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• Me elame järgmistelt põlvkondadelt 
laenatud maailmas – planeerigem seda siis ka 
läbimõeldult, sest meile jääb vastutus selles kas 
järgmised põlvkonnad saavad toetuda meie edule 
või peavad parandama meie vigu.

• „Üheksa korda mõõda, üks kord lõika“ – see 
vanasõna viitab just läbimõeldud
planeerimisele.

• Planeerimine VAID planeeriva põlvkonna 
inimeste vajadusi silmas pidades jäägu 20. 
sajandisse.



Tänane teema:
Rahvusvahelise raudteetaristu planeerimine

Ebaselged eesmärgid ja palju küsimusi:

– Tasuvus tuleb peamiselt kaubaveost, aga reisijate veol on 
vaja suuri kiirusi (sealt ka tarastamise vajadus).

– Reisijate veol ei saavutata tõenäoliselt prognoositavat 
täituvust ja selle tasuvus on kaheldav, mistõttu peaks selle 
puhul tegema ka vastavaid kuluprognoose.

– Kui kaubavedu ja reisijatevedu oleks lahutatud, kas siis 
oleks mõeldav hoopis nt et reisijate vedu käiks üle Tartu ja 
kaubavedu üle Pärnu?

– Kui väidetavalt on otsuseid tehtud juba aastast 2011 (või 
veelgi varem), siis miks ei ole varem kaasatud huvirühmi 
ja tekitatud laiapõhjalisemat arutelu?



• Elustik:
– Liigid (nt põder, suitsupääsuke, maakimalane jne),
– Kooslused (nt teekraavi elustik, teeserva putukad, metsalinnud jne), 
– Ökosüsteemid (nt mets, niit, põld jne)

• Ökosüsteemi teenused:
– Mets – hapniku tootmine ja õhu puhastamine, mullateke, infiltratsioon, 

süsiniku sidumine, rekreatsioon. Tänaseks hinnatud vaid teisesed 
teenused – puiduvaru, ulukivaru jne andmine. 

– Niit – mullateke, infiltratsioon, süsiniku sidumine, hapniku tootmine, õhu 
puhastamine ja rekreatsioon. Tänaseks hinnatud vaid teisesed teenused –
heinavaru ja karjamaa varu andmine. 

– Raba - süsiniku sidumine, hapniku tootmine, veeringe reservuaariks 
olemine jne. Tänaseks hinnatud vaid teisesed teenused – turbavaru 
andmine. 

– Indikaator: Mida rohkem on ökosüsteemis liike ja kooslusi (st 
mida elurikkam see on), seda rohkem teenuseid see pakub ja 
seda pikaajalisema heaolu tagab inimestele.

• Rändamine ja liikumine:
– Sesoonne ränne – talvituma ja suvitama
– Toitumisränne – toidu otsinguil
– “Jooksuaeg” – paljunemise eesmärgil
– Noorte ränne – uute alade hõive



• Inimesi Eestis: ~ 1,3 miljonit
• Autosid Eestis: ~ 0,6 miljonit

• Maanteid Eestis: ~ 58 tuhat km,
~ 1,3% maismaast 

• põhi- ja tugimaanteed koos 
kahekilomeetrise mõjutsooniga:
~ 8 tuhat km2, ~ 18% maismaast

Võrdluseks:

• Metssigu ~ 22 000
• Kopraid ~ 15 000
• Põtru ~ 13 000
• Punahirvi ~ 3 000
• Karusid ~ 600-650

• Kaitsealad kokku: 18,1% maismaast
• Natura 2000 kokku: 16,6% 

maismaast
• Rohevõrgustik kokku: ~ 56% 

maismaast
• Sh metsavõrgustik: ~ 34% 

maismaast

Autostumine – sekundaarse 
vajaduse tulemus



Mõnede suurulukite asustustihedus Eestis



RB trassialternatiivid koos Eesti põhimaanteede võrgustiku ja rohevõrgustikuga 
- teedele ja trassidele on lisatud kahe kilomeetri laiune mõjutsoon
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Transpordi taristu otsesed mõjud saab 

jagada viide suurde rühma: 

1. Looduslike elupaikade kadu

2. Barjääriefekt

3. Loomade hukkumine teedel

4. Häirimine ja saaste

5. Teede ja teeservade ökoloogiline 

servaefekt (piki teid ja teekoridoris 

levivad inimasustus ja võõrliigid).

