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Kommentaarid ja vastused MKM kirjas esitatud selgitustele ja küsimustele. 

 

Priit Humal  

18.09.2014 

 

1. Punase trassi maksumuse arvutus (tabel 122 lk 165 vol 2) sisaldab liitmisviga: Total cost 

ridade summa peaks olema 4,65 mln € võrra suurem. Õige ridade summa on 4 112 200 000,00 

tabelis on summana märgitud 4 107 550 000,00. 

 

Teil on õigus, tabelis on tõesti  arvutusviga  –  Exceli tabeli  viimast  rida  viimases  tulbas 

(4 650 000) ei ole kogusumma arvutuses arvestatud. Kuigi kahetsusväärne, on viga väike ja ei 

mõjuta trasside “pingerida“ ehitushinna alusel: punase trassi ehitus on endiselt üle 440 

miljoni euro kallim rohelise trassi ehitusest. 

 

 

On selge, et mainitud viga on väike, kuid see viitab hooletusele. Hooletust näitab seegi, et 

suure üldistusastmega arvud, millede esimene number (miljonilised) vajab täpsustamist, on 

antud tabelis sendi täpsusega. Õige oleks koostada selline tabel  miljonites eurodes nii nagu 

on esitatud paljud teised uurigu tabelid.  

Vigade eest pole keegi kaitstud ja sellepärast on vaja, et iga olulisemat uurimistööd 

kontrolliks keegi võimalikult sõltumatu ning asjatundlik isik. Ka Teie kommentaari viimane 

väide: „punase trassi ehitus on endiselt üle 440 miljoni euro kallim rohelise trassi ehitusest“ 

pole vist Teie poolt päris nii mõeldud… 

 

2. Võrdlete trasside ehitusmaksumusi tabelites 122-125 (lk 165-168 vol 2) punase kui 

optimaalseima trassi ehitusmaksumusega tabelis 99, 100 ja 105 (lk 239-245 vol 1). Väidate, et 

trassikoridoride võrdluses kõige suurema komponendi arvutustes vale hinna kasutamise tõttu 

on kõigi trasside maksumused suurenenud 2 mln €/km, mis toob kaasa ühe terve trassikoridori 

kohta ca 1,5 miljardit eurot suurema ehitushinna. Kuna trassid pole võrdse pikkusega, siis ei 

mõjuta see viga kõiki trasse ühel määral. Kõige vähem on kallinenud punane Pärnut läbiv 

trass - 1,46 miljardi võrra ning kõige enam Tartut läbiv roheline trass 1,77 miljardi euro võrra. 

Pärnu ja Tartu trassi kallinemise erinevus on 314 miljonit eurot Tartu trassi kahjuks, mis 

moodustabki põhilise osa 447 miljoni euro suurusest ehitushinna erinevusest, mida trasside 
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võrdluses presenteeritakse. Kui võrdlustabelites oleks kasutatud trassi maksumusena hinda, 

mida on tasuvusarvutustes põhjendatud, oleks Tartut läbiv roheline trass 133 miljonit eurot 

kallim kui eelistatud punane trass. 

Juhime tähelepanu, et tabelid 122-125 (vol 2) näitavad esialgset ehitusmaksumust (Initial 

Capital Cost) nelja trassi võrdlemise eesmärgil. Seda tehti analüüsi esimeses etapis, et välja 

selgitada see trass, millele tehakse põhjalikum analüüs. Analüüsi teises etapis keskenduti 

optimaalseimale ehk punasele trassile, mille kohta esitati juba täpsustatud ehitushind 

(Capital Cost) (tabelid 100 ja 105 vol 1). 

 

Väidate, et Pärnu kaudu kulgeva trassi jaoks on kasutatudki väiksemaid ühiku hindasid ja et 

võrdluses on kasutatud vale hinda. See on ekslik väide, sest trasside omavahelises võrdluses 

on ühikuhinnad samad. Siin ei ole midagi pistmist „õige“ või „vale“ hinnaga. Võrdluses 

kasutatud hind on esialgne, mida kasutati analüüsi esimeses etapis, ning analüüsi teises 

etapis optimaalseimana väljavalitud trassi puhul kasutati täpsustatud ehitushinda. 

 

Kui jagada võrdluses kasutatud trassi kogumaksumus (sh maahind, sillad, viaduktid, 

terminalid) punase ja rohelise trassi pikkusega, siis nähtub, et punase ja rohelise trassi 

kilomeetri hinna vahe on 11,5 % punase trassi kahjuks. Punase trassi km hind on 6,711 mln € 

(4 886 156 875 / 728=6 711 754) ja rohelise trassi km hind on 6,02 mln € (5 328 478 500 / 

885 = 6 020 879). Osa erinevusest tuleb näiteks sellest, et punase trassi puhul on arvestatud 

400 mln € Riia veehoidla sillaks, rohelise puhul on lühemat silda vaja üle Daugava jõe, mis 

on hinnatud poole odavamaks. Samuti on rolli mänginud see, et punase puhul on 521 

ristumist maanteedega, rohelise puhul 450. 

 

Kuigi kõigi kulude jagamisel km peale tuleb rohelise trassi hind km kohta odavam on selle 

kogumaksumus suurem, kuna ta on lihtsalt nii palju pikem. 

 

Rohelise trassi kohta ei ole punasega samaväärset täpsustatud ehitushinda (sh maa, sildade, 

depoode, terminalide jms hinda). Kui võtame aga rohelise trassi maksumuse aluseks punase 

trassi täpsustatud km hinna 4,86 mln € (3 538 931 900 / 728 = 4 861 170), siis on tulemuseks 

see,   et   rohelise   trassi   kogumaksumus   oleks   4 302 135 620   €   (4 861 170   x   885   = 

4 302 135 620). See on 763 203 690 € kallim punasest trassist. Kui aga arvestada, et rohelise 

trassi täpsustatud km hind on 11,5% soodsam täpsustatud punase trassi km hinnast (suhtarv 

esialgsest võrdlusest), siis on tulemuseks rohelise trassi maksumus 3 859 294 725 € (885 x 
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4 360 785 = 3 859 294 725), mis tähendab, et roheline on punasest kallim 320 326 825 €. Kui 

võtame vaid jooksev km hinna (arvestamata maad, sildasid, viadukte, terminale jne), siis 

punase trassi keskmine jooksev km hind on 3,338 mln € (2 430 200 000 / 728 = 3 338 187). 

Rohelise trassi hind (885 x 3,338 mln = 2 954 295 330) oleks seega punasest 524 mln € 

kallim. Seega jääb arusaamatuks Teie väide, et „kui võrdlustabelites oleks kasutatud trassi 

maksumusena hinda, mida on tasuvusarvutustes põhjendatud, oleks Tartut läbiv roheline 

trass 133 miljonit eurot kallim kui eelistatud punane trass.“ 

Kui arvestada, et keskmine km hind on mõlema trassi puhul sama sõltumata selle suurusest 

(nt kas 4 mln €/km või 6 mln €/km), siis on tulemuseks see, et punane trass on 21,56% 

odavam, kuna ta on lihtsalt 21,56% lühem rohelisest trassist. Trasside hind ei kujune aga 

üksnes pikkusest, vaid ka ehitustehnilisest keerukusest ja läbitava maastiku omapärast, mis 

AECOMi uuringus on kajastatud erinevate tüüplõikude erineva hinnaga, sildade erineva 

arvuga jne. Eesti planeerimiskonsultandi praeguse hinnangu kohaselt on km hind täna 

planeeritaval trassil 4 kuni 6 mln €/km, mõnes keerukamat lahendust nõudvas kohas isegi veel 

rohkem. See tähendab, et see on üsna täpselt võrreldavas suurusjärgus AECOMi 

prognoositud hinnaga. 

 

Täpsustan kõigepealt mõned väiksemad eksimused, mis Teie vastuses silma hakkasid: 

 

a) „Väidate, et Pärnu kaudu kulgeva trassi jaoks on kasutatudki väiksemaid ühiku hindasid ja et 
võrdluses on kasutatud vale hinda. See on ekslik väide, sest trasside omavahelises võrdluses on 
ühikuhinnad samad.“ 

Ma ei ole väitnud, et trasside omavahelises võrdluses (Initial Capital Cost) oleks erinevate 

trasside puhul kasutatud erinevaid ühiku hindasid.  Kirjutasin, et tasuvusuuringute (Capital Cost) 

osas on Pärnu trassi jaoks kasutatud väiksemaid ühiku hindasid.  

 

b) Punase trassi km hind on 6,711 mln € (4 886 156 875 / 728=6 711 754) 

728 km ei ole õige punase trassi pikkus. 727,7 km, mis AECOM on tabeli alla kirjutanud, sisaldab ka 

rongi edasi-tagasi sõitu samal trassil Riiga ja tagasi (lõik  O (out) ).  Õige punase variandi ehituslik 

pikkus on 702,3 km. 

 

c) 400 mln € Riia veehoidla sillaks, rohelise puhul on lühemat silda vaja üle Daugava jõe, mis on 

hinnatud poole odavamaks. 

Väikesed vormistusvead põhjustavad vahel suuremaid vigu. Kuna AECOM on oma tabelis andnud 

suured numbrid euro või sendi täpsusega, on see Teil nullide lugemisel eksituse tekitanud. Daugava jõe 

silla maksumus on AECOM-i tabeli põhjal 20 mln €, seega mitte „poole odavam“, vaid 20 korda odavam 
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kui veehoidla ületus. 

 

d) Rohelise trassi kohta ei ole punasega samaväärset täpsustatud ehitushinda (sh maa, sildade, 

depoode, terminalide jms hinda).  

Initial Capital Cost tabelites on olemas kõigi trasside kohta maa, sildade ja terminalide maksumus. 

Terminalide ja sildade (va punasel trassil veehoidla ületus, mida rohelisel trassil nagunii pole) 

maksumust pole  täpsustamise käigus muudetud. Maa hinda on küll täpsustatud, aga kuna see puudutab 

eelkõige Tallinnat ja Riiat, kust mõlemad trassid läbi lähevad, siis maa hinna muutus ei muuda 

trassikoridoride võrdlemise tulemust märkimisväärselt. 

 

Kõik eelmainitud eksimused ei mõjuta oluliselt Teie arutluse lõpptulemust, olulisem probleem on 

keskmiste hindade arvutamisega. Keskmiste kaudu arvutamisel peab olema väga tähelepanelik 

matemaatiliste tehetega, et mitte jõuda mõttetuseni. Paraku  olete arvutuskäigus võtnud punase trassi 

Capital cost kogusummast arvutatud keskmise kilomeetri hinna, mis sisaldab ka veehoidla ületust ning 

depoosid, ja korrutatud seda trassi pikkuste erinevusega. Piltlikult öeldes arvutate selliselt rohelisele 

trassile natuke enam veehoidla ületust, depoosid, jaamasid jne.  

 

Isegi õigel rakendamisel on keskmiste kaudu arvutamine suurema üldistusastmega kui tabelid, seega 

peaksime jääma vähemalt sellise detailsusastme juurde nagu on AECOM-i uuringus trasside võrdlusel 

kasutatud. Ilmselt on minu analüüsis esitatud selgitus kilomeetrihinna mõju kohta jäänud arusaamatuks. 

