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1. Ajalooline ülevaade.
Kitsarööpmeline raudtee laiusega 750 mm tekkis Naissaarele seoses merekindluse
rannakaitsepatareide rajamisega saarele Soome lahe riivistamiseks vaenlase sissetungi eest I
maailmasõja künnisel. Raudteevõrgu rajamisega alustati saarel 1913. aastal. Algselt kasutati
raudteed patareide ja kindlustuste rajamisel saarele. Kuid raudteevõrgu funktsiooniks oli ette
nähtud ka tulepositsioonide varustamine moonaga ning muu majandus ja varustustegevus.
Kuigi kogu kindlustuskompleks 1918. aastaks ei valminud, jõuti saarele paigaldada ca 37 km
raudteed. Fotodokumentide põhja on alust arvata, et saarel oli esimeseks lokomotiiviks
merekindluse vedur nr. 8. Sellele lisandus 1915. aastal Soomest Vene sõjaväe poolt
rekvireeritud vedur nr. 1. vagunipark oli Vene päritolu üldisest merekindluse arsenalist. Vene
vägede lahkudes saarelt 1918. a. purustati suur osa tulepositsioonidest ja kindlustustest.
Raudtee kannatada ei saanud.
Eesti iseseisvuse ajal militaarne tegevus saarel jätkus. Osa patareisid üritati taas kasutusse
võtta, rajati ka mõned uued. Osa mittevajalikest raudteedest võeti ülesse, mõned harud jäid
ajahamba pureda. Kuid põhiosa raudteevõrgust jäi kasutusse. Saarel kasutati endiselt kahte
vedurit ning teadmata hulk vaguneid. Kuskil ajavahemikus 1919-1920 sadeti vedur nr. 8
mandrile remonti. Juriidiliselt kuulus see vedur riigiettevõttele Eesti Vabariigi Raudtee
(EVR). 1920. aastal tähistati see vedur tähisega T. 106 ja see jäi EVR kasutusse. Kuna saarele
oli teist vedurit vaja andis EVR Mereväe valitsusele üle veduri nr. 17, millest sai Naissaare
komandantuuri vedur nr. 3. Saarel olnud Soome päritolu vedurist sai Naissaare
komandantuuri vedur nr. 4. Peale auruvedurite oli saarel ka kaks mootordresiini, mida kasutati
kiiremateks asjatoimetusteks.
Alanud Nõukogude okupatsioon ning seejärel Saksa okupatsioon ei toonud suuri muudatusi
saare raudtee struktuuri. Sakslased tõid saarele 1941. aastal veel kolmanda veduri H. 121, mis
kuulus juriidiliselt Eesti Raudteele, kuid oli 1941. aastal Venemaale evakueeritud varade
hulgas. Tõenäoliselt sattus vedur kas Narvas või Leningradi lähistel sakslaste kätte ning toodi
Naissaarele.
Sakslaste lahkudes saarelt 1944, toodi mandrile Tallinn-Väike depoosse vedur nr. 4, mis võeti
kasutusele ja tähistati Ot-240. Puuduvad andmed, mis sai vedurist H. 121. Vedur nr. 3 käis
1945. aastal mandril Mõisakülas remondis ja väidetavalt töötas saarel kuni mootorvedurite
tulekuni 50. aastatel. Edasine saatus on teadmata. Arvatakse, et võibolla viidi Kroonlinna.
Saarel on levinud legend vedurivrakist kuskil padrikus, mida küll pole hilisematel otsijatel
õnnestunud leida.
Uus Nõukogude okupatsioon militariseeris saare täielikult, ainus tsiviilisik oli seal
majakavaht. Naissaare sadamast läände rajati miiniladude kompleks koos hooldustehasega.
Kompleksi vajadusteks ehitati sinna ka raudteevõrk, mis on säilinud tänapäevani. Osa seni
säilinud raudteeliine jäid kasutuks ning ajahamba pureda. Kasutuses olid raudteelõigud
sadam-kesksõlm, kesksõlm-miinilaod, kesksõlm-Männikuküla ja kesksõlm-piirivalvekordon
põhjatipus. Veeremi osas toodi saarele automotrissid MUZ4D, MD54/2, MD54/4 ning
1980ndatel aastatel diiselvedurid TU6A. Viimaste arv saarel oli teadaolevalt 3, teiste kohta
andmed puuduvad. Ka vagunipark vahetati välja kaasaegsema Venemaal Altai ja Demihovo
tehastes toodetud üksuste vastu. 1994. aastaks, kui Venemaa merevägi lahkus saarelt, oli
kasutuskõlbmatuks muutunud põhjatippu viiv raudteeharu. Kasutuskõlblikud olid sadamkesksõlm, kesksõlm-miinilaod ja kesksõlm-Männikuküla raudteeharud. Töökorras oli ka üks
vedur TU6A.
Edasi läksid Naissaare raudtee koos veeremiga kaitseministeeriumi haldusesse ning seejärel
anti üle Viimsi vallale. Raudteele üritati leida rakendust valdavalt turistide veoks aga ka
majandusvedudeks. 1996. aastal võeti raudtee kultuuriministri määrusega muinsuskaitse alla
kui ehitismälestis. Edasine raudtee hooldus ja remont ei olnud piisav tagamaks turvalist liiklus
sellel. Seisukord halvenes järjepidevalt kuni liiklus raudteel tuli sulgeda.

