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Rail Baltica transpordikoridori planeeringust ja selle strateegiliste keskkonnamõjude hindamisest 
 
Olles tutvunud Rail Balticu 1435 mm trassi Harju, Rapla ja Pärnu maakonnaplaneeringute 
keskkonnamõju strateegiline hindamise programmi eelnõuga (avalikkusele kättesaadav versioon 
portaalis http://railbaltic.info/et/) ja avalikustatud trassikoridoridega esitan käeolevaga oma vastavad 
seisukohad:  
 
Rail Baltica puhul tuleb kavandamisele kahe rööpmepaariga raudtee, mis on varustatud mõlema 
rööpapaari jaoks eraldi elektriliiniga, raudtee hooldamiseks mõeldud transpordi teenindusteega ning 
seda transpordikoridori ääristab mõlemas servas raudteed isoleeriv võrkaed. Tegemist on Eestis 
esmakordselt sellises mastaabis ja tempos kavandatava transpordi taristuga, mille rajamisel on võetud 
esmaseks eesmärgiks raudteekoridori suunamist võimalikult otse ja läbi loodusmaastike võimalikult 
inimasustusest mööda Eesti piirini.  
 
Kuivõrd kavandamisel on erakordselt suuremahuline ühekordse ja ajas pöördumatu arendus, mis 
muudab ulatuslikel aladel  maastike, elupaikade, nii inim- kui loodusvara kvaliteeti, kättesaadavust ja 
sidususust, siis kaasneb selle tegevuse planeerimise ja mõjude hindamisega erakordselt suur vastutus 
nii inimühiskonna kui looduse ees. Sellest lähtuvalt peaks erakordselt hästi ja põhjalikult olema 
vastavalt läbi viidud ka vastavad avalikkuse kaasamise, planeerimise, mõjude hindamise ja 
leevendavate- ning asendusmeetmete kavandamise tegevused.  
 
Kahjuks võib aga senist protsessi kulgu analüüsides järeldada, et planeeringu ja KSH ettevalmistus on 
toimunud ebarahuldava kvaliteedi ja kaasatusega, avalikkusele ja ekspertidele pole antus piisavas 
mahus aega ja võimalusi, piisavalt pole selgitatud projektiga kaasneva taristu iseloomu. Rail Balticu 
rajamisel avalikkusele info jagamiseks mõeldud portaali (http://railbaltic.info) sisu ei võimalda isegi 
valdkonna ekspertidel saada piisavat ülevaadet projekti olemusest ja trassivariantidest, rääkimata 
avalikkusest, kelle vastav ettevalmistatus on madalam.  
 
Kogu protsessi juures viidatud ajanappusest tulenev pretsedenditu kiirustamine ei ole asjakohane 
sellise varemolematu mastaabiga taristu planeerimisel nii majanduslikus, sotsiaalses kui ökoloogilises 
plaanis. Lootus Euroopast kiiresti suur hulk abiraha saada ei saa olla ettekäändeks ja protsessi 
kvaliteedist loobumiseks -  pealtnäha vajalik projekt võib osutuda meile liialt kulukaks majanduslikuks, 
sotsiaalseks ja ökoloogiliseks lõksuks kui selle projekti kõiki külgi ning erinevaid alternatiive piisavalt ei 
kaaluta. Selleks, et vastuvõetavate otsustega oleks võimalik julgelt tulevikku vaadata, tuleb õigete 
valikute tegemiseni jõudmiseks võtta aeg maha, teha piisavas mahus eeltööd ning leida parimad 
lahendused. Vajalik aeg, mis eeltöödele kulutatakse on ülioluline investeering, et ära hoida järgmistes 
etappides võimalikke saatuslikke vigu, mis kehva eeltöö tulemusena sünniksid. Ei sobi korrata Eestis 
paljude suurobjektide kavandamisel pinnapealsusest ja formaalset lähenemisest tingitud 
möödalaskmisi sh. majandusarvestuse-, sotsiaalsete- ning keskkonnakaitselistes küsimustes.    Sellest 
sündinud probleemid on pahatihti kas vastavad arendused nullinud või nende investeeringute 
otstarbekuse küsitavaks muutnud (Saaremaa süvasadam, Saaremaa sild, Mäo viadukt, Audru 
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kalakasvatus,  senine riiklik põhimõttelage käitumine raudtee taritus-, kauba- ja reisijavedude 
haldamisel jne). 
 
Kuigi transpordi seisukohalt on oluline leida võimalikult optimaalne tee trassi sõlmpunktide vahel, ei 
tohi lähtuda üksnes majanduslikest kaalutlustest, vaid leida tasakaalustatud lahendus. Planeerija ja 
tellija jaoks mugavaim lahendus mööda Vahe-Eesti metsamaastikku trassikoridori planeerimine eeldab 
sedavõrd suures mahus rohevõrgustike tuumalade läbilõikamist, et võib muuta pöördumatult senist 
ökoloogilist tasakaalu ning järsult halvendada loodusmaastike rohealade toimimist. Seetõttu teen 
ettepaneku loobuda rohevõrgustikku tugevalt mõjutavatest trassivariantidest ning leida alternatiivid, 
mis minimaalselt seda mõjutaksid. Praegu kavandatav rohevõrgustiku nii mastaapne kahjustamine ei 
ole lubatav, sest isegi vaatamata valdava osas kaitsealade välistamisele möödub trass paljudest liialt 
lähedalt, lõikab ära liikumisteed eri säilinud vanametsaga alade vahel, takistab sesoonsed rände ja 
liikumisteed, raskendab liikumist toitumis- ja sigimisalade vahel jne. Tuleb leida lahendus, mis 
kahjustaks rohekoridoride terviklikkust kõige vähimal määral ning vastavad mõjud adekvaatsete 
uuringute abil kaardistada, hinnata ja leevendada.  
 