Selle paremaks esitamiseks olen kandud AECOM-i poolt tasuvusarvutuste osas täpsustatud 

raudteekilomeetri ehitusmaksumused
1
  trassikoridoride võrdlustabelitesse, mille  esitan punase ja rohelise 

trassi kohta.  

 

Lisaks kilomeetri ehitamise üldisele ühikhinna parandamisele vastavalt täpsustatud hinnale, olen 

parandanud ka Tartu Valmiera vahelises lõigus ühikhinna maapiirkonna ühikhinnaks. AECOM-i esitatud 

trassikoridoride võrdluses on selles piirkonnas kasutatud sama ühikhinda, mis on Riias või Tallinnas.   

 

Tulemuseks on  punase trassi maksumus 3 400 mln € ja rohelise trassi maksumus 3 365 mln €. Seega on 

esialgse (täpsustamata ja põhjendamata st meelevaldse) kilomeetrihinna kasutamisest tingitud viga 

lõpptulemuses veelgi suurem kui ma analüüsis kirjutasin. Selles, et erinevates uuringu etappides muutub 

täpsustamise käigus trassi ehitusmaksumus, pole midagi ebaloomulikku, kuid uuringu koostaja peab 

olema nii professionaalne, et kui täpsustatud hind erineb oluliselt esialgsest, tuleb varasemad tulemused 

ja ka järeldused kriitiliselt üle vaadata. 

 

                                                           
1
 Teie poolt viidatud Eesti planeerimiskonsultandi hinnangus (Trassivariantide maksumuste võrdlus 09. juuni 2014) 

on keskmine raudtee kilomeetri ehitusmaksumus ilma sildade viaduktide jms  3,3 mln € / km, mis on sama kui 

AECOM-i tasuvusarvutuste osas esitatud ja mida olen tabelites kasutanud. 



Cost per    

unit, €

Cost per    

unit, €

2nd class    

roads

Cost per    

unit, €
rivers

Cost per    

unit, €

Cost per    unit, 

€
lakes forest Cost, € towns Cost, € suburbs

A 400000 350000 4 300000 10,6 5 300 000

B 400000 350000 1 300000 10,1 5 050 000 0,17

C 1 300000 1 350000 1 0,10

Tallinn

E (1) 1 300000 6,9 1 725 000 80

TLL

E (2) 1 300000 1 350000 0,5 6,2 3 100 000 0,9 80

D 400000 350000 2 300000 1,2 80 0,04

F 400000 2 300000 3 350000 4,6 10 500 0,8 160 0,11

G 400000 350000 3 300000 4 350000 12,6 85 500 0,7 122 500 0,9 240 0,23

H 350000 16 300000 22 350000 40,4 367 500 1,2 240 0,70

Pärnu

I 400000 0,6 12 000 80 0,05

J 400000 350000 8 300000 13 350000 1 36,6 151 500 240 0,49

K 350000 11 300000 40 350000 42,4 18 000 4,4 240 0,51

L 350000 6 300000 21 350000 18,7 133 500 1,4 240 0,26

M 400000 2 300000 2 350000 4,6 240 0,04

N 350000 3 350000 13,1 240 0,13

O (in) 400000 350000 4 300000 1 350000 4,5 12,4 6 200 000 8,0 80 0,32

Riga 2,00

O (out) 4,5 12,4 8,0 80 0,32

P 400000 350000 31 300000 42 350000 400000000 18,8 18 000 0,5 240 0,60

Q (1) 400000 350000 16 300000 17 350000 16,0 1,5 525 000 0,9 240 0,52

Panevezys

Q (2) 400000 350000 19 300000 13 350000 23,4 0,2 700 000 1 240 0,67

R 400000 2 300000 7 350000 15,8 4,2 1 890 000 160 0,20

Kaunas 2,00

S 350000 5 300000 9 350000 1,2 5,1 2 295 000 5,6 80 0,26

T 400000 350000 19 300000 20 350000 1 19,5 1,7 765 000 3,8 240 0,52

U 350000 2 300000 4 350000 2,2 240 0,09

V 2 300000 2 350000 0,3 200 0,06

W 160 0,01

TOTAL: 158 225 2 280,0 73,8 39,9
170 10,38

                                                                                 701,2
Freight 

Distance
46 256 875     

Length, km Cost per km, € Cost, € Total cost, €Nodes, interchangesCost per unit, €Passing loops
Cost per unit,

€

Intermodal 

facilites
Cost per unit, €

Passanger 

stations

Adjacent to the 

existing track, km

Freight 

Journey 

Times

Freight Design speed 

limits

Passenger 

Journey Times

Passenger 

Design 

speed 

limits

Water crossings Territory type, km Settlements, km

Cost per    unit, € Cost, € Cost, € swampsfields Cost, €reservoirs

RAIL BALTICA section description. Option 1.

Road crossings (bridges)

main roads     

(А, Е class)
1st class    roads other   roads

Cost per    

unit, €

Section code

Cross- 

section 

type

1,2 10,6 3 500 000,0 37 100 000,0 1 1 19 250000 4,4 43 800 000,00

2 10,1 3 000 000,0 30 300 000,0 1 1 6 250000 60 7,4 32 850 000,00

2 5,8 3 000 000,0 17 400 000,0 4 250000 4,8 42 000 150 000 60 - 19 050 000,00

0,08 1 5000000 5 000 000,00

2,3 6,9 4 000 000,0 27 600 000,0 0,09 27 900 000,00

0,05 1 30000000 1 50000000 80 000 000,00

2,3 8,7 4 000 000,0 34 800 000,0 7 500 1,1 9 625 135 000 0,11 2,6 35 450 000,00

1 2,4 4 000 000,0 9 600 000,0 4 1 13 250000 1,2 21 000 180 000 0,03 60 15,0 15 400 000,00

1 10,9 3 000 000,0 32 700 000,0 1 6 250000 138 000 4,8 84 000 0,7 120 000 0,07 100 - 36 250 000,00

1 27,5 3 000 000,0 82 500 000,0 0 2 15 250000 378 000 7,6 133 000 5,7 135 000 0,11 120 - 89 250 000,00

1 83,6 3 000 000,0 250 800 000,0 2 44 250000 1 212 000 17,5 262 500 24,5 180 000 0,35 120 - 275 000 000,00

2 0,05 1 5000000 1 10000000 15 000 000,00

2 4,0 3 000 000,0 12 000 000,0 1 3 250000 18 000 2,6 45 500 8,0 0,05 80 13 150 000,00

1 58,3 3 000 000,0 174 900 000,0 1 3 16 250000 400000 1 098 000 11,6 203 000 10,1 0,24 120 - 187 700 000,00

1 61,1 3 000 000,0 183 300 000,0 3 25 250000 1 272 000 13,1 229 250 1,2 660 000 0,25 120 - 207 900 000,00

1 30,8 3 000 000,0 92 400 000,0 2 12 250000 561 000 1,8 31 500 8,9 210 000 0,13 120 - 105 250 000,00

1 5,2 3 000 000,0 15 600 000,0 1 6 250000 138 000 0,6 10 500 0,02 120 - 18 800 000,00

1 15,4 4 000 000,0 61 600 000,0 2 31 250000 393 000 2,3 40 250 0,06 120 - 71 100 000,00

1,3 25,4 4 500 000,0 114 300 000,0 2 2 6 250000 135 000 0,5 8 750 1 200 000 0,32 80 13,0 118 850 000,00

0,08 1 30000000 1 50000000 80 000 000,00

1,3 25,4 0,5 8 750 0,32 80 -

1 71,7 4 000 000,0 286 800 000,0 3 6 33 250000 1 564 000 51,2 896 000 1,2 75 000 0,30 120 - 1 10000000 722 350 000,00

1 62,5 4 000 000,0 250 000 000,0 2 2 13 250000 480 000 44,1 771 750 135 000 0,26 120 - 265 500 000,00

1 0,05 1 5000000 1 10000000 15 000 000,00

1 80,7 4 000 000,0 322 800 000,0 3 3 13 250000 702 000 54,3 950 250 75 000 0,34 120 - 338 550 000,00

1 23,9 4 000 000,0 95 600 000,0 1 11 250000 474 000 3,9 68 250 0,15 120 - 101 800 000,00

2 0,08 1 100000000 1 50000000 150 000 000,00

2 15,4 3 500 000,0 53 900 000,0 2 10 250000 36 000 3,5 61 250 840 000 0,19 60 22,5 61 750 000,00

1 61,8 3 000 000,0 185 400 000,0 1 3 12 250000 400000 585 000 36,8 644 000 570 000 0,26 120 - 202 950 000,00

1 10,9 3 000 000,0 32 700 000,0 2 2 250000 66 000 8,7 152 250 0,05 120 - 35 900 000,00

1 7,6 3 000 000,0 22 800 000,0 3 250000 7,3 127 750 45 000 0,04 120 - 24 850 000,00

2 1,1 3 000 000,0 3 300 000,0 1 250 000 1,1 19 250 0,01 100 1,0 3 550 000,00

727,7 2 430 200 000,0 22 37 304 1 280,9 53,1 4,13 68 65,9 6 6 0 0 3 399 900 000,00

Electification 0,00 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          8 257 500                                           4 820 375                                        796 500                                 27 672 500                                        4 710 000      

Passenger 

Distance
708,4 Capital cost, € 3 399 900 000,00



1st class    

roads

2nd class    

roads

Cost per    

unit, €
rivers

Cost per    

unit, €

Cost per    

unit, €

Cost per    

unit, €
Cost, € Cost, € towns Cost, € suburbs

A 1,2 1 4 300000 10,6 5 300 000

B 2 1 1 300000 10,1 2 525 000 60

C 2 1 300000 1 350000 1 60

Tall i nn

D (1) 2,3 1 1 300000 6,9 1 725 000 60

TLL

D (2) 2,3 1 300000 1 350000 7 500 6,2 1 550 000 0,9

E 2,3 2 300000 1 350000 7 500 12,9 3 225 000 0,9

F 2 11 15 300000 17 350000 486 000 298 500 20,5 4 100 000 15,1 120

Tartu 2,3

G 2,3 5 8 300000 13 350000 391 500 82 500 17,9 3 580 000 6 120

H 2,3 1 7 300000 28 350000 387 000 57 750 4,3 645 000 5,2 100

Val miera 2

I 2 11 19 300000 35 350000 400000 903 000 15 750 19,3 2 895 000 8,3 100

J 2,3 2 8 300000 2 350000 400000 6,2 1 550 000 80

Ri ga

K 2,3 3 1 300000 1 20000000 138 000 6 000 20,4 5 100 000 4,1 80

Jelgava 2,3

L 2 3 24 300000 17 350000 133 500 2,8 150 000 1,3 120

M 2 4 38 300000 34 350000 108 000 7,8 175 000 4,9 120

Siauliai 2

N 2 5 300000 6 350000 610 500 34,1 5 967 500 15,2 120

Kaunas 2

O 2 2 5 300000 9 350000 18 000 5,1 1 147 500 5,6 60

P 2 7 16 300000 13 350000 145 500 9,4 2 115 000 3,3 120

Q 2 2 6 300000 5 350000 3,5 120

R 2 2 300000 2 350000 64 500 0,9 120

S 2 80

TOTAL:
54 164 185 194,5 76,2 72

3 400 500 460 500 41 750 000

858,8 Capital cost, € 3 365 150 000,0054 178 500 858,3 Passenger 

Distance
Freight Distance

0 3 365 150 000,00

Electification 0 0 2 852 500 5 715 000

8 6 061,4 127 6,74 11,88 207,80 3 226,7 326,0

3 550 000,00

884,8 2 783 500 000,0 33 199

22,59 625 120 0,01 0,011 250000 1,11,1 3 000 000,0 3 300 000,0

70 400 000,00120 0,19 0,19 -4,3 17,5 153 125 67 500

92 850 000,00

22,7 3 000 000,0 68 100 000,0 4 250000

262 500 120 0,24 0,24 -25,7 224 875

184 200 000,00

29,2 3 000 000,0 87 600 000,0 350000 4 250000

247 500 120 0,47 0,47 -250000 9,7 34,0 297 500

61 750 000,00

56,4 3 000 000,0 169 200 000,0 3 400000 350000 8

22,530 625 420 000 80 0,19 0,2610 250000 1,2 3,515,4 3 500 000,0 53 900 000,0 350000

