riisipere-HaapsaluRohuküla) raudteetrassil, OÜ Rewild, töö nr 2015-4
Kehtestatud riigihalduse ministri poolt 09.04.2018 käskkirjaga nr 1.1-4/78
https://maakonnaplaneering.ee/harju-maakonnaplaneering
Lääne maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Riisipere-Haapsalu-Rohuküla
raudteetrassi koridori asukoha määramine" keskkonnamõju strateegiline
hindamine. Maves AS. 2016
Maa-ameti kaardirakendused
Maapõueseadus
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Muldkeha sobivushinnang Haapsalu-Riisipere ja Haapsalu-Rohuküla raudtee
võimalikuks taastamiseks. Ehitusgeoloogilised uurimustööd. Skinest Ehitus AS
2010. Leitav: http://laane.maavalitsus.ee/raudtee-uuringud
Nissi valla üldplaneering. Kehtestatud Nissi Vallavolikogu 17.04.2014 otsusega
nr 13.
Raudteeliikluse taastamine Turba-Ellamaa lõigul. Mürauuring. Estonian, Latvian
& Lithuanian Environment OÜ. 2019
Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudteetrassi määramine. Mürauuring ja
vibratsiooni eksperthinnang. Ramboll, 2015.
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