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 Kas eesti 2030+ planeering oli kvaliteetne? 
- Kas oli kirjas, et KUIDAS kiirraudteed rajada kavatsetakse? 
- Kas oli kirjas, et trass kulgeb läbi loodusmaastike südame? 
- Kas oli kirjas, et kogu trass tarastatakse ja paigaldatakse elektriliinid? 
- Kas selle planeeringu keskkonnamõjusid on kvaliteetselt hinnatud? 

Neile küsimustele saab vastata EITAVALT! 

Eesti 2030+ Planeeringu Keskkonnamõjude Strateegiline Hindamine: 
- Põhimõtteline viga: kas kõik või mitte midagi tüüpi alternatiivid 
Lõppjäreldus: 
- Roheline võrgustik seob hästi olemasolevaid kaitse- ja hoiualasid omavahel, 
moodustades nii katkematu võrgustiku, mis aitab kaasa kaitsealade säilimisele ja 
toimimisele, liikide rändele jne.  
- Olulisi üleriigilise planeeringu realiseerimisest tulenevaid mõjusid kaitstavatele 
loodusobjektidele ei ole ette näha. 
 
SELLE SUBJEKTIIVSE HINNANGUGA EI SAA KUIDAGI NÕUSTUDA! Rohevõrgustiku 
sidususe rõhutamine ja kiirraudtee mõju omavahel ebaloogilises vastuolus ka 
eksperdi järeldustes! 



Kas AECOM prognoos on tõsiseltvõetav? 

Kombineeritud rahvastiku arv maakondades eri tassivariantide korral 
Tallinn-Tartu-Valga  307 832  
Tallinn-Pärnu  118 746 
     Statistikaamet 2013 





AECOM-i uuringu  
tabelid päevase reisijatevoo infoga 

  2020 2030 2040 

Tallinn-Pärnu 3015 3361 3721 

Pärnu-Riia 1510 1672 1867 

4525 5033 5588 

Tallinn-Tartu 3068 3378 3716 

Tartu-Valmiera 1819 2088 2276 

Valmiera-Riia 2735 3062 3314 
7622 8528 9306 



AECOM-i päevase reisijatevoo prognoosid: 
Tallinn-Pärnu  vs. Tallinn-Tartu 
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AECOM-i päevase reisijatevoo prognoosid: 
Tallinn-Pärnu-Riia  vs. Tallinn-Tartu-Valimiera-Riia 

2020 2030 2040

Tallinn-Pärnu-Riga 4525 5033 5588

Tallinn-Tartu-Valmiera-Riga 7622 8528 9306
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Kas AECOM prognoos on tõsiseltvõetav? 
PRESSITEADE: Edelaraudtee reisijate arv püstitas viimase 
10 aasta rekordi 
 

Avaldatud: 15. jaanuar 2013 kell 10:05 
Edelaraudtee teenuseid kasutas 2012. aastal ligi kaks miljonit reisijat, mis 
on viimase kümne aasta edukaim tulemus. 2011. aastaga võrreldes kasvas 
reisijate arv kaheksa protsenti. 
 ……………………………………………………………………………………………. 

Liinide populaarsusjärjestuses oli  2012. aasta lõikes esimene Tallinn-Türi-
Viljandi, mida kasutas aasta jooksul 676 699 reisijat.  

Järgnes Tallinn-Tartu-Valga, millel sõideti 660 338 korral. 
Tallinna-Narva liinil teenindati 206 268,Tallinna-Rapla liinil 193 507 ning  

Tallinna-Pärnu liinil 182 018 reisijat. Tartu-Koidula-Piusa liinil sõitis 

mullu 38 150 reisijat. Kokku sõitis Edelaraudtee rongidega mullu 1,956 
miljonit reisijat. 
 

2013 Edelaraudtee: Tallinn-Tartu-Valga 660 338 ( 1809 r/p) 
vs. Tallinn-Rapla-Pärnu 182 018 (499 r/p) 
- Erinevus ca 3,6 x !!! 



AECOM: hinnang Rail Baltica tasuvusele: 

The Finnish Transport Agency, Liikennevirasto 
is a government agency responsible for. A 
personal view on the potential for freight 
traffic to use the Rail Baltica line: 
 
The export industry have expressed their 
interest in principle, but in practical terms it 
could prove difficult to convince freight 
forwarders to shift the transports to Rail 
Baltica as the present routes are well 
established and previous investments in 
infrastructure, in dedicated slots, in handling 
equipment, in terminals on the continent 
guarantee a service level which is accepted by 
both the customers and the export industry. 
 