1 50000000 150 000 000,000,08 2,00 1 100000000

449 650 000,001 140 000 160 0,93 1,24 -40,7 58,3 510 125

15 000 000,00

148,3 3 000 000,0 444 900 000,0 1 400000 3 250000

1 5000000 1 100000000,05

274 650 000,00-356 125 367 500 160 0,38 0,5119 250000 7,2 40,760,6 3 000 000,0 181 800 000,0 7 400000 350000

185 700 000,00120 0,28 0,28 -8,9 20,4 178 500 97 500

15 000 000,00

33,4 4 000 000,0 133 600 000,0 5 400000 350000 10 250000

5000000 1 100000000,05 1

233 600 000,000,8 307 500 120 0,35 0,53 78,8250000 9,2 7,9 69 125

80 000 000,00

42,4 4 000 000,0 169 600 000,0 350000 1

1 30000000 1 500000000,08 2,00

37 050 000,00100 0,06 0,08 -2

382 300 000,00

6,2 4 500 000,0 27 900 000,0 2 400000 350000 15 250000

622 500 120 0,98 1,17 7,21 60,2 27,4 239 750 2,1

5 000 000,00

117,3 3 000 000,0 351 900 000,0 3 400000 350000 28 250000

1 50000000,05

156 450 000,0044,828 875 7,7 390 000 160 0,29 0,4618 250000 25,8 3,346,3 3 000 000,0 138 900 000,0 2 400000 350000

278 700 000,00160 0,55 0,74 -26,1 27,4 239 750 11,0 450 000

15 000 000,00

88,4 3 000 000,0 265 200 000,0 2 400000 350000 16 250000

5000000 1 100000000,05 1

500 900 000,0039,8 1 132 500 160 1,00 1,33 -250000 32,4 51,8 453 250

62 550 000,00

159,6 3 000 000,0 478 800 000,0 2 400000 350000 28

2,69 625 67 500 100 0,150,5 1,115,4 4 000 000,0 61 600 000,0

35 450 000,00100 0,09 2,60,5 1,1 9 625 67 500

80 000 000,00

8,7 4 000 000,0 34 800 000,0

30000000 1 500000000,08 1

31 100 000,0080 0,09 0,12 15,0250000

5 000 000,00

6,9 4 000 000,0 27 600 000,0 4 400000 350000 5

1 50000000,05

19 050 000,000,10 -4,8 42 000 75 000

32 850 000,00

5,8 3 000 000,0 17 400 000,0 4 250000

0,17 7,4

43 800 000,00

10,1 3 000 000,0 30 300 000,0 1 400000 350000 6 250000

4,4250000

Cost, € swamps Cost, €

10,6 3 500 000,0 37 100 000,0 1 400000 350000 19

Total cost, €
main roads     (А, 

Е class)

Cost per    

unit, €

Cost per    

unit, €
other   roads

Cost per    

unit, €
reservoirs lakes forest fields

Cost per unit, €
Intermodal 

facilites

Cost per unit,

€
Passing loops Cost per unit, €

Nodes, 

interchanges

Passenger Design 

speed limits

Passenger 

Journey Times

Freight 

Design 

speed 

limits

Freight Journey 

Times

Adjacent to the 

existing track, 

km

Passanger 

stations

RAIL BALTICA section description. Option 4.

Section code

Cross- 

section 

type

Length, km Cost per km, € Cost, €

Road crossings (bridges) Water crossings Territory type, km Settlements, km
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3) Elektrifitseerimise hind: Teie viidatud Eesti viimase aja suurim raudtee elektrifitseerimise 

projekt, mille rajamise käigus luuakse 61,75 km pikkune kontaktvõrk ning seega 1 km 

ligikaudne maksumus tuleks 300 000 €. Samas väidate ka, et võrreldes Aecomi uuringus 

kasutatud elektrifitseerimise hinnaga on eelpool mainitud summa ligikaudu 700 000 €/km 

kohta odavam. 

Toome välja fakti, et Rail Balticu rööbastee on plaanis rajada kahe paralleelselt kulgeva 

rajana, mistõttu Teie välja toodud hind suureneb Rail Balticu rööbastee kontekstis 

märgatavalt. Lisaks on Eestis eksisteeriv kontaktvõrk projekteeritud vastavalt rööbastee 

projektkiirusele. Kuna ka kontaktvõrgul on sõltuvalt tema projektkiirusest erinevad 

konstruktsioonilised lahendused (nt riputuse tüüp), siis kujundab kontaktvõrgu hinda ka 

vajalik projektkiirus (Rail Balticu projektkiirus on 240 km/h). Tingituna projektkiiruste 

märgatavast erinevusest tuleneb ka hinnavahe. Samuti tuleb arvesse võtta seda, et Teie poolt 

viidatud kontaktvõrgu rekonstrueerimise hind ei sisalda kogu tegevusega otseselt seotud 

alajaamade rekonstrueerimise maksumust, mis on 2 alajaama kohta kokku 5,3 miljonit eurot. 

 

-- 

 

Minu poolt viidatud (61,75 km) elektrifitseeritud lõigul ligi poole pikkuse ulatuses (22 km) on samuti 

tegemist kahe paralleelselt kulgeva rööpapaariga ning see on projekteeritud kiirusele 160 km/h. Lisaks 

ühiku hinda tõstvatele asjaoludele, mida olete oma kirjas märkinud, peab arvestama ka seda, et 25 kV 

vahelduvvoolu kontaktvõrgu ehitamine on odavam kui iganenud 3 kV alalisvooluga (3.1.5.1 b 

http://litep.epfl.ch/files/content/sites/litep/files/shared/Liens/Downloads/Divers/ 

Baumgartner_Couts_chf_2001_e.pdf). Ka alajaamad on mW kohta odavamad ning neid võib rajada 

oluliselt suuremate vahemaade järel.  Elektrifitseerimise täpsemat hinnakalkulatsiooni olen küsinud Teilt 

juba 04.03.14. Kuigi teabenõude vastusena teatasite, et Eesti planeerimiskonsultant hindab 

elektrifitseerimist 700 000 €/km (mis on samuti odavam kui AECOM-i uuringus kasutatud 1 mln €/km) 

pole ma saanud lahtikirjutatud maksumuse kalkulatsiooni. COWI analüüsis RB kohta on 

elektrifitseerimise maksumust  hinnatud 500 000 €/km (koos võrkude ehitusega). AECOM-il on 

elektrivõrkude ehitus eraldi real ja maksab 250 000 €/km. 

 

Seega olen esitanud 4 allikat, mille põhjal elektrifitseerimise kilomeetri maksumus on sarnane minu  

poolt pakutule. Palun veel kord Teil esitada detailne elektrifitseerimise ühiku hinna maksumuse 

kalkulatsioon.

http://litep.epfl.ch/files/content/sites/litep/files/shared/Liens/Downloads/Divers/Baumgartner_Couts_chf_2001_e.pdf
http://litep.epfl.ch/files/content/sites/litep/files/shared/Liens/Downloads/Divers/Baumgartner_Couts_chf_2001_e.pdf
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4) Väidate, et ehitusmaksumuste võrdlemisel pole arvestatud, et olemasoleva trassi juurde 

ehitamine on odavam olemasoleva infrastruktuuri tõttu. 

Eesti planeerimiskonsultandi poolt koostatud maksumuse hinnang (Trassivariantide 

maksumuste võrdlus 09. juuni 2014) kavandatud trassivariantidele sisaldab teedevõrgu 

muutmise kulu, mis lisandub raudtee kilomeetri ehitamise maksumusele ja on keskmiselt 7% 

raudtee ehitamise maksumusest. Olemasoleva trassi kasutamisel teedevõrgu muutmise 

vajadus on oluliselt väiksem. 

 

Väide tugeva põhivõrgu puudumisest Pärnu piirkonnas Eesti ja Läti vahel 

 
Kõigepealt selgitame, et hetkel olemasolev kontaktvõrk kasutab alalisvoolu (3 kV), Rail 

Balticul tuleb kasutusele vahelduvvool (25 kV), seega ei saa me rääkida olemasoleva 

kontaktvõrgustiku kasutamisest. Uue trassi rajamisel tuleb asukohast sõltumata rajada täiesti 

eraldiseisev võrgustik. 

Lisame täiendavalt, et hetkel käib Kilingi-Nõmme-Riia TEC-2 330 kV õhuliini trassi koridori 

asukoha määramise protsess. Teemaplaneeringute koostamise eesmärk on 330 kV pingega 

õhuliini trassi asukoha määramine Eesti Vabariigi ja Läti Vabariigi vahel lõigus Kilingi- 

Nõmme-Eesti riigipiir, et luua seeläbi võimalus suurendada kogu Eesti elektrienergiaga 

varustamise kindlust ning tagada planeerimisseaduse kohane alus elektriliini projekti 

koostamiseks. Planeeritav trassi koridor Eestis kulgeb läbi Pärnu ja Viljandi maakonna. 

Planeeringuala on 330 kV õhuliini toimimiseks ja alajaamadega ühendamiseks vajalik maa- 

ala Pärnumaal Saarde vallas ja Viljandimaal Abja vallas. Selle uue rahvusvahelise ühenduse 

kaudu lahendatakse ka Rail Balticu energiavajadus, vastavat seost kahe projekti vahel on 

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium rõhutanud ka Euroopa Komisjonile kui õhuliini 

ja Rail Balticu osalisele rahastajale. 

Olemasoleva kontaktvõrgu kasutamise võimalusest pole ma kirjutanud.  

