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1.2 Natura 2000 võrgustiku alad

Eesti territooriumil trassilõigu mõjutsoonis Natura 2000
võrgustiku alasid ei ole. Läti territooriumil vahetult piiri
ääres Mernieku dumbraji metsaelupaikade kaitseks
moodustatud loodusala. Lõigu põhjaots kontakttsoonis
Põhja-Liivimaa linnualaga, vt lõik 2B

1.3 Suremus

Eelprojekt

Mõju (sh kumulatiivsus)

Meetmed

Raudtee ehitamine ja kasutamine tuleb läbi viia selliselt, et nii
otsene kui kaudne oluline ebasoodne mõju Natura 2000
võrgustikku kuuluvate alade kaitse-eesmärkidele ja alade
terviklikkusele oleks välistatud.

Kaudne mõju kaitseväärtustega elupaikadele võib
avalduda läbi veerežiimi mõjutamise, samuti
servaefekti. Trassivalikul esitatud soovitus antud
trassi valiku puhul nihutada trass eemale.

Trass nihutatud puhvervööndi tarbeks u 60 m
võrra lääne suunas, suurem puhvervöönd ei
osutunud teiste (loodus- ja inimkeskkonna)
aspektide tõttu rakendatavaks.

Otsene mõju loodusala kaitseväärtustele
Tagada piirkonnas olemasoleva veerežiimi
puudub. Kaudne mõju elupaikadele võib
säilimine, vältida kuivendamist või olemasoleva
avalduda läbi veerežiimi muutuse ja servaefekti. kraavivõrgu mastaapset ümberehitamist,
servaefekti mõju ärahoidmiseks säilitada trassi
ja loodusala vahel olemasolev puistu (1B-1.2-1)

Populatsiooni elujõulisuse seisukohalt ei tohi raudteel, seotud
taristul ja seal toimuval liiklusel olla olulist mõju populatsiooni
elujõulisusele raudtee piirkonnas.

Trassivaliku etapis suremust kriteeriumina ei
arvestatud, antud ulatuses on see seotud
kriteeriumitega elupaigakadu ja elupaikade
killustatus.

Meetmeid ei seatud

Kokkupõrked rongidega ning raudteega seotud
taristuga on esmaseim ning otseseim negatiivne
mõju. Et ära hoida liikuvate rongide
kokkupõrkeid suurimetajatega, mis võivad
tekitada kahjustusi ka rongile, on nähtud ette
raudtee tarastamine. See omakorda avaldab
olulist negatiivset mõju loomapopulatsioonidele,
kui ei tagata loomadele sobivaimatesse
asukohtadesse piisaval hulgal läbipääse
(kriteerium 1.6). Raudtee tarastus sellisena, et
see oleks väikeimetajatele läbitav, suurendab
väikeloomade suremust trassil. Lisaks otsesest
kokkupõrkest liikuvate rongidega tulenevast
mõjust võivad teatud elustikurühmad, eelkõige
linnud, saada viga ka kokkupõrgetes muu
raudteega seotud taristuga: võrkaedadega,
elektriliinidega. Ebaõnnestunud lahendused
võivad põhjustada ka teiste loomarühmade
suremust (nt kahepaiksed).

Häiringutundlike liikide elupaikade puhul tuleb viia müra
ehitusaegne ja kasutusaegne teke miinimumini. Kaitsealuste
liikide elupaikades tuleb saavutada müratasemeks 55dB. Raudtee
valgustus ei oma olulist mõju kaitsealustele liikidele.

Meetmeid ei seatud

Meetmeid ei seatud

Maakonnaplaneeringus eraldi meetmeid ette ei
Eelkõige ehitustöödega kaasneb erakordne
nähta.
inimeste ja masinate liikumisintensiivsus ja
müra. Lindude jaoks on tegemist ajutise, ent
väga tugeva häiringuga. Pesitsusperioodil tooks
see suure tõenäosusega kaasa territooriumide
hülgamise paljude liikide poolt. Häiringute mõju
võib avalduda ka peale raudtee valmimist, kui
raudtee hooldusega kaasnev inimkoormus võib
põhjustada häirimist, mille suhtes on eriti
tundlikud kanalised ja röövlinnud.
Raudteeliikluse müra võib olla ohuteguriks, kuid
on näiteid kus ka häiringutundlikud liigid on
edukalt raudtee- ja maanteemüraga kohanenud.

Trassi nihutati u 60 m võrra läände, mis
suurendas võimalikku mõju antud asukohas
paiknevale väärtuslikule metsaelupaigale ning
kaitsealuste taimeliikide kasvukohale.

Lisaks tarastamisele antud lõigus erilahendusi
kavandatud ei ole. Minimeerimaks elupaikade
killustatusest tulenevaid olulisi probleeme
väikeimetajate populatsioonides, on
loodusuuringus esitatud soovitus rajada raudtee
tarastus sellisena, et see oleks väikeimetajatele
läbitav.

1.4 Häiringud

Trassilõigu mõjuulatuses häiringutundlike linnuliikide
pesitsuspiirkondi ei esine. Läti Keskkonnaagentuuri
andmeil varem esinenud must-toonekure pesa on
hävinenud. Häiringutundlike aladena tuleb siiski
arvestada olulisi linnustikualasid, antud juhul
kontakttsooni Läti territooriumil paikneva
metsaelupaikade kaitsealaga.

1.5 Elupaikade kadu

Lõigu põhjapoolne osa lõikub Lõuna-Pärnumaa
Raudtee rajamisega kaasnev elupaikade kadu on võimalikult väike
metsaelupaikade tuumikusse, metsad on valdavalt
ja seotud vähemväärtuslike elupaikadega, ajutiselt (ehitusaegselt)
tugevalt majandatud (kuivendatud, lageraie võtet
avalduv mõju on võimalikult kiirelt taastuv.
kasutades raiutud) ning enamasti võrdlemisi noored
(alla 75 aasta), lõunapoolses osas vahelduvad metsaning niiduelupaigad. Trassil ja selle läheduses valdavalt
olulist väärtust omavad elupaigad (sh VEP-id,
inventeeritud niidud või märgalad) puuduvad, välja
arvatud lõigu keskosa ning põhjatipp Põhja-Liivimaa
linnuala läänenurga läheduses (viimast on käsitletud
lõigus 2B). Olemasoleva info ning loodusuuringu
kohaselt trassil linnustiku seisukohalt väga olulisi
metsaalasid ei ole, ära märkimist vajab eelkõige Läti
territooriumil paiknev Mernieku Dumbraji loodusala, kus
leidub ka vanametsadele iseloomulikke linnuliike:
laanepüü, valgeselg-kirjurähn, musträhn, kolmvarvasrähn, varasemalt esinenud must-toonekurge pole peale
pesa hävinemist enam kohatud.Vastavalt Corine
maakattetüpoloogiale on trassilõigu 50 m laiuses otsese
ja vältimatu negatiivse mõju tsoonis järgmised
maakattetüübid: heitlehised metsad 14 ha, segametsad 10 ha, üleminekulised metsaalad mineraalmaal - 15 ha,
põllumajandusmaa - 1 ha. Metsades domineerib
angervaksa kasvukohatüüp, esineb ka naadi,
jänesekapsa-mustika, tarna kasvukohatüübi puistuid.

Trassivaliku etapis on tehtud soovitus teha nihutus
lõigu keskosas lääne suunda, mis võimaldaks luua
puhverala trassi ja idas oleva Läti territooriumil asuva
kaitseala vahel.

Trassi nihutamisel läände suureneb otsene ja
kaudne mõju Treimanni ojast põhjas paiknevale
väärtuslikule metsaelupaigale ja sealsele
kaitsealuste taimede (III kaitsekategooria)
kasvukohale. Uuringuga trassi kaitsevööndi
piires ühegi kaitsealuse taimeliigi kasvukohta ei
tuvastatud, kuid nende esinemist ei saa
välistada (1B-1.5-2). Trassi rajamine Mernieku
Dumbraji kaitseala elupaiga läheduses ilmselt
suurendab erinevate elupaikade killustatust ja
häiringuid (1B-1.5-3). Trassi lähedal metsas
olevad tiigid, sh tuletõrjeveetiigid, on paljudele
kahepaiksetele kude- ja sigimiskohaks.

Väärtusliku metsaelupaiga ja sealsete
taimeliikide kasvukoha säilimiseks trassikoridor
hoida võimalikult kitsas ning tagada piirkonnas
veerežiimi säilimine (vältida olulist kuivendamist
ja kraavistiku ümberehitamist). Mernieku
Dumbraji kaitseala kontakttsooni lõigus hoida
trassikoridor võimalikult kitsas, servaefekti
mõjude vältimiseks mitte raiuda trassist itta
jäävaid puistuid, säilitada veerežiim (1B-1.5-3).
Trassijoone lähedusse jääb mõningaid tiike,
mida trassi rajamine võib kahjustada (1B-1.51), vajalik on tiigid säilitada või rajada
kahepaiksete elupaiganõudlusi arvestavad uued
tiigid.

1.6 Elupaikade killustumine (sh
barjääriefektid)

Trassilõigu põhjaosa lõikub Põhja-Pärnumaa
metsaelupaikade tuumikusse, mis on ülioluline
suurimetajate eluala ja liikumispiirkond, ka lõunaosa
metsaribad on olulised loomade liikumisalad. Olulisim
suurimetajate (metskits, metssiga, põder, punahirv,
hunt, ilves, karu) liikumisala on lõigu keskosas, kus
loomade läbipääsuvajadusega arvestamine on
esmatähtis piirkonnas välja kujunenud loomade
elupaikade ja liikumisalade hoidmiseks.

Elupaikade killustumise mõju populatsioonide elujõulisusele on nii
lühi kui ka pikaajalises perspektiivis väike.

Trassivalikul arvestati rohestruktuuride killustatuse ja Trassivalikul elupaikade killustatust vähendavaid Tarastatud raudteekoridor on tõkkeks, mis võib
barjääriefektidega, trassilõigu valimisel konkreetseid asukohapõhiseid meetmeid ei seatud
killustada erinevate loomaliikide elupaiku ja
asukohapõhiseid meetmeid ei seatud
elupaigakomplekse. Raudtee negatiivne mõju
avaldub reaalse füüsilise tõkkena - raudtee täies
ulatuses tarastamisega lõigatakse läbi
maismaaimetajate liikumisteed, raudtee
muldkeha on füüsiliseks takistuseks
kahepaiksetele ja roomajatele, ebaõnnestunud
lahendused võivad takistada vee-elustiku ja
poolveeliste liikide levikut. Rajatav
raudteekoridor koos rongiliiklusest tulenevate
häiringutega võib killustada ka teatud
linnuliikide (metsalindude) elupaiku. Trassilõigu
ulatuses lõikab raudteekoridor suurimetajate
(metskits, metssiga, põder, punahirv, hunt,
ilves, karu) liikumisala ühes piirkonnas, kus
suurimetajate liikumisvõimalustega arvestamine
on esmatähtis piirkonnas väljakujunenud
loomade elupaikade ja liikumisalade
säilitamiseks. Trassilõigu põhjaosa märjad
metsad on kahepaiksete väärtuslikeks
elupaikadeks.