Routing the export goods via Tallinn requires a 
crossing of the Gulf of Finland which may add 
an extra loading procedure. These comments 
are valid for the main export streams from 
Finland to Western 
 
AECOM aruanne, lk. 64 

SOOME TRANPORDIAMETI ESINDAJA  
KAHTLEB RB atraktiivsuses: 

AECOM-i Lõppjäreldused: 
 
The Economic Internal rate of Return (EIRR) 
is 9.3%. However, in normal circumstances to 
attract EU funding for transportation projects 
The EIRR would normally have to be greater 
than 11.0% and the Benefit/Cost Ratio 
higher 
 

VÄGA MADAL TASUVUS = 
vilets projekt, lahendamata ja 
kompenseerimata sotsiaalsed ning 
keskkonnakaitselised kahjud, 
puudulik integreerimine teiste 
taristute ja arengumootoritega 
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Milline on reisiaja perspektiiv? 
AECOM: Reisi pikkus ja reisirongide osakaal Euroopas 

        

Tallinn         

Pärnu 49 76     

Tartu     53 84 

Valimiera     49 49 

Riga 68 116 45 64 

Tallinn-Riga 117 192 147 197 

Distants (km) 340 368 432 448 



Trassikoridor Natura 2000 alade arv 1km koridoris 

Ristub < 500 m 0,5 - 1km Kokku 

I  (punane) 10 16 6 32 

II  (oranž) 12 16 6 34 

III  (kollane) 9 7 9 25 

IV  (roheline) 8 10 10 28 

Trassikoridorid ja Natura 
2000 alad 
 
Kõige enam Natura alasid kavandatava 
uue  ja olemasoleva Tallinn - Pärnu 
trassi piirkonnas  

Allikas: tabel ja kaart AECOM uuring, lk 182-183 



Variantide väljaarendamise etapil oli üks 
võtmetähtsusega kaalutlus minimeerida mõju 
arvukatele Balti riikides asuvatele Natura 2000 
aladele. Kuigi ükski variant ei andnud võimalust 
vältida kõiki neid alasid, siis kollane raudteeliin 
mõjutab neist kõige väiksemat hulka. Punane 
(Pärnu) ja oranž (vana Pärnu-Mõisaküla) 
raudteeliin mõjutavad kõige arvukamaid alasid. 

AECOM – Kaks vastukäivat järeldust ühel ja sama 
leheküljel! (eestikeelne kokkuvõte, lk., 21) 

Pärnu uue trassivariandi eelistamine! 
Kas järeldus tellija soovide kohaselt? 
Kas tõesti elektrirongide CO2 on määrav 
Argument ja Natura 2000 alade suhtes ülimuslik? 

LÕPPJÄRELDUS juba täiesti vastavalt tellija ootustele: Nagu eespool 
nimetatud, on punase raudteeliini puhul põhiosas tegemist uue 
raudteetrassiga, mis läbib peamiselt põllumajandus- ja metsamaad.  
Ehkki see kulgeb läbi mitme Natura 2000 ala, mis avaldab mõju 
planeerimisprotsessile, ei ole siiski projekti rakendamisel ette näha suuri 
probleeme (!?!) 



AECOM-i soovitused trassivalikul: 

„it is advisable to plan the proposed railway tracks in line 
with the existing railway tracks and other linear 
infrastructural objects, as it has been previously done 
with regards to the development of the route of VIA 
Baltica transport corridor and other existing roadways in 
the Baltic States.“ 
AECOM final report p. 183 
 

Eesti tegelik RB planeerimine: 
Ühegi Tallinn-Pärnu-Riia trassivariandi puhul pole 
olemasolevaid raudtee või maanteekoridore 
kasutatud! 