2. Raudtee ja aluskeha (tammid) seisukord.
2.1. Raudteelõik Männikuküla – kesksõlm (kaardil A-B), fotod 1-21
Raudtee aluskeha heas seisukorras. Rööpad on heas seisukorras ja asetsevad liipritel.
Raudteelõigul on valdavalt puitliiprid (kaardil must joon), kohati on paigaldatud betoonliiprid
(kaardil sinine joon). Puitliiprid on valdavalt pehkinud ja kasutuskõlbmatud. Ülesõidust
(kaardil ü1, fotod 10-11) kesksõlme poole on raudtee kaitsevöönd võsastunud/metsastunud ja
vajab puhastamist. Lõigul oleva silla (kaardil s1, fotod 17-18) puidust pealisehitis on
pehkinud ja vajab väljavahetamist. Raudteelõigu lõpus oleva pöörangu (fotod 20-21) vasaku
sule rööpad on kõverad ja pöörangu alusprussid pehkinud. Pöörang on kasutuskõlbatu nagu ka
raudteelõik A-B tervikuna.
Soovitused: Raudteelõik säilib kasutamatul kujul veel palju aastatid. Kui seda soovitakse
kasutusele võtta on vaja välja vahetatda kõik puidust liiprid, mis vastaksid 750 mm laiuse
raudtee standardile. Soovitan ka välja vahetada lõigul olevad betoonliiprid puidu vastu ja
betooni kasutada miinilao haruteel. Lõigul oleva silla puitkonstruktsioonid tuleb välja
vahetada ja lõigu lõpus oleva pöörangu, mis ühendab lõigu sadama haruga, rööpad õgvendada
ning alusprussid välja vahetada.
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2.2. Raudteelõik kesksõlmes (kaardil B-C), fotod 22-24
Raudtee aluskeha on heas seisukorras, samuti ka rööpad. Liiprid on betoonist ja heas
seisukorras. Raudteelõik on hästi säilinud ning on kasutuskõlblik.
Soovitused: Kasutusele võtu korral tuleb kontrollida lõigu rööpmelaiust ja viia see vastavusse
tehniliste tingimustega.

Foro: 22

Foto: 24
2.3. raudteelõik keskõlm-miiniladu (kaardil C-D), fotod 24-36
Raudtee aluskeha heas seisukorras, samuti ka rööpad. Raudteelõigul vahelduvad betoonliiprid
(kaardil sinine joon) puitliipritega (kaardil must joon). Betoonliiprid on heas seisukorras,
puitliiprid valdavalt pehkinud. Raudtee kaitsevöönd kohati metsastunud ja raudtee
sammaldunud. Raudteelõigu lõpu osas olev paraleelharu (kaardil h1, foto 33) on metsastunud
ja sammaldunud, puitliiprid pehkinud. Raudteelõik säilib kasutamatul kujul veel palju aastaid,
kuid vajab hooldust pealekasvavast metsast. Kasutusele võtu korral tuleb teostada remont.
Soovitused: Kaitsevöönd puhastada metsast ja raudtee puhastada samblast. Harutee h1
puhastada samblast ja vajadusel vahetada osaliselt liiprid, et raudtee koos püsiks. Raudteeharu
kasutusele võtu korral tuleb välja vahetada puitliiprid ja soovitavalt asendada need
betoonliipritega lõigult A-B.

Foto: 29

Foto: 32

Foto: 33

Foto: 35

Foto: 36
2.4. miinilao raudteeharud, fotod 36-99
Haru h2 (kaardil), fotod 37-45: aluskeha heas seisukorras, rööpad on liipritel ja heas
seisukorras. Liiprid on puidust ja pehkinud. Harul oleval ülesõidul on rööpad üles võetud.
Haru on metsastunud.
Soovitused: Haru vajab hooldamist ja peaalekasvanud metsast ja samblast puhastamist.
Ülesõidule paigaldada tagasi rööpad ja ehitada korralik tehnilistele nõuetele vastav ülesõit.
Kui puitliiprid enam raudteed koos ei hoia tuleks osaliselt paigaldada harule uued liiprid, et
raudtee säiliks.
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Haru h3 (kaardil), fotod 46-58: raudtee paigaldatud maapinnale, rööpad heas seisukorras.
Liiprid on puidust aga pehkinud. Paiguti on peale kasvanud mets. Raudteeharu on
kasutuskõlbmatu.
Soovitused: Haru puhastada pealekasvanud metsast. Haru keskosas asuvat töökoja hoonet
(fotod 50-52) võiks kasutada tulevikus töötavate vedurite hoidmiseks ja remondiks. Selleks
tuleks välja vahetada sinnani viiva raudteelõigu kõik liiprid ja kohandada hoone sissepääs
raudteeveeremi gabariidile vastavaks.
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Haru h4 (kaardil), fotod 59-64: raudtee on paigaldatud maapinnale. Rööpad on heas
seisukorras ja asetsevad liipritel. Liiprid on betoonist ja heas seisukorras. Haru mõlemas otsas
olevate pöörangute alusprussid on pehkinud.
Soovitused: Et pöörangud koos seisaksid tuleks pöörangute alusprussid välja vahetada ning
pöörangute kasutusele võtu korral ka need rihtida. Raudteeharu on ise kasutuskõlblik, kuid
vajab laiuse kontrollimist ning vajadusel rihtimist.
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Lõik h5 (kaardil), fotod 42, 65-67: See raudteeharu on algupärane, mis viis läänepatarei
juurde. Raudteeharu on säilinud, kuid sammalt ja metsa kohati täis kasvanud. Raudtee
aluskeha on heas seisukorras. Rööpad on heas seisukorras ja asetsevad liipritel. Liiprid on
puidust ning pehkinud. Mitmes kohas on rööpad ühelt küljelt eemaldatud ja tõstetud raudtee
kõrvale.
Soovitused: raudtee tuleks puhastada samblast ja pealekasvanud metsast. Et raudtee koos
püsiks tuleks tulevikus vahetada osaliselt liiprid ja paigaldada tagasi eemaldatud rööpad. Haru
kasutusele võtt ei ole oluline.
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Lõik h6 (kaardil), fotod 68-69: paikneb algupärasel läänepatareini viival raudteeharul. Lõigu
aluskeha on heas seisukorras. Rööpad asetsevad liipritel ja on heas seisukorras. Liiprid on
betoonist ja on heas seisukorras. Mets on kohati raudteele liiga lähedale kasvanud.
Soovitused: lõigu kasutusele võtu korral tuleks kaitsevöönd puhastada metsast. Muul juhul
ainult raudteele liiga lähedal olevad puud. Muud erilist hooldust lõik ei vaja.
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Haru h7(kaardil), fotod 69-78: Raudtee aluskeha heas seisukorras. Rööpad on säilinud ja
asetsevad liipritel. Harul on valdavalt betoonliiprid ja vähesel määral ka puitliiprid.
Betoonliiprid on heas seisukorras, puitliiprid on pehkinud. Raudteeharu on sammaldunud ja
metsastunud.
Soovitused: haru tuleks puhastada samblast ja rohust ning kasvavatest puudest. Kasutusele
võtu korral tuleks kogu kaitsevöönd puhastada metsast, puitliiprid tuleks asendada uutega. See
kehtib ka mõlemas otsas olevate pöörangute kohta. Ühe pöörangu sulgrööbas (foto 77) vajab
kinnitamist.
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Lõik h8 (kaardil), fotod 78-80: Lõigu aluskeha heas seisukorras. Rööpad on säilinud ja
asetsevad liipritel. Liiprid on puidust ning pehkinud. Raudtee on kohati umbrohtu kasvanud.
Kasutamata säilib lõik mõnda aega aga kui liiprid täiesti ära on kõdunenud, tuleb need
asendada uutega.
Soovitused: vajalik oleks teha umbrohu tõrje ja jälgida lõigu edasist seisukorda. Kasutusele
võtu korral on vaja välja vahetada kõik liiprid (ka pöörangu omad).
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Haru h9 (kaardil), fotod 81-87: haru aluskeha heas seisukorras. Rööpad on säilinud ja heas
seisukorras ning asetsevad liipritel. Liiprid valdavalt betoonist, vähesel määral puidust.
Betoonliiprid heas seisukorras, puitliiprid on pehkinud. Haru mõlemas otsas olevad
pöörangud on komplektsed ja puitalusprussidega. Puitprussid on pehkinud. Raudtee selle
harul on kohati sammalt täis kasvanud ja puud kasvavad raudteele liiga lähedal.
Soovitused: raudtee puhastada sambalst ja rohust. Kasutusele võtu korral vahetada puitliiprid
ja pöörangute prussid. Raudtee kaitsevöönd puhastada puudest.
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Lõik h10 (kaardil), foto 88: paikneb algupärasel läänepatareisse viival harul. Lõigu aluskeha
heas seisukorras. Rööpad on heas seisukorras ja asetsevad liipritel. Liiprid on vähesel määral
betoonist, valdavalt puidust. Betoonliiprid on heas seisukorras, puitliiprid on pehkinud.
Raudteelõik on kohati sammaldunud ja mets kasvab raudteele kohati liiga lähedal.
Soovitused: raudtee puhastada samblast. Kasutusele võtu korral vahetada puitliiprid ja
puhastada kaitsevöönd puudest.