Imetajate populatsioonide killustatuse
minimeerimiseks on raudtee tarastamise puhul
tingimata soovitav rajada tarakonstruktsioon
sellisena, et oleks võimaldatud väiksemate
imetajate läbipääs tarast (mis küll suurendab
nende loomade suremuse võimalikkust). Antud
lõigu osas on soovitav luua loomade läbipääs
ökodukti näol lõigu keskosas (1B-1.6-1).
Veekogude ristete rajamisel tagada poolveeliste
liikide jaoks sobivad läbipääsud vähemalt Ikla ja
Treimanni ojal (1B-1.8-1, 1B-1.8-2), veeelustikuga tuleb eelkõige arvestada lõhilaste
kudeveekogu Loode oja puhul (1B-1.8-3).
Eelkõige lõigu põhjaosas olevas niiskes metsas
paikneva kahepaiksete elupaiga sidususe
säilitamiseks on vajalik luua eelkõige
olemasoleva kraavitusega seotult
kahepaiksetele läbipääsud (1B-1.6-3...1B1.6.6).

1.7 Mõju põhjavee kvaliteedile

Põhjavesi paikneb põhiliselt aluspõhja poorsetes
kivimites ning on trassi lõunapoolses osas nõrgalt
kaitstud ja põhjapoolses osas, mis jääb ürgoru
lähedusse ja selle kohale, on põhjavesi keskmiselt
kaitstud kuni kaitstud. Trassikoridoris puurkaevusid ei
paikne.

Raudtee rajamise ja kasutamisega ei tohi kaasneda mõju põhjavee Trassivalikul eelistati antud kriteeriumis alternatiivi,
kvaliteedile.
mis kulgeb läbi vähemate puurkaevude
sanitaarkaitseala ning paremini kaitstud põhjaveega
alal. Konkreetseid meetmeid trassivaliku etapis ei
seatud.

1.8 Mõju pinnavee kvaliteedile ja
liikumisele

Trassilõik kulgeb tasase reljeefiga alal, kus pinnavete
Raudtee rajamise ja kasutamisega seotud mõju piirkonna
äravoolu pärsivad nii vähesed kalded kui piki rannikut
veerežiimile on neutraalne. Maaparandussüsteemid taastatakse
kulgev luidetevöönd. Sellest tulenevalt on valdav osa
senises funktsionaalsuses.
trassiäärseid alasid liigniisked, kuid üldiselt mitte
soostunud, trassi läheduses olulised märgalad
puuduvad. Trassilõik kulgeb Ikla pkr ning Treimanni ja
Loode ojade valgalades. Neist viimane on
Looduskaitseseaduse kohaselt lõheliste elu-ja
kudeveekogu. Äravoolu parandamiseks on valdav osa
trassiäärsest metsamaastikust ja rohumaadest kraavide
abil kuivendatud. Trassi põhjaosa jääb riigi poolt
korrashoitavate maaparandussüsteemide alale.

1.9 Mõju pinnasele ja reljeefile

Maapinna reljeef on trassi alal tasane jäädes abs
kõrguse vahemikku 10-15 m, lõunapool üle 15 m.
Pinnkatte paksus on enamasti väike, paljudes kohtades
< 2 m. Pinnakatte moodustab valdavalt moreen,
madalamates kohtades pindmise kihina (<1 m) turvas.
Trass lõikub Peedu-Kalita maetud ürgoruga, kus
pinnakatte paksus võib ulatuda kuni ca 200 m-ni.

Põhjavee reostumise oht on suurem nõrgalt
kaitstud või kaitsmata põhjaveega lõikudes ning
kaevude vahetus läheduses. Raudtee rajamisel
või hooldamisel kasutatava tehnika kütuse või
muu kemikaali leke, mis jõuab pinnasesse,
liigub kõrge pinnasevee või sadevete mõjul
sügavamatesse pinnase horisontidesse ning võib
jõuda põhjavette. Tulemuseks on piirkonnas
antud põhjaveekihi veekvaliteedi muutus. Mõju
olulisus sõltub reostuse hulgast ning reoaine
iseloomust. Pinnasel ning põhjaveel on teatav
isepuhastusvõime, samuti on mõju kergemini
leevenduv biolagunevate ainete puhul.

Projekteerimisetapis tuleb täpsustada, kas
rajatava raudteetrassi kaitsevööndisse või
raudtee alla jääb mõni kaev. Vajadusel tuleb
sõltuvalt piirkonna hüdrogeoloogilisest
situatsioonist hinnata, kas kaev on vajalik
likvideerida või teha ettepanek puurkaevu
sanitaarkaitseala vähendamiseks. Kinnistute
joogiveega varustamine tuleb kaevu
likvideerimisel või kaevu kasutuskõlbmatuks
muutumisel (veetaseme alanemine,
veekvaliteedi halvenemine) tagada muul moel.
Kui on vajalik põhjaveetaseme alandamine,
tuleb seda teha selliselt, et see ei mõjutaks
negatiivselt looduskeskkonda (taimestikku ja
antud piirkonna kooslusi tervikuna).
Raudtee rajamisel tuleb kinni pidada
kemikaalide ja kütuste käitlemise nõuetest,
samuti jälgida tehnika korrasolekut, et
vähendada pinnasereostumise ning seeläbi ka
põhjavee reostumise riski.

Trassivaliku puhul on eeltingimuseks seatud, et
Konkreetseid, asukohapõhiseid meetmeid ei
raudtee rajamisel peab olema tagatud trassiäärsetel
seatud
aladel praeguse veerežiimi säilimine, sh MPS-ide
toimimine, kaitstavatel aladel üldjuhul ei tohi toimuda
veerežiimi muutmist (ka kuivendamist).
Vooluveekogudega ristumisel peab säilima veekogude
soodne seisund.

Ebaõnnestunud tehnilise lahendusega
raudteemulle võib põhjustada ebasoovitavaid
muutusi pinna- ja pinnasevee tasemetes ning
äravoolurežiimis, mis võib omakorda mõjutada
nii metsamaa metsanduslikku kasutust kui
muuta looduslike koosluste struktuuri ja seeläbi
mõjutada elurikkust (sh otsene negatiivne
elutingimustele, mõju taimeliikide
kasvukohtadele). Vooluveekogudega ristumisel
võib, ristumise tehnilisest lahendusest sõltuvalt,
muutuda või olla vajalik veekogu morfoloogia
muutmine.

Tagada trassilähedaste maaparandussüsteemide
toimimimine (piisava arvu ja suurusega
veejuhtmete viimine raudteetammist läbi),
sellisena et trassi rajamisega ei kaasneks
muudatusi olemasolevas pinna- ja pinnasevee
tasemes ja liikumisstruktuurides. Ka
kuivendamata liigniisketes kohtades tuleb
tagada pinnasevee liikumine läbi mulde.
Loodusobjektide piirkonnas tuleb tagada, et
kuivendussüsteemide ümberehitusel või nende
trassist läbiviimisel ei kaasneks ka täiendav
kuivendamine. Kõikidel Keskkonnaregistri
kohastel veekogudel (1B-1.8-1...1B-1.8-3) on
vajalik risted varustada kallasradadega.
Loodeojal, kui Looduskaitseseaduse kohasel
lõhilaste kudeveekogul, tuleb tehnilise
lahendusega tagada loodusliku sängi säilimine,
sealhulgas arvestades ka veekogu
kaldastruktuuridega.

Nii trassivalikul kui ka tehniliste lahenduste valikul eelistatakse
lahendusi, mis mõjutavad pinnast ja reljeefi võimalikult vähe.

Trassivaliku etapis kriteeriumit mõju pinnasele ja
reljeefile eraldi kriteeriumina ei arvestatud.

Meetmeid trassivaliku etapis ei seatud.

Pinnasetööde läbimõtlematu teostamine võib
kaasa tuua veerežiimi muutused ja mõjud
elusloodusele. Muutised reljeefis on raudtee
rajamise puhul teatud osas vältimatud, kuid
piirduvad peamiselt trassi kaitsevööndiga
(kõrgemate viaduktide puhul mõnevõrra laiemal
alal).

Maakonnaplaneeringus eraldi meetmeid välja ei
tuua. Projekteerimise etapis on vajalik
täpsustada geoloogilise uuringu raames
trassilõigud ja piirkonnad, kus on vajadus
kavandada täiendavaid meetmeid. Meetmete
väljatöötamisel on vajalik lähtuda
asukohapõhisest ehitusgeoloogilisest
situatsioonist ning maksimaalselt tagada
olemasoleva veerežiimi ja võimalikult suures
osas reljeefi säilimine.

Valdavalt on müratundlikud alad klassifitseeritavad II kategooria
elamualadeks, mille puhul olemasolevate alade taotlustase on 60
dB päeval ja 50 dB öösel. Toodud välisõhu normtasemed on
lähtepunktiks leevendavate meetmete vaajduse hindamisel.

Trassivalikul toodi välja, et müra osas on tegemist
väikseima negatiivse mõjuga trassialternatiiviga.

Eskiisile on kantud võimalikud müra
konfliktalad, kus tuleb ette näha
mürakaitsemeetmed.

Valdavalt on tegemist uue häiringuga seni
märkimisväärsest mürast mõjutama piirkonnas.
Samas on mürast mõjutatud eluhooneid lõigu
(7,9 km) kohta suhteliselt vähe, suur osa lõigust
kulgeb läbi tihedalt asustamata
metsapiirkondade.
• Trassikoridoris (kõige kriitilisem tsoon) ei asu
ühtegi elu- või ühiskondlikku hoonet (0
hoonet/km),
• 500 m raadiuses asub 3 eluhoonet (ca 0,4
hoonet/km),
• 1 km raadiuses asub ca 9 eluhoonet (ca 1,1
hoonet/km).
Puudub

Maakonnaplaneeringus tuleb välja tuua
võimalikud müra konfliktalad, kus maksimaalse
liiklusprognoosi realiseerumisel tuleb
mürakaitsemeetmete rakendamist kaaluda. 1B2.1-1.

Meetmeid ei seatud

Pinnakattesetete all avanevad devoni liivakivid ja kõva
konsistentsiga savid. Peedu-Kalita maetud ürgoru
sügavamas osas avanevad siluri kivimid.
2. KESKKONNATERVIS
2.1 Müra

Seni valdavalt mürast mõjutamata elukeskkond, suurte
riigimaanteede või raudteedega ristumisi ei ole, vahetult
raudteekoridori ümbruses müratundlikke elamualasid ei
asu.

2.2 Välisõhu kvaliteet

Raudtee rajamise ja kasutamisega ei tohi kaasneda
ülenormatiivset õhureostust
Vibratsiooni hindamisel lähtutakse Sotsiaalministri 17.05.2002.a.
määrusega nr 78 „Vibratsiooni piirväärtused elamutes ja
ühiskasutusega hoonetes ning vibratsiooni mõõtmise meetodid”
kehtestatud nõuetest, mille kohaselt ei tohi üldvibratsiooni
korrigeeritud kiirenduse tase olemasolevate elamute
magamisruumides ületada järgmisi väärtusi:
• päevasel ajal (07.00-23.00) - 0,0126 m/s2 (82 dB);
• öisel ajal (23.00-07.00) - 0,00883 m/s2 (79 dB).