Põhivõrgu kohta te kinnitate minu väidet, et läbi Pärnu kulgev trass vajab suuremaid kulutusi 

kõrgepingevõrkudesse, kui läbi Tartu kulgev trass. Seda võimalust, et need kulutused saavad 

tehtud teiste projektide  kaudu juhul, kui sellise uue liini kasuks otsustatakse, peaks analüüsis 

käsitlema. Praegusel juhul valikut tehes ei ole teada, et punase trassi valik sisaldab ka kindlat 

Eesti ja Läti vahelist kõrgepingeliini ja koridori. Elektrivõrgu rajamise kulutuste erinevust oleks 

AECOM trassikoridoride võrdlemisel arvestama pidanud. 
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a. Väide: ehitusmaterjale on odavam vedada olemasolevat raudteed pidi 

 
Uue raudtee alusehituse (muldkeha ja sellega seonduv) püstitamisel ei oma mingisugust 

tähendust see, kas seal juhtumisi kõrval olemasolev raudtee eksisteerib või mitte. Seda 

seepärast, et puudub efektiivne tehnoloogia materjalide ladustamiseks olemasolevalt raudteelt 

uue raudtee trassile. Muldkeha tööd on oma iseloomult valdavalt pinnasetööd (ehk materjali 

laotamine ja laialiajamine) ning vajaminev materjal tuuakse enamasti mõistliku perimeetri 

ulatusest (meie enda maavarad nagu liiv ja kruus on kasutatavad). Seega lühikesel otsal 

raudteetransport juba printsiibis ei oma mingit eelist (ka sõltumata kogustest). Lisaks EV-s 

pole raudteevõrgustik olemasolevate või potentsiaalsete karjääride asukohtade järgi 

liigendatud, mistõttu pole raudteeveo kasutamise eelis materjalide transpordil üheselt 

määratud. Pealegi, kui kasutada ehitustegevuseks hetkel eksisteerivat raudteed, seaks see 

kogu infrastruktuuri läbilaskvusele olulisi piiranguid (materjali mahalaadimine on 

aeganõudev, ekskavaatorit vaja koheseks raudteegabariidi puhastamiseks jne), mis on ka 

täiendav kulu. 

 

Raudteed mööda veetava ehitusmaterjali all pole ma mõelnud liiva ja kruusa. (Kuigi viimaste 

analüüside valguses, kus maakonna piires vastavat ressurssi pole, võib ka see päevakorrale 

tõusta.) Pidasin silmas killustikku, liipreid, rööpaid, kontaktliini poste, silla detaile jms. Ilmselt 

on neid vaja osaliselt isegi uue trassi  ehitamisel mööda uut raudteed vedada, kuid  see 

võimaldab ehitada ainult järjest. Uut trassi olemasoleva raudtee kõrvale ehitades, saab aga 

ehitada sobivaimaks osutunud järjekorras.  

 

b. Väide: hooldustee ja aia rajamisega pole arvestatud 

 
Raudteed ümbritseva aia rajamine on projekti mahtu arvestades väike kulu (materjali 

maksumus Eesti piires ca 2,5 mln €, lisaks töö). Hooldustee saab suuremalt jaolt samuti 

olema tavaline pinnastee. Aed ja hooldustee tuleks rajada nii rohelise kui punase trassi puhul. 

Seega, mida pikem trass, seda kallim on ka aia ja hooldustee rajamine. 

Teie pakutud hind 2,5 m kõrguse aiamaterjali soetamiseks koos postidega - 6€/jm tundub väga 

odav. Lisatud pakkumise järgi on materjali hind 18€/jm, millele lisandub paigaldus. 

Pakkumisekohase hinnaga aeda ehitades lisanduks 1 km raudtee ehitusmaksumusele 56 000 €, 

mis on 1,8%.  Suure koguse korral oleks hind soodsam ja näiteks poole odavama hinna korral 

lisanduks 1%.  

  



Priit Humal Hinnapakkumine: 3001/2014
Kliendi Nr.: 13 831

Kuupäev: 25.06.2014

Maksetingimus: Ettemaks 50 %

Kehtivus: 16.07.2014

Reg. nr.:  / KMKR: Lähetustingimus:

Tel.: Müüja esindaja:

Fax: Kontakt tel: 

Kliendi esindaja:5037227 Objekt: Pärnumaa

Lehekülgi: 1 / 1

Märkused:

Teenus / Kaup Ühik Kogus Hind - % Summa

PIIRDEAED H=2,5m
Fortinet MEDIUM 2510mm (51*51mm) (*) (tr. 3mm) 25 m 40 254,86 25,00 7 645,80

BEKACLIP post 3000*60*2mm tk 370 32,05 25,00 8 893,88

Kaldtugi 2500*38 mm tk 80 12,06 25,00 723,60

Clips standart 3,5mm tk 9 250 0,08 25,00 555,00

Piirdeaia paigaldus, looduslik pinnas jm 1 000 10,00 10 000,00

NORDEA: EE491700017003008908 / SEB: EE051010220117041010 / SWEDBANK: EE432200221049899763
                        TBB: EE320000009320042956                             

Hinnapakkumise koostas: Summa: 27 818,28

Kontakttelefon: Käibemaks :

Käibemaks 20%: 5 563,66

Tasuda EUR: 33 381,94
Hinnapakkumisega nõus: Summa sõnadega:

kliendi nimi / allkiri Kolmkümmend kolm tuhat kolmsada 
kaheksakümmend üks euro 94 cent
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Palun täpsustada, mitu kilomeetrit eelistatud trassikoridori kõrvale ehitatavat hooldusteed on 

rabades ja metsas, kus tee rajamiseks on vaja kasutada täitepinnast ning puid välja juurida. 

Praeguse raudtee kõrval või suhteliselt lähedal on suures osas juba kruusa- või avalikus kasutuses 

teed olemas. Aeda küll olemasoleva raudtee ääres enamasti pole, aga kui see ehitada, siis on 

sellest kasu ka olemasolevale teele.  

 
5) Väidate, et oranži ja rohelise trassi maa soetamise kulu on võrdlustabelis vähemalt kaks 

korda suurenenud. 

Esiteks on oluline välja tuua, et tüüp 3 ehk dual-gauge lahendust on võimalik kasutada 

raudteetrassi kavandamise lähteülesannet (kiire raudteeühendus) silmas pidades äärmisel 

juhul võimalik vaid väga piiratud tingimustes. Selle kitsaskohale pööratakse tähelepanu ka 

uuringu põhiaruande pk 5.4 Technical Constrains, kus on selgelt öeldud, et tegemist on 

lahendusega, kus teised lahendused ei ole võimalikud (eelkõige linnalistes piirkondades). 

Tuginedes sellele on võimalik kinnitada, et uuringu vol 2 tabelites 122-125 on lõikudes, kus 

on märgitud lõigu tüübiks 2 ja 3, kavandatud eelkõige tüübi 2 rajamist. 

Oluline on ka välja tuua, et paigutades Rail Balticu trassi olemasoleva raudtee kõrvale, 

laiendame oluliselt tekkivat barjääriefekti, kuna suurte horisontaalraadiuste erinevuste tõttu 

tekivad kahe rööbastee vahele „kiilud“ ning raudteest mõjutatud territoorium on 

märkimisväärselt suurem ja leevendusmeetmete kasutamine oluliselt keerulisem kui 

sirgjooneliselt kulgeva trassi puhul (seda on märgitud ka AECOMi uuringus – tabel 44, lk 

120, vol I). 

Uue kaherajalise rööbastee paigutamisel olemasoleva rööbastee kõrvale peab nende kahe 

vahele jääma piisavalt ruumi (AECOMi järgi 8 m). Uue tee muldkeha tuleb ehitada eraldi 

olemasolevast muldkehast. Kas see laiendab raudteekoridoriks vajamineva maa hulka. 

Olen nõus, et põhiliselt on kavandatud tüüp 2 rajamist, kuid sel puhul on lisamaa vajadus 

AECOM-i väitel 50m. Kas Teie arvates on AECOM eksinud leheküljel 243 ja siiski on vaja 100 

m lisamaad olemasolevale raudteele lisarööbaste rajamiseks kui koos AECOM-i pakutud 

vahega lisandub trassile alla 20 m laiust?  

Kurviraadiuste muutmistest ning nendega seoses tekkivast kiilude probleemist erinevate 

kurviraadiuste korral, kirjutan pikemalt punkti 9 kommentaarides. Kuna AECOM-i uuringus 

käsitletud rohelisel trassil kurve ei ole sirgemaks tehtud, siis pole ka põhjendatud väide, et 

kiilude tõttu on maa kulu suurem.  
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6) Väidate, et uuringus pole arvestatud, et olemasoleva trassiga külgnevate maade servast siilu 

lõikamisel on maa hind madalam kui maa hind keskmiselt. Tagasihoidlikult hinnates on see 

maa vähemalt 1/3 võrra odavam. Uue trassi puhul, mis kinnistuid pooleks lõikab, on tegelik 

kulu ilmselt kordades suurem kui maa keskmine ruutmeetri hind. 

Jääb arusaamatuks, millistest andmetest lähtudes on väide esitatud. Kuna Eestis hetkel 

eksisteeriva rööbastee ümber on arvukalt majapidamisi ning lisaks läbib olemasolev 

rööbastee mitmeid linnasid ja asulaid (Tapa, Jõgeva, Tartu, Elva, Valga jne), siis trassi 

paigutamine tiheasustuse tingimustesse toob kaasa vajaduse võõrandada oluliselt kallimat 

maad. Sellest tulenevalt on oht lisaks võõrandatava maa kõrgele hinnale raudteetrassist 

tulenevate täiendavate kulude (mõju trassiäärsete ettevõtete majandustegevusele, 

talumiskohustus jne) kasvuks. 

AECOMi uuringus on arvesse võetud, et asulates on maa hind kallim kui asulavälistel 

trassilõikudel. Analüüsi, kas asulates peab trassi läbiviimiseks hooneid lammutama, on minule 

teadaolevalt tehtud ainult Tartus, kus hoonete lammutamise vajadust ei tuvastatud. 

Palusin Eesti suurimalt põllumaade rentimisega tegelevalt ettevõttelt AS Põlluvara Pärnu 

maakonnas avaldatud kaartide põhjal näidet Rabaküla põllumaa ületusehinna kohta.  
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Kuna küsimus on haritavas maas ja enamasti põllumajanduses kasutatava maa väärtuse 

kujundab selle maa võime toota saaki ja kasumit, siis siin peab jälgima just viimast.  

Saagitootmisvõime ja sellest tulenev kasum tavapõllunduses sõltuvad peamiselt 

mullaviljakusest ja kasutatavast tehnoloogiast.  

Jätaks siin kohal kõrvale alternatiivsed põllumajandussektorid (aianduse, mikrotootmise jm.)  

 

Esimesele kohale seame mullaviljakuse. Seda rajatav raudteekoridor ei mõjuta.  Teisel kohal 

on valitav tehnoloogia. Kaasaegne põllumajandus on üha enam kasutamas võimsaid 

põlluharimismasinaid, kus töötee laius 6-8 ja rohkem meetrit.  Siit siis tuleneb põllumehe jaoks 

oluline kriteerium, põllumassiivi suurus. Ja kindlasti peab arvestame, et võimsa tehnikaga 

oleks põllumassivile juurdepääs teelt.  