Ka metsa - ja avamaastiku servaalad kui ökotonid ehk kõrge väärtusega piirialad, mille kahjustamine on 
suure negatiivse mõjuga. Paljud loodusmaastiku liigid kasutavad mitte ainult suurte metsalaamade 
loodusmaastikke, vaid ka nendega piirnevaid kultuurmaastiku servaalasid nii toitumiseks- kui 
liikumispiirkondadena ja neil on suur roll asurkondade ökoloogias. Kui nendele aladele juurdepääs ära 
lõigatakse või oluliselt halvendatakse, võib sellele ennustada olulisi negatiivseid mõjusid. Seega see, 
mida planeerija serveerib oma parima kompromissi ja töövõiduna on juba põhikooli õpikutõega 
vastuolus olev lahendus, mis pigem süvendab kui leevendab raudtee rajamisega kaasnevaid 
probleeme. 
 
Planeeringute, KSH –KMH protsesside paralleelne menetlemine: Kuivõrd üksnes planeerimise kiirust 
eesmärgiks seades soovitakse korraga keskkonnamõjusid hinnata nii KSH kui KMH detailsuse 
tasemetel, siis on ilmemas, et see mõjutab mõjude hindamise ja planeerimise kvaliteeti. Just 
maakondade taseme teemaplaneeringute koond ja nendele tehtav KSH peaks andma selguse, kas on 
ilma oluliste ökoloogiliste probleemideta on võimalik arendaja ja planeerija eelisvariantide 
realiseerimine. Mitmete planeerija poolt kõrvale lükatud trassivariantide hindamine nende erinevate 
positiivsete ja negatiivsete mõjude ja realiseeritavuse üle peaks toimuma just kõrgema taseme 
planeerimisprotsessis ning selle keskkonnamõjude SMH käigus. Erakordselt suure tähtsusega sotsiaal-
majanduslike ja ökoloogiliste mõjudega valikute tegemine peab toimuma avatud, kaasava, läbipaistva 
ja objektiivse menetlusena. Praegune planeeringu ja SMH käik ei ole neile tingimustele vastanud ning 
avalikkusel ei ole võimalik olnud algtaseme otsustustes kaasa rääkida ega otsuste kujunemist jälgida. 
Selles olukorras on enam kui eksitav tegelemine ühe või konkreetse kosmeetilise trassivairandi või 
muudatuse üksikküsimusega. Strateegilised küsimused ja üksikdetailid on segi nagu puder ja kapsad. 
Põhimõtteliselt küsimuselt kas ja kuidas Eesti loodus ja külad tarastada püütakse fookust nihutada 
üksikdetailidele. Praeguste valikute õigustamine üleriigilise transpordivõrgustiku teemaplaneeringuga 
pole kohane, sest vastava väga üldise tasemega planeeringuga määratakse üksnes väga ligikaudsed 
transpordikoridorid ja nende tehniline, sotsiaalne ja ökoloogiline olemus vajab igal konkreetsel juhul 
lahendamist ja hindamist. Üleriikliku planeeringu menetlemisel ja heakskiitmisel ei olnud teada, et 
soovitakse lahti öelda olemasolevast raudtee- ja maanteekoridoridest ning trass kogu ulatuses 
tarastada. Juhul kui see oli aga planeerijale teada ja seda infot avalikkusega ei jagatud, tuleb riiklik 
planeering uuesti menetlusse võtta ja vastavad mõjud sellel tasemele objektiivselt hinnata. Eelöeldust 
tulenevalt teen ettepaneku võtta planeerimisprotsessi samm tagasi, algatada Eesti keskkonnakaitse 
asutuste ja organisatsioonidega sisukas dialoog, millised on võimalikud valikud ja alternatiivid 
ökoloogiliselt vastuvõetavate trassikoridoride kavandamiseks. Seejärel võrrelda ökoloogiliselt, 
sotsiaalselt ja majanduslikult parimaid alternatiive tasakaalustatud valiku langetamiseks.  
 
 



Konkreetsemalt teen ettepaneku välja töötada alternatiivina võimalikult palju metsalaamasid vältivad 
ning võimalikult kultuurmaastike läbivad alternatiivid, mille mõju oleks võimalik võrrelda 
loodusmaastikus kulgevatega. Alternatiivide väljatöötamisel tuleb lähtuda Rail Baltica peaeesmärgist – 
suulinnade vahelise ühenduse loomisest. Selles kontekstis teen ettepaneku välja töötada ka sellised 
alternatiivid, mis lähtuvad mitte üksnes lühimast vaid ka ökoloogiliselt vastuvõetavast 
trassialternatiivist Riia-Tallinn lõigul ning läbivad Vahe-Eesti metsavöö ilma Pärnu peatuseta Tallinn- 
Rapla – Vändra - Suure-Jaani-Mõisaküla piirkondades. Teise alternatiivina teen ettepaneku koostada 
trassialternatiiv, mis maksimaalselt kasutaks ära nii olemasolevat raudteekoridori kui sobivates 
kohtades ka Via-Baltica maanteekoridori. Need alternatiivid tuleb töösse võtta ka seetõttu, et Euroopa 
Liit ei pruugi praegu kavandatud Pärnut ja Vahe-Eesti loodusvööndit läbivaid trassivariante nende liialt 
suure negatiivse keskkonnamõju tõttu kaasfinantseerida. Planeeringu koostaja väited mitmesuguste 
erinevate avalikkuse poolt soovitatud alternatiivide tagasilükkamise osas on paljasõnalised ning pole 
kontrollitavad -  avalikkusel puudub võimalus nende alternatiivide erinevaid külgi hinnata ning nende 
keskkonnamõju võrrelda. Samuti ei ole põhjendatud alternatiivide tagasilükkamine üksnes odavaima 
lahenduse eesmärgil, sest ilma reaalseid alternatiive esitamata ei saa määrata ka nende kulu. Juhul kui 
jääda kindlaks üksnes praeguseks väljatöötatud variantidele, võib ka nendega kaasnevate 
keskkonnamõjude leevendamine osutuda vastuvõetamatult kulukaks. Samuti tuleb eri variantide 
võrdlusel hinnata mitte üksnes majanduslikke fiskaalnäitajaid, vaid arvestada ka ökosüsteemi teenuste 
olulise rikkumisega seotud kahjusid.   
 