2.3 Vibratsioon

Seni valdavalt vibratsioonist mõjutamata elukeskkond.

2.4 Elektro-magnetiline mõju

Olemasolev elektromagnetkiirgus seotud olemasolevate Raudtee kasutamisega ei tohi kaasneda tervisele kahjulikku
kiirgusallikatega (elektriliinid, raudteeside mastid,
elektromagnetkiirgust. Valguse liigset hajumist ja mõju tundlikele
trafod)
liikidele ja inimestele tuleb takistada.

3.1 Jäätmeteke ja käitlusvõimalused

Meetmeid ei seatud

Meetmeid ei seata

Trassivalikul toodi välja, et vibratsiooni osas on
tegemist väikseima negatiivse mõjuga
trassialternatiiviga.

Meetmeid ei seatud

Valdavalt on tegemist uue häiringuga seni
märkimisväärselt mõjutama piirkonnas. Samas
on mõjutatud eluhooneid lõigu (7,9 km) kohta
suhteliselt vähe, suur osa lõigust kulgeb läbi
tihedalt asustamata metsapiirkondade.
Trassikoridoris (kõige kriitilisem tsoon) ei asu
ühtegi elu- või ühiskondlikku hoonet (0
hoonet/km).

Meetmeid ei seatud

Meetmeid ei seatud

Elektri- ja sidesüsteemide keskkonnamõju
Tõenäoliselt ei ole elektromagnetilise mõju
avaldub eelkõige läbi elektromagnetkiirguse.
vähendavate meetmete rakendamine vajalik.
Raudtee elektrirajatiste mõju on uuritud (ulatub
varasemate Rootsi näidete alusel kuni 10 m
kaugusele objektidest). Mõju tervisele on
paljuski ebaselge ja raskesti leevendatav.

Raudtee rajamisega ja kasutamisega seotud jäätmeid ei Jäätmeteke ja käitlusvõimalused on nii ehitus- kui kasutusaegselt
teki.
korraldatud selliselt, et jäärtmekogused on minimaalsed ja
jäätmekäitlus ei kahjusta inimese elukeskkonda ja olulisi
loodusväärtusi.

Meetmeid ei seatud
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Puudub

Ei seata

3.3 Õnnetuseoht

Alal suure liikluskoormusega maanteid (sh ohtlikke
veoseid) ei ole, valdavalt muu tee määratlusega
riigimaanteed. Suured ristumised (sh eritasandilised)
puuduvad. Ohtlikke- ja suurohuga ettevõtteid
piirkonnas ei paikne. Tallinn-Pärnu-Ikla mnt (III klassi
riigimaantee, sh ohtlikud veosed) kulgeb alal põhjalõuna suunaliselt. Tundlikest aladest piirkonnas
Kivikupitsa maastikukaitseala.

Raudtee kasutamisega kaasnevad riskid on viidud miinimumini.
Trassil on tagatud maksimaalses ulatuses ligipääs päästeautodele,
et võimalike õnnetuste likvideerimine oleks operatiivne. Õnnetuste
tagajärgede raskus ja ulatus ei põhjusta ohtu inimeste elule,
tervisele ja varale ega pikaajalist mõju looduskeskkonnale.
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Trassivalikul arvestati õnnetuseohtu suurendavate
objektide esinemist ja tagajärde ulatust ja raskusastet
kolmes tsoonis: I tsoon - trassikoridori ala 350 m
(175 m mõlemale poole raudtee keskteljest). Veeremi
rööbastelt mahasõidul füüsiline oht, sh sissesõit
hoonesse. Kemikaaliõnnetuse puhul arvestatakse eriti
ohtliku alana, kus põlengust lähtuv soojuskiirgus või
ülerõhk võivad põhjustada inimeste hukkumist ja
ehitiste kahjustusi. Võimalik doominoefekti tekkimine.
II tsoon - 500 m mõlemale poole raudtee keskteljest.
Arvestatakse ohtlike veostega toimuda võiva
õnnetuse ohtliku alana, kuhu võivad ulatuda ohtlik
soojuskiirgus, plahvatuse ülerõhk ja killud.
III tsoon - 1000 m mõlemale poole raudtee
keskteljest. Arvestatakse kemikaaliõnnetuse ohtliku
alana, kus kemikaalilekkest lähtuva aurupilve
levikualal võib tekkida inimestel tervisekahjustusi.

Mõju üksnes riskide realiseerumisel. Tagajärje
raskusaste erineb tsoonide lõikes:
• I tsoon (trassikoridor, kõige kriitilisem tsoon)
ei asu ühtegi elu- ja ühiskondlikku hoonet ega
kõrval- ja tootmishoonet;
• II tsoonis 3 elu- ja ühiskondlikku hoonet ning
6 kõrval- ja tootmishoonet;
• III tsoonis 11 elu- ja ühiskondlikku hoonet
ning 21 kõrval- ja tootmishoonet.
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4.1 Elutingimused

Lõik 1 läbib hajusa asustusega piirkonda. 1B möödub
olemasolevast Metsapoole küla asustusest ida poolt.

Raudtee mõjutab inimese elutungimusi võimalikult vähe

Valitud trassialternatiiv 1B möödub elamutest
kaugemalt.

Meetmeid ei seatud

Mõju leevendamine toimub müra ja
Elukeskkonna kvaliteedi langus võib tuleneda
subjektiivsetest hinnangutest raudtee tajutavale vaadeldavust vähendavate meetmetega
lähedusele. Objektiivsete tingimuste
leevendamine toimub vajadusel vaadeldavuse
kontekstis ning müra leviku piiramisega.

4.2 Kohalik identiteet ja 4.4 Kogukonna
taluvusvõime

Lõik 1 läbib hajusa asustusega piirkonda. 1B möödub
Kogukonnad on kohanenud raudtee olemasoluga
olemasolevast Metsapoole küla asustusest ida poolt.
Teadaolevaid olulisi avalikke sihtpunkte lõigul ei paikne.

Valitud trassialternatiiv 1B möödub külatervikust seda Meetmeid ei seatud
läbimata. Alternatiiv 1A kulgeb läbi küla

Mõju leevendamine toimub müra ja
Piirkonna tajutav identiteet võib teiseneda
Metsapoole küla piirkonnas. Küla idapoolne osa, vaadeldavust vähendavate meetmetega
mis seni paikneb looduslikus keskkonnas ning
on küla ääreosa, piirneb edaspidi
tehnorajatisega. Tekib olukord, kus küla paikneb
perspektiivis kahe tehnorajatise vahel (Via
Baltica ja Rail Baltic), mille vahemaa on
ligikaudu 2 km. Mõju tajumine olulisena sõltub
subjektiivsetest hinnangutest ning keskkondliku
identiteedi olulisusest. Mõju leevendamine on
võimalik meetmetega, mis vähendavad raudtee
tajutavat kohalolu - mürataset ning
vaadeldavust.

4.3 Rahvastiku areng

Kahaneva elanikkonnaga maaasulad

Rahvaarvu vähenemine ei ole kiirem sarnaste piirkondadega
võrreldes

Valitud trassialternatiiv 1B möödub elamutest
kaugemalt.
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Rahvastikuprotsessid sõltuvad arengutest
laiemal territooriumil

5.1 Liikumis-võimalused, barjäärid

Liikumisvõimalused on tagatud kindlasti riigimaanteedel ja
enamikul kohalikel teedel. Juurdepääs tagatakse kõigile
kinnistutele

Valitud alternatiiv 1B väldib barjääriefekti tekkimist
küla keskel, mis kaasneks alternatiivi 1A elluviimisel.

Juurdepääsud tagatakse kõigile kinnistutele

Raudtee tektitab liikumisbarjääri Metsapoole
Näidatakse trassist läbipääsud ja ühendusteed.
külast idas olevatele metsamassiividele. Ülepääs Meetmed 1B-5.1-1, 1B-5.1-2.
on võimalik eritasandilisest ristest KM 4,2.
Raudteest idas ei paikne teadaolevaid olulisi
sihtpunkte

5.2 Kohaliku rongiliikluse rakendamise
võimalused raudtee vaba läbilaskevõime
ulatuses

Kavandatud kiirraudtee arvestab võimaluste piires kohaliku
rongiliikluse võimaluse ja vajadustega

Erinevusi võrreldavate trasside vahel polnud.

Tõenäoliselt ei ole vibratsiooni vähendavate
meetmete rakendamine vajalik.

3. EHITATUD KESKKOND

4. KOGUKONNA JÄTKUSUUTLIKKUS

Mõju leevendamine toimub müra ja
vaadeldavust vähendavate meetmetega

5. JUURDEPÄÄS

Mõju puudub

6. VARA
6.1 Ehitised lähinaabruses

Trassikoridoris hooneid ei paikne.

Ehitisi paikneb raudtee võimalikus mõjualas võimalikult vähe

Valitud trassialternatiivi korral paiknevad hooned
raudteest eemal.

6.2 Kinnistute väärtus - elamumaa

Ühekilomeetrilises koridoris paikneb 0 ha elamumaad.

Elamumaa kinnistute väärtus ei vähene

6.3 Kinnistute väärtus- muud maa
otstarbed

Trassi läheduses ei paikne olulisel määral maad, mille
puhul võiks toimuda maa turuväärtuse oluline
suurenemine

Muu sihtotstarbega kinnistute väärtus väheneb võimalikult vähe
(või suureneb võimalikult palju)
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Ehitistele mõju ei avaldu.
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Valitud trassialternatiivi korral jääb raudtee lähedusse
vähemal määral elamumaad

Võimalik elamumaa turuväärtuse langus võib
johtuda raudteega kaasnevatest
keskkonnahäiringutest.

Mõju leevendamine toimub müra ja
vaadeldavust vähendavate meetmetega

Erinevusi võrreldavate trasside vahel polnud.

Potentsiaalne positiivne mõju (maa väärtuse
suurenemine) sõltub täiendavate maha- ja
pealesõitude võimaldamisest ning nende
rajamise otstarbekusest.

Planeeringus on vajalik tingimuste
määratlemine, millistel tingimustel on võimalik
raudteele täiendavate peale-mahasõitude
rajamine

7. MAAKASUTUSE STRUKTUUR
7.1 Asustuse struktuur

Asustus on kohanenud raudtee olemasoluga

Muutused asustuse struktuuris sõltuvad
arengutest laiemal territooriumil

7.2 Maa põllumajanduslik kasutus

Lõik 1B kulgeb valdavalt metsasel alal. Raudteerajatiste Maa põllumajanduslik kasutus säilib võimalikult muutumatuna
alla jääb 0 ha haritavat maad

Valitud alternatiiv 1B väldib haritava
põllumajandusmaa läbimist.

7.3 Põllumajandus-maade terviklikkus

Raudteerajatiste alla jääb 0 ha haritavat maad

Põllumaa säilib võimalikult terviklikuna

7.4 Maa metsamajanduslik kasutus

Raudteerajatiste alla jääb 30,9 ha metsamaad

Maa metsamajanduslik kasutus säilib võimalikult muutumatuna

7.5 Maavarad

Vaadeldav trassilõik maardlaid ei läbi.