 

Analüüsis antud katastriüksused asuvad PRIA põllumassiivide registris massiiv 53845728005 

 

Massiivi suuruseks on  ca 41 ha., mis moodustub 4-st katastriüksusest. Põllumassiiv on 

ideaalse nelinurkse kujuga, hästi ligipääsetav teedelt kahest küljest. Piisavalt suur, et 

kindlustada suure jõudlusega tehnikale päevane tööee. Tänastes tingimustes maksaks sellise 

põllumaa ha 3000-4000 eurot.  
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Kontrollimata nende katastriüksuste omanikke Kinnistusraamatust ja eeldades, et need 

kuuluvad neljale erinevale isikule võib öelda, et esitatud trassivariandist "kaotab" kõige enam  

Kotka 75601:001:0351, kinnistu omanik, kelle põllumaa trassikoridor poolitab. Kuna tekkimas 

on 2 uut katastriüksust tema kinnistul, siis trassist edela-lääne suunda jäävale maale kaob 

juurdepääs teelt  

 

Kui nüüd asuda Kotka kinnistu omanikku rolli ja mul oleks soov enda maad hakata ise 

kasutama, või ma sooviksin seda müüa, siis ma pean arvestama naaberkinnistute omanike 

huviga ja võimalusega, et ma ei saagi juurdepääsu enda ühele katastriüksusele, ida on ca 6,6 

ha.  

 

Ma oleksin nn sundseisus ja enda otsustamistes enam mitte vaba ja minu maa hind sõltub 

naabrite või naabermaad harivate isikute suvast.  Mul oleks võimalik müüa, või rentida trassist 

kirde-ida poole jääv katastriüksus ja pidada läbirääkimisi enda esitatud tingimustel. Teisele 

katastriüksusele ostja leidmiseks on valikud väikesed, Ainult naaber. Hinda saaks sellistes 

tingimustes loota 1500-2000 eurot/ha.  

Kui raudteetrass läheks võimalikult mööda kinnistupiire, siis oleksid kahjud kindlasti 

väiksemad. 

Loodan, et minu mõttekäik on arusaadav 

 

lgp 

 

Vello Teor 

AS Põlluvara juhataja 

Mob.  53 404 975 

Tel.     38 50 249 

Faks   38 50 249 

mailto:v.teor@pvara.ee 

-------------------------------------- 

AS Põlluvara 

mailto:v.teor@pvara.ee
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Selgitusest on näha, et näiteks toodud ca 5 ha põllu ületuseks soetatav maa muudab tekkiva 

kõrvalkinnistu 6 ha põllumaad 50% odavamaks, mis peab kajastuma ka vastavalt läbi põllu 

kulgeva maa hinnas. Viie hektari hinnaks kujuneb:  

5 ha * 4000 € / ha + 50 % * 6 ha * 4000 € / ha = 32 000 €  (6400 €/ ha) 

Seega on selles näites hind rohkem kui 50% kallim. 

 

7) Leiate, et uue trassi mahamärkimisel peaks arvestama, et trass läheb planeerimise käigus 

pikemaks kui esialgu paistab. Praeguste Eesti planeeringute järgi on pikenemine 10- 30 km 

so. 5-15%. Täpset trassi pikenemist planeeringute käigus ei tea me täna ja ei saadud ka 

AECOM uuringus arvestada. Siiski oleks õige trasside võrdlemisel arvestada uue trassi 

oletusliku pikenemisega, näiteks 8%. Olemasoleval trassil pikenemise oht puudub. 

 

AECOMi analüüs on tehtud teatud üldistusastmel, et leida sobivaim lahendus, millega edasi 

töötatakse. Näiteks ei tegele me täna trassi planeerimisega Balti jaama ega Viimsi 

poolsaarele, mida AECOMi uuringus toodud trasside puhul aga arvestati. AECOMi uuringus 

oli punase trassi pikkuseks Eestis 228,8 km (vt tabel 100, vol I). Täna on meil teada, et 

sõltuvalt alternatiivi valikust võib trassi pikkus Eestis olla 205-225 km. Näiteks 

planeerimiskonsultandi pool välja pakutud eelistatud trassi pikkus on 220 km. Trassi lõplik 

pikkus selgub trassi täpse asukoha paikapanemise käigus eelprojekteerimise faasis. Sõltuvalt 

sellest, kuidas trass reaalsel maapinnal paika pannakse võib trassi kogupikkus võrreldes 

planeeringute faasiga mingil määral nii pikeneda kui ka lühemaks minna. MKM lähtub 

planeerimise käigus trasside võrdlemisel muuhulgas ka trassi pikkusest, sest sellest sõltuvad 

tulevikus hoolduskulud ning laiem sotsiaalmajanduslik tulu. Mida lühem trass, seda 

konkurentsivõimelisememaks see raudtee osutub. 

 

Mis puudutab väidet, et olemasolevas koridoris uue trassi rajamisel selle pikkus ei muutu, siis 

arvestades, et uus raudteeliin ei saa olemasolevat raudteetrassi punkt-punktilt järgida, siis on 

see väide ennatlik. 

Raudtee lühendamine, mis tuleneb osade esialgselt kavandatud lõikude ärajätmises, ei muuda 

kuidagi olematuks planeerimiseprotsessi poolt tekkivat pikenemist. Teie selgituste põhjal on 

ära jäetud osade pikkus 17,5 km ja eelistatud trass 4% pikenenud võrreldes AECOM-i 

arvutustega. 
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Seda, et olemasoleva trassi pikkus ei muutu, pole ma väitnud. Õgvendamiste tõttu muutub see 

tõenäoliselt mõnevõrra lühemaks. 

 

 

 

8) Väidate, et ehituskuludes pole ühegi trassivariandi puhul arvestatud ökoduktide rajamise 

ega muude keskkonnauuringute nõuetest tulenevate kompensatsioonimeetmete kuludega. 

AECOM-i töö täpsusaste ei näinud tõepoolest ette sellise detailsusega kulude arvestamist 

üldise trassivaliku määramisel. Ökoduktide jm rohevõrgustiku sidusust toetavate meetmete 

vajadus määratletakse ikkagi suurema täpsusastme planeeringutes ning võimalike 

leevendusmeetmete kavandamine toimub käimasolevate maakonnaplaneeringute KSH 

koostamise raamistikus. Arvestades Teie poolt pakutavat lahendust rajada uus raudtee 

olemasoleva raudteetrassi kõrvale, siis tuleb arvestada, et ka seal jääb trassile olulisi 

rohevõrgustiku alasid ning ainuüksi trassi pikkuse erinevusest tulenevalt tähendab see 

suuremaid kulusid nii ökoduktide kui muude läbipääsude rajamiseks. Tuleb ka silmas pidada, 

et kuna ökoduktid ja läbipääsud peavad ulatuma üle vana ja uue raudtee, siis on nad pikemad 

ning sellevõrra ka kallimad. 

 

Kuna seda pole uuritud, siis väide, kumma trassi puhul on keskkonnamõju suurem, on 

spekulatsioon. Korrektseks võrdluseks on vaja vähemalt elementaarset analüüsi. Selle analüüsi 

oleks vastavalt Euroopa Komisjoni taristuprojektide tasuvusanalüüside juhendi (täpne viide 19. 

punkti kommentaarides) kohaselt AECOM oma töö käigus pidanud koostama ning rahalise 

vääringu hinnangu lisama ka tasuvusarvutustesse (juhend 2.2.2 ja 2.5.2). 

 

9) Teie üheksas punkt puudutab kurviraadiusi ning esitate ka mitmeid väited. 

 
Vastus väitele, et 160 km/h raudtee ei vaja eritasandilisi ristumisi: Väide ei ole korrektne, 

kuna vastavalt raudtee tehnokasutuseeskirjale (lisa 4)
1 

kehtivale standardile on keelatud 

rajada uut I või II kategooria ülesõidukohta ning lisaks on keelatud rajada uut III kategooria 

ülesõidukohta kahe-või enamateelisele raudteele. See tähendab, et sõltumata kiirusest on uute 

ülesõidukohtade rajamine sisuliselt keelatud (see tähendab, et tuleb rajada eritasandilised 

üle- või altpääsud). 

 

Tänan selgituste eest samatasandiliste ristumiste kohta. Ma ei olnud varem tutvunud Teie 

viidatud määruse ja selle lisadega. 

 

Kommentaar Teie poolt joonistatud kaardile kurviraadiustest Tallinn-Tartu-Valga suunal: 
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Kuna olemasoleva rööbastee projektkiiruseks on tänase päeva seisuga 120 km/h, siis on 

tegemist oluliselt kergemate horisontaalsetele raadiustele esitatavate nõuetega. Vaadates 

rööbastee pikiprofiili suunal Tapa-Tartu-Valga leidub trassil ligikaudu 40 asukohta, kus 

rööbastee  horisontaalraadius  on  alla  2000  m  (planeerimisprotsessis  on  soovituslikuks 

raadiuseks võetud 3000 m, erandliku miinimumina käsitletakse 2500 m). 
 

Kommentaar kallutavate rongide kohta: Teie mainitud kallutatud rongide (rong suudab 

mõningal määral kompenseerida esinevat tsentrifugaaljõudu) puhul on tegemist 

erilahendusega veeremiga ning selline tehniline nõue piiraks tulevikus trassile lubatavate 

veeremite ringi. Uue ehitise puhul on otstarbekas kasutada tavalahendust, mis võimaldab 

ligipääsu Rail Balticule võimalikult mitmekesise taustaga erinevatele rahvusvahelistele 

ettevõtetele. Rail Balticu eesmärk on olla logistiliselt võimalikult hästi ühendatud ülejäänud 

Euroopaga ning sellest visioonist tuleb lähtuda ka trassi planeerimisel ja tehniliste 

parameetrite seadmisel. 

 

Täienduseks Teie poolt punktis 9 tõstatatud teemale lisame, et uue raudtee ehitamisel tulevad 

ette äärmiselt piiratud tingimused Tapa, Jõgeva, Tabivere, Tartu, Elva, Valga ning teiste 

asulate läbimisel. Rööbastee rajamine Teie mainitud tingimustel muudaks olulisel määral 

seni toimivat ning välja kujunenud liikluskorraldust ja inimestele harjumuspäraseid teekondi. 

Kindlasti tuleb meeles pidada, et suuremahuliste õgvendamistööde käigus tekkivad „kiilud“ 

suurendavad rööbastee mõju ümberkaudsetele territooriumitele. Tekkinud killustatud 

territooriumitele pääsemine on raskendatud (mõlemal pool kulgeks sellises olukorras 

raudtee). Tehniliste lahenduste välja töötamisel lisab keerukust Lõuna-Eesti maastik (näiteks 

Vooremaa ning Otepää kõrgustiku lääneosa). Raudtee pikiprofiilile esitatavad nõuded on 

võrreldes teedega oluliselt rangemad, sellest tulenevalt on raskendatud ka erinevate 

looduslike takistuste korral rööbastee rajamine (vajaliku pikikaldega rööbastee rajamiseks 

tuleb sõltuvalt kõrgusarvudest näiteks rajada raudtee „läbi mäe“, ehitada rööbastee 

konstruktsioon kõrgele muldele vms). 