Vahe-Eesti loodusmaatike vöönd: 
Jääaja järgne roheline tsoon, mis ühendab Eesti eri osade looduse  



RAIL BALTICA TRASSI PLANEERIMINE: 

• Praegune valikupõhimõte on võimalikult inimasustusest 
 mööda ja otsemat teed läbi loodusmaastike südame 
• Trassivalikud püüavad kaitsealasid ja Natura 2000 alasid  
formaalselt vältida 
• Samas ei võeta arvesse maastike ning  elupaikade terviklikkust  
• Trassivalikul on suvaliselt pandud kõik Natura alad ning  
kaitsealad ühte patta nende tüübist, kaitseväärtustest, mõjude olulisusest 
ning leevendatavuse määrast sõltumata 
• Sellega sisuliselt välistati  juba algfaasis võimalikke  ökoloogiliselt 

paremate trassialternatiive väljatöötamine ja hindamine 

 
 
 



VAJA ON ROHEKM JA ÖKOLOOGILISEMAID ALTERNATIIVE: 

Praeguses KMH ja planeerimisprotsessis tegelemine ühe 
eelistatud trassiversiooniga ei ole õiguspärane: 

Keskkonnaõiguse Keskuses hinnang: näeme ohtu selles, et lähiajal valitakse 
välja ainult üks trassialternatiiv, mis ei pruugi keskkonnakaitseliselt kõige 
parem olla, ning et edasises menetluses rohkem alternatiive ei kaalutagi. 
 
Planeerimisseaduse § 29.2 kohaselt tuleb Rail Baltic sarnase joonehitise 
planeerimisel kaaluda mitut võimalikku asukohta. Lõplik valik asukoha osas 
tehakse seaduse sõnastuse kohaselt alles planeeringu kehtestamisel.  
 
Praegune plaan protsessi ülesehituse osas on vastuolus ka KSH nõuetega.  
KSH direktiivi rakendamise juhistes on Euroopa Komisjon välja toonud, et 
realistlikke alternatiive tuleb KSH menetluses kaaluda sama põhjalikult, kui 
valituks osutuvat lahendust. Parima lahenduse väljavalimine enne KSH 
menetluse lõppu ning aruande heakskiitmist ei tagaks ka selle nõude 
täitmist.  
 



Miinimumina tuleks hinnata AECOM-i 2 eelisvarianti või kõiki 

AECOM ALTERNATIIVID: Planeeringu VARIATSIOONID: 

karude talvitumis- ja poegimiskohad, hundi, ilvese, 
kotkaste,  metsise, kakuliste ja m-toonekure elupaigad, 
lõhejõed: pole suurt vahet kust pool kaitseala trass 
kulgeb, mõjud elustikule igal juhul kriitiliselt 
negatiivsed! 



KSH ELUSLOODUSE UURING 
Eelistatud trassikoridoride konfliktikohad loodusväärtusega: 



KSH ELUSLOODUSE UURING 
Eelistatud trassikoridoride konfliktikohad loodusväärtusega: 



KSH ELUSLOODUSE UURING 
Eelistatud trassikoridoride konfliktikohad loodusväärtusega: 



RB olemasolev vs. Võimalikud ökoloogilised alternatiivid 



Aerofotodelt on võimalik loomade liikumisrajad tuvastada: 
Rääma raba Pärnu servas 



Loomarajad, kaitstavad linnud ja Rail Baltica 



RB Pärnu linna sissesõit + Via Baltica +Harku-Sindi 330 kv El liin 



RB Pärnu linna sissesõit vs Rääma raba 

Rääma raba keskosa laukad 2013 juunis 
Planeeritav trass ca 1 km lähimatest laugastest! 

 



RB kiirraudtee mõjud: 

• Trassi asukoha valik läbi terviklike ja tundlike loodusmastike 
• Loomade ja taimede elupaikade killustamine 
• Liikide elupaikade keskkonnatingimuste muutmine  
• Rände- ja liikumisteede tõkestamine 
• Muutused loodusmaastike veerežiimis 
• Loomade ja eriti lindude hukkumine taradega seoses 
• Loomade, eriti nahkhiirte ja lindude hukkumine rongide ees 
• Lindude hukkumine elektritraatides  
• Oht väikese vooluhulgaga lõhejõgedele 
• Negatiivne mõju loodusturismile ja Eesti vastavale kuvandile 
• Kombineeritud ja pikaajalised koosmõjud üliintensiivse  
    metsamajanduse, jahinduse, globaalsete kliima ja  
    keskkonnamuutustega 

 



Hundikarja juhtlooma GPS asukohad ja Rail Baltica 

Andmed ja kaart: Marko Kübarsepp, Keskkonnaagentuur, ulukiseire osakond 

10 km 



Ilveste GPS asukohapunktid ja Rail Baltica 

Andmed ja kaart: Marko Kübarsepp, Keskkonnaagentuur, ulukiseire osakond 

Siniste punktidega märgitud looma territooriumi kese asub Surju valla Ilvese külas  