Foto: 88
Haru h11 (kaardil), fotod 89-98: Osa harust paikneb algupärasel tammil. Suurem osa sellest
on siiski Nõukogude aegne rajatis. Haru aluskeha on heas seisukorras. Rööpad on säilinud ja
heas seisukorras ning asetsevad liipritel. Liiprid on vaheldumisi betoonist ja puidust.
Betoonliiprid on heas seisukorras, puitliiprid aga pehkinud. Raudtee on täis kasvanud sammalt
ja kanarbikku. Puud kasvavad kohati raudteele väga lähedal.
Soovitused: Puhastada raudtee samblast ja kanarbikust ning eemaldada raudteele liiga lähedal
kasvavad puud. Kasutusele võtu korral puhastada kaitsevöönd puudest ja vahetada välja
puitliiprid.
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Lõik h12 (kaardil), foto 59: Lõigu aluskeha heas seisukorras. Rööpad on säilinud ja asetsevad
liipritel. Liiprid on puidust ning pehkinud. Raudtee on kohati täis kasvanud kanarbikku.
Soovitused: Raudtee puhastada kasvudest. Kasutusele võtu korral vahetada puitliiprid uute
vastu.

Foto: 59

2.5. Raudteelõik kesksõlm-sadam (kaardil B-E), fotod 99-106.
Raudtee paigaldatud otse pinnasele. Rööpad on säilinud ja asetsevad liipritel. Liiprid on
valdavalt puidust, kohati on paigaldatud ka betoonliipreid. Puitliiprid on pehkinud,
betoonliiprid on heas seisukorras. Paiguti on raudtee sammaldunud.
Soovitused: Puhastada raudtee samblats ja muudest kasvudest. Kasutusele võtu korral
vahetada välja kõik liiprid uute puitliiprite vastu. Betooliipreid kasutada miinilao harude
remondiks.
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2.6. Sadama raudteelõik (kaardil E-F), fotod 107-113.
Sadamas olev raudteeosa on rahuldavalt säilinud. Kai maapoolses osas on ca 1 m pikkune
lõik kus vesi on uhtunud raudtee alt ära liivase aluspinnase ja mädandanud puitliiprid (foto
107). Valdav osa sadama kail asuvast raudtee liipritest on kaetud pinnase või betooniga, mis
ei võimalda kindlaks teha kui suurel määral on kasutatud puit või betoonliipreid. Kohtades,
kus betoonkate on eemaldunud on näha betoonliipreid. Oma vanuse tõttu ei ole puitliiprid
kindlasti enam kasutuskõlbilkud. Terved betoonliiprid on kasutuskõlblikud. Rööbaste
seisukord on hea. Raudtee merepoolses kurvis on katkenud kahe välisrööpa vaheline ühendus
(foto 111). Rööpmelaius ulatub kohati üle normi. Kailt maismaale suunduv raudteelõik on
tugevalt ebatasane aluspinnasesse vajumise tõttu.
Soovitused: Raudtee peab säilitama sadama kaidel oma senise asukoha. Kai seinte ja
tugimüüride taastamisel tuleb arvestada raudtee veeremi gabariidiga. Raudtee
rekonstrueerimisel kaidel nr. 2 ja 3 tuleks kasutada ainult betoonliipreid. Kail nr. 1 kasutada
betoonliipreid lõigus kus raudtee tuleb ühes tasapinas kai katendiga ja ka väljaspool seda kus
reaalselt võib raudtee kokku puutuda tormise ilmaga mereveega. Kaide nr. 1 ja 2 lõikudel kus
kai katend tuleb ühes tasapinnas raudteerööpa ülemise pinnaga tuleb jätta rööpa sisekülgedele
kanalid laiusega minimaalselt 60 mm ja sügavusega minimaalselt 40 mm (GOST 9720-61)
veeremi rattapaaride vabaks liikumiseks, kõverikel peab kanali laius olema 60-80 mm. Kui
kai rekonstreerimisel kasutatakse raudtee aluspinnaseks puistematerjali, siis võib kasutada
selleks purustatud või sõelutud looduslikku kruusa või siis peenetralist killustikku. Ei tohi
kasutada liiva. Kail nr. 3, kus raudtee ei sega autodega liikumist tuleb raudtee kõik elemendid
(rööpad, liiprid) vastavalt kai ehituskonstruktsioonile eksponeerimiseks nähtavale tuua. Kai
rekonstrueerimisel, kohtades, kus on vaja kai pealisehitus lammutada võib ajutiselt raudtee
demonteerida tingimusel, et see paigaldatakse samasse kohta tagasi. Seoses vajadusega
kasutada kaid nr. 1 ja 2 autodega liikumiseks võib kai katte tasapinna tõsta raudtee rööpa
ülapinnaga samale tasemele kui täidetakse ettenähtud tehnilised nõuded. Puitliiprite pehkinud
seisund ei võimalda selle edasist sälitamist ja kasutamist, mistõttu selle väljavahetamine on
vajalik. Purunenud betoonliiprid ei ole kasutuskõlblikudk, mistõttu nende väljavahetamine on
vajalik. Alusballast on kohati aja ja muude tegurite toimel amortiseerunud, mistõttu selle