Kuigi kavandatav tegevus võib avaldada Eesti loodusmaastikele pretsedentidult suurt mõju, torkab 
selle taustal silma, et Rail Baltica raudtee rajamisega seotud tegevuste ajakava ettevalmistavatest 
tegevustest kõige vähem planeeritakse aega kulutada keskkonnauuringutele ja mõjude hindamisele. 
Veelgi kummastavam on aga, et reaalseks andmekogumiseks looduses planeeritakse kõigest 1-2 kuud, 
mis on selgelt ebapiisav ainuüksi joonobjekti ulatust arvestades, ega anna ülevaadet sesoonsetest 
aspektidest. 
 
Kuivõrd olemasolevast teadmiste seisud ning avalikustatud trassivariantide olemusest 
keskkonnakaitselises kontekstis peaks parema ülevaate andma KSH programmis viidatud 
loodusväärtuste uuring, siis on kahetsusväärne, et sedavõrd oluline aruanne pole valminud ja/või 
avalikkusele kättesaadav KSH programmi avaliku väljapaneku alguseks. Leian, et selle uuringu sisu on 
antud KSH programmi ja trassivariantide kaalumise kontekstis võtmelise tähtsusega, ilma milleta ei ole 
võimalik  saada ülevaadet senitehtud töö tulemustest ega sisendist KSH programmi ja mõjude 
hindamise töösse. Sellest lähtuvalt ei saa pidada vastuvõetavaks KSH programmi avalikustamise lõppu 
enne nimetatud uuringuga tutvumise võimaldamist. Sellest tulenevalt teen ettepaneku esimesel 
võimalusel loodusväärtuste uuring teha avalikkusele kättesaadavaks ning vastavalt avalikkusele töö 
olemasolust teavitamise hetkest pikendada KSH programmi väljapanekut 2 nädala võrra, et huvitatud 
isikutel ja organisatsioonidel oleks võimalik vastav uuring läbi töötada.  
 
 
Nii kõnesoleva loodusväärtuste eeluuringu töö osas oli ette nähtud andmete koondamine ja 
trassivariantide osas konsulteerimine eri elustikurühmade ekspertidest nn akadeemiliste 
konsultantidega abiga. Kuigi kahetsusväärselt pole hetkel võimalik viidatud eeluuringu tulemustega 
tutvuda, võib mitmel põhjusel järeldada, et vastav andmekogumise töö ning konsulteerimine ei 
kulgenud vajalikul tasemel. Minu poolt läbiviidud telefoniküsitlus viie programmi lisas loetletud 
eksperdi seas tuvastas, et kogu koostöö piirdus uuringu koostaja ja eksperdi keskmiselt ühetunnises 
kohtumises, mille käigus neile võimaldati esmakordselt trassikoridoridega väljatrükitud paberkaardil 
tutvuda, ilma et sellele oleks eelnenud või ka järgnenud võimalus ekspertidel teemaga adekvaatselt 
end kurssi viia ja sisusse süveneda. Kaasamata olid väga mitmed võtmevaldkondade spetsialistid sh. 
erinevate linnurühmade, taimede, samblike, seente, elupaigatüüpide jms valdkonnas. Töö koostaja ei 
teinud piisavat koostööd ka eri maakondade ja piirkondade keskkonnaspetsialistide, ekspertide ning 
kohalike loodustundjatega. Seetõttu on väga tõenäoline, et paljud trassikoridori konfliktikohad 



loodusväärtustega on jäänud arvesse võtmata. Oluliseks näiteks sellest, kuidas ebapiisav eeltöö 
algandmetega võib oluliselt mõjutada trassivariantide valikut ja objektiivset mõjude hindamist on 
Rääma raba kaasus, millest on lähemalt juttu kirja viimases osas ja lisas toodud materjalis.  
Kokkuvõtteks võib hinnata, et akadeemiliste konsultantide kaasamine on küll hea mõte, ent see 
tulnuks läbi viia kõigi võtmevaldkondade esindajaid kaasates ning ekspertidele normaalseid 
töötingimusi luues. Neid elementaarseid koostöötingimusi eirates jääb paraku mulje, et akadeemilisi 
konsultante püüti tööst autoriteetsema mulje jätmiseks vaid lihtsalt ära kasutada. Leian, et selline 
käitumine pole vastuvõetav ning lisaks muule lasti eeluuringu halva organiseerituse tõttu kaotsi minna 
üliväärtuslikku aega uuringuteks.  
 
 
 
KSH programmi ja planeeringu paralleelne menetlemine ja suur kiirustamine on juba praegu oluliselt 
mõjutanud protsessi kvaliteeti ning avalikkusel ja spetsialistidel oluliselt raskendanud planeeringuga 
tutvumist. Avalikkuse kaasamine selles riiklikult tähtsast ja riiklikult olulises teemas on 
võtmetähtsusega, et tagada protsessi nõutav läbipaistvus ja kvaliteet. Nende parandamiseks on vaja 
astuda järgmisi samme: 
 

- Oluliselt parandada avalikkuse juurdepääsu materjalidele ja materjalide kvaliteedi tõstmine: 
praegu on planeeringu portaalis üleval vaid PDF kujul kaardid, mida paljudel inimestel on 
keeruline avada ja endale sobival suurendusel vaadelda. Samuti on need tükeldatud eri 
omavalitsuste vahel ning puudub nende soovitud detailsuseni vaatlemise võimalus. Arvestades 
projekti erakordselt suurt mõju ja sellest puudutatud isikute hulka teen ettepaneku,  et kogu 
planeeringu ja vastavate kaardiandmete info koondatakse dünaamilisse veebikaardi keskkonda 
nii kui see on näiteks maa-ameti kaardikeskkonnas või soovitavalt sedasama testitud ja 
riiklikult arendatavat platvormi kasutades. Oluline oleks võimaldada ka eri infokihtide 
kombineerimist, sh mitmesuguste väärtuste ja kinnistute kihtide vaatlemist trassikoridoride 
suhtes. Spetsialistide jaoks teha samal ajal kättesaadavaks regulaarselt ajakohastatud GIS-failid 
alla laadimiseks.  