Juurdepääs ja kättesaadavus tagatakse kõigile maavaradele, kus
juurdepääs on raudtee rajamisest tulenevalt takistatud.
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7.6 Taristu

Raudteetrasside ehitamisega mõjutatud alal ja selle
mõjupiirkonnas on rajatud inimese elutuegevust ja
majandustegevust toetav taristu. Näiteks hajaasustusaladel on põllu- ja metsamaadel maadel rajatud
veereziimi säilitav taristu- kraavid, drenaaz jne.

Risted on tagatud kõigil riigimaanteedel ja enamikul kohalikel
teedel. Juurdepääs tagatakse kõigile kinnistutele, kus juurdepääs
on raudtee rajamisest tulenevalt takistatud.

Raudteetrass läbib nii olemasoleva taristuga alasid nii
tihe- kui ka hajaasustuses

7.7 Mõju kohalikule
majanduskeskkonnale

Raudteetrassi lähedusse ei jää teadaolevalt kohaliku
majanduse seisukohalt olulisi asukohti.

8.1 Kultuuri-mälestised

Kultuurimälestisi lõigul 1B ei esine

Lähtepunktiks on eelistatud olukord, kus mälestis säilib
kahjustamata kujul algses asukohas (sh arheoloogiapärand säilib
pinnases puutumata), vaadeldavana olulistelt suundadelt.
Vaadeldavusele on pööratud tähelepanu eelkõige ehitismälestiste
puhul. Ehitismälestiste puhul on võimaliku mõjuna arvestatud ka
vibratsiooni.

8.2 Kaardistamata arheoloogiapärand

Trassi piirkonda jääb üks arheoloogiliselt huvipakkuv
objekt – trass lõikab pärimuslikku pakkteed.
Võimalik on tee ehitusjäänuste leidmine soisemates
kohtades.

8.3 Väärtuslik maastik ja miljöö

Väärtuslikke maastikke ega mil-jööväärtuslikke alasid
lõik 1B ei läbi.

8.4 Visuaalsed aspektid

Metsane, asustuseta ala, üksikute väiksemate, vähese
liiklusega kohalike teedega.

8.5 Muu kriitilise või tähelepanu vajava
iseloomuga kultuuripärand

Muu kriitilise või tähelepanu vajava iseloomuga
kultuuripärandi objektid lõigul 1B puuduvad.

8.6 Muu leevendatava iseloomuga
kultuuripärand

Lõigule 1B jäävad objektid: Piiriküla põlisküla,
pärandkultuuriobjekt; Riiselja-Ikla raudtee,
pärandkultuuriobjekt ja ilus teelõik.

Haritavat põllumajandusmaad kasutusest välja
ei jää.

Planeeringus on vajalik keskkonnatingimuste ja
piirangute kirjeldamine, mis kaasnevad
raudteega külgnevale põllumajandusmaale

Meetmeid ei seatud

Puudub
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Raudtee rajamisel jääb kasutusest välja
metsamaa

Planeeringus on vajalik keskkonnatingimuste ja
piirangute kirjeldamine, mis kaasnevad
raudteega külgnevale metsale

Meetmeid ei seatud

Puudub

Meetmeid ei seata

Seatud meede: taristu funktsionaalsus tuleb
Raudtee rajamisega on võimalik mõjutada
oskusliku projekteerimisega täielikult tagada
olemasolevat taristut. Näiteks põllu- ja
metsamaadel on võimalik, et raudtee rajamisel kõikides lõikudes.
mõjutatakse veereziimi säilitav taristu toimimistkraavid, drenaaz jne.

Raudteetrassi lähedusse ei jää teadaolevalt kohaliku
majanduse seisukohalt olulisi asukohti.

Meetmeid ei seatud

Raudteetrassi lähedusse ei jää teadaolevalt
Meetmeid ei seata
kohaliku majanduse seisukohalt olulisi asukohti.

Erinevusi võrreldavate trasside vahel polnud.

Meetmeid ei seatud

Puudub

Meetmeid ei seata

Lähtepunktiks on eelistatud olukord, kus arheoloogiapärand säilib Erinevusi võrreldavate trasside vahel polnud.
pinnases kahjustamata kujul. Arheoloogiliste väljakaevamiste näol
on tegemist destruktiivse uurimismeetodiga, mis tahes-tahtmata
lõppkokkuvõttes hävitab objekti ja mille käigus läheb paratamatult
mingi osa infot ka kaduma (vt arheoloogi eetilised põhimõtted).

Seatud meede: ala vajab inspekteerimist.
Täitmine: täidetakse edasistes etappides, enne
ehitustööde toimumist.

Juhul, kui pinnases leiduvad pakktee jäänused
ning need hävivad, kaasneb oluline negatiivne
mõju.

Planeeringu seletuskirjas seada tingimuseks
inspekteerimine enne ehitustööde toimumist.
Vastavalt inspektsiooni tulemustele tuleb läbi
viia arheoloogilised väljakaevamised, kui objekti
ei õnnestu ehituse käigus puutumatuna säilitada
ning inspektsiooni käigus on väärtus tuvastatud,
või tagada ehitusaegne järelevalve, kui
inspektsiooni käigus ei õnnestunud väärtust
tuvastada
Meede nr 1B-8.2-1

Eelistatud on olukord, kus maastik/miljööala säilib võimalikult
Erinevusi võrreldavate trasside vahel polnud.
terviklikult ja säilivad väärtusi moodustavad põhistruktuurid.
Juhul, kui kaasneb häiring, on leevendava asjaoluna käsitletud
asustusest eemale ja/või metsasele alale jäämist, kuivõrd sel juhul
on muutuse nö pidevas mõjuväljas olevaid inimesi vähem.
Kattuvaid maastikuväärtusi (nt väärtmaastiku alal eraldi
määratletud väärtstruktuurid) on käsitletud koos, st ühe
väärtusena.
Eelistatud on olukord, kus eluhoonete juurest avanevaid vaateid ei Trassivalikul osutus lõigul 1 eelistatumaks visuaalse
mõju osas soodsam ehk 1B.
mõjutata. Võrdluses, kus kõikide võrreldavate trassivariantide
puhul mõjutatakse vaateid eluhoonete juurest, ei ole eelistust
välja toodud, kuivõrd tegelik visuaalse mõju olulisus sõltub
subjektiivsetest hinnangutest. Üksikute hajaasustuses paiknevate
elamute juurest avanevate vaadete muutumine võib tunnetuslikul
tasandil olla tugevam häiring kui muutus tihedas linnakeskkonnas,
kus mõjutatavaid vaatajaid on arvuliselt rohkem. Samas on
kindlasti ka tiheasustusaladel inimesi, keda tunnetuslikult häiriks
olulisel määral isegi olemasolevasse raudteekoridori lisanduv
rajatis. Eelnevast tulenevalt on eeldatud, et juhul, kui eluhoonete
juurest avanevaid vaateid mõjutatakse, kaasneb igal juhul
visuaalne häiring, sõltumata mõjutatavate vaatajate arvust.
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Kuivõrd lõikuvad teed on vähese liigeldavusega, Tingimustena seletuskirjas antakse vajalik
asustus puudub (üksikud metsaga eraldatud
sisend järgnevatesse etappidesse, vt edasiste
majapidamised ca 300-400 m kaugusel) ning
etappide meetmed. Meede nr 1B-8.4-1
metsasuse tõttu on vaated suletud, võib
visuaalset mõju lugeda ebaoluliseks. Visuaalne
mõju on üheks aspektiks enamiku
kultuuriväärtuste puhul (kriteeriumi nr 8
alaktriteeriumites), samuti kogukonna
jätkusuutlikkuse (kriteeriumi nr 4
alakriteeriumites) puhul.

Eelistatud on olukord, kus pärand säilib kahjustamata kujul algses Erinevusi võrreldavate trasside vahel polnud.
asukohas. Arvestatud on eelkõige allikmaterjalides nimetatud
väärtuslike struktuuridega, st nt maaehituspärandi puhul üldjuhul
hooned ja hoov, XX sajandi arhitektuuripärandi puhul hoone või
vastavalt registris nimetatule hoonete grupp või terve asula.
Arvestatud on raudtee kaitsevööndi alasse, suurema ulatusega
väärtuste puhul ka trassikoridori nihutamisruumi sisse jäävate
objektidega (sõltuvalt üksikjuhust). Kuivõrd XX sajandi
arhitektuuripärandi objektide täpne paiknemine ei ole registri
põhjal üheselt tuvastatav, on neil juhtudel üldistatult hinnatud, et
kui antud lõigul puuduvad lammutatavad hooned ja/või trass
möödub hoonestatud aladest eemalt, siis eeldatavalt mõju
objektile puudub.
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Puudub

Lähtepunktiks on eelistatud olukord, kus kõik objektid säilivad
algsel kujul oma asukohas. Hinnangute andmisel pärandi
kahjustamise olulisusele on silmas peetud muuhulgas Rail Baltic
maakonnaplaneeringute eesmärki. Eesmärgi kohaselt on
trassivalikul aluseks eelkõige riigi huvid ning kohalikest huvidest
lähtutakse väljavalitud trassi osas mõjude leevendamisel ja
tasakaalustatud detailsema lahenduse väljatöötamisel. Samuti on
arvestatud leevendusvõimaluste rakendatavusega ning pärandi
registreerimisel seatud eesmärkidega (nt pärandkultuuri puhul on
eesmärgiks eelkõige teabe säilitamine).
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Piiriküla: põlisküla, millest säilinud 20-50%
(pärandkultuuri andmebaasi põhjal). 1B lõikab
küla idaosa, kus tõenäoliselt võisid paikneda
talude metsad-põllud, kunagised taluasemed
jäävad lääne poole. Pärandkultuuriobjektina
määratletud tervikust valdav osa säilib sellisena.
Hinnanguliselt ei ole tegemist olulise negatiivse
mõjuga.
Riiselja-Ikla raudtee: kunagine kitsarööpmeline
raudtee, raudteetammi asukohale on hiljem
rajatud tee. Tee läbitavus säilib, kavandatud on
viadukt. Sama objektiga lõikub ka lõik 3B.
Alakriteeriumis olulist negatiivset mõju ei esine.

8. KULTUURIKESKKOND

Trassivalikul osutus lõigul 1 eelistatumaks soodsam
ehk 1B.
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Täitmine

Mõju (sh kumulatiivsus)
1. LOODUSKESKKOND

Ehitusetapp
Meetmed

Täitmine

Mõju (sh kumulatiivsus)

Kasutusetapp
Meetmed

Täitmine

Mõju (sh kumulatiivsus)

Meetmed

Etapp
Olemasolev olukord

Taotlustase

Maakonnaplaneeringu lahendus

Trassivalik
Täitmine

Kriteerium
1.2 Natura 2000 võrgustiku alad

Trass külgneb kahes punktis Põhja-Liivimaa
linnualaga. Trass ristub Lemmejõe
loodusalaga

1.3 Suremus

Eelprojekt

Mõju (sh kumulatiivsus)

Meetmed

Raudtee ehitamine ja kasutamine tuleb läbi viia selliselt, et nii
otsene kui kaudne oluline ebasoodne mõju Natura 2000 võrgustikku
kuuluvate alade kaitse-eesmärkidele ja alade terviklikkusele oleks
välistatud.