väljavahetamine on oluline. Kai nr. 1 maapoolses osas on mere- ja sadevesi ära uhtunud
raudteealuse pinnase (foto 107). See on vaja taastada ja kindlustada, et edaspidi seda ei
juhtuks. Kuna ajalooliselt on Naissaare raudteel kasutusel olnud nii puit kui betoonliiprid, siis
on sadama kail aksepteeritav analoogsete betoonliiprite kasutus ja see on ka vastupidavuse
mõttes väga vajalik.
.
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2.7. Raudteelõik kesksõlm – Vana Jaagu (kaardil C-G) koos haruteedega, fotod 114-172, 221.
Raudteelõigul C-c1, kaardil, (fotod 114-116) on raudtee komplektselt koos ja asetseb
pinnasega ühel tasapinnal. Liiprid on puidust ja pehkinud. Rööpad on kohati sammalt täis
kasvanud. Lõigus c1-g1 (fotod 119-135) on raudtee lagunenud, rööpad liipritelt lahti kistud,
raudtee aluskeha vasakule küljele punkti c1 ja ülesõidu ü2 (kaardil) vahel sügavad kraavid
kaevatud (fotod 119-121), mistõttu on raudtee aluskeha lõhutud. Ülesõit ü2 (foto 122) on
osaliselt kattunud kruusaga, peale ülesõitu on rööpad laiali aetud (foto 124). Edasi on raudtee
kuni ülesõiduni ü3 (kaardil) sammaldunud, metsa täis kasvanud ning tormist murtud puid
kohati täis (fotod 124-127). Raudtee aluskeha on korras. Ülesõidul ü3 (fotod 128-131) on
rööpad eemaldatud, enne ülesõitu üks rööbas kõveraks väänatud. 1,5 meetrit ülesõidust on
raudteetammis truup s2 (kaardil) (fotod 130, 132). Truubi kandepostid rahuldavas seisukorras,
samuti kandetala. Liiprid truubil on mädanenud. Truubist kuni lõigu lõpuni (g1 kaardil) (fotod
133-135) on raudtee komplektne, kuid taimestikku täis kasvanud. Kohati kasvavad puud
raudtee gabariidis ja esineb raudteele langenud puid. Lõiku c1-g1 ühendaval harul h13
(kaardil) (fotod 116-118, 134-135) on rööpad eemaldatud, aluskeha heas seisukorras. Haru on
puid täis kasvanud.
Soovitused: Raudteelõik tuleks puhastada pealekasvanud metsast ja tormimurrust, taastada
aluskeha c1-ü2 vahel, asetada rööpad 750 mm rööpavahega liipritele vajadusel asendada iga 2
m tagant pehkinud liiper uuega, puhastada sammaldunud raudtee samblast ja taastada ülesõit
ü3. Haru h13 tuleks puhastada pealekasvanud metsast. Raudteelõigu kasutusele võtu korral
tuleb raudteelõik taastada vastavalt tehnilistele tingimustele, kuid tasuks mõelda sellele, et
viia raudtee põhjasuunas mööda haru h13, see välistaks raudtee ristumist ülesõitudega ü2 ja
ü3.
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Raudteelõigul g1-c2, kaardil, (fotod: 137-143) on raudtee säilinud, liiprid on puidust, kuid
mädanenud. Raudtee on täis kasvanud taimestikku ja sammalt. Kohati kasvavad puud
raudteele väga lähedal, esineb metsastunud lõike ja tormimurdu. Raudteelõik on
kasutuskõlbmatu. Raudteelõigul paikneb truup s3 kaardil (fotod: 138-139). Truup on
lagunenud seisus ja liiprid selle puuduvad üldse. Lõigu punktis c2 paiknev pöörang (foto
143), mis viib harule h13, on komplektne, kuid alusprussid pehkinud.
Soovitused: raudteelõigul tuleks raudtee puhastada samblast ja muust taimestikust ning
pealekasvanud metsast. Lõigu kasutusele võtu korral tuleb välja vahetada kõik puitliiprid,
taastada truup s3, remontida pöörang, puhastada raudtee kaitsevöönd metsast.

Foto: 137

Foto: 139

Foto: 141

Foto: 142

Foto: 143

Raudteelõigus c2-g2, kaardi, (fotod: 145-147) on raudtee säilinud, puitliipritel. Liiprid on
pehkinud. Raudtee on sammaldunud ja kohati kasvab peal mets, esineb tormimurdu. Lõigu
lõpposas ristub raudtee teega (ülesõit ü4 kaardil). Ülesõidul on raudtee mattunud tee
kruusakihi alla.
Soovitused: puhastada raudteelõik pealekasvanud taimestikust, samblast ja metsast, taastada
raudteeülesõit. Raudteelõigu kasutuselevõtu korral vahetada kõik puitliiprid ja puhastada
raudtee kaitsevöönd metsast.

Foto: 145

Foto: 146

Lõigu c2-g2 paremale küljele jääval harul h14, kaardil, (fotod: 144, 147) on rööpad puudu,
säilinud on ainult raudtee aluskeha. Aluskeha on valdavalt tihedalt metsa täis kasvanud ja
põhjapoolne lõpp jääb autotee alla. Säilinud aluskeha on muidu heas seisukorras.
Soovitused: Puhastada raudtee aluskeha metsast.