Joonis nr 3.2 trükisest “Habitat Fragmentation

due to Transportation Infrastructure. Wildlife and 

Traffic. A European Handbook for Identifying

Conflicts and Designing Solutions”



Allikas: COST 

341. Habitat

Fragmentation

due to

Transport 

Infrastructure. 

Belgian State

of the Art 

Report, June

2000



Allikas: Land mosaics. Forman et al, 1997



Põhimõtteline skeem: A. Killustumine; B. Vältimine; C. Leevendamine; D. Kompenseerimine.

Joonis 4.1 trükisest “Habitat Fragmentation due to Transportation Infrastructure. Wildlife and Traffic. A European

Handbook for Identifying Conflicts and Designing Solutions”



• EL Loodusdirektiiv (Artikkel 3): 
– Natura 2000 nime all tuleb asutada Euroopa loodushoiualade SIDUS ökoloogiline 

võrgustik

• LK seadus: § 52. Rändeteede kaitse
– (1) Ehitamisel tuleb tagada kaitsealuste liikide isenditele võimalikult ohutud elu- ja 

liikumistingimused. 
– (2) Majandus- ja kommunikatsiooniministril on õigus kehtestada keskkonnaministri 

ettepanekul ajutisi liiklemispiiranguid loomade rändeteede kaitseks.

• Planeerimisseadus:
– § 6. Üleriigiline planeering (2) Üleriigilise planeeringu ülesanded on: säästva ja 

tasakaalustatud ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine; eri tüüpi 
ökosüsteemide ja maastike säilimist tagava ning asustuse ja majandustegevuse mõjusid 
tasakaalustava looduslikest ja poollooduslikest kooslustest koosneva süsteemi 
(edaspidi roheline võrgustik ) aluste kujundamine.

– § 7. Maakonnaplaneering (3) Maakonnaplaneeringu ülesanded on: säästva ja 
tasakaalustatud arengu aluste kujundamine ja sidumine ruumilise arenguga ning 
majandusliku, sotsiaalse, kultuurilise ja looduskeskkonna arengu vajaduste 
tasakaalustatud arvestamine planeeringu koostamisel; loodusvarade, väärtuslike 
põllumaade, maastike ja looduskoosluste säilimist ning rohelise võrgustiku
toimimist tagavate meetmete kavandamine.

– § 8. Üldplaneering (3) Üldplaneeringu ülesanded on: kavandatava ruumilise
arenguga kaasneda võivate majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste mõjude ning 
looduskeskkonnale avalduvate mõjude hindamine ning selle alusel säästva ja 
tasakaalustatud ruumilise arengu tingimuste seadmine; rohelise võrgustiku
toimimist tagavate tingimuste seadmine.



Eesti põhi- ja tugimaanteede võrgustik ja rohevõrgustik 
ning leevendusmeetmeid vajavad teelõigud



RB trassialternatiivid, põhimaanteed, rohevõrgustik ja 
Natura alad ning kõige konfliktsemad kohad, kus on 

kindlasti vaja meetmeid



Vajalikud tööetapid/kaasamine:

1. Teelõigu elustiku eeluuring (kui puuduvad ohupassid, siis iga kilomeetri jaoks pass, 
kui passid olemas, aga üle 5 aasta vanad, siis uuendus. Kui uus teelõik siis elustiku 
uuring alal ja meetmete planeering järjestuses: vältimis-, leevendus-, 
kompensatsioonimeetmed). Uuringu teostavad elustiku eksperdid.