- Kavandatavat tegevust illustreerivad materjalid on liialt raskesti leitavad ja peidetud portaali 
sügavustesse. Transporditaristu dimensioone iseloomustavad tehnilised joonised on esitatud 
väikese madalakvaliteedilise pildina, millelt on võimatu joonise arvandmeid välja lugeda. 

- On äärmiselt taunitav planeeringute menetlemise praktika, kus KSH programmi kirjalike 
arvamuste esitamise tähtaeg lõppeb varem kui avalikud koosolekud. Antud juhul oli esimene 
tähtaeg 30. september, mida hiljem pikendati kuni 20. oktoobrini. Vaatamata avaliku 
väljapaneku pikendamisele on tegemist ebavõrdse kohtlemisega planeeringu osalistele eri 
piirkondades. Nii oli viimasena toimunud Häädemeeste valla avaliku koosoleku järel selle 
piirkonna kodanikel ja ühendustel aega vaid kolm päeva kirjalike ettepanekute esitamiseks, 
samas kui Harju ja Raplamaa piirkondade jaoks oli aeg tunduvalt pikem. Kuivõrd paljud 
kohalikud elanikud said esmast teavet neid mõjutava planeeringu osas alles avalikult 
koosolekul, siis on vajalik anda lisaaega kirjalike ettepanekute koostamiseks. Kuivõrd KSH 
programmi väljapanekut ei ole otstarbekas lõpetada ka enne loodusväärtuste uuringu 
kättesaadavaks tegemist siis teen ettepaneku eelnimetatud ja eri piirkodade elanikkonna 
võrdse kohtlemise printsiibist avalikku väljapanekut pikendada vähemalt 2 nädalat alates 
loodusväärtuste uuringu avalikustamisest.       

 
 
Käesoleva Rail Batica protsessi oluliseks probleemiks on, et nii planeerimine kui keskkonnamõjude 
hindamine viiakse läbi ühe ja sama asutuse poolt. Eriti kui arvestada asjaoluga, et keskkonnamõjude 
hindamist korraldab eraettevõtte omanik, siis on raske eeldada tema töö erapooletust ja sõltumatust, 
mida nõuab Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse  § 14 lg 5. Kuigi KSH-d 
võib üld- või maakonnaplaneeringuga vastavalt Planeerimisseadusele koos menetleda, ei ole 



käesoleval juhul planeeritava objekti erakordselt suurt mõju ning keskkonnamõjude hindaja seotust 
planeerimistegevuse tulemuslikkusega arvestades võimalik seda pidada sobivaks lahenduseks. Sellest 
tulenevalt teen ettepaneku KSH osas leping lõpetada ja anda KSH läbiviimine koostöös riiklike 
asjaomaste asutuste ning asjakohaste akadeemiliste ekspertidega Keskkonnaameti korraldada. 
 
 
 
KSH metoodika küsitavused: 
 
- Modelleerimine. Mida on kavas modelleerida, kuidas milliste andmete alusel. Kas on tegemist 
rahvusvaheliselt tunnustatud ja valideeritava metoodikaga või seisneb see lihtsalt olemasolevate 
väheste andmete GIS-s kihtidena vaatlemises? Kas modelleerimisse on kavas kaasata rahvusvaheliselt 
tunnustatud metoodikat valdavaid eksperte, kelle on ka olemas kaalukas vastav rahvusvahelise 
teadustöö nõuetele vastav uurimiskogemus ja referentstööd selles valdkonnas, mis puudutab 
loodusmaastikke  terviklikkuse säilitamise ja rohekoridoride toimimist neid poolitavate 
transporditaristute korral? Arvestades modelleerimisele soovitavat võtmerolli mõjude hindamisel 
tuleb eelviidatud küsimused detailselt KSH programmis lahti kirjutada ning modelleerimise metoodika 
ekspertide poolt valideerida.   
 
- Milline meetod on probleemsete piirkondade zooloogiline/botaaniline ülevaatus/välitööd? Kas 
ja milliste teaduslike meetoditega on tegemist, või on tegu lihtsalt looduses lonkimisega ja juhusliku 
külastamisega? Või kavatsetakse selle käigus koguda verifitseeritud metoodikaga ja piisava 
süstemaatilisuse ja ajalise ning ruumilise ulatuseha andmeid võtmeandmeid elustiku ja sellele 
avalduvate mõjude osas? Mida on kavas kavakindla metoodika alusel kogutud infoga edasi teha? 
Milliseid metoodikaid ja hindamiskriteeriumeid rakendatakse  
- Viimasel juhul palun programmis need meetodid ja töömahud ka välja tuua. 
- Milliste meetodite ja ajakava alusel kavatsetakse teha välitööd elustiku inventuurid eelinfo 
alusel määratud probleemsetes piirkondades, mida ja millise metoodika alusel nendest tulemustest 
järeldatakse? 
- Kuidas välistatakse kogu trassikoridori loodusmaastikke inventeerimata, et sellele alale ei jää 
seni leidmata kaitsealuste liikide elupaiku, sh. Olulisi sigimis- ja liikumisteid? Meie looduse uurituse ja 
andmete olemasolu tase riiklikus registris ei ole piisav, et saaks eeldada väärtuste mitteesinemist 
kavandataval ja läbiuurimata trassil. Kogu trassikoridoride ulatust katvate uuringute puudumisel ei saa 
mõjusid välistada ning sellised „üllatused“ võivad nii ajalises kui rahalises plaanis arendajale hiljem 
minna märksa kulukamaks ja ajamahukamaks kui kvaliteetsete alusuuringute korral 
 