Trassivaliku etapis konkreetseid aspekte Meetmeid ei seatud
ei seatud, Põhja-Liivimaa linnualaga
seotult paiknesid võrreldavad trassid
samades koridorides, mõlemad
võrreldavad trassialternatiivid ristuvad
Lemmejõe loodusalaga. Konkreetseid
nõudeid ei seatud (elamute tõttu
puhvertsooni loomine ei osutunud
rakendatavaks, trassi lokaalne
nihutamine oleks olnud ebasoovitav ka
läänes paikneva paari kaitsealuste
linnuliikide elupaigaks oleva
metsakvartali seisukohalt)

Raudteetrassi kontakt-tsoonides Põhja-Liivimaa Põhja-Liivimaa linnustiku elupaikade (2B-1.21...2) kaitseks tuleb antud lõikudes hoida
linnualaga (2B-1.2-1...2) trassi piirkonnas nii
trassikoridor võimalikult kitsas, tagada piirkonnas
otsese elupaiga kao, elupaiga killustatuse kui
häiringute tõttu linnustiku elupaigakvaliteet
veerežiimi säilimine, eelkõige on vajalik
langeb, linnuala seisukohalt tuleb arvestada, et
rakendada meetmeid häirimise vähendamiseks
trassi ei kavandata kaitstavale alale, seega
ning suremuse ärahoidmiseks. Lemmejõega riste
otsesed mõjud elupaiga kvaliteedile puuduvad,
(1B-1.2-3) lahendusega tuleb tagada, et sild või
kaasnevad eelkõige kaudsed mõjud. Raudtee
selle rajamine ei mõjutaks Lemmejõe
mulde ristumisel Lemmejõega võib
hüdromorfoloogilist seisundit ning seeläbi
ebaõnnestunud projektlahenduste puhul tekkida ökoloogilist seisundit. Välistada tuleb jõe
negatiivseid suundumusi nii veekogude
kitsendamist, tõkestamist, veevoolu
hüdromorfoloogilises seisundis (sh voolurežiim,
katkestamist, jõesängi ja kaldastruktuuri
liigne voolukiirus, kuivaperioodidel liigõhuke
rikkumist. Soovitav on rakendada nn pikka silda,
veekiht, põhjaerosioon), mis otseselt rikuvad vee- mis võimaldab säilitada kaldavööndi struktuuri
elupaiga kvaliteeti kui vee-eelustiku
ning tagab pool-veeliste liikide ja
liikumisvõimalusi, samuti võib tekkida takistusi
maismaaimetajate liikumisteed. Välistada tuleb
poolveelise eluviisiga saarma
setete kandumine jõkke (otsestel ehitustöödel,
liikumisvõimalustes.
kuivendussüsteemide rekonstrueerimisel).
Vältida ehitustegevust suurvete perioodil ning
jõesilmu ja lõhilaste rände ja kudeperioodil

Populatsiooni elujõulisuse seisukohalt ei tohi raudteel, seotud
taristul ja seal toimuval liiklusel olla olulist mõju populatsiooni
elujõulisusele raudtee piirkonnas.

Trassivaliku etapis suremust
kriteeriumina ei arvestatud, antud
ulatuses on see seotud kriteeriumitega
elupaigakadu ja elupaikade killustatus.

Meetmeid ei seatud

Kokkupõrked rongidega ning raudteega seotud
taristuga on esmaseim ning otseseim transpordi
negatiivne mõju, suurimetajatega kokkupõrgete
ärahoidmiseks, mis võivad ka tekitada kahjustusi
rongile, on nähtud ette raudtee tarastamine. See
omakorda avaldab olulist negatiivset mõju
loomapopulatsioonidele, juhul kui ei tagata
loomadele sobivaimatesse asukohtadesse
piisaval hulgal läbipääse (kriteerium 1.6).
Minimeerimaks elupaikade killustatusest
tulenevaid olulisi probleeme väikeimetajate
populatsioonides, on loodusuuringus esitatud
soovitus rajada raudtee tarastus sellisena, et see
oleks väikeimetajatele läbitav, omakorda see aga
suurendab väikeloomade suremust trassil. Lisaks
otsesele kokkupõrkele liikuva rongidega võivad
teatud elustikurühmad, eelkõige linnud, saada
viga ka kokkupõrgetes muu raudteega seotud
taristuga - võrkaedadega, elektriliinidega.
Ebaõnnestunud lahendused võivad põhjustada ka
teiste loomarühmade suremust (nt kahepaiksed).

Antud trassilõik läbib olulist suurimetajate
liikumisala, kus loomade läbipääsuvõimaluste
tagamine peab olema kõrgeima prioriteetsusega.
Sellest ning inimastustuse puudumisest lähtudes
on esitatud soovitus piirkonda jätta
tarakatkestus, see omakorda suurendab
suurimetajate (lisaks väiksemate loomade)
kokkupõrkeohtu rongidega. Kokkupõrgetega
seotud suremuse leevendamiseks teadaolevalt
efektiivselt toimivaid ning rakendatavaid
meetmeid ei ole, kuna lõigu põhja- ja lõunaots
kulgeb linnustikuliselt olulistes elupaikades, kus
tuleb rakendada meetmeid linnustiku
kokkupõrkeohu minimeerimiseks (2B-1.3-1.2),
olulisimaks suremuse vältimise meetmeks on
kevadiste häiringute vältimine. Kahepaiksete
elupaikades tuleb rakendada meetmeid
kahepaiksete suremuse vältimiseks (olulistes
elupaikades takistada loomade pääs raudteele ja
luua sobivad läbipääsud, meetmete rakendamise
vajadusega arvestada ka ehitusperioodil).

Häiringutundlike liikide elupaikade puhul tuleb viia müra
Meetmeid ei seatud
ehitusaegne ja kasutusaegne teke miinimumini. Kaitsealuste liikide
elupaikades tuleb saavutada müratasemeks 55dB. Raudtee
valgustus ei oma olulist mõju kaitsealustele liikidele.

Meetmeid ei seatud

Eelkõige ehitustöödega kaasneb erakordne
inimeste ja masinate liikumisintensiivsus ja
müra. Lindude jaoks on tegemist ajutise, ent
väga tugeva häiringuga. Pesitsusperioodil tooks
see suure tõenäosusega kaasa territooriumide
hülgamise paljude liikide poolt. Häiringute mõju
võib avalduda ka peale raudtee valmimist, kui
raudtee hooldusega kaasnev inimkoormus võib
põhjustada häirimist, mille suhtes on eriti
tundlikud kanalised ja röövlinnud. Raudteeliikluse
müra võib olla ohuteguriks, kuid on näiteid kus
ka häiringutundlikud liigid on edukalt raudtee- ja
maanteemüraga kohanenud.

Antud trassilõigu puhul tuleb linnustikuga seotud
häiringutega arvestada eelkõige Põhja-Liivimaa
linnuala piirkonnas. Trassilõigu mõjutsoonis
häiringutele eriti tundlike linnuliikide
pesitsusalasid siiski teadaolevalt ei esine. Trassi
kavandamisel tuleb arvestada, et linnustikuliselt
olulistes lõikudes (2B-1.2-1, 2B-1.2-2, 2B-1.5-1)
tuleb tingimata ehitustööde teostamist ning ka
olulisi häiringuid põhjustavaid hooldustöid vältida
linnustiku pesitsusperioodil (15.03-01.07).
Soovitust vältida olulisi ehitustöid metsi läbivais
lõikudes (eriti trassi raadamist) kevadise
raierahu perioodil (15.04-15.06) tuleb võimalusel
arvestada kogu trassilõigu ulatuses.

Lõik kulgeb suhteliselt suures osas
Eriti punktides 2B-1.5-1 ja 2B-1.5-2, kuid
metsamaastikus, kus ka väljaspool Põhjasisuliselt võimalusel kogu lõigus, tagada
Liivimaa linnuala paikneb mitmeid kaitsealuste
võimalikult kitsas trassikoridor, säilitada trassi
linnuliikide (sh III kategooria liigid väike
ning kaitstavate alade vahel puhvervööndina
kärbsenäpp, händkakk, hiireviu, laanepüü,
toimivad puistud (neid mitte raiuda lageraie
rähnilised ning II kaitsekategooria liigid valgeseld-võtet kasutades) ning tagada piirkonnas
veerežiimi säilimine. Metsalinnustiku elupaikade
kirjurähn ja laanerähn) elupaiku. Kriitilisim on
kvaliteedi hoidmiseks minimeerida nii
konfliktkoht, kus trass läbib Põhja-Liivimaa
linnuala ja läände jääva vanametsakvartali (mis ehitusaegne kui raudtee hooldusaegne häirimine,
on mitme kaitsealuse linnuliigi elupaigaks kui ka samuti viia võimalusel miinimumini lindude
kaitsealuse taimeliigi sulgjas õhik kasvukohaks) kokkupõrkevõimalused taristuga.
vahelt (2B-1.5-1). Antud lõigus trassi rajamisel
on võimalik laanepüü, hiireviu, händkaku,
valgeselg-kirjurähni territooriumi hülgamine
elupaiga sidususe kahanemise ja häirimise tõttu.
Lõunapoolses kontakt-tsoonis (2B-1.5-2) ehk
Orajõel on trassi rajamisel võimalik laanepüü ja
laanerähni territooriumite hülgamine elupaiga
sidususe kahanemise ja häirimise tõttu.

1.4 Häiringud

Trassilõigu mõjuulatuses häiringutundlike
linnuliikide pesitsuspiirkondi ei
esine.Häiringutundlikute aladena tuleb siiski
arvestada linnustiku (sh nn tavaliste
metsalindude) olulisi elupaiku

1.5 Elupaikade kadu

Raudtee rajamisega kaasnev elupaikade kadu on võimalikult väike
Lõik kulgeb Lõuna-Pärnumaa
ja seotud vähemväärtuslike elupaikadega, ajutiselt (ehitusaegselt)
metsaelupaikade tuumiku lõunaosas,
avalduv mõju on võimalikult kiirelt taastuv.
metsad on valdavalt tugevalt majandatud
(kuivendatud, lageraie võtet kasutades
raiutud) ning enamasti võrdlemisi noored
(valdavalt kuni 75-85 aastased), lõigu
keskosas Lemmejõe kallastel leidub ka
niiduelupaiku. Trassil ja selle läheduses
valdavalt olulist väärtust omavad elupaigad
(sh VEP-id, niidud või märgalad) puuduvad,
välja arvatud lõigu keskosas Lemme jõe
kallastel paiknevad inventeeritud niidud.
Vastavalt Corine maakattetüpoloogiale on
trassilõigu 50 m laiuses otsese ja vältimatu
negatiivse mõju tsoonis järgmine maakate heitlehised metsad 6 ha, okasmetsad 2 ha,
segametsad - 15 ha, üleminekulised
metsaalad mineraalmaal - 5 ha,
põllumajandusmaa - 2 ha. Metsades
domineerivad angervaksa ja jänesekapsamustika kasvukohatüübi võrdlemisi noored
puistud.