2. Eeluuringu tulemuste analüüs ja eelprojekti jaoks vajalike meetmete hindamine 
eelprojekti KSH käigus, seejuures NB!!! Mõjud loomastikule peavad omama sama 
kaalu kui sots-majanduslikud mõjud kokku, mitte vaid üks komponent. Alati tuleb 
lähtuda printsiipidest: olemasoleva, juba looduselt võetud ala rekonstrueerimine on 
alati odavam kui uue rajamine. Kuludesse tuleb arvestada kõigi ökosüsteemi 
teenuste hinnad.

3. Meetmete integreerimine projektlahendusse, sh kompensatsioonimeetmed ja 
arvestades seejuures vähima keskkonnamõju ja suurima arvu liikide leevendamisega. 
Vajalik elustikueksperdi kooskõlastus. 

4. Meetmete tehniline täpsustamine tehnilises projektis, sh  
kompensatsioonimeetmed. Vajalik elustikueksperdi kooskõlastus.

5. Meetmete rajamine ehituse või rekonstruktsiooni käigus, NB! Väga oluline on 
järelevalve ja kriitiline järelevalvaja pädevus elustiku osas. Kui see on madal on vaja ka 
siin elustikueksperte kaasata.

6. Meetmete seire: lihtsamad võtted hooldajate poolt ja keerulisemad elustikuekspertide 
poolt.

7. Meetmete hooldus. Hooldustööde planeerimisel ja hoolduskava koostamisel vajalik 
kooskõlastus elustikueksperdiga.

F:/Loomadteel/Ohupassid/Narvamnt/70-71.rtf


Elurikkuse mõjude vältimis-, leevendus- ja hüvitusmeetmed. Joonis 1 trükisest: 

Compensating for damage to Biodiversity: an international benchmarking study (by

Delphine Morandeau and Delphine Vilaysack, august 2012).



• Probleemid:

– KSH/KMH-s ei arvestata trassivalikul kõiki 
kulusid (nt ehitusmaksumuse kasv seoses 
meetmete kallinemisega kui on paigas pikiprofiil) 
– tulemus: võimalik vale trassivalik ja hilisem 
maksumuse kasv või mingite meetmete ära 
jätmine.

– KSH/KMH-s ei arvestata kõigi mõjudega (nt 
jäetakse kõrvale hüvitusmeetmed või ei 
leevendata neid mõjusid, mis ei too kaasa 
inimese turvariske (väikeulukid jne), aga millel 
on läbi ökosüsteemi teenuste kvaliteedi languse 
mõju majandusele) – tulemus: järgmiste 
põlvkondade jaoks kulud kasvavad ja/või 
elukvaliteet langeb.





Põhja-Eestis planeeritud, planeerimisel või planeerida vaja 
ökoduktid

Eile

Täna



• Maanteeameti veebileht www.mnt.ee / 
Keskkonnakaitse / Liiklus versus loomad:

• http://www.mnt.ee/atp/?id=1073

• Otselink:
http://www.mnt.ee/atp/failid/1286480217.pdf

• Bioloogilise mitmekesisuse teabevõrgustiku 
veebikeskkond btv.eelis.ee / Planeerimine ja 
transport / Transport:

• http://loodus.keskkonnainfo.ee:88/seclogical/tr
ansport/F1191849845

• Otselink: 
http://loodus.keskkonnainfo.ee:88/seclogical/tr
ansport/F1191849845/1289901231

JUHEND: Loomad ja liiklus Eestis. 
Käsiraamat konfliktide määratlemiseks ja tehnilised lahendused meetmete 

rakendamiseks 

http://www.mnt.ee/
http://www.mnt.ee/atp/?id=1073
http://www.mnt.ee/atp/failid/1286480217.pdf
http://loodus.keskkonnainfo.ee:88/seclogical/transport/F1191849845
http://loodus.keskkonnainfo.ee:88/seclogical/transport/F1191849845
http://loodus.keskkonnainfo.ee:88/seclogical/transport/F1191849845/1289901231