Kumulatiivse mõju hindamine - tuleks selgelt välja tuua, milliseid kumulatiivseid mõjusid arvestatakse 
ja miks. Sellist mastaapi projekti puhul on kumulatiivseid mõjusid palju, kuid KSH metoodikas tuleks 
selgselt välja tuua, millistega tegeldakse, ehk mis on olulised. Kindlasti tuleb analüüsida 
raudteetrassiga seotud kuivenduskraavide mõju looduslikele kooslustele. Lisaks juba olemasolevatele 
mõjudele tuleb arvesse võtta ka plaane ja kavu, mis hakkavad mõju avaldama lähitulevikus. Nii on 
näiteks Metsaseaduses kavandatud muudatused sellised, mis suurendavad raiemahtusid ja võtvad 
piirangud tulundusmetsades raielankide suuruselt. Sellega kaasnevad negatiivsed mõjud 
metsamaastikel (elupaikade vähenemine,  nende suurem killustumine, häirimine jne) tuleb võtta 
arvesse kumulatiivselt raudteekoridori rajamise mõjudega. Planeeringus ja KSH-s tuleb ära näidata, 
millised on raudteetrassi rajamise tarbeks avatavad uued ehitusmaterjali kaevandusalad ning millised 
on nendega kaasnevad kumuleeruvad mõjud. Vajalik on läbi analüüsida ka kohalike omavalitsuste  
 
 
 
 
 



 
 

Konkreetsed küsimused programmi osas 
 
 

- Punkt 4.4.1 „Mõjude hindamine, trassivariantide võrdlemine“. Tuleb tähelepanu pöörata, et 
KeHJS § 45 lg 2 kohaselt võib strateegilise planeerimisdokumendi kehtestada juhul, kui seda 
lubab Natura 2000 võrgustiku ala kaitsekord ning strateegilise planeerimisdokumendi 
kehtestaja on veendunud, et kavandatav tegevus ei mõju kahjulikult selle Natura 2000 
võrgustiku ala terviklikkusele ega mõjuta negatiivselt selle ala kaitse eesmärki. Seetõttu 
kavandatava tegevuse alternatiivide kaalumisel ei tohi mõju Natura kaitse-eesmärkidele 
hinnata samaväärse tegurina teiste tegurite seas. Kõigepealt tuleb hinnata alternatiivide mõju 
Natura 2000 ala kaitse-eesmärkide ja ala terviklikkuse säilimisele ning selle käigus leida 
alternatiivid, mille puhul oluline mõju Natura väärtustele on välistatud. Alles seejärel saab 
kaaluda nende alternatiivide mõju, kus oluline mõju Natura 2000 alale on juba välistatud, 
teistele teguritele. Seega tuleb ka Natura võrgustiku hindamise erisusest lähtuvalt esmalt välja 
töötada Nautra 2000 alasid mittemõjutavad alternatiivsed trassivariandid. 

 
 
 
 

Mõjude hindamiskriteeriumid (tabel 2) 
 

- Barjääriefekt –  meie hinnangul tekkib paljudele liikidel barjääriefekt kohe peale metsa uute 
trassikoridoride sisseraadamist ning süveneb ehituse käigus ja tipneb tarandiku ja kuni 60m 
tehismaastiku koridori rajamise ja kasutamisega. Halvasti liikuvatele ja/või häirimistundlikele 
liikidele võib kriitiliselt oluline olla juba ehitusaegne efekt. Barjääriefekti leevendamise 
võimalusi tuleb tingimata lugeda kesisteks ehk halbadeks järgmistel põhjustel: puuduvad aeg 
ja eelarve piisavas mahus liikumisteede ja eri liikide kasutasumustrite väljaselgitamiseks, 
mistõttu nende rajamise vajadus ja asukohad ning tehnoloogiad suure tõenäosusega ei anna 
soovitud mõju; puuduvad tehnilised ja ökoloogilised teadmised sobivate ökoduktide 
rajamiseks  sellises mahus barjääride rajamise korral, mistõttu tuleb nii liikumisteede 
läbilõikamise ja sellega seotud tagajärgi pidada väga olulisteks. 

- Täiesti on kriteeriumitest välja jäetud olemasolevate teede kasutusmuster metsamaatike 
liikide poolt ja sellega seotud hindamisparameetrid. Meil on piisavalt andmeid, et mitmes 
piirkonnas on raudteetrassiks kavandatavad teed loomade poolt pikisuunaliselt kasutatavad 
liikumisteedena. Seetõttu on ettepanek vastav efekt lisada koos selle mõju piirkondliku ulatuse 
ja leevendusvõimaluste halva kohaldatavusega kriteeriumina.  

- Suremus. Suure tõenäosusega on teatud suremus võimalik ka ehitusperioodil.  Tuletame 
meelde, et AS Edelaraudtee poolt vana raudteetrassi ülevõtmise tagajärjel surid vastavate 
tööde häiriva mõju tõttu nälga must-toonekure pojad. Täiendav tarnsport ehitusperioodil jms 
kaasnev tegevus suurendab riski nt. kanaliste, kakuliste teiste lindude ja ulukite hukkumisel kas 
otseselt transpordist või kaudselt häirimisest. Tõenäoliseks võib pidada ka röövlussurve 
suurenemist kiskjate poolt juhul kui nende loomulikud toitumispiirkonnad killustatakse ning 
nende  jahiaktiivsus koondub ühele või teisele poole trassi säilinud elupaigalaiku. 

- Häiringud. Ei saa nõustuda, et müra jms mõju on vaid ehitusaegne ning, ulatub vaid kuni 1km 
objektist ning selle leevendamise võimalused on head. Loodusmaastikes eriti terava 
kuulmisega metsloomade elupaikades on mõju ulatus oluliselt laiem, samuti puuduvad 
rasketehnika müra summutamiseks tavapäraselt kasutatavad lahendused. On väga tõenäoline, 
et mitmete häirimistundlike liikide jaoks on igasugune häiriv müra kriitilise negatiivse mõjuga 
pigem rajamise kui kasutamise faasis 



- Elupaikade kadu: Ei saa nõustuda, et elupaikade kadu piirneb üksnes trassikoridoriga. Kui 
barjääriefekt, häirimine või üpris tõenäoliselt raudteetrassi teemammide paigaldamine 
muudavad kas ala kasutatavust või nt. veerežiimi siis võivad need mõjud olla palju 
ulatuslikumad kui pelgalt raudteekoridor 

- Elupaikade kao osas tuleb arvestada ka uute juurdepääsuteede, teenindava taristu ja taristu 
rajamisega seotud ulatusliku kavandamistöödega seotud muutusega 