 

Kirjutasin, et olemasoleval trassil on kohti, kus rööbastee horisontaalraadius on väiksem kui 

3000 meetrit, kuid nende õgvendamise käigus tekkivate kiilude probleemi illustreerimiseks 

esitan järgmised kurvide õgvendamise joonised. Olen näitlikustamiseks valinud suhteliselt 

tüüpilised kaks kurvi: esimene on enne ja teine pärast Tamsalu linna. 
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Ülaloleval joonisel on näha, et 1 km raadiusega kurvi õgvendamisel 3 km raadiusega kurviks on 

kiilu laius 20 m.  Kuidas sellise laiusega kiil mõjutab välja kujunenud liikluskorraldust ja 

inimestele harjumuspäraseid teekondi, jääb arusaamatuks.  

 

 Mõnede kurvide puhul on ilmselt otstarbekas mitte jätta kiilusid, vaid paigutada ümber ka 

olemasoleva raudtee, nagu näha järgmisel jooniselt. 
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Loomulikult suurendab see mõnevõrra ehituskulusid, aga põhiosas on raudtee siiski piisavalt 

sirge ja õgvendatavate kurvide summaarne pikkus Tallinna ja Valga vahel ca 65 km. 

Õgvendatavale osale uue ühe rööpapaariga raudtee ehitamine maksaks AECOM-i joonisel 44 

antud hindade järgi ca 35 mln €. 
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Teie mainitud linnadest läbimine vajab täpsemat projekteerimist, kuid nagu analüüsis viitasin 

Tartu linn on seda teinud ja probleeme ei olnud.  Teiste linnade kohta peaks selle analüüsi 

koostama  ning  seejärel on võimalik seda hinnata.  

 

Palun täpsustada, kus on Teie arvates probleem ülemäära suure tõusu või vertikaalsete 

kurvidega. Kõige suurem tõus, mille ma teie poolt viidatud kohast leidsin, oli Pukast Valga 

suunas, kus 10 km jooksul on langus 60 m. Keskmiselt teeks see raudtee tõusuks 6 mm/m. TSI 

kategooria VI-M maksimaalne lubatud tõus on  12,5 mm/m pikkadel lõikudel (lühikestel 

lõikudel võib tõus olla suurem) (EL Direktiiv 2008/57/EC 4.2.4.3.). 

 

 

Alla 2500 m kõvera raadiusi ei ole praegu kavandatava trassi puhul kasutatud välja arvatud 

üksikud piiratud ulatusega lõigud Tallinnas ja Pärnus. Pigem kasutatakse 3000 m raadiusi. 

Väiksemad horisontaalraadiused nõuavad kas erilahenduste kasutamist reisirongidel või 

välisrööpa kõrgenduste kasutamist, mis põhjustab rööbaste ebaühtlast kulumist ning seetõttu 

tekitab täiendava hooldusvajaduse. 

Tuleb arvestada ka asjaolu, et olemasoleval trassil on kaheteeline piirkond ainult Tallinna ja 

Tapa vahel, mis tähendab seda, et juhul, kui uue rööbastee ehitamiseks kasutatakse 

olemasolevat teed (arvestamata siinkohal eritasandiliste ristmike väljaehitamisest tulenevaid 

liiklustakistusi), siis senise raudteeliikluse tagamiseks tähendab see tööd akendes. Arvestades 

senist kogemust raudteeinfrastruktuuri rekonstrueerimisel, tähendab akendes töötamine nii 

ehitusperioodi pikenemist kui tööde ühikhindade kallinemist. Lisaks mõjutab selline 

ehitustegevus selgelt senise raudteeliikluse korraldamist, millega seotud  kulud  tuleb 

arvestada olemasoleva raudteetrassi kasutamise maksumusele lisaks. 

 

Eritasandiliste ristmike väljaehitamine mõjutab kindlasti ka olemasoleva raudteeliikluse 

toimimist: ehituse ajal negatiivselt ja pärast valmimist positiivselt. Teistes lõikudes, kus uus 

raudtee ehitatakse olemasoleva kõrvale, ei ole see raudtee liikluse häirimise seisukohalt kuidagi 

sama, mis kasutusel oleva lõigu rekonstrueerimine. 

 

10) Reisijate nõudluse lähteandmed ja nõudluse prognoos. 
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AECOMil on ära toodud selgitused reisijate nõudluse hindamiseks saadud lähteandmete 

algallikate kohta lk 48-51 (vol 1). Üldiselt piiriüleste reisijate arvude kohta on olemas täpsem 

statistika, kuid riigisiseste auto, rongi kui bussireisijate arvu hindamiseks ei ole olnud 

konkreetseid andmeid ja seega on nende puhul baasnõudluse hindamiseks kasutatud 

modelleerimist. Modelleerimist on kasutatud ka tulevase nõudluse hindamisel. 

 

Toote võrdlemiseks näiteid Tallinn-Tartu liinil sõitnud reisijate arvust 2010. ja 2014. aastal. 

Nende numbrite puhul tuleb aga arvestada, et tegu on kõigi reisijatega, kes sel liinil sõidavad, 

mitte vaid liini alg- ja lõpp-punkti vahel sõitvate reisijatega. Ehk sinna sisse kuuluvad ka 

näiteks Aegviidust Tallinna sõitvad inimesed. Statistika näitab tõesti, et 2014. a on 

rongireisijate arv oluliselt kasvanud, see tuleb lugeda muuhulgas ka kiirema ühenduse ja 

mugavamate rongide arvele. Elroni andmetel sõitis Tallinna (Balti jaam, Kitseküla ja 

Ülemiste peatused) ja Tartu vahel 2014. a veebruari, märtsi ja aprilli jooksul keskmiselt 654 

reisijat päevas. 

 

Kõrvutate andmeid tabelites 20 (lk 52) ja 48 (lk 139) ja avaldate arvamust, et tulemused 

tabelis 48 on ebaloogilised Tallinn-Tartu ja Tallinn-Pärnu suuna reisijate arvu prognoosis. 

Siinkohal on oluline tähele panna, et tabelis 20 on ära toodud baas-aasta siseriiklike 

(internal) reisijate arv Tallinn-Tartu ja Tallinn-Pärnu vahel ehk selles ei arvestata 

rahvusvahelisi reisijaid. Tabelis 48 seevastu näidatakse kõigi rongireisijate (nii siseriiklike 

kui rahvusvaheliste) arvu ühel või teisel Rail Balticu trassil. Seetõttu on kahe tabeli 

võrdlemisest raske tõmmata üheseid järeldusi. 

 

Peate ebaloogiliseks, et Pärnu kaudu sõidaks Tallinna ja Riia vahel rohkem inimesi, kui Tartu 

kaudu. Arvestades, et rong sõidaks Pärnu kaudu 35 min kiiremini kui läbi Tartu (kollane 

versus punane trass) (lk 135 vol I), siis on see pigem loogiline. Punane trass tulenevalt 

lühemast sõiduajast meelitaks rohkem pikema distantsi reisijaid (Soome või Tallinna – Läti ja 

Leedu vahel) kui pikem ja seetõttu aeglasem kollane trass. Mudelis mängib lisaks rolli ka 

see,et tänane rongiühendus Tallinna ja Tartu vahel on oluliselt parem (km kohta kiirem) 

kui Tallinna ja Pärnu vahel, mistõttu Rail Balticu mõju Tartu suunal oleks väiksem kui 

Pärnu suunal. 

 

Riigisiseste rongireisijate arvude analüüsiks oli kindlasti võimalik kasutada Edelaraudtee 

piletimüügi statistikat reiside algus- ja lõpppunktide kaupa, nii nagu te praegu tõite välja Elroni 
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statistika. (Kahjuks on nüüd, kui Edelaraudtee on reisijate teenindamise lõpetanud, vastavat 

statistikat oluliselt raskem saada kui see oli 2010. aastal) Vastavalt Elroni pressiteatele 

(http://elron.ee/martsis-soitis-rongiga-45-rohkem-reisijaid-kui-mullu/) oli käesoleva aasta I 

kvartalis Tartu – Tallinna liini kasutus 40%  (2014: 150 000 reisijat kvartalis = 1667 reisijat 

päevas) suurem kui 2010. aastal. Pole põhjust eeldada, et pikema ja lühema vahemaa sõitjate 

osakaal oleks oluliselt muutunud, seega võime ilmselt eeldada, et 2010. aastal oli Tartu ja 

Tallinna vaheliste reisijate hulk ca 470, mitte 299 nagu on eeldanud AECOM. Seega, kui 299 

reisijat on saadud mudelist, siis eksib see mudel juba olemasoleva olukorra kirjeldamisel 

rohkem kui 50%. Vähemalt sama suur viga on ka Tartu ja Tallinna vaheliste bussireisijate 

mudelis, kuna seal liigub üle 50 bussi päevas ja AECOM-i mudeli kohaste numbrite korral oleks 

busside täituvus keskmiselt alla 40%. Tegelikult on busside täituvus vähemalt 2 korda suurem, 

mida oleks olnud lihtne analüüsida ka loendusega, kui bussifirmadelt andmeid ei õnnestu saada. 

Õigete lähteandmete kasutamise olulisus ei peaks olema tõsise arutelu teema. 

 

 

11) Väidate, et tulu maksimeerimise graafikute andmed (joonis 23 lk 140 vol I) ei lange 

kokku andmetega tabelites 48, 52 ja 54. 

 

Erinevus tuleneb sellest, et tulu maksimeerimise analüüsis on kasutatud vaid hinnatundlike 

reise ehk neid, mis on tulnud olemasolevate bussi, auto- ja rongireisijate arvelt. Sellest on 

kõrvale jäetud reisijad, kes varem kasutasid lennukit, sest lennureisijate tulek rongile ei sõltu 

niivõrd hinnast (eeldusel, et hind jääb alla lennukipileti hinnale) kuivõrd reisiajast. Seda 

viimast asjaolu on selgitatud ka lk 77-78 vol I. Seega tabelis 48 näidatud kõigi reisijate (see 

sisaldab ka rongile üle tulnud lennureisijaid) arvu korrutamine lõikude pikkusega ei anna 

sama tulemust, mis on tulu maksimeerimise graafikutel, sest viimasest on maha arvestatud 

tulu rongile tulnud varasemate lennureisijate pealt. 

 

Minu arvates pole Teie väited kooskõlas sellega, mis on kirjutatud graafikute juures. Palun 

tsiteerige täpset lauset, kus Teie arvates on analüüsis kirjeldatud teie väidet, et tulu 

maksimeerimise analüüsis on kasutatud vaid hinnatundlikke reise. Tulu maksimeerimine ainult 

hinnatundlike reisijate alusel pole kooskõlas maksimaalse tulu teenimise eesmärgiga.  