Meetmeid ei seatud

Meetmeid ei seatud

1.6 Elupaikade killustumine (sh
barjääriefektid)

Trassilõigu põhjaosa lõikub Põhja-Pärnumaa Elupaikade killustumise mõju populatsioonide elujõulisusele on nii
metsaelupaikade tuumikusse, mis on
lühi kui ka pikaajalises perspektiivis väike.
ülioluline suurimetajate eluala ja
liikumispiirkond. Trassilõigu keskosa läbib
olulist suurimetajate (metskits, metssiga,
põder, punahirv, hunt, ilves, karu)
liikumisala, mille piires on suurimetajate
liikumisvõimalustega arvestamine eriti
oluline loomapopulatsioonide suureulatusliku
sidususe ja jätkusuutlikkuse tagamiseks.

Trassivalikul arvestati rohestruktuuride
killustatuse ja barjääriefektidega,
trassilõigu valimisel konkreetseid
asukohapõhiseid meetmeid ei seatud

Trassivalikul elupaikade killustatust vähendavaid Tarastatud raudteekoridor on tõkkeks, mis võib
asukohapõhiseid meetmeid ei seatud
killustada erinevate loomaliikide elupaiku ja
elupaigakomplekse. Raudtee negatiivne mõju
avaldub reaalse füüsilise tõkkena - raudtee täies
ulatuses tarastamisega lõigatakse läbi
maismaaimetajate liikumisteed, raudtee
muldkeha on füüsiliseks takistuseks
kahepaiksetele ja roomajatele, ebaõnnestunud
lahendused võivad takistada vee-elustiku ja
poolveeliste liikide levikut. Rajatav
raudteekoridor koos rongiliiklusest tulenevate
häiringutega võib killustada ka teatud linnuliikide
(metsalindude) elupaiku. Trassilõigu keskosa
läbib olulist suurimetajate (metskits, metssiga,
põder, punahirv, hunt, ilves, karu) liikumisala,
mille piires on suurimetajate
liikumisvõimalustega arvestamine eriti oluline
loomapopulatsioonide suureulatusliku sidususe ja
jätkusuutlikkuse tagamiseks. Oluliseks
suurimetajate liikumisalaks võib pidada ka
Lemmejõe piirkonda. Suurem osa trassil
olevatest märgadest metsadest on väärtuslikeks
kahepaiksete elupaikadeks, mida raudteetamm
saab killustama.

1.7 Mõju põhjavee kvaliteedile

Põhjavesi paikneb põhiliselt aluspõhja
poorsetes kivimites. Põhjavesi on trassi
lõunapoolses osas suhteliselt kaitstud ja
põhjapoolses osas keskmiselt kaitstud.
Trassikoridoris puurkaevusid ei paikne.

1.8 Mõju pinnavee kvaliteedile ja
liikumisele

Trassilõik kulgeb tasase reljeefiga alal, kus
Raudtee rajamise ja kasutamisega seotud mõju piirkonna
pinnavete äravoolu pärsivad nii vähesed
veerežiimile on neutraalne. Maaparandussüsteemid taastatakse
kalded kui piki rannikut kulgev luidetevöönd. senises funktsionaalsuses.
Sellest tulenevalt on valdav osa trassiäärseid
alasid liigniisked, kuid üldiselt mitte
soostunud, trassi läheduses olulised
märgalad puuduvad. Trassilõik kulgeb Kabli
oja ja Lemmejõe valgalades. Neist viimane
kuulub Natura 2000 võrgustikku ning on
Looduskaitseseaduse kohaselt lõheliste eluja kudmispaigana kaitstav veekogu.
Äravoolu parandamiseks on valdav osa
trassiäärsest metsamaastikust ja
rohumaadest kraavide abil kuivendatud.
Trass jääb kogu ulatuses riigi poolt
korrashoitavate maaparandussüsteemide
alale.

Konkreetseid, asukohapõhiseid meetmeid ei
Trassivaliku puhul on eeltingimuseks
seatud, et raudtee rajamisel peab olema seatud
tagatud trassiäärsetel aladel praeguse
veerežiimi säilimine, sh MPS-ide
toimimine, kaitstavatel aladel üldjuhul ei
tohi toimuda veerežiimi muutmist (ka
kuivendamist). Vooluveekogudega
ristumisel peab säilima veekogude
soodne seisund.

1.9 Mõju pinnasele ja reljeefile

Maapinna reljeef on kogu trassi alal tasane Nii trassivalikul kui ka tehniliste lahenduste valikul eelistatakse
lahendusi, mis mõjutavad pinnast ja reljeefi võimalikult vähe.
(vahemikus 10-15 m, põhjapool kohati ka
üle 15 m). Pinnkatte paksus on enamasti
väike, paljudes kohtades < 2 m. Pinnakate
moodustab valdavalt moreen, madalamates
kohtades pindmise kihina (<1 m) turvas.
Pinnakattesetete all avanevad devoni
liivakivid ja kõva konsistentsiga savid.

Trassivaliku etapis kriteeriumit mõju
pinnasele ja reljeefile eraldi
kriteeriumina ei arvestatud.

Meetmeid trassivaliku etapis ei seatud.

Pinnasetööde läbimõtlematu teostamine võib
kaasa tuua veerežiimi muutused ja mõjud
elusloodusele. Muutised reljeefis on raudtee
rajamise puhul teatud osas vältimatud, kuid
piirduvad peamiselt trassi kaitsevööndiga
(kõrgemate viaduktide puhul mõnevõrra laiemal
alal).

Maakonnaplaneeringus eraldi meetmeid välja ei
tuua. Projekteerimise etapis on vajalik
täpsustada geoloogilise uuringu raames
trassilõigud ja piirkonnad, kus on vajadus
kavandada täiendavaid meetmeid. Meetmete
väljatöötamisel on vajalik lähtuda
asukohapõhisest ehitusgeoloogilisest
situatsioonist ning maksimaalselt tagada
olemasoleva veerežiimi ja võimalikult suures
osas reljeefi säilimine.

2.1 Müra

Seni valdavalt mürast mõjutamata
elukeskkond, suurte riigimaanteede või
raudteedega ristumisi ei ole, ristuvate olol
teede liikluskoormused on väiksed (alla 200
sõiduki ööpäevas) ja vastav mõju müra näol
on hetkel väike. Keskmise liikluskoormusega
III klassi riigimaantee (Tallinn - Pärnu - Ikla,
2013 a AKÖL ca 3000) jääb trassist 1-2 km
kaugusele, mis tähendab, et maanteemüra
negatiivne mõju on väike.

Trassivalikul toodi välja, et müra osas
on tegemist suhteliselt väikese
negatiivse mõjuga trassialternatiiviga.

Eskiisile on kantud võimalikud müra konfliktalad, Valdavalt tegemist uue häiringuga seni
kus tuleb ette näha mürakaitsemeetmed.
märkimisväärsest mürast mõjutama piirkonnas.
Samas on mürast mõjutatud eluhooneid lõigu
(6,1 km) kohta suhteliselt vähe, suur osa lõigust
kulgeb läbi tihedalt asustamata
metsapiirkondade.
• Trassikoridoris (kõige kriitilisem tsoon) ei asu
ühtegi elu- või ühiskondlikku hoonet (0
hoonet/km),
• 500 m raadiuses asub 5 eluhoonet (ca 0,8
hoonet/km),
• 1 km raadiuses asub ca 9 eluhoonet (ca 0,8
hoonet/km).
Meetmeid ei seatud
Puudub

Maakonnaplaneeringus tuleb välja tuua
võimalikud müra konfliktalad, kus maksimaalse
liiklusprognoosi realiseerumisel tuleb
mürakaitsemeetmete rakendamist kaaluda.
Meede 2B-2.1-1.

Raudtee rajamise ja kasutamisega ei tohi kaasneda mõju põhjavee Trassivalikul eelistati antud kriteeriumis Meetmeid ei seatud
kvaliteedile.
alternatiivi, mis kulgeb läbi vähemate
puurkaevude sanitaarkaitseala ning
paremini kaitstud põhjaveega alal.
Antud lõigus olulisi erinevusi
võrreldavate trassialternatiivide vahel
polnud. Konkreetseid meetmeid
trassivaliku etapis ei seatud.

Täitmine

Mõju (sh kumulatiivsus)
1. LOODUSKESKKOND

Suurimetajate läbipääsuvõimalused tuleb luua
Lemmejõe kallastele (rajada kõrge ning laialde
kallasradadega sild (2B-1.6-3)). Veekogude
ristete rajamisel tagada poolveeliste liikide jaoks
sobivad läbipääsud Lemmejõel ja Kabliojal (2B1.8-1, 2B-1.8-2), vee-elustikuga tuleb eriti
ettevaatlik olla Lemmejõel. Kahepaiksete
elupaikades tuleb lihtsate läbipääsudega tagada
kahepaiksete elupaikade sidusus, olulisemate
kraavide truupidel tuleb rakendada tehnilist
lahendust, mis tagaks loomade
läbipääsivõimalused (kallasradadega truubid).

Põhjavee reostumise oht on suurem nõrgalt
kaitstud või kaitsmata põhjaveega lõikudes ning
kaevude vahetus läheduses. Antud lõigul on
põhjavee kaitstus parem ning trassi läheduses
teadaolevalt puurkaeve ei ole. Sellest hoolimata
võib läbi poorsete kivimite reostus levida.
Raudtee rajamisel või hooldamisel kasutatava
tehnika kütuse või muu kemikaali leke, mis jõuab
pinnasesse, liigub kõrge pinnasevee või sadevete
mõjul sügavamatesse pinnase horisontidesse
ning võib jõuda põhjavette. Tulemuseks on
piirkonnas antud põhjaveekihi veekvaliteedi
muutus. Mõju olulisus sõltub reostuse hulgast
ning reoaine iseloomust. Pinnasel ning põhjaveel
on teatav isepuhastusvõime, samuti on mõju
kergemini leevenduv biolagunevate ainete puhul.