Foto: 144

Foto: 147
Lõigus g2-c3, kaardil, (fotod: 148-153) on raudtee säilinud aga liiprid mädanenud ning
rööpad liipritelt lahti tulnud. Raudtee on kõvasti sammaldunud, kohati kasvavad sellel puud ja
esineb tormimurdu. Aluskeha on korras. Raudtee on kasutuskõlbmatu. Lõigul on metsateega
ristumine, kaardil ü5, (foto 150). Ülesõidul on rööpad paigast nihkunud ja ülesõit ei vasta ka
muidu tehnilistele tingimustele.
Soovitused: puhastada raudtee kasvudest, samblast ja puudest. Osaliselt vahetada liiprid ja
naelutada rööpad õige laiusega uute liiprite külge. Tuleks kaaluda ristumise ü5 vajalikust,
soovitaksin selle likvideerida kui mittevajaliku. Raudteelõigu kasutuselevõtu korral,
puhastada raudtee kaitsevöönd metsast ja taastada raudtee vastavalt tehnilistele tingimustele.

Foto: 148

Foto: 150

Foto: 151

Foto: 152

Foto: 153

Rannapateri nr. 11 harutee, h15 kaardil, (fotod: 153-158). Haruteest on säilinud aluskeha
(tamm). Aluskeha ei ole kergesti jälgitav, see on täis kasvanud rohtu ja sammalt ning üpris
tihedalt puid. Haru patarei poolne lõpp asub aiaga piiratud eravalduses. Patarei
vagonetiraudteede aluskehad ei olnud looduses enam leitavad.
Soovitused: Puhastada harutee aluskeha/tamm puudest.

Foto: 154

Foto: 155

Foto: 158

Raudteelõik c3-g3, kaardil, (fotod: 159-162) on täis kasvanud sammalt ja puid. Raudteelõigul
on ristumine teega, kaardil ü6 (fotod 159, 160). Ülesõidul on rööpad üles võetud, mujal on
rööpad liipritel. Liiprid on pehkinud, kuid aluskeha on korras. Raudteelõik on
kasutuskõlbmatu. Lõigu lõpus (g3 kaardil, foto 162) on paigaldatud pöörang. Pöörang vajab
remonti. Pöörangust lähtub seni teadmata harutee, mida vanematel kaartidel pole ja selle
harutee otstarve pole selge. Harutee täpne paiknemine ja pikkus pole jälgitav tihedalt peale
kasvanud metsa tõttu.
Soovitused: puhastada raudteelõik metsast ja tormimurrust. Raudteelõigu kasutusele võtu
korral remontida raudtee, taastada ülesõit ü6, puhastada raudtee kaitsevöönd metsast.
Tundmatu harutee puhastada metsast jälgides visuaalselt raudtee aluskeha.

Foto: 159

Foto: 162

Raudteelõigul g3-G, kaardil, (fotod: 163-171) on raudtee valdavalt säilinud. Ohvitseride
kasiino piirkonnas on kohati tööpad puudu või kõverdunud. Raudtee on täis kasvanud puid ja
sammalt. Aluskeha on korras. Lõigu alguses (g3) on raudteese paigutatud pöörang (foto: 163),
mis ei ole komplektne. Pöörangust lähtub harutee (h16 kaardil) vasakule (foto: 164) lagedale
väljale. Harutee vanematelt kaartidelt puudub. Tõenäoliselt seda kasutati mingitel logistilistel
eesmärkidel, sest läheduses asub ohvitseride kasiino. Haruteest on säilinud vaid aluskeha., mis
on algosas metsa täis kasvanud. Vanadele kaartidele tuginedes lähtub raudteelõigu lõpppunktist G raudteeharu (h17 kaardil). Harutee algosa pole tiheda tihniku tõttu tuvastatav, haru
võib osaliselt olla jäänud autotee alla, või on selle kõrval.
Soovitused: Puhastada raudteelõik metsast ja samblast. Haruteede aluskehad puhastada
metsast visuaalse vaatluse põhjal. Raudteelõigu kasutusele võtul remontida raudtee ja
puhastada kaitsevöönd metsast.

Foto: 163

Foto: 164

Foto: 166
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2.8. Raudteelõik G-H, kaardil, (fotod: 222, 172, 183). Lõigul on raudtee säilinud, kuid liiprid
pehkinud. Raudtee on sammaldunud ja kohati kasvavad puud peal. Aluskeha on korras.
Punktist G lähtuva harutee patareide 10a ja 10b juurde on pöörang üles võetud. Lõigu lõpus
(H) on pöörang säilinud, kuid vajab remonti.
Soovitused: puhastada raudtee samblast ja puudest. Kasutusele võtu korral remontida raudtee
ja puhastada raudtee kaitsevöönd puudest.

Foto: 222

Foto: 183
2.8.1. EV rannakaitsepatarei nr. 5 harutee, h18 kaardil, (fotod: 172-182). Haruteest on säilinud
alusakeha ja üksikud rööpad. Pealiinil on üles võetud ka pöörang (foto: 172). Aluskeha on
sammaldunud ja kohati puid täis kasvanud. Osaliselt paikneb aluskehal autotee (fotod: 177179). Enne lõppu on aluskeha üles songitud (foto: 180) ja laskepositsioonide juurde viinud
raudteeharude aluskehad pole looduses enam jälgitavad.
Soovitused: Puhastada harutee aluskeha puudest ja taastada ülessongitud koht. Säilinud
rööpaid võiks kasutada mujal kasutusele võetava raudtee remondiks.

Foto: 172

Foto: 174

Foto: 177
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2.9. Põhjatipu haruteed h19-h29, kaardil, (fotod: 183-222)
2.9.1. harutee h19, kaardil, (fotod: 183-186). Haruteele viiv pöörang on säilinud (foto: 183).
Ka rööpad on osaliselt säilinud kuni raketibaasi kõrval asuvale väljale. Väljalt on rööpad üles
võetud ja raudteede täpne asukoht pole visuaalselt täpselt kindlaks määratav. Lõik, kus rööpad
on säilinud on sammalt ja puid täis kasvanud. Väljalt edasi ranna suunas jääb raudtee keha
autotee alla. Harutee aluskeha kuni kohani kus see tee alla jääb on säilinud ja korras.
Soovitused: puhastada raudteeharu samblast, rohust ja puudest. Haru kasutusele võtu korral
remontida pöörang ja raudtee ning puhatstada kaitsevöönd puudest.