 

12) Osundate arvutusveale ka tabelis 50 indikatiivsetest hindadest erinevate peatuste vahel. 

 

 

Erinevate trassilõikude pikkused täpsustusid analüüsi käigus vastavalt sellele, kuidas jõuti 

http://elron.ee/martsis-soitis-rongiga-45-rohkem-reisijaid-kui-mullu/
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koondada geograafilist alusmaterjali ning arvestada keskkonna-alaseid piiranguid, Natura 

2000 alasid, linnakeskkonnast tingitud piiranguid jne. Tabelis 50 näidatud piletihinnad on 

arvutatud analüüsi varasemas osas kasutatud lõikude pikkustele, mis on mõneti erinevad 

lõikude pikkustest nagu esitatud lõppraportis (lk 135). Sellepärast tundub, et piletihinnad on 

kohati „paigast ära“. 

 

13) Reisijate hulga mudelis pole arvestatud Peterburi - Riia ja Peterburi - Kaliningradi vahel 

reisivate inimestega. Kuigi praegu Rezekne kaudu kulgev rongiühendus ning Tallinna ja Tartu 

kaudu kulgevad bussiühendused on oluliselt aeglasemad, liigub seal siiski arvestatav hulk 

reisijaid. Nende reisijate teenindamiseks oleks roheline Tartu kaudu kulgev trass üle 50 km otsem. 

 

Palun täpsustage oma mõttekäiku ja logistilist lahendust, kuidas ja mil moel peaks 

Peterburist lähtuv reisija võitma mugavuses ja ajas kui Rail Baltic rajataks olemasolevasse 

koridori Tallinn – Tartu – Valga? Oletame, et Peterburi reisija tuleb maha Tapal, et edasi 

sõita Tartu kaudu Riiga Rail Balticuga, mille sõiduaeg oleks Tapalt (eeldusel, et rong peatuks 

Tapal) ümberistumist arvestamata Riiga ligikaudu 2 h 55 min (teekond 371 km, 127 km/h 

keskmine kiirus). Kui reisija sõidaks Peterburi Tallinn rongiga Ülemistele ja istuks seal Rail 

Balticule, siis kuluks arvestuslikult Tapalt Tallinnasse jõudmiseks 42 minutit (teekond 70 km, 

keskmine kiirus 100 km/h), sealt edasi ümberistumist arvestamata Tallinnast Riiga 1 h 57 min 

(teekond 332 km, keskmine kiirus 170), seega kokku kuluks ca 2 h 40. Peterburi reisija jõuaks 

Tapalt arvestades Riiga Tallinna kaudu ca 15 minutit kiiremini kui Tartu kaudu. Lisaks 

muidugi reisimise mugavus – ümberistumiskohana on Tallinna Ülemiste oluliselt atraktiivsem 

kui Tapal. Inimesed saavad kombineerida Tallinna külastuse Riia külastusega jne. 

 

Minu kriitika oli selles, et nende reisijatega pole mudelis arvestatud.  Nende jaoks mugavam 

lahendus eeldaks punktis 9 märgitud õgvenduste teostamist, et võimaldada 240 km/h kiirus 

rohelisel trassil. Sel juhul võtaks teekond Tapalt – Riiga aega ca 1 h 45. See oleks peaaegu 1 h 

kiirem kui Teie arvutuste järgi Tallinna kaudu. 

 

 

14) Erinevate trassivariantide puhul on arvestatud ka nende mõjuga muinsuskaitselistele 

objektidele. Selle hinnangu aluseks on objektide arv trassile jäävates linnades. Kuna Tartus on 

295 muinsuskaitseobjekti võrrelduna 78 objektiga Pärnus, peetakse Tartu trassi muinsuskaitse 

konfliktide riski kõrgeks. Samas peaks olema üsna selge, et kui trass ehitatakse olemasoleva trassi 

kõrvale, siis on konfliktide oht oluliselt väiksem, võrreldes uue trassi rajamisega. 
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Nagu öeldud, siis AECOMi uuring on teatud üldistusastmel, see väljendub ka raudtee mõju 

hindamisel muinsuskaitseobjektide suhtes. Väidate, et kui trass ehitatakse olemasoleva trassi 

kõrvale, siis on konfliktide oht oluliselt väiksem võrreldes uue trassi rajamisega. See ei ole 

täpne – pigem tekib olemasoleva trassi kõrvale ehitades probleem raudteeäärsete, sh 

muinsuskaitse all olevate, hoonete säilimisega. Tasub mõelda kasvõi Tartu ajaloolise 

jaamahoone peale. Neid objekte on veelgi, Eesti kultuurimälestiste registri alusel võib 

hinnata, et raudtee vahetusse lähedusse (kummalgi pool trassi 30 m kaitsevööndi alal) on 21 

kultuuriväärtuslikku ning 27 pärandkultuuri objekti. Uue trassi ehitamisel saab seevastu 

teadaolevatest muinsuskaitselistest objektidest trassi mööda planeerida, loomulikult ei pruugi 

see täielikult õnnestuda arheoloogiliste objektide suhtes, mis asuvad maa sees ja mille täpset 

asukoht selgub hilisemate uuringute käigus. Kuid samamoodi võib arheoloogiamälestisi välja 

tulla ka olemasoleva trassi kõrvale ehitades. 

Emotsionaalset Tartu jaamahoonele mõtlemise soovitust ei saa kuidagi ratsionaalseks 

argumendiks pidada. Vastuses pole esitatud loendit kultuuriväärtuslikest objektidest, kuid 

alloleva joonise järgi on näha, et ainuüksi Puka raudteejaamas on 3 mälestist raudtee 

kaitsevööndis. Kuidas peaks neid kahjustama uus raudtee? Enamasti on olemasolevad 

raudteerajatised raudtee ühel küljel ja teisele poole oleks võimalik raudteemaad laiendada nii 

Tartus kui Pukas. 

 
 
 

Tegelikult pole näiteks Pukas isegi raudteemaad laiendada vaja, kuna plaanil olevad kaks 
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haruteed on juba üles võetud ja nende alune maa vaba. Kindlasti vajaks see põhjalikumat 

analüüsi, aga ilmselt on paljudes olemasolevates raudteejaamades haruteid, mida enam ei vajata 

ning ajaloolised hooned nii iseloomu kui paiknemisega sobivad hästi raudtee äärde. 

 

15) Toote välja väidetavad vastuolud kaubavedude prognoosis ning väidate, et rööpmevahest 

hoolimata on prognoositud kaubavedu Lätist ja Leedust Venemaale Rail Balticul. 

 

Tuleb arvestada, et tegu on mudeliga, mille tulemused tabelis 39 indikeerivad võimalikku Rail 

Balticu kasutust 25 aasta pärast. Korduvalt on uuringus rõhutatud, et rööpmelaiuse 

erinevusest tuleneb vedamisel suurem (aja)kulu (2 h vastavalt eelduste tabelile 38, lk 90) ning 

seetõttu kaubavedu, mis eeldab kahe rööpmelaiusega raudtee kasutamist, peab olema 

võimalikult sujuv (korralikud ümberlaadimisvõimalused jne), et see üldse toimima hakkaks. 

Siiski teatud väike osa võib tulla Rail Balticule sõltumata sellest, et vaja on ümberlaadimist 

Euroopa rööpmelaiusega raudteelt Vene rööpmelaiusele. 

 

Teie osutatud teine näide Leedu-Venemaa kohta puudutab maanteevedude osakaalu tõusu või 

langust raudteega võrreldes vastavalt sellele, kui kiire on piiriületus maanteedel. Kui 

piiriületuseks aega sisuliselt ei kulu, siis kaup jääb maanteele, kui aga kulub, siis osa kaupa 

liigub raudteed pidi. Mudel, mis näeb ette teatud kauba tuleku raudteele ei eelda seega, et 

maanteede piirületuse aeg nullini väheneks. 

 

Kolm konteinerkauba rongi päevas on  ca 1 mln tonni aastas. Vastavalt AECOM-i esitatud 

tabelile 31 oli 2008 aastal Leedu ja Loode-Venemaa vaheline kaubavedu 49 tuh tonni aastas. 

Seega „osa kaupa“, mis raudteele tuleb, on 20 korda! rohkem kui kogu kaubavedu oli 2008 

aastal. Ning see „osa“, mida veetakse pikema ringiga (läbi Tartu on otsem tee) ja rööpalaiust 

kaks korda vahetades?  

  

Minu osutatud teine näide on Tallinna ja Pärnu vahelise kaubaveo vastuolulisuse kohta, millega 

te vist nõustute. Samasugune kummaline sisetransport on näidatud ka Lätti ja Leetu, mõlemas 2 

rongi päevas. Samas pole Lätis üldse kahte terminali ette nähtud ja Leedus Panevezyse ja 

Kaunase vahe on veelgi väiksem kui Tallinna ja Pärnu vahe.   

 

Viidatud ülimalt kummalised veod moodustavad 20% prognoositavast kaubaveost. 
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16) Väidate, et olulisema kaubagrupi – paberi – käitumist peaks rohkem analüüsima. 

 

 

Oleme nõus, et kindlasti tuleb jätkuvalt uurida nii reisi- kui ka kaubavedude potentsiaali ning 

sellega hakkab tegelema Balti riikide loodav ühisettevõte. Teie poolt viidatud tabelis 

AECOMi uuringus on ära toodud potentsiaalsed mahu- kui konteinerkaubad, mis liiguvad 

põhja-lõuna suunal ning mille vedamine võiks toimuda Rail Balticu raudteel. On suhteliselt 

keeruline ennustada, milline saab olema täpne kaubavedude jaotus 10-15 aasta pärast. Selle 

aja jooksul võib toimuda olulisi muudatusi nii Soome tööstustoodangus kui Euroopa ja 

maailma majanduses tervikuna. Küll aga võib arvata, et globaalse majanduse tingimustes 

kaubavahetus, sh konteinerkaupade vedu, pigem pikas perspektiivis kasvab. Näiteks üle 

Soome lahe meritsi liikuva kauba maht on 2002-2010 jooksul kasvanud 75% ulatudes 4 mln 

tonnini aastas, millest aina suurem osa on Eesti mõistes transiitkaup. 

 

17) Osundate sellele, et tasuvusmudeli juures lk 82 räägitakse elektriliste kaubarongide eelistest, 

kuid opereerimiskulude tabelis 8.7.4.1 märgitakse, et on eeldatud diiselkütusel kaubarongide 

kasutamist. Kuna see kütuseliik on kallim ja samuti on kallimad diiselkütusega vedurid, siis 

muudab see kaubavedude mudelis pikemate distantside läbimise (roheline Tartu kaudu koridor) 

vähemtasuvaks. 

 

Raudteel on võimalik sõita nii diisel- kui elektriveduritel. Tasuvusmudelis ja hilisemas punase 

trassi kohta tehtud tulu-kulu analüüsis on AECOM eeldanud diiselvedurite kasutamist 

kaubarongidel. Sõltumata sellest, millised rongid võtta tulu-kuluanalüüsi aluseks, on pikemat 

trassi pidi sõitmine igal juhul kulukam kui lühemat trassi pidi. 