Projekteerimisetapis tuleb täpsustada, kas
rajatava raudteetrassi kaitsevööndisse või
raudtee alla jääb mõni kaev. Vajadusel tuleb
sõltuvalt piirkonna hüdrogeoloogilisest
situatsioonist hinnata, kas kaev on vajalik
likvideerida või teha ettepanek puurkaevu
sanitaarkaitseala vähendamiseks. Kinnistute
joogiveega varustamine tuleb kaevu
likvideerimisel või kaevu kasutuskõlbmatuks
muutumisel (veetasseme alanemine,
veekvaliteedi halvenemine) tagada muul moel.
Kui on vajalik põhjaveetaseme alandamine, tuleb
seda teha selliselt, et see ei mõjutaks
negatiivselt looduskeskkonda (taimestikku ja
antud piirkonna kooslusi tervikuna).
Raudtee rajamisel tuleb kinni pidada kemikaalide
ja kütuste käitlemise nõuetest, samuti jälgida
tehnika korrasolekut, et vähendada
pinnasereostumise ning seeläbi ka põhjavee
reostumise riski .
Ebaõnnestunud tehnilise lahendusega
Tagada trassile ja selle vahetusse lähedusse
raudteemulle võib põhjustada ebasoovitavaid
jäävate maaparandussüsteemide toimimimine
muutusi pinna- ja pinnasevee tasemetes ning
(piisava arvu ja suurusega veejuhtmete viimine
äravoolurežiimis, mis võib omakorda mõjutada
raudteetammist läbi) sellisena, et trassi
nii metsamaa metsanduslikku kasutust kui
rajamisega ei kaasneks muudatusi olemasolevas
muuta looduslike koosluste struktuuri ja seeläbi pinna- ja pinnasevee tasemes ja
mõjutada elurikkust. Vooluveekogudega
liikumisstruktuurides. Ka kuivendamata
ristumisel võib, ristumise tehnilisest lahendusest liigniisketes kohtades tuleb tagada pinnasevee
sõltuvalt, muutuda või olla vajalik veekogu
liikumine läbi mulde. Loodusobjektide piirkonnas
morfoloogia muutmine.
tuleb tagada, et kuivendussüsteemide
ümberehitusel või nende trassist läbiviimisel ei
kaasneks ka täiendav kuivendamine. Lemmjõel,
kui Looduskaitseseaduse kohasel lõhilaste
kudeveekogul, tuleb tehnilise lahendusega
tagada loodusliku sängi säilimine, sealhulgas
arvestades ka veekogu kaldastruktuuridega.

2. KESKKONNATERVIS

2.2 Välisõhu kvaliteet

Valdavalt on müratundlikud alad klassifitseeritavad II kategooria
elamualadeks, mille puhul olemasolevate alade taotlustase on 60
dB päeval ja 50 dB öösel. Toodud välisõhu normtasemed on
lähtepunktiks leevendavate meetmete vaajduse hindamisel.

Raudtee rajamise ja kasutamisega ei tohi kaasneda ülenormatiivset
õhureostust
Trassivalikul toodi välja, et vibratsiooni
Vibratsiooni hindamisel lähtutakse Sotsiaalministri 17.05.2002.a.
osas on tegemist suhteliselt väikese
määrusega nr 78 „Vibratsiooni piirväärtused elamutes ja
negatiivse mõjuga trassialternatiiviga.
ühiskasutusega hoonetes ning vibratsiooni mõõtmise meetodid”
kehtestatud nõuetest, mille kohaselt ei tohi üldvibratsiooni
korrigeeritud kiirenduse tase olemasolevate elamute
magamisruumides ületada järgmisi väärtusi:
• päevasel ajal (07.00-23.00) - 0,0126 m/s2 (82 dB);
• öisel ajal (23.00-07.00) - 0,00883 m/s2 (79 dB).

Meetmeid ei seata

Tõenäoliselt ei ole vibratsiooni vähendavate
Valdavalt tegemist uue häiringuga seni
märkimisväärselt mõjutamata piirkonnas. Samas meetmete rakendamine vajalik.
on mõjutatud eluhooneid lõigu (6,1 km) kohta
suhteliselt vähe, suur osa lõigust kulgeb läbi
tihedalt asustamata metsapiirkondade.
• Trassikoridoris (kõige kriitilisem tsoon) ei asu
ühtegi elu- või ühiskondlikku hoonet (0
hoonet/km).

2.3 Vibratsioon

Seni valdavalt vibratsioonist mõjutamata
elukeskkond.

2.4 Elektro-magnetiline mõju

Raudtee kasutamisega ei tohi kaasneda tervisele kahjulikku
Olemasolev elektromagnetkiirgus seotud
olemasolevate kiirgusallikatega (elektriliinid, elektromagnetkiirgust. Valguse liigset hajumist ja mõju tundlikele
liikidele ja inimestele tuleb takistada.
raudteeside mastid, trafod)

Meetmeid ei seatud

Meetmeid ei seatud

Elektri- ja sidesüsteemide keskkonnamõju
Tõenäoliselt ei ole elektromagnetilise mõju
avaldub eelkõige läbi elektromagnetkiirguse.
vähendavate meetmete rakendamine vajalik.
Raudtee elektrirajatiste mõju on uuritud (ulatub
varasemate Rootsi näidete alusel kuni 10 m
kaugusele objektidest). Mõju tervisele on paljuski
ebaselge ja raskesti leevendatav.

3.1 Jäätmeteke ja käitlusvõimalused

Raudtee rajamisega ja kasutamisega seotud Jäätmeteke ja käitlusvõimalused on nii ehitus- kui kasutusaegselt
jäätmeid ei teki
korraldatud selliselt, et jäärtmekogused on minimaalsed ja
jäätmekäitlus ei kahjusta inimese elukeskkonda ja olulisi
loodusväärtusi.
Raudtee kasutamisega kaasnevad riskid on viidud miinimumini.
Alal suure liikluskoormusega maanteid (sh
Trassil on tagatud maksimaalses ulatuses ligipääs päästeautodele,
ohtlikke veoseid) ei ole, valdavalt muu tee
et võimalike õnnetuste likvideerimine oleks operatiivne. Õnnetuste
määratlusega riigimaanteed. Suured
tagajärgede raskus ja ulatus ei põhjusta ohtu inimeste elule,
ristumised (sh eritasandilised) puuduvad.
tervisele ja varale ega pikaajalist mõju looduskeskkonnale.
Ohtlikke- ja suurohuga ettevõtteid
piirkonnas ei paikne. Tallinn-Pärnu-Ikla mnt
(III klassi riigimaantee, sh ohtlikud veosed)
kulgeb alal põhja-lõuna suunaliselt.
Tundlikest aladest piirkonnas Kiusumetsa
hoiuala, Laulaste looduskaitseala ja
Lemmejõgi.

Meetmeid ei seatud

Meetmeid ei seatud

Puudub

Meetmeid ei seata

Mõju üksnes riskide realiseerumisel. Tagajärje
raskusaste erineb tsoonide lõikes:
• I tsoon (trassikoridor, kõige kriitilisem tsoon) ei
asu ühtegi elu- ja ühiskondlikku hoonet ega
kõrval- ja tootmishoonet;
• II tsoonis 5 elu- ja ühiskondlikku hoonet ning
10 kõrval- ja tootmishoonet;
• III tsoonis 9 elu- ja ühiskondlikku hoonet ning
20 kõrval- ja tootmishoonet. Trass ristub ühe
vooluveekoguga, õnnetuse korral võimalik
veekeskkonna reostus.

Rööpa kvaliteedi maksimaalne võimalik tase.
Suletud teedel läbipääsu tõkestamine. Võimaliku
õnnetuse tagajärgede operatiivseks
likvideerimiseks vajalik kogu lõigu ulatuses
ligipääs raudtee hooldusteelt.

3. EHITATUD KESKKOND

3.3 Õnnetuseoht

Trassivalikul arvestati õnnetuseohtu
suurendavate objektide esinemist ja
tagajärde ulatust ja raskusastet kolmes
tsoonis: I tsoon - trassikoridori ala 350
m (175 m mõlemale poole raudtee
keskteljest). Veeremi rööbastelt
mahasõidul füüsiline oht, sh sissesõit
hoonesse. Kemikaaliõnnetuse puhul
arvestatakse eriti ohtliku alana, kus
põlengust lähtuv soojuskiirgus või
ülerõhk võivad põhjustada inimeste
hukkumist ja ehitiste kahjustusi.
Võimalik doominoefekti tekkimine.
II tsoon - 500 m mõlemale poole
raudtee keskteljest. Arvestatakse ohtlike
veostega toimuda võiva õnnetuse
ohtliku alana, kuhu võivad ulatuda ohtlik
soojuskiirgus, plahvatuse ülerõhk ja
killud.
III tsoon - 1000 m mõlemale poole
raudtee keskteljest. Arvestatakse
kemikaaliõnnetuse ohtliku alana, kus
kemikaalilekkest lähtuva aurupilve
levikualal võib tekkida inimestel
tervisekahjustusi.

4. KOGUKONNA JÄTKUSUUTLIKKUS
4.1 Elutingimused

Lõik 2 läbib hajusa asustusega piirkonda. 2B Raudtee mõjutab inimese elutungimusi võimalikult vähe
läbib Majaka hajaküla.

Valitud trassialternatiiv 2B möödub
elamutest mõnevõrra kaugemalt.

Meetmeid ei seatud

Elukeskkonna kvaliteedi langus võib tuleneda
subjektiivsetest hinnangutest raudtee tajutavale
lähedusele. Objektiivsete tingimuste
leevendamine toimub vajadusel vaadeldavuse
kontekstis ning müra leviku piiramisega.

Mõju leevendamine toimub müra ja vaadeldavust
vähendavate meetmetega

4.2 Kohalik identiteet ja 4.4 Kogukonna
taluvusvõime

Lõik 2 läbib hajusa asustusega piirkonda. 2B Kogukonnad on kohanenud raudtee olemasoluga
läbib Majaka hajaküla. Teadaolevaid olulisi
avalikke sihtpunkte lõigul ei paikne.

Nii alternatiiv 2A kui 2B läbivad Majaka
hajaküla

Meetmeid ei seatud

Mõju leevendamine toimub müra ja vaadeldavust
vähendavate meetmetega

4.3 Rahvastiku areng

Kahaneva elanikkonnaga maaasulad

Valitud trassialternatiiv 2B möödub
elamutest mõnevõrra kaugemalt.

Meetmeid ei seatud

Piirkonna tajutav identiteet võib teiseneda
Majaka küla piirkonnas. Raudtee kulgeb läbi
hajaküla, piirates liikumisvõimalusi ning
vähendades küla terviklikkust.
Rahvastikuprotsessid sõltuvad arengutest laiemal
territooriumil

Rahvaarvu vähenemine ei ole kiirem sarnaste piirkondadega
võrreldes

Mõju leevendamine toimub müra ja vaadeldavust
vähendavate meetmetega

5. JUURDEPÄÄS
5.1 Liikumis-võimalused, barjäärid

Liikumisvõimalused on tagatud kindlasti riigimaanteedel ja
Nii alternatiiv 2A kui 2B läbivad Majaka
enamikul kohalikel teedel. Juurdepääs tagatakse kõigile kinnistutele hajaküla

Juurdepääsud tagatakse kõigile kinnistutele

Raudtee tektitab teatava liikumisbarjääri Majaka Klavandatakse trassist ülepääsud ja
külas (KM 3-4), limiteerides ristisuunalised
ühendusteed. Meetmed 2B-5.1-1, 2B-5.1-2
külasisesed liikumised teega. Kuna kavandatud
on eritasandiline riste, siis ligipääsud raudtee
tõttu ei pikene.

5.2 Kohaliku rongiliikluse rakendamise
võimalused raudtee vaba läbilaskevõime
ulatuses

Kavandatud kiirraudtee arvestab võimaluste piires kohaliku
rongiliikluse võimaluse ja vajadustega

Erinevusi võrreldavate trasside vahel
polnud.

Mõju puudub

6. VARA
6.1 Ehitised lähinaabruses

Trassikoridoris hooneid ei paikne.