• Üldosa

– Transpordi taristu mõju elusloodusele
• Looduslike elupaikade kadu
• Barjääriefekt
• Loomade hukkumine teedel
• Häirimine ja saaste
• Teede ja teeservade ökoloogiline servaefekt ja 

vektorefekt
• Kaudsed ökoloogilised mõjud

– Soome ja muu Euroopa kogemused 
loomaläbipääsude rajamisel

Loomad ja liiklus Eestis. 
Käsiraamat konfliktide määratlemiseks ja tehnilised lahendused meetmete 

rakendamiseks 



• Tehniline osa
– Transpordi infrastruktuuri loodussõbralik planeerimine
– Vältimis-, leevendus-, kompenseerimismeetmed

• Loomaläbipääsud kui maastiku läbilaskvuse oluline osa
• Loomaläbipääsude valik
• Sõralised
• Suurkiskjad
• Poolveelised imetajad
• Väikekiskjad
• Jänesed ja pisiimetajad
• Nahkhiired
• Kahepaiksed ja roomajad
• Linnud
• Selgrootud

– Meetmete tehnilised lahendused
• Maastikuühendused ja ökoduktid
• Köisteed
• Viaduktid ja risted jõgedega
• Kohandatud ja komplekskasutuses olevad läbipääsud
• Tunnelid suurtele ja keskmistele loomadele
• Väikeulukitunnelid
• Konnatunnelid
• Ulukitarad

– Majanduslikud aspektid

Loomad ja liiklus Eestis. 
Käsiraamat konfliktide määratlemiseks ja tehnilised lahendused meetmete 

rakendamiseks 



Juhendis käsitletavate meetmete loend:

 maastikuühendus

 ökodukt

 kombineeritud ökodukt-viadukt

 köistee

 viadukt

 sillapikendus

 suurtunnel

 kombineeritud suurtunnel

 väiketunnel

 kombineeritud väikesild

 kallasrajaga sillaalune

 konnatunnel

 tarakatkestus

 ulukitara

 konnatara

 haljastusaspektid

 kraavitusaspektid





maastikuühendus ja ökodukt

Joonis 22 trükisest: Eläinten kulkujärjestelut tiealueen poikki. 

Seija Väre, Marjaana Huhta, Anne Martin
Foto 20. raamatust “Nature across

motorways”. Ökodukt Hollandis.

Foto 1.2 trükisest “Habitat Fragmentation…”. Ökodukt Prantsusmaal, 

kiirteel A36. Photo by J.CarsignolFoto 7.11 trükisest “Habitat Fragmentation …”. 50m lai ökodukt

Lõuna-Saksamaal. Photo by V.Keller





maastikuühendus ja ökodukt

Ökodukt Belgia ja Hollandi piiril. Fotod: Lauri Klein.



Viadukt ja sillapikendus

Joonis 24 trükisest: Eläinten kulkujärjestelut

tiealueen poikki. Seija Väre, Marjaana Huhta, 

Anne Martin

Foto 13 trükisest: Eläinten kulkujärjestelut tiealueen poikki. 

Seija Väre, Marjaana Huhta, Anne Martin. Suursõraliste viadukt 

mõõtudega 165m x 7m.

Foto 43. raamatust “Nature across 

motorways”. Ökodukt Hollandis.

Joonis 7.39 trükisest “Habitat Fragmentation …”.



Suurtunnel ja kombineeritud suurtunnel

Foto 7.49 trükisest “Habitat Fragmentation …”. 13m 

diameetriga, 8m kõrgusega ja 87,5m kuni 115m 

pikkusega loomatunnel Taanis on kasutuses hulga 

kiskjaliikide poolt, aga mitte sõraliste poolt. Photo by 

B.Wandall

Foto 11 trükisest: Eläinten kulkujärjestelut tiealueen poikki. 

Seija Väre, Marjaana Huhta, Anne Martin. Tunnel, mida 

kasutavad ka põdrad, mõõdud: 6m x 12m x 4,7m.



Väiketunnel ja kombineeritud väikesild

Foto trükisest “Habitat Fragmentation …”. Kailu läbipääs Narva mnt-l. Foto: Lauri Klein.