- Loodusväärtused raudtee servas: mida selle terminiga täpsemalt mõeldakse? Palun see 
kriteerium täpsemalt lahti kirjeldada, et oleks võimalik selle efekte hinnata 

- Palun eraldi kriteeriumina välja tuua iga konkreetse kaitsealuse ja/või ohustatud liigi või 
elupaiga loend ja arvestamine ühe osana mõjude hindamise kriteeriumitest, sest praegused 
kriteeriumid on liialt üldised, ega võimalda tegelikke mõjusid detailselt, sisuliselt ja 
objektiivselt hinnata. Nii näiteks tuleb metsalinnustiku oas sisse viia eraldi kriteeriumitena 
mõjude hindamine kõigile olulistele ja tundlikele võtmerühmadele nagu nt.  kanalised, 
rähnilised, haukalised, kotkalised, kakulised, toonekurelised, kurelised. Iga rühma jaoks on vaja 
vastavalt nende ökoloogilistele ja mõjude suhtes tundlikkuse iseloomule vaja koostada 
spetsiifilised hindamiskriteeriumid. Arvestada tuleb, et paljud kaitsealused liigid on kaitstud 
vaid nende vahetus pesapaigas, ent nende jaoks võtmetähtsusega toitumus vms olulisi 
ökoloogilisi funktsioone täitvad alad asuvad sageli väljaspool kaitsealasid ning neist olulisemad 
(nt. must-toonekure toitumisveekogud) tuleb eelnevalt kaardistada ja vastavad mõjud hinnata 

- Eraldi tuleb eelviidatud liikidele koostada mõjude hindamise kriteeriumid ka iga raudteega 
seotud elemendi osas, mis negatiivset mõju neile avaldab. Arvatavasti on üheks kõige 
suuremaks mõjuteguriks võrkaed, mille püstitamine on äärmiselt negatiivse mõjuga nt. niigi 
halvas looduskaitselises seisus kanalistele. Maailmast on hulgaliselt näiteid kanaliste jt 
maaspesitsevate liikide jaoks tarandike populatsioone ohustavast mõjust. Nii on näiteks Šoti 
metsispopulatsiooni päästmiseks asutud maha võtma varem metsakultuuride kaitseks hirvede 
eest rajatud võrkaedu. Hiljuti Kihnus võrkaeda surnuks lennanud raudkulli leidmine näitab aga, 
et ohustatud võivad olla ka teised liigirühmad 

- Röövlindude osas palju näiteid ka ebasobivas asukohas ja/või konstruktsioonidega 
elektriliinidest, seega tuleb eraldi hinnata ka raudteega kaasnevate elektriliinide mõju. Kihnu 
saarel leidsime käesoleval sügisel 1,2 km elektriliinil hukkunutena 6 lindu, nende seas III 
kaitsekategooria liigid hiire- ja herilaseviu. See kogemus näitab, et ebasoodsatel asjaoludel 
võib elektriliinidest põhjustatud suremus olla väga oluline mõjur. Hiljuti leidsid Kanada 
teadlased, et elektriliinid on  kolme enim linde tapva inimmõju hulgas.   

- Mõju pinnavee kvaliteedile ja liikumisele: Eesti teede ja raudteede rajamise praktika näitab 
valdavalt, et looduslik pinnavee režiim enamasti rikutakse teetammidega ja/või 
servakraavitusega. Kuna mitmed trassivariandid kulgevad ka üle tundliku veerežiimi ja väikeste 
vooluhulkadega lõheliste jõgede, siis võib nii ehitus- kui kasutusaegne veereostus, uute 
kuivendussüsteemidega kaasnev täiendav settekoormus jms olla potentsiaalselt olulise mõjuga 
ja vooluveega allavoolu liikudes ulatusliku levikuga. Iseäranis on erinevate loodusliku fooni 
muutvate veekvaliteedi muutuste suhtes tundlikud väikeste vooluhulkadega jõed ja ojad, mida 
eriti Edela-Pärnumaal paljusid trass peaks ületama. Need vooluveekogud on sageli ühtlasi ka 
lõhilaste kudemisveekogud ning must-toonekure toitumisalad 

- Müra mõjuulatuseks on märgitud, et see piirdub vaid raudteetrassiga. Kas tegemist on tahtliku 
eksitamise või ebaprofessionaalse arvamusega? Loodusmaastikus on 200 km/h kulgeva 
rongikoosseisu liikumine aga ka trassi ehitava rasketehnika häiriva müra levi mõõdetav ja 
tuvastatav mitte vähem kui 2-5 km tsoonis. Ebasoodsatel olude korral ka kaugemal! Müra 
negatiivset mõju loodusmaastike liikidele on paljudes teadusuuringutes väga mitmesugustes 
avalduvates toimemehhanismides tõestatud ning senise loodusliku fooni asendumisel tuleb 
mõju lugeda pöördumatuks ja tugevaks negatiivseks mõjuriks juhul kui planeeritav 
sõidusagedus on 2-tunniste intervallidega. 



- Õnnetuseoht: ei saa nõustuda, et õnnetusoht koos võimalike keskkonnriskidega (keemiline 
reostus, tulekahju jne) võib piirduda vaid trassikoridoriga. Analoogselt eelmises punktis 
väljatooduga võib mõju olla palju ulatuslikum 

- Kogukonna jätkusuutlikkus. Kogu see kriteeriumite blokk (elutingimused, kohalik identiteet, 
rahvastiku areng, kogukonna taluvusvõime) on hinnatud mõjult lokaalseteks ja piirduvateks 
trassikoridoriga. Loodetavasti on tegemist näpuveaga, sest kõik need aspektid on mõjutatud 
potentsiaalselt palju ulatuslikumalt ning ei ole jäigalt seotud trassikoridoriga. Ka võib halvemal 
juhul olla tegu mitte lokaalse vaid regionaalse mõjuulatusega. Vajalik oleks nende 
kriteeriumite korrastamisel sotsiaalteadlasete ja kogukonnaliikumise ekspertidega 
konsulteerida. Tegemist on ühe võtmeteemaga ning praegune pinnapealne käsitlus on 
lubamatu ning nende teemadega mittearvestamine süvendaks ääremaastumist veelgi. 