10 km 



Hukkumised aedadesse lennates 
Suurbritannias nii metsakaitse- kui karjatarasid 
peetakse olulisimaks METSISE inimtekkeliseks 
suremuse allikaks 
On leitud, et traataedades hukub 8% vana- ning 24% 
noorlindudest. Ohustatud ja väheneva arvukusega 
liikidele eriti suur mõju!  

http://www.capercaillie-life.info/htm/capercaillie_decline_causes.php 

 
Traataiad on paljudes maailma piirkondades leitud 
olevat reaalne ja tõsine risk mitmetele linnu- ja 
loomaliikidele 
 
Eestis kõige ohtlikum metsisele, kelle paljudest 
elupaikadest trass läbi planeeritud, samuti tedrele, 
laanepüüle, röövlindudele, hanelistele ja 
kurvitsalistele. Nii Eesti liikidel kui ka uurijatel 
puuduvad IGASUSGSUED kogemused võrkaedadega 
loodusmaastikes!!!  
 
 



Kokkupõrked rongidega: Miks linnud ei suuda vältida? 

• LIIKUMISKIIRUS:  reisirongid 240 km/h = 66,66 m/s; kaubarongid 160 km/h = 44 m/s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Suhteliselt harva, mõõduka müraga kuid väga kiirelt liikuvad rongid eriti ohtlikud: 
ilmuvad ootamatult ja loomad/linnud ei oska ohtu adekvaatselt hinnata  

• JÄRELDUS: rongide liikumiskiirus tundlike liikide elupaikades peab olema  
      tugevalt piiratud, soovitatav  40-60 km/h  
  
 
 



Kokkupõrked: Miks lindudele ohtlik mõju? 

• Nii USA-s kui Kanadas on lindude inimmõjuliste hukkumiste seas 
esikolmikus kokkupõrked transpordivahenditega ning elektriliinidega 

• Igal aastal hukkub neil põhjustel neis maades kümneid miljoneid linde 
• Eestis on vastavad näitajad hindamata, ent ilmselt ka meil üks olulisemaid 
• Viimasel ajal on ka Eestis lisandunud tõendeid elektriliinide suurest ohust 

ja mõjust kaitsealuste liikidele populatsioonidele (röövlinnud, väikeluik) 
• RB – planeeritud kaks paralleelset elektriliini kogu trassil, läbi tundlike 

liikide elupaikade metsades 
 

 



Kiskja-saaklooma suhete tasakaalu muutmine 

- Uued teed =  uued võimalused röövloomadele 
- Aiad = lõksud ja saagiallikad röövloomadele 
- Aiad muudavad loomade sh. metssigade ja kiskjate 

liikumis- ning koondumisalasid = suurenev risk  
saakloomadele  ja maas pesitavatele lindudele  

    (eriti kanalised)  



Metsateed – loomade liikumis- ja toitumisalad, 
territooriumide piirid 

Pildid RB alla planeeritavate või seal vahetus 
Läheduses olevatelt teedelt Pärnumaal 



Madalad üleujutatavad soometsad 

- Tundlikud veerežiimi muutmisele tee muldkehade ja kuivenduskraavide osas 
- Keeruline ja kulukas soisele lauskmaale teha loomadele ökodukte 



Loodusmaastike vooluveekogud: 
• Trass ületab mitmeid Natura 2000 jõgesid, sh. lõhilaste kudejõgesid 
• Enamik väikese valgala ja vooluhulgaga jõed, eriti Edela-Pärnumaal 
• Seetõttu eriti tundlikud veerežiimi-, settekoormuste- ja toitelisuse 

muutuste osas ning veereostuse riskidele nii RB rajamise kui 
kasutamise perioodil 



     Häirimine, müra, saasteained, reostus: 
 

• Metsis, kotkad, kanakull, must-toonekurg - eriti häirimistundlikud 
• Metsaliigid müra suhtes tundlikud. Madalasageduslikud ja infrahelid 

levivad eriti kaugele ja loomad tajuvad neid. Infrahelide osas puuduvad 
isegi vastavad riiklikud normid! 