Foto: 184

Foto: 185

Foto: 186
2.9.2. harutee h20, kaardil, (foto: 187). Harutee oli paigaldatud vahetult maapinnale ja hetkel
jääb valdav osa sellest autotee alla.

’
Foto: 187
2.9.3. harutee h21, kaardil, (foto: 188) viis helgiheitja varjendi juurde. Haruteel rööpad
säilinud pole, aluskeha on raskesti märgatav ja on täis kasvanud rohtu.
Soovitused: (vt. üldiseid soovitusi)
2.9.4. harutee h22, kaardil, (foto: 188) Rööpad pole säilinud, aluskeha on raskesti märgatav.
See on täis kasvanud rohtu ja puid. Haruteele on ehitatud kuur.
Soovitused: teisaldada kuur + (vt. üldiseid soovitusi)
2.9.5. harutee h23, kaardil, (fotod:188-191, 193) Rööpad on säilinud, kuid haru pooles
ulatuses aluskehalt kõrvale lükatud. Kohati on aluskehal autotee. Harutee on täis kasvanud
rohtu.
Soovitused: Nihutada autotee raudtee aluskeha kõrvale ja taastada lõhutud osa raudteest.
Säilinud osal vahetada osaliselt liiprid, et raudtee püsiks koos. Teha umbrohutõrje.

Foto: 188

Foto: 189

Foto: 191

2.9.6 haru h24, kaardil, (fotod. 192, 193). Harul raudtee säilinud ei ole välja arvatud alguses.
Harutee pöörang on üles võetud. Aluskeha on säilinud, kui rohtu ja puid täis kasvanud.
Soovitused: Teostada umbrohutõrje ja puhastada aluskeha puudest.

Foto: 192

Foto: 193

2.9.7. haru h25, kaardil, (fotod: 194-200) Rannapatarei nr. 9 juures on haruteel rööpad üles
võetud ja aluskeha maapinnaga tasandatud (foto. 194) ca 100 m ulatuses. Edasi on rööpad
aluskehal. Liiprid on puidust ja pehkinud. Aluskeha on säilinud, kuid raudtee on
sammaldunud ja kohati kasvavad sellel puud, esineb tormimurdu.
Soovitused: Võiks kaaluda lõhutud raudteeosa taastamist, et raudtee oleks visuaalselt jälgitav.
Mujal puhastada raudtee samblast ja puudest.

Foto: 194

Foto: 197

Foto: 200

2.9.8. harutee h26, kaardil, (fotod: 200-202). Haruteel raudtee pole säilinud ja peateelt
haruteele viiv pöörang üles võetud. Aluskeha on säilinud kuni patareini 10A. Edasi (tuginedes
1918. a. kaardile) pole aluskeha leitav pinnase muutuste ja pealekasvanud metsa tõttu.
Soovitused: Puhastada aluskeha pealekasvanud metsast. Kui puhastada ka patarei ümbrus
metsast, on võimalik ehk leida ka leidmata jäänud raudtee aluskehad.

Foto: 201

Foto: 202

2.9.9. harutee h27, kaardil, (fotod: 203-206). Patarei nr. 10A lõunapoolse tulepositsiooni
juurde viival haruteel raudtee pole säilinud. Harutee aluskeha on säilinud hästi kuni patarei
betoonrajatiseni. Edasi mere poole pole aluskeha leitav tiheda tihniku tõttu. Aluskeha
moodustab valdavalt korraliku raudteetammi, millel on autodega sõidetud.
Soovitused: puhastada harutee aluskeha pealekasvanud puudest.

Foto: 203

Foto: 204

Foto: 206

2.9.10. patarei 10B raudteeharu h28, kaardil, (fotod: 206-210, 216-222). Haruteel on rööpad
üles võetud, aluskeha on hästi säilinud ja moodustab valdavas osas tammi, mida kasutatakse
autoteena. Alsukeha lõpuosa on maapinnaga tasa. Patareist lõuna poole jääv aluskeha lõpulõik
on tihnikusse kasvanud ning pole seetõttu leitav. Patarei 10A harust pealiini suunas jookseb
raudtee autotee kõrval, kohati on nähtaval liiprid ja mõned rööpadki on säilinud (fotod: 216219). Enne pealiiniga ühtimist (fotod: 220-222) läheb raudtee aluskeha üle autotee ning see on
puid täis kasvanud, esineb tormimurdu.
Soovitused: Puhastada aluskeha lõpuosa pealekasvanud puudest. Seal kus raudtee jookseb
autotee kõrval tuleks see puhastada ja nähtavale tuua. Pealiini poolne osa puhastada metsast ja
tormimurrust. Raudteeharu kasutusele võtu korral taastada raudtee vastavalt tehnilistele
tingimustele ning puhastada raudtee kaitsevöönd metsast.
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2.9.11. Patarei 10B lisaharu h29 , kaardil, (fotod:211-215). Harutee kulges vahetult patarei
betoonrajatiste tagant ja oli ühenduses mõlemast otsast tagumise haruga (h28). Raudteeharu
aluskeha on säilinud, beroonrajatiste juures asub see maapinnal, sealt edasi põhja suunas
tammina. Aluskeha on täis kasvanud rohtu, sammalt ja puid, esineb tormimurdu. Metsastunud
osas leidub mõningal määral rööpaid, täpset kogust on sammaldumise tõttu raske tuvastada.
Soovitused: Puhastada aluskeha kasvudest, samblast ja puudest, tuua esile säilinud rööpad.

Foto: 211
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2.10. Läänesuunaline raudteelõik, I-J kaardil, (fotod: 223-234). Raudteelõik algab
hargnemisega põhja ja lõuna suunal (fotod: 223-224), millest on säilinud ainult alustammid.
Tammid on sammaldunud ja puid täis kasvanud. Edasi on raudtee aluskeha kasutatud
autoteena. Lõigu viimasel kolmandikul on tammis säilinud liipreid ja mõned rööpadki tammi
kõrval (fotod: 230-232).
Soovitused: Puhastada aluskeha pealekasvanud metsast. Raudteelõigu kasutusele võtu korral
taastatada see vastavalt tehnilistele tingimustele.
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2.10.1. raudteeharu h30, kaardil, (fotod: 234-237). Haru asub läänekaldal liivasel pinnal. Haru
alguspunkt (foto: 234) on liivasel pinnal vaevu eristatav. Harust on säilinud ainult aluskeha,
rööpad puuduvad. Aluskehal kasvavad rohi ja puud. Haru lõpuosa on läbimatus tihedas
tihnikus, mistõttu pole see jälgitav.
Soovitused: Puhastada haru aluskeha pealekasvanud puudest.

