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Säästva arengu seadus
Vastu võetud 22.02.1995

§ 3. Looduskeskkonda ja loodusvarasid säästva arengu 
alused

(1) Eesti Vabariigi põhiseaduse järgi on igaüks 
kohustatud säästma elu- ja looduskeskkonda ning 
hoiduma sellele kahju tekitamast.

(2) Omandi käsutamise ja ettevõtlusega tegelemise 
vabadust kitsendatakse, lähtudes vajadusest kaitsta 
loodust kui inimkonna ühisvara ja rahvuslikku rikkust.

(3) Looduskeskkonna saastamise minimeerimine ja 
loodusvarade kasutamine loodusliku tasakaalu 
säilitavates kogustes on majandustegevuse põhinõuded.



Eesti säästva arengu riikliku strateegia 
"Säästev Eesti 21" heakskiitmine
Vastu võetud 14.09.2005

• EESMÄRK 4: ÖKOLOOGILINE TASAKAAL

• Ökoloogilise tasakaalu säilitamine Eesti looduses on meie jätkusuutlikkuse 
keskne tingimus... kõikidel elukeskkonna tasemetel peab valitsema tasakaal nii 
aineringetes kui energiavoogudes.

• Sihiks on looduse kui väärtuse ning kui ühiskonna keskse arenguressursi 
kooskäsitlus Eesti üldise edenemise kontekstis.

• Eesti maastik võiks saada kandvaks elemendiks siinses ökosüsteemis, käsitledes 
seda kui elukeskkonda, mis haarab endasse kõige muu kõrval ka globaalsed 
ressursid nagu ilmastiku (kliima), õhu- ja veevalla. Kohalikul tasemel sisaldab aga 
elukohta koos selle bioloogilise mitmekesisuse, rekreatiivsete ressursside, aga ka 
vaadete ja muude esteetiliste parameetritega, mille säilitamine ja arendamine 
on oluline kõigi arengueesmärkide saavutamiseks.

• Teadmusühiskonna kui Eesti arengutee edukuse määravad olulisel määral 
loodusseaduste tundmisele ja laiaulatuslikele andmebaasidele tuginevad 
otsustused, mis võimaldavad hinnata looduskeskkonna kui süsteemi toimimist 
tervikuna, prognoosida selle tervikliku süsteemi ja tema üksikute aeg-ruum 
osade elujõulisust.



• peavad kõik tegevused lähtuma globaalsest käsitlusest, 
mille järgi tuleb arvestada ökoloogilise tasakaalu 
põhiprintsiipi, st säilitada keskkonda...

• Loodusressursside kasutuselevõtuga kaasnevad 
eelnevalt koostatud põhjendatud ja suurimat 
majanduslikku tulu tõotavad optimaalse kasutamise 
skeemid. Kogu riiki haaravad maastike planeeringud 
eeldavad, et regionaalses plaanis toimiksid 
tehnogeenseid maastikke ja looduslikke arenguid 
tasakaalustavad mehhanismid.

• Kokkuvõtlikult soodustab teadmusühiskonna mudel 
keskkonnaga tasakaalus olevate olemiste ja tegemiste 
väärtustamist riiklikul tasandil ja süstemaatilisel toel. 

• Kui eeltoodud ettepanekuid arvestada ja sellist 
ühiskonna arengustsenaariumi ellu viia, siis oleksime 
esimeseks riigiks maailmas, kes suudab pelga 
deklareerimise asemel jätkusuutlikkust tegelikult ellu 
viia.
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Planeedi piirid



Typical CBA consists of multiple stages, which usually 
include: 

1) Problem definition (i.e., what are the objectives, what 
are the alternatives, whose welfare is considered, and over 
what time period), 

2) Identification of the physical impacts of each project (i.e., 
environmental impact analysis), 

3) Valuation of the impacts, 

4) Discounting of cost and benefit flows, 

5) Selection of the project to be implemented based on the 
net present value test, and

6) Sensitivity analysis (i.e., is the result robust to small 
changes in parameter values). 
Kuosmanen&Kortelainen, 2006



E&Y Tulu kulu analüüsist

http://railbaltica.org/wp-content/uploads/2017/04/RB_CBA_FINAL_REPORT_0405.pdf





Ülejäänud keskkonnamõjud?

• Muutused ökosüsteemides ja ökosüsteemiteenuste 
kvaliteedis?

• Hüdroloogilised muutused?

• KHG bilansi muutused seoses maastike 
muutustega?

• RB rajamise aegsed mõjud emissioonidele?

• Maastike ja ökosüsteemide muutused seoses 
ehitusmaterjalide hankimise ja transpordiga?





http://longread.delfi.ee/artiklid/trass?id=77641668



http://longread.delfi.ee/artiklid/trass?id=77641668



Kommunikatsioon!

• Toomas Kivimägi: Rail Baltic – kordumatu võimalus; Postimees 6. märts 2017
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