- Juurdepääs: mõju on kindlasti ka lokaalselt oluline. Juhul kui on otsustatud, et igat teed tunneli 
või viaduktiga säilitada ei soovita, siis on leevendusvõimalused pigem halvad või keskpärased. 
Ääremaadel elavate inimeste liikumisteekond ja ebavõrdsus kulutustes igapäevavajadustes 
liikumiseks kasvab. Rail Baltica mõjudest rääkimisel tuleb välja tuua mitte üksnes palju 
hüpoteetilised kõrgepalgalised valgekraed aega võidavad, vaid ka see kui palju tavalistel 
maapiirkondade elanikel kulub enam aega nende liiklemisvajadusteks ning kuidas sellist 
pealesunnitud ebavõrdsust kompenseerida kavatsetakse 

- Vara väärtuse hindamise kriteeriumid ei ole realistlikud. Juhul kui raudteetrass läbib kellegi 
tootmismajapidamist, kinnistut jms, siis võib eeldada, et kinnisvara väärtus väheneb ja selle 
kasutatavus halveneb mitte ainult raudteetrassil, vaid ka laiemalt. Üksikjuhtudel võib seoses 
kinnistu omandamisega vara väärtus kasvada, ent see ei ole valdav väärtuse muutumise 
suund. Kinnisvara väärtuse muutumist enne ja peale trassi rajamist ja sõltuvalt kaugusest jms 
muutujatest trassist on võimalik vastava valdkonna ekspertide poolt hinnata.  

- Seetõttu paluks välja töötada vastavad tõepärased kriteeriumid.  
- Äri- ja tootmiskeskkond: selle kriteeriumi puhul hinnatakse mõjude leevendasime võimalusi 

heaks. Kas valitsusel on kavas kompenseerida maakasutuse muutustest ja raudteega seotud 
takistustest tulenev ärikeskkonna halvenemine ja saamatajääv tulu?  Samuti võib raudtee 
rajamine otsustavalt halvendada nt. vaikust ja rahu ning rikkumata keskkonda kui loodusvara 
kasutavate ettevõtjate (turismitalud, loodusturismi ettevõtjad jt)? Kui see nii ei ole või 
kompenseerimine pole piisav, siis palun muuta see kriteerium keskmiseks kuni halvaks. Eestis 
pole seni olnud kombeks transpordiprojektide tõttu muutunud ärisituatsiooni ettevõtjatele 
kompenseerida. 

- Turism: Vahe Eesti loodusmaastikud, sh. eriti selle Edelaosa on oluliseks rahvusvahelise 
loodusturismi sihtalaks. Raudteekoridori rajamisega seonduvad loodusmaastike killustamine, 
müra, häirimine jms. mõjutavad tugevalt negatiivselt juba hästitoimivat loodusturismi selles 
piirkonnas. Kuna sellega mõjutataks Eesti rahvusvahelist kuvandit hästisäilitatud loodusega 
riigist ning rahvusvahelise kliendibaasi soovi seda piirkonda külastada, siis võib seda pidada 
mõjult riiklikuks või riikidevaheliseks probleemiks. Praegu sõelal olevate trassivariantide puhul 
Pärnumaa edelaosas ei ole võimalik selle leida häid ega ka keskpäraseid leevendusvõimalusi, 
sest loodusturismi võimalused selles piirkonnas rikutakse. 
 

 
Konkreetsed probleemid trassivalikuga Pärnu maakonnas: 
 
Trassikoridor Pärnu linna piirkonnas: Kavandatav Pärnu linna sissesõit on planeeritud läbima Rääma 
raba kaguserva. Minu ja kolleegide poolt 2013 a. Pesitsusperioodil läbi viidud raba linnustiku inventuur 
näitas olulist kaitsealuste linnuliikide asurkonda selles ja lähedases mõjupiirkonnas. Ortofotodelt leitud 
ulukite liikumisradade digitaliseerimine näitas, et eriti ohtralt leidub liikumisjälgi just sellessamas 
kagupiirkonnas, kus on planeeritud raudtee rabast ületulek (vt kaart lisas). Loomade liikumisradadest 
ja maastikuanalüüsist selgub, et Pärnu jõe ja Via-Baltica vahel asuv metsaala talitleb tähtsa loomade 
liikumiskoridorina. Kuigi Rääma raba läbivat trassivarianti  võib lugeda eriti ebaõnnestunuks, siis ka 



ülejänud põhja suunduv lõik lõikaks viidatud liikumiskoridori väga ebasobivalt pooleks. Olgu mainitud, 
et olemasolev raudtee kulgeb selles piirkonnas Pärnu-Rakvere maantee servas ning seda metsaala ei 
tükelda.  
 
Nii Luitemaa looduskaitseala, Tolkuse kui Laiksaare looduskaitsealade juures on trass plaaneritud 
kulgema liialt lähedal eriti häirimistundlike liikide elupaikadele. Neist on eriti metsise ja teiste kanaliste 
jaoks hukatuslik võrkaia paigaldamine, aga ilmselt ka elektriliinid ning kokkupõrked kiirrongidega. 
Nimetatud piirkonna vooluveekogudel ja kraavidel asuvad ka olulised must-toonekure toitumispaigad. 
Täiendava häirimise lisandumisel muutuksid need liigile mittekasutatavateks ja põhjustaks 
Looduskaitseseadusega keelatud ohustavat häirimist. Antud piirkonnas esineb Venemurru 
(Vanemurru) soo servas ka metsisemäng, mis on kandmisel registrisse, piirkond on rikas kakuliste, 
kanaliste ja rähniliste poolest. Selles piirkonnas kasutavad endist kitsarööpmelise raudteetrassi piki 
seda liikumiseks ka suurimetajad, sh ilvesed, hundid ja talvitumiseks metskitsed ja põdrad. Nii 
Laiksaare kui Tolkuse looduskaitsealad on viimastel aastatel kujunenud ka karude esinemis- ja 
talvitumispaikadeks. Ning eriti just viimaste puhul on oluline vältida nende häirimist. Käsitletav 
piirkond on tänu oma elustiku rikkusele ja logistilisele asukohale viimase kümnekonna aasta vältel 
kujunenud üheks kõige olulisemaks metsaliikide tutvustamise alaks rahvusvahelistele 
loodusturistidele. Hinnanguliselt 70-90% Eestit linnu- ja loomavaatluseks külastavatest gruppides 
tutvuvad selle ala loodusväärtustega. Muude liikide seas oleme korduvalt siin väliskülalistega kohandu 
ilvest, näinud karu jälgi vaadelnud ja kuulanud kõiki olulisemaid boreaalsete okas-segametsade 
rähniliste, kakuliste, kanaliste ja värvuliste liike, kellel on kõrge loodusturismi väärtus. Nimetatud 
piirkonnast kiirraudtee läbi rajamisel muutusk selle ala kasutamine loodusturismi jaoks 
kasutuskõlbmatuks ning annaks ebameeldiva signaali selle kohta kuidas Eestis kasutatakse Lääne-
Euroopa maksumaksja raha meie suurte loodusmaastike rikkumiseks. Kõigist eelpool loetletud 
asjaoludest tulenevalt teen ettepaneku trassikoridoriga mitte seda terviklikku metsalaama tükeldada, 
vaid viia raudteekoridor läbi Valga-Uulu maantee piirkonnast. 
 