Foto: 235

Foto: 237

2.11. Raudteelõik J-K läänerannal, kaardil, (fotod: 238-239). Raudteelõigul on säilinud ainult
aluskeha. Selle põhjapoolne osa asub süvendis ka lõunapoolne osa vahetult maapinnal. Lõigu
lõunapoolne osa on kattunud tihedalt puudega ja lõigu lõppu punktis K polnud võimalik
täpselt kindlaks määrata pinnase muutuste, kõrge rohu ja tihedalt kasvavate puude tõttu.
Soovitused: Puhastada aluskeha puudest. Teha sellega ka kindlaks raudtee hargnemiskoht
punktis K aluskeha tuvastatavatest kohtadest punkti K suunas puhastamisel liikudes või GPS
seadmega.

Foto: 238

Foto: 239
2.11.1. Ameerika patarei harutee h31, kaardil, (fotod: 240-247). Haruteel raudtee säilinud
pole. Patarei tagune aluskeha on maapinnaga ühes tasandis ja seda kasutatakse autoteena.
Edasi kulgeb aluskeha põhja-kirde suunas tammina. Harutee keskosas on tamm üles kaevatud
ja segi pööratud (fotod: 244-245). Valdavalt kasvavad haruteel tihedalt puud.
Soovitused: Puhastada harutee aluskeha puudest ja taastata tamm segipööratud kohas. Harutee
kasutusse võtu korral taastada raudtee vastavalt tehnilistele tingimustele.

Foto: 240
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2.12. Raudteelõik K-L Holmi – Suured Mäed, kaardil, (fotod: 248-262). Raudteelõigust on
säilinud valdavalt aluskeha. Holmi poolses osas on see madala tammina, peale Okskärri
süvendina. Saare keskosas 85º pöörde juures ühtib raudtee aluskeha autoteega (fotod: 257259) ning edasi kulgeb taas madala tammina, mida kasutatakse autoteena. Okskärri läheduses
on aluskeha kõrval ja peal säilinud rööpaid (fotod: 250-253). Raudtee aluskeha on osaliselt
täis kasvanud taimestikku ja puid, esineb tormi murdu, eriti Holmi poolses osas, kus mets on
sedavõrd tihedalt peale kasvanud, et aluskeha pole jälgitav.
Soovitused: Puhastada raudtee aluskeha puudest. Säilinud rööpad võib eksponeerida kohapeal
või siis võtta kasutusele remonditava raudtee juures. Raudteelõigu kasutusele võtu korral
taastada raudtee vastavalt tehnilistele tingimustele.
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2.13. Rannapatarei nr. 8 raudteelõik L-M, kaardil, (fotod: 262-266). Raudteelõigul pole
raudtee säilinud. Aluskeha eksiteerib madala tammina, seda kasutatakse autoteeks.
Liivakarjäärist miiniladudeni on aluskeha tihedalt puid täis kasvanud, mistõttu pole see
läbitav ja jälgitav. Ranapatarei nr. 8 juures asunud vagonetiraudteed pole peale kasvanud
metsa ja muu risu tõttu jälgitavad.
Soovitused: Puhastada aluskeha miinilao poolne osa pealekasvanud metsast. Võimalusel
puhastada ka patarei juures olevad vagonetiraudteed, kui need on võimalik tuvastada. Lõigu
kasutusele võtu korral taastada raudtee vastavalt tehnilistele tingimustele.

Foto: 264

Foto: 265

2.14. Tümasoo – Suurheinamaa raudteelõik L-N, kaardil, (fotod: 262, 267-280).
Raudteelõigust on säilinud vaid aluskeha. Alusakeha ristub kahes kohas autoteega. Keskosas
on aluskeha hävinenud mitmesaja meetri ulatuses kruusakarjääri tõttu (fotod: 272-273).
Valdavas osas on aluskehale kasvanud puud ja tihe võsa.
Soovitused: Puhastada säilinud aluskeha puudest.

Foto: 267
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2.15. Rannapatarei nr. 6 raudteeharu O-P, kaardil, (fotod: 281-287). Raudteeharul raudtee
puudub, aluskeha on säilinud, seda kasutatakse valdavas osas autoteena. Haru lõpuosas
(fotod: 285-287) on alsukeha taimestikku täis kasvanud ja ka puid, esineb tormimurdu.
Soovitused: Puhastada aluskeha täiskasvanud osa puudest.

Foto: 281
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2.15.1. Mädasadama raudteeharud h32, kaardil (fotod puuduvad). Haruteel raudtee puudub,
säilinud on aluskeha. Seda kasutatakse autoteena.
Soovitused: vt. üldisi soovitusi.

2.16. Väikeheinamaa raudteeharu R-S, kaardil (fotod: 288-301, 303). Raudteeharu algab
miiniladudest. Harule viiv pöörang on üles võetud (foto: 288). Eadsi on ca 100 m ulatuses
rööpad tammilt üles võetud, edasi aga taas liipritel (foto: 289). Liiprid on betoonist ja
kasutuskõlblikud. Raudtee ristub miinilao territoorimul autoteega, ülesõit (foto: 290) ei vasta
tehnilistele tingimustele (puuduvad seestpoolt kontrarööpad). Peale ülesõitu on raudtee
sammaldunud ja muu taimestikuga kaetud, kohati kasvavad raudteel puud. Betoonliiprid
vahetuvad puitliipritega, mis on pehkinud. Rööpad lõppevad militaarlaohoone varemete
juures. Laohoonest edasi on alustamm mitmekümne meetri ulatuses lõhutud, selle asemel on
süvend (fotod: 294-295). Edasi on alustamm säilinud aga tihedalt metsa täis kasvanud ja
läbipääsmatu kuni kohani kus, tammil hakkab autotee (tuleb vana tuletõrje depoo juurest).

Autotee kulgeb raudteetammil kuni Mädasadama – kiriku teeni. Edasi surnuaiani on aluskeha
raskesti jälgitav peale kasvanud tiheda metsa tõttu aga see on olemas.
Soovitused: Puhastada raudtee ja aluskeha kasvudest ning puudest. Taastada lõhutud osa
aluskehast. Raudteeharu kasutusele võtu korral taastada raudtee vastavalt tehnilistele
tingimustele. Puhastada raudtee kaitsevöönd puudest.