• Ka tavasageduse müranormid on sisuliselt nõukogude aegne igand ning 
piiritlevad eelkõige ohtlike kuulmiskahjustuste vältimise määra 

• Puuduvad  traditsioonilise hajaasustuse ja puhkepiirkondade müranormid 
• Loodusmaastikud peavad jääma mürareostusest puutumatuteks 
• Tagasiside välisturistidelt - terviklikud ja müravabad loodus- ja 

külamaastikud: Meie üks väärtuslikumaid ressursse, rahvuslik rikkus, mille 
kahjustamist tuleb vältida  



RB riskialtid linnuliigid: 





Edela-Pärnumaa: 
Eesti loodusturismi üks olulisemaid sihtkohti 

Briti-, Saksa-, Belgia, Austraalia- ning Uus-Meremaa loodushuvilistest koosnev 
grupp linnuvaatlustel planeeritava Rail Baltica trassi piirkonnas (mai 2006) 



RB kiirraudtee mõjud: 

• Loomade elupaikade killustamine, keskkonnatingimuste muutmine  
• Rände- ja liikumisteede tõkestamine 
- Suurkiskjad: EL-s rangelt kaitstavad, meil erandi alusel piiratud jahiga 
eristaatuses liigid. Euroopa üks tihedamaid ja elujõulisemaid karu, hundi ja 
ilvese asurkondi  
- Eraldi Natura alasid pole Eestis suurkiskjatele loodud, loomade suur 

tegevusraadius 
- Nende liikide hea seisund on seni tagatud kaitsealade ja suurte loodus- 
maastike tervikliku võrgustikuna toimimise kaudu 
- Eesti loodusmaastiku kaheks poolitamisel tarastatud kiirraudteega võib 
selline sidusus kaduda 
- Ilmselt pole Euroopas kogemust tarastatud kiirraudtee rajamisel läbi 

sellise tihedusega ohustatud loodusliku loomastikuga alade 
- Väike arv ja väheste teadmiste alusel rajatud ökodukte ei pruugi seda 

olukorda leevendada, nende rajamine keerukas ja kulukas 
- Karud ja ilvesed võivad ronida üle tara, hundid ja karud alt = hukkumised 
JÄRELDUS: suuri terviklikke loodusmaastike tuleks võimalikult palju välistada 

 



Eesti transpordi taristu vs rahva õnn ja heaolu 

Iseseisvusaja mitmeid suuri ja osalt EL 
toetustega seotud poliitilisi arendusprojekte 
pole saatnud edu vaid need on osutunud 
kulukateks ja ebamõistlikeks: 
 

- Tallinn – Tartu mnt kontseptsioon 
- Koidula raudtee piiriületuspunkt 
- Saaremaa süvasadam 
- Muuga söeterminal 
- Soome kolkalinnad & Estonian Air 

Kas sellesse ritta lisanduvad veel: 
- Saaremaa sild (püsiühendus)? 
- Rail Baltica? 
- Ja kuhu jäi Muuga terminal Hiina konteiner- 
kaupadele? 

 



Kuidas edasi? 
• Planeerimine ja Keskkonnamõjude hindamine lahutada, käivitada täiendav 

sõltumatu ekspertiis nii RB majandusliku kui ökoloogilise mõju osas 
• Rakendada riiklikud jt. institutsioonid (keskkonnateabe keskus, keskkonnaamet, 

ülikoolid, EOÜ, ELF)  reaalse ajakava ja rahastusega parimate alternatiivsete 
lahenduste leidmiseks 

• Natura-hindamine viia läbi sõltumatu ja parima võimaliku ekspertkogu poolt, 
sest selle tulemustest sõltub projekti rahastamise edukus 

• Püüda minimeerida rohealade kahjustamist, analüüsida kõrg-Eesti serva või Via-
Baltica ja Luitemaa serva mööda alternatiivse trassivariandi võimalust 

• Pärnu kaasuse puhul töötada välja lahendus, kus üleriikliku tähtsusega 
transpordi ja energiavarustuse trassid ei läheks vastuollu kaitstavate liikide 
elupaikade ja liikumiskoridoridega ning rohevõrgustiku aldega 

• Leevendus- ja hüvitusmehhanismide väljatöötamine 
• Rail Baltica rajamise ja kasutamise aegne seire, vajadusel loodusväärtustele 

negatiivsete mõjude täiedav leevendamine 
• Rail Baltica on inimeste, mitte looduse vajadus. Aga ka mõjud kohalikele 

elanikele ja kogukondadele peavad olema võimalikult hästi hinnatud ning 
õiglaselt hüvitatud. Rail Baltica projekti teostatvus ei saa sündida looduse ja 
kohaliku kogukonna hävimise hinnaga! 

   
 