Foto trükisest “Habitat Fragmentation …”. Foto trükisest “Habitat Fragmentation …”.



Kahala läbipääs

• Läbinud liike: 9 (piirkonnas kokku 15)

• Läbitud kordi: 114

Foto: Lauri Klein



Konnatunnel 
ja konnatara

Fotod ja joonis trükisest “Habitat Fragmentation …”.



Roomajate tara

Joonised trükisest “Design manual for roads and 

bridges, vol. 10, sec. 4, part 7. Nature Conservation 

advice in relation to reptiles and roads”. UK May 2005



Ulukitara

Foto ja joonised trükisest “Habitat Fragmentation …”.



Ulukitara

Foto: Lauri Klein





Fotod: Lauri Klein

Foto trükisest “Habitat Fragmentation …”.



RB planeerimisel tehtud vead ja kerkivad küsimused:

 Elustiku eeluuringuteta tehtud otsused trassialternatiivide valiku ja trasside 
paiknemise kohta. Küsimus: Kuidas tagatakse valiku kestlikkus kui puuduvad 
optimaalseimad alternatiivid olemasolevates taristukoridorides ja kultuurmaistu 
ning loodusmassiivide piiril?

 KSH ajakava kiirustamise tõttu sassis. Küsimus: Kuidas tagatakse piisavad 
elustiku uuringud kogu trassidega (ka lisandunud alternatiividega) hõlmatud alal 
ja mitte vaid ühel väljavalitul ja kuidas leitakse piisav aeg vajalikeks välitöödeks?

 KSH ei hinda kõiki tulevikukulusid adekvaatselt, sest ei arvesta kõigi vajalike 
meetmetega (nii vältimis-, leevendus- kui hüvitusmeetmetega). Küsimus: Kuidas 
tagatakse arenduse mõjude netotasakaal, et vältida tulevaste põlvkondade jaoks 
tekkivaid suuri lisakulusid?

 Planeerimine baseerub vaid ühel eeluuringul (AECOMi uuring), mis kaalutleb 
vaid arenduse endaga otseselt seotud majanduslikke aspekte, aga ei tasakaalusta 
neid tekkivate kuludega tulevikus (leevendus- ja hüvitusmeetmed ning hooldus- ja 
seirekulud). Küsimus: Kuidas tagatakse kogu arenduse kestlikkus?

 Planeerimisel ei arvestata pea üldse muude planeeringutega, sh ka teiste 
taristute planeerimise ja arendamisega. 



Mida tuleks kiiremas korras veel teha:

 Võtta hinnangusse ka olemasolevates taristukoridorides olevad alternatiivid 
(Via-Baltica koridor, Tartu mnt koridor, endine Tln-Pärnu (Viljandi) rdt jne).

 Laiendada elustiku uuringut laiemale alale kui seda on praegused ette pandud 
trassialternatiivid (kogu Via-Baltica ja Tartu mnt vaheline ala tuleks samasuguse 
mudeliga üle planeerida, nagu praegu tehtud etteantud trassidel ja lisaks tuleks 
kogu sellel alal arvestada ka muude üld-, teema- ja detailplaneeringutega ning 
muude taristutega (maanteed, liinid).

 Kahjuks on ka sel aastal juba lumikatte periood mööda lastud, seega tuleks nüüd 
planeerida välitööd järgmise sügis-talvise perioodi peale ja selleks teha sel kevad-
suvel välitöid et selgitada välja loomade ränded trasside piirkonnas (vt ülal toodud 
ala määratlus).

 Teha uued tasuvusarvutused, kuhu arvestada sisse ka tulevikukulud, mis tekivad 
leevendus- ja hüvitusmeetmete vajadusest.

 Võtta õppust ja planeerida järgmised sama suurusjärgu arendused juba alguses 
õigesti, piisava ja õigeaegse kaasamise ning tasakaalustatud eelarvega, printsiibis: 
„üheksa korda mõõda, üks kord lõika“, mitte vastupidi…



Tänan!

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=_f_uYUSyGqM
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=_f_uYUSyGqM