Trassikoridori valik Penu küla – Ikla piirkonnas:  Via-Batlica kõrvale rajatav täiendav müra ja 
häiringukoridor. Nii näiteks jääks kavandatava trassi korral mitmed Häädemeeste valla majaka küla 
talumajapidamised Via-Baltica ning rail Baltica vahele kahe transpordikoridori vahele lõksu. 
Tõenäoliselt oleks neile sobivam lahendus kui transpordi keskkonnamõjud kulgeksid ühes 
harjumuspärases koridoris, mitte ei piirataks neid transpordikoridoridega sisse. Samas piirkonnas 
Krundiküla-Kabli-Majaka-Ikla külade lõigul rajatud uuem Via-Baltica trass rajati selliselt, et see lõikas 
läbi selles lõigus Vahe-Eesti metsamassiivi läänepoolse osa. See teelõik on kurikuulus seal aset leidvate 
loomade ja lindude sagedase hukkumise poolest, kes kahe killustatud metsalaama vahel liiguvad. 
Seetõttu oleks samas piirkonnas 500-1500 m kaugusel maanteest uue liikluskoridori rajamine täiesti 
katastroofiline. Ainus lahendus oleks selles piirkonnas paigutada raudteekoridor maantee vahetusse 
lähedusse sellest idas. See võimaldaks tõketel tõsta ühtlasi ka maanteetranspordi turvalisust ning 
langetaks hukkunute arvu. Ühtlasi saaks nii metsaloomade läbipääsud kui vajalikud müratõkked sellel 
juhul lahendada kuluefektiivsemalt mõlema transporditaristu jaoks koos. Nimetatud piirkond on lisaks 
muule ka rändlindude ja nahkhiirte koondumisala sügisrändel ning ka nende liigirühmade hukkumiste 
arvu aitaks vähendada transpordikoridoride ühildamine.  Avalikel koosolekutel planeerijate ja 
majandusministeeriumi esindajate poolt välja öeldud põhjendused, nende ettepanekute mittesobivuse 
osas kõlasid paljasõnaliste ja mitteveenvatena. Seetõttu teen ettepaneku tingimata need võimalused 
uuesti üle analüüsida. 
 
  
 
 
 
 
 



Lõppjäreldused ja ettepanekud: 
 

- Arvestades kavandatava tegevuse erakordselt suurt keskkonnamõju teen ettepaneku 
Keskkonnaministeeriumile ning Keskkonnaametile teha MKM-le ettepanek sellisel kujul KSH ja 
planeerimisprotsessi peatamiseks. Seda põhjusel et olemasolev KSH läbiviimiseks kavandatud 
programm ega hindamise korraldus ei võimalda põhimõtteliselt anda adekvaatset ülevaadet 
tegelikest sh. kaasnevatest kumulatiivsetest mõjudest ning teha seda seaduses ettenähtud 
objektiivsel ja sõltumatul moel ning rahvusvaheliselt aktsepteeritaval metoodilisel tasemel.  

- Planeeringu tellija poolt on vajalik ümber hinnata ebamõistlikult lühike mõjude hindamise 
ajakava ja ilmselt ka vastavate finantsvahendite planeerimine, sest ebakvaliteetne 
keskkonnamõjude hindamise tulemus võib seada ohtu kogu projekti EL poolse kaas-
finantseerimise 

- Töötada välja nii Eesti avalikkuse, teadalaste-ekspertide kui kogukondade seisukohti 
arvestavad trassikoridoride valikupõhimõtted, arvestades et juba olemasoleva planeeringuga 
kehtiv kaitsealade võrgustik ning rohevõrgustiku tuumalade terviklikkus tuleb maksimaalset 
säilitada ning rohevõrgustiku liikumiskoridore läbi lõigata minimaalselt. Võimalikult palju ära 
kasutada olemasolevaid suuremate raud- ja maanteevõrgustiku koridore 

- Kaasata kvaliteetse ja sõltumatu KSH programmi ning mõjude hindamise läbiviimisse sisuliselt 
ja piisava ajalise ja materiaalse ressursiga varustatult kogu loodusteaduliku ja 
sotsiaalmajandusliku valdkonna ekspertide tuumik, väliuuringute ja mõjude hindamise ning 
materjalide avalikustamise oas kasutada võimalikult palju Keskkonnaministeeriumi vastavate 
allasutuste (Keskkonnateabe keskus, Keskkonnaamet, Mmaa-amet) kompetentsi ja resursse 

- Teha koostööd Läti Vabariigi esindajatega ja keskkonnamõjude hindajatega alternatiivsete 
piiriüleste trassivariantide osas. Minu hinnangul torkab kahe riigi piirialal mõlemal pool piiri 
Natura 2000 võrgustiku alade puudumise osas silma Mõisaküla – Rujiena piirkond, mis oleks 
ilmselt ökoloogiliselt sobivaim alternatiiv. 
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