Foto: 288

Foto: 289

Foto: 290

Foto: 292

Foto: 295

Foto: 296

Foto: 301

Foto: 303

2.16.1. helgiheitja raudteeharu h33, kaardil, (foto: 302). Raudteed harul säilinud pole, kuid
aluskeha on madala tammina. Aluskeha on võrdlemisi tihedalt täis kasvanud puid ja muud
taimestikku.
Soovitused: Puhastada aluskeha puudest.

Foto: 302
2.17. Rannakaitsepatarei nr. 4 haruteed h34-h38, kaardil, (fotod: 304-324).
2.17.1. harutee h34 (fotod: 304-308). Haruteest on säilinud vaid aluskeha/tamm.
Ristumiskohas autoteega (foto: 305) on tamm lõhutud mõnekümne meetri ulatuses. Lõhutud
koht jääb täpselt harude h34 ja h35 hargnemise kohta. Edasi on tammil kasvamas puid ja
muud taimestikku.
Soovitused: Taastada tammi lõhutud koht, vajadusel viia ka autotee tammiga samasse
tasapinda. Puhastada tamm puudest.

Foto: 304

Foto: 305

Foto: 308

2.17.2. harutee h35 (fotod: 309-314). Haruteel raudteed pole säilinud, aluskeha/tamm on heas
seisukorras. Tammi on kasutatud auto- ja jalgteena. Tammi külgedel kasvab ohtrasti puid.
Soovitused: Puhastada tammi küljed puudest, et tamm oleks visuaalselt hästi jälgitav.

Foto: 309

Foto: 310

Foto: 313

2.17.3. harutee h36 (fotod: 310, 315-318). Haruteel raudteed säilinud pole. Aluskeha asetseb
maapinnaga ühes tasapinnas, st. et raudtee oli laotud silutud aluspinnasele. Alsukeha on
kasutatud autoteena, lõpuosa jääb rannalähisele liivaväljale. Haruteega ühtuvad harud h37 ja
h38.
Soovitused: (vt. üldisi soovitusi).

Foto: 315

Foto: 317

2.17.4. harutee h37 (fotod: 314, 318). Harutee ühendab harusid h35 ja h36. Haruteel raudteed
säilinud pole. Alsukeha on looduses raskesti jälgitav, sest on täis kasvanud taimestikku ja
puid. Vigastusi ega kahjustusi aluskehal pole.
Soovitused: Puhastada aluskeha/tamm puudest.

Foto: 314

Foto: 318

2.17.5. harutee h38 (fotod: 316, 319-324). Haruteel raudteed säilinud pole. Aluskeha on
säilinud õhukese tammina või süvendina. Aluskeha on kasutatud autoteena. Aluskeha
külgedele on kasvanud puid.
Soovitused: Puhastada aluskeha küljed puudest.

Foto: 316

Foto: 319

Foto: 324

3. KOKKUVÕTE.
Naisssaarel on säilinud ligikaudu 15,45 km raudteed ja 21,65 km raudtee aluskehi/tamme.
Kuna Regio kaart pole väga täpne ja raudteed ning tammid on taimestikku ning puid täis
kasvanud, pole raudteede ja tammide täpset pikkust ja paiknemist võimalik visuaalselt
tuvastada seni kuni raudteed ja tammid on täilelikult puhastatud ning nende mõõtmine ja
kaardistamine kaasaegsete vahenditega teostatav (GPS, õhufoto, sateliitfo). Säilinud raudtee
seisukord on halb. Raudtee on kasutuskõlblik vaid kohtades, kus on kasutatud betoonliipreid
ja rööpad on nedel korralikult kinnitatud. Alustammid on valdavalt rahuldavas seisukorras,
mõningates kohtades esineb kahjustusi.
3.1. üldised soovitused.
Raudteede taastamiseks ja kasutusle võtuks oleks vaja omanikul/valdajal koostada
konseptsioon silmas pidades, et raudtee abil oleks võimalik juurde pääseda olulistele
ajaloolistele militaar- ja tsiviilobjektidele saarel. Vastavalt konseptsioonile tuleb juba
koostada restaureerimisprojekt, mis kajastab tööde mahtu igal raudteelõigul juba detailselt
sealjuures jälgides 750 mm laiusega väliraudteede tehnilisi tingimusi. Kasutusele võetaval
raudteel tuleb kindlasti puhastada puudest ka kaitsevöönd. Taastamine on reaalne jagada
ettappidesse.
Säilinud raudteelõigud, mida ei võeta kasutusele tuleks viia samuti talutavasse konditsiooni,
st. paigaldada rööpad õige vahega liipritele ja kinnitada. Iga 1,5 m järel peaks olema
paigaldatud uus liiper, et raudtee koos püsiks. Raudteed tuleks kindlasti puhastada
taimestikust (tõrjevahendid) ja puudest. Raudteelõigud võiks olla periooditi tähistatud
infosiltidega matkajatele. Kas ka raudtee kaitsevöönd puhastada puudest oleks vast
muinsukaitseametnike otsustada.
Raudtee aluskehad/tammid on tihtipeale autodega sõidetavad. Siin tuleks jälgida, et tammid
kahjustada ei saaks. Sellise ilmingu korral tuleb ette võtta aluskeha remont. Tammid, mis on
puid täis kasvanud tuleks kindlasti puhastada puudest, et nad oleks kõik leitavad ja jälgitavad.
Tihedalt kasvava metsa tõttu polnud võimalik kõikide alustammide olemasolu ja paiknemist
kindlaks teha. Alustammid tuleks periooditi varustada infotahvlitega matkajatele. Kas
alsutammide kaitsevöönd vajaks ka puhastamist puudest oleks vast muinsuskaitseametnike
otsustada. Siin-seal on tammidel säilinud liipreid ja rööpaid. Liiprid võiksid jääda oma kohale
ja need paigad puhastada taimestikust, et liipreid eksponeerida. Rööbastega on kaks varianti:
kas paigaldada nad tagasi alustammile (liipritele) kohas kus need asuvad või kasutada mujal
raudtee remondiks ja taastamiseks. Kõik Naissaarel leiduvad rööpamargid (R-15 kuni R-24)
on saarel sobivas kohas kasutatavad.