Kui on elektrifitseeritud raudtee olemas siis muidugi saab reaalses elus operaator otsustada, kas 

sõidab elektri- või diiselveduritega. Matemaatilistes mudelites mida kasutatakse kaubavedude 

prognoosimiseks võivad ka väiksed muutused anda oluliselt erinevaid tulemusi. Tabelis 60 on 

antud mudeli arvutatud kaubakogused erinevatele trassidel, kus näeme, et kuigi punase ja 

rohelise trassi pikkuse (ja veokulu) erinevus on ainult 22% on sellest tulenev kaubakoguste 

erinevus 45-48%. 

 

Tabelis 112 on väidetud, et elektri kasutamisel on „kütuse“ kulu on 30% väiksem. On üldteada, 

et elektriveduril on väiksem soetusmaksumus, hoolduskulud ja pikem eluiga. Kuna täpset 

protsenti pole uuringus esitatud ja nende kulude osakaal kilomeetri hinnas pole väga suur 
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vähendame veduri hinda ja hooldust samuti 30%. Tabeliga 111 analoogne tabel elektrivedurite 

korral näeks välja selline: 

 

Kütus 1,93 

Tööjõud 0,36 

Veerem 1,48 

Veduri liising 0,41 

Vagunite liising 0,38 

Veduri hooldus 0,35 

vagunite hooldus 0,34 

Üldkulud (14,7%) 0,55 

Taristu tasu 5,92 

Kogukulu 10,23 

 

  Kaubarongi kulu € 

  km diisel  elekter 

Punane trass 728 8410 7450 

Kollane trass 818 9449 8371 

Roheline trass 885 10223 9057 

 

Tabelitest näeme, et elektrivedurite kasutamisel on kilomeetri läbimise arvestuslik kulu 13% 

väiksem kui diiselvedurite korral. Seega on kogu rohelise trassi läbimise kulu elektriveduriga 

kaubarongide kasutamisel väiksem kui kollasel trassil diiselveduriga. Seega kui mudel kasutaks 

soodsamaid elektrivedureid peaks rohelise trassi kaubavedu olema suurem kui kollasel trassil 

on praegu näidatud.  

Muidugi oleks lühemate trasside kulu elektrivedurite puhul veelgi väiksem, kuid sellest 

lisanduvat kauba kogust pole sama loogika põhjal võimalik tuletada. 

 

 

 

18) Esitate „vigade“ rahalise maksumuse tabeli. 

 

 

Nagu ülaltoodud vastustest selgub, siis Teie väited vigadest ei ole põhjendatud. Ainus erand 

on Teie esimeses kommentaaris osundatud viga punase trassi võrdlustabelis, mille tõttu on 

punase trassi kogumaksumus 4,65 mln € väiksem tabelis arvutatust. 

 

Esitate oma väidete järeldusena kokkuvõtte, et Tartu kaudu on rohelist trassi pidi tegelikult 

460 mln € odavam ehitada kui Pärnu kaudu punast trassi pidi. Sellise järeldusega ei saa 
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kuidagi nõus olla. Selleks, et Tartu kaudu kulgev trass (885 km) oleks 460 m € soodsam Pärnu 

kaudu kulgevast trassist (728 km) peaks Tartu trassi keskmine km hind olema kõvasti 

soodsam Pärnu trassi km keskmisest hinnast. Nagu ülalpool öeldud, siis võrdse km hinna 

puhul oleks Tartu trass 21,56% kallim, kuna ta on nii palju pikem. Selleks, et tekiks 460 m € 

vahe rohelise trassi kasuks peaks selle keskmine km hind olema ligikaudu 30% odavam kui 

punase trassi puhul (eeldusel, et punase trassi km maksab 4 mln €). AECOMi võrdluses on 

rohelise km hind küll odavam, aga palju vähem. Tänane Eesti konsultandi tehtud ehitushinna 

analüüs annaks alust pigem arvata, et Tartu kaudu ehitades on km hind vähemalt Eesti 

territooriumil kallim, sest trassile jääb hulgaliselt asulaid ning teiseks on Tartu-Valga trass 

oluliselt keerukamal maastikul, mis eeldab suuri mahutöid ja erilahendusi. 

 

Teise punkti juures selgitasin probleeme, mis keskmiste hindade arvestamisel on kerged 

tekkima, aga kuna soovite selgitust, kuidas kujuneb Tartu kaudu kulgeva trassi km hind 

odavamaks, siis püüan selle anda. Võtan selgituse aluseks punkti 2 juures antud tabelid, kus on 

arvestatud ainult üks mõju. Tabelites esitatud kogu ehitusmaksumus jagatud ehitatavate 

kilomeetrite arvuga on punase trassi puhul: 3 400 mln € / 702,3 km = 4,84 mln € / km ja rohelise 

trassi puhul 3 365 mln € / 885 km = 3,80 mln € / km. Seega punase trassi puhul on jagatis 27% 

kõrgem kui rohelise trassi puhul. Millest koosneb see 27%? 

1) 15% veehoidla 

2) 10% raudtee km ehitusmaksumus (kuna punasel trassil on võrreldes rohelise trassiga 

suhteliselt suurem osa linna kilomeetri hinnaga) 

3) 2,5% jaamad (jaamade kogumaksumus on enam-vähem sama mõlemale trassile, aga kui 

nad jagada suurema km arvuga, siis tuleb iga km kohta pikema trassi puhul  0,1 mln € 

vähem) 

 

Kuna ma ei arva, et selline kogu trassi ehitusmaksumuse jagamine kilomeetritega palju annab, ei 

hakka ma pikalt selgitama, kuidas elektrifitseerimine jt minu väited täpselt seda jagatist 

mõjutavad. 

 

Palun täpsustada, millisel ehituskilomeetril te näete erilahendusi vajavaid probleeme. 

 

 

19) Esitate arvamuse, et Rail Balticu trassialternatiivide omavahelise võrdlemise asemel 

tuleks analüüsida erinevate variantide kogumõju ja parimat kasumlikkust kolme riigi 

transpordivõrgu kui terviku seisukohast. 
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Rail Balticu kui suuremahulise rahvusvahelise projekti teostamiseks ja Euroopa Liidu 

poolseks finantseerimiseks on oluline realistlik lähenemine ja  realistlike  eesmärkide 

seadmine. See puudutab muuhulgas ka projekti selget ja piiritletud defineerimist ja 

tasuvusanalüüside ulatuse määramist. 

 

Euroopa Komisjoni taristuprojektide tasuvusanalüüside juhendi alusel koostatud AECOMi 

tasuvusuuringu keskseks teemaks oli anda Balti riikidele ja ELi asutustele argumenteeritud 

ülevaade rahvusvahelise Euroopa rööpmelaiusega kiire raudteeühenduse võimalikust 

teostatavusest. Tegu on teatud üldistusastmel tehtud uuringuga, millele peavad järgnema 

detailsemad uuringud juba konkreetselt välja valitud põhimõttelisel trassil, millega praegu ka 

tegeletakse. AECOMi uuringu eesmärk ei olnud analüüsida Balti riikide olemasoleva 

raudteevõrgustiku edasist arengut ja vajadusi. 

 

Mis puudutab valdkonna terviklikku arengut Eestis, siis äsja parlamendi poolt vastu võetud 

transpordi arengukava 2014-2020 näeb ette nii riigisisese transpordisüsteemi kui Eesti 

rahvusvaheliste ühenduste arendamise. 

 

AECOM kirjutab lk 248, et ta on kasutanud: Guide to Cost Benefit Analysis of Investment 

Projects – Structural Funds, Cohesion Fund and Instrument for Pre Accession – Final Report/ 

16th June 2008 (European Commission Directorate General Regional Policy), mille järgi peab 

arvesse võtma kõiki projekti tekitatavaid otseseid ja kaudseid mõjusid (2.2.2), sealhulgas neid, 

mis mõjutavad ka võrgu osasid, mida projektis ei muudeta. Juhendi kohaselt on näiteks COWI 

oma AECOM-i uuringule eelnenud uuringus ka toiminud, mille illustreerimiseks on 

prognoositud kaubavoogude pilt erinevatel raudteeharudel. 
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COWI aruandes leiab veel palju analoogseid diagramme, mis kirjeldavad kaubavoogusid  ning 

inimeste liikumist „do-nothing“ ja „do-minimum“ stsenaariumite jaoks nagu on nõutud 

juhendis. 

AECOM on vormiliselt lahendanud nõude kuhjuvuse ja kõigi mõjude arvestamise kohta väga 

lihtsalt. Olukord „teostunud projektiga“ on kõiges muu poolest identne olukorraga „ilma 

projektita“,  välja arvatud uus trass. Sellega on nad loobunud juhendis nõutud võrdlusest ja selle 

asemel kasutavad ainult uue trassi numbreid (lk 286). 

Sellise lähenemise ekslikkuseks mõned elementaarsed näited: 

1) Kui CEF-ist Eestile eraldatud raha (180 mln €) kasutatakse RB-le, siis ei jääb see mujale 

kasutamata ning ülejäänud raudtee olukord halveneb ning ülesõitude ohtlikkus kasvab. 

2) Reisijad, millega RB arvestab, ei teki juurde, vaid tulevad olemasolevatelt liinidelt, 

näiteks Tallinn-Lelle reisijate hulk väheneb, aga Viljandi rongid tuleb ikka käigus hoida. 

3) Kui enne RB valmimist õnnestub käima panna Tallinn-Tartu-Valga-Riia rong (mida on 

mainitud ka Teie viidatud arengukavas), siis RB valmimise järel tõenäoliselt ei jätku 

sinna reisijaid ning tartlased peavad hakkama jälle bussidega Riiga sõitma.  



31  

4) Kui autotranspordi asemel hakatakse kasutama ronge, peab arvestama, kui palju töökohti 

sellega kaob. 

 

Teie viidatud arengukava pole analüüs. Arengukavale peaks eelnema põhjalikum analüüs.  

 

 

20) Väidate, et kahe eraldiseisva raudtee puhul on hoolduskulud suuremad kui kõrvuti 

asetsevate rööbasteede puhul. 

 

Isegi situatsioonis, kus mitu rööbasteed paiknevad üksteise vahetus läheduses ei lihtsusta see 

oluliselt raudteede üldist hooldusprotsessi. Konkreetsete defektide (k.a. ohtlikud 

teravdefektid) märkamine ning olukorrale vastav reageerimine, erinevate vajumite, 

ebatasasuste jne tuvastamine toimub konkreetsel rajal korraga. Samas olukorras, kus 

rööbastee vajab põhjalikumat hooldust või teostatakse seal mingisuguseid muid rööbastee 

toimimiseks vajalikke hooldus/remonttöid, võib vahetus läheduses asuvale rööbasteele see 

hoopis täiendavaid ajutisi piiranguid seada. 

 

Kuna Te kirjutate mehaanilisest hooldusest, mitte sellest, mida mina olulisemaks pidasin, siis 

võin vist eeldada, et autmaatika ja side osas olete minuga nõus.  
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