Ehitisi paikneb raudtee võimalikus mõjualas võimalikult vähe

Valitud trassialternatiivi korral paiknevad Meetmeid ei seatud
hooned raudteest mõnevõrra kaugemal.

Ehitistele mõju ei avaldu.

Meetmeid ei seata

6.2 Kinnistute väärtus - elamumaa

Ühekilomeetrilises koridoris paikneb 0 ha
elamumaad.

Elamumaa kinnistute väärtus ei vähene

Valitud trassialternatiivi korral jääb
raudtee lähedusse vähemal määral
elamumaad

Võimalik elamumaa turuväärtuse langus võib
johtuda raudteega kaasnevatest
keskkonnahäiringutest.

Mõju leevendamine toimub müra ja vaadeldavust
vähendavate meetmetega

6.3 Kinnistute väärtus- muud maa
otstarbed

Trassi läheduses ei paikne olulisel määral
maad, mille puhul võiks toimuda maa
turuväärtuse oluline suurenemine

Muu sihtotstarbega kinnistute väärtus väheneb võimalikult vähe
(või suureneb võimalikult palju)

Erinevusi võrreldavate trasside vahel
polnud.

Potentsiaalne positiivne mõju (maa väärtuse
suurenemine) sõltub täiendavate maha- ja
pealesõitude võimaldamisest ning nende
rajamise otstarbekusest.

Planeeringus on vajalik tingimuste määratlemine,
millistel tingimustel on võimalik raudteele
täiendavate peale-mahasõitude rajamine
7. MAAKASUTUSE STRUKTUUR

7.1 Asustuse struktuur

Asustus on kohanenud raudtee olemasoluga

Muutused asustuse struktuuris sõltuvad
arengutest laiemal territooriumil
Haritavat põllumajandusmaad kasutusest välja ei Meetmeid ei seata
jää.

7.2 Maa põllumajanduslik kasutus

Raudteerajatiste alla jääb 0 ha haritavat
maad

Maa põllumajanduslik kasutus säilib võimalikult muutumatuna

Meetmeid ei seatud

7.3 Põllumajandus-maade terviklikkus

Raudteerajatiste alla jääb 0 ha haritavat
maad

Põllumaa säilib võimalikult terviklikuna

Meetmeid ei seatud

Puudub

Meetmeid ei seata

7.4 Maa metsamajanduslik kasutus

Raudteerajatiste alla jääb 29,6 ha
metsamaad

Maa metsamajanduslik kasutus säilib võimalikult muutumatuna

Meetmeid ei seatud

Raudtee rajamisel jääb kasutusest välja
metsamaa

Planeeringus on vajalik keskkonnatingimuste ja
piirangute kirjeldamine, mis kaasnevad
raudteega külgnevale metsale

7.5 Maavarad

Vaadeldav trassilõik maardlaid ei läbi.

Juurdepääs ja kättesaadavus tagatakse kõigile maavaradele, kus
juurdepääs on raudtee rajamisest tulenevalt takistatud.

Meetmeid ei seatud

Puudub

Meetmeid ei seata

7.6 Taristu

Raudteetrasside ehitamisega mõjutatud alal Risted on tagatud kõigil riigimaanteedel ja enamikul kohalikel
teedel. Juurdepääs tagatakse kõigile kinnistutele, kus juurdepääs
ja selle mõjupiirkonnas on rajatud inimese
on raudtee rajamisest tulenevalt takistatud.
elutuegevust ja majandustegevust toetav
taristu. Näiteks haja-asustusaladel on põlluja metsamaadel maadel rajatud veereziimi
säilitav taristu- kraavid, drenaaz jne.

7.7 Mõju kohalikule majanduskeskkonnale Raudteetrassi lähedusse ei jää teadaolevalt
kohaliku majanduse seisukohalt olulisi
asukohti.

Meetmeid ei seatud

Raudtee rajamisega on võimalik mõjutada
Seatud meede: taristu funktsionaalsus tuleb
olemasolevat taristut. Näiteks põllu- ja
oskusliku projekteerimisega täielikult tagada
metsamaadel on võimalik, et raudtee rajamisel
kõikides lõikudes.
mõjutatakse veereziimi säilitav taristu toimimistkraavid, drenaaz jne.

Raudteetrass läbib nii olemasoleva
taristuga alasid nii tihe- kui ka
hajaasustuses

Raudteetrassi lähedusse ei jää
teadaolevalt kohaliku majanduse
seisukohalt olulisi asukohti.

Meetmeid ei seatud

Raudteetrassi lähedusse ei jää teadaolevalt
kohaliku majanduse seisukohalt olulisi asukohti.

Meetmeid ei seata

Erinevusi võrreldavate trasside vahel
polnud.

Meetmeid ei seatud

Puudub

Meetmeid ei seata

Erinevusi võrreldavate trasside vahel
polnud.

Seatud meede: ala vajab inspekteerimist.
Täitmine: täidetakse edasistes etappides, enne
ehitustööde toimumist.

Juhul, kui pinnases leidub arheoloogilisi väärtusi
ning need hävivad, kaasneb oluline negatiivne
mõju.

Planeeringu seletuskirjas seada tingimuseks
inspekteerimine enne ehitustööde toimumist.
Vastavalt inspektsiooni tulemustele tuleb läbi viia
arheoloogilised väljakaevamised, kui objekti ei
õnnestu ehituse käigus puutumatuna säilitada
ning inspektsiooni käigus on väärtus tuvastatud,
või tagada ehitusaegne järelevalve, kui
inspektsiooni käigus ei õnnestunud väärtust
tuvastada
Meede nr 2B-8.2-1

8. KULTUURIKESKKOND
8.1 Kultuuri-mälestised

Kultuurimälestisi lõigul 2B ei esine

Lähtepunktiks on eelistatud olukord, kus mälestis säilib
kahjustamata kujul algses asukohas (sh arheoloogiapärand säilib
pinnases puutumata), vaadeldavana olulistelt suundadelt.
Vaadeldavusele on pööratud tähelepanu eelkõige ehitismälestiste
puhul. Ehitismälestiste puhul on võimaliku mõjuna arvestatud ka
vibratsiooni.

8.2 Kaardistamata arheoloogiapärand

Lõikub Lemmejõega, mille kaldaalad vajavad Lähtepunktiks on eelistatud olukord, kus arheoloogiapärand säilib
inspekteerimist.
pinnases kahjustamata kujul. Arheoloogiliste väljakaevamiste näol
on tegemist destruktiivse uurimismeetodiga, mis tahes-tahtmata
lõppkokkuvõttes hävitab objekti ja mille käigus läheb paratamatult
mingi osa infot ka kaduma (vt arheoloogi eetilised põhimõtted).

8.3 Väärtuslik maastik ja miljöö

Väärtuslikke maastikke ega miljööväärtuslikke alasid lõik 2B ei läbi.

Eelistatud on olukord, kus maastik/miljööala säilib võimalikult
Erinevusi võrreldavate trasside vahel
terviklikult ja säilivad väärtusi moodustavad põhistruktuurid. Juhul, polnud.
kui kaasneb häiring, on leevendava asjaoluna käsitletud asustusest
eemale ja/või metsasele alale jäämist, kuivõrd sel juhul on
muutuse nö pidevas mõjuväljas olevaid inimesi vähem. Kattuvaid
maastikuväärtusi (nt väärtmaastiku alal eraldi määratletud
väärtstruktuurid) on käsitletud koos, st ühe väärtusena.

Meetmeid ei seatud

Puudub

Meetmeid ei seata

8.4 Visuaalsed aspektid

Metsane, üldiselt asustuseta ala, üksikute
väiksemate, vähese liiklusega kohalike
teedega. Lemmejõe ääres 2 elamut ca 300
m kaugusel, vaated haljastusega suletud.

Eelistatud on olukord, kus eluhoonete juurest avanevaid vaateid ei Trassivalikul osutus lõigul 1
mõjutata. Võrdluses, kus kõikide võrreldavate trassivariantide puhul eelistatumaks visuaalse mõju osas
mõjutatakse vaateid eluhoonete juurest, ei ole eelistust välja
soodsam ehk 1B.
toodud, kuivõrd tegelik visuaalse mõju olulisus sõltub
subjektiivsetest hinnangutest. Üksikute hajaasustuses paiknevate
elamute juurest avanevate vaadete muutumine võib tunnetuslikul
tasandil olla tugevam häiring kui muutus tihedas linnakeskkonnas,
kus mõjutatavaid vaatajaid on arvuliselt rohkem. Samas on
kindlasti ka tiheasustusaladel inimesi, keda tunnetuslikult häiriks
olulisel määral isegi olemasolevasse raudteekoridori lisanduv
rajatis. Eelnevast tulenevalt on eeldatud, et juhul, kui eluhoonete
juurest avanevaid vaateid mõjutatakse, kaasneb igal juhul
visuaalne häiring, sõltumata mõjutatavate vaatajate arvust.

Meetmeid ei seatud

Kuivõrd lõikuvad teed on vähese liigeldavusega,
asustus puudub (üksikud metsaga eraldatud
majapidamised ca 300 m kaugusel) ning
metsasuse tõttu on vaated suletud, võib
visuaalset mõju lugeda ebaoluliseks. Visuaalne
mõju on üheks aspektiks enamiku
kultuuriväärtuste puhul (kriteeriumi nr 8
alaktriteeriumites), samuti kogukonna
jätkusuutlikkuse (kriteeriumi nr 4
alakriteeriumites) puhul.

Tingimustena seletuskirjas antakse vajalik sisend
järgnevatesse etappidesse, vt edasiste etappide
meetmed. Meede nr 2B-8.4-1

8.5 Muu kriitilise või tähelepanu vajava
iseloomuga kultuuripärand

Muu kriitilise või tähelepanu vajava
iseloomuga kultuuripärandi objektid lõigul
2B puuduvad.

Eelistatud on olukord, kus pärand säilib kahjustamata kujul algses Erinevusi võrreldavate trasside vahel
polnud.
asukohas. Arvestatud on eelkõige allikmaterjalides nimetatud
väärtuslike struktuuridega, st nt maaehituspärandi puhul üldjuhul
hooned ja hoov, XX sajandi arhitektuuripärandi puhul hoone või
vastavalt registris nimetatule hoonete grupp või terve asula.
Arvestatud on raudtee kaitsevööndi alasse, suurema ulatusega
väärtuste puhul ka trassikoridori nihutamisruumi sisse jäävate
objektidega (sõltuvalt üksikjuhust). Kuivõrd XX sajandi
arhitektuuripärandi objektide täpne paiknemine ei ole registri põhjal
üheselt tuvastatav, on neil juhtudel üldistatult hinnatud, et kui
antud lõigul puuduvad lammutatavad hooned ja/või trass möödub
hoonestatud aladest eemalt, siis eeldatavalt mõju objektile puudub.

Meetmeid ei seatud

Puudub

Meetmeid ei seata

8.6 Muu leevendatava iseloomuga
kultuuripärand

Lõigule 2B jäävad objektid: Lemmejõgi, ilus Lähtepunktiks on eelistatud olukord, kus kõik objektid säilivad
veetee.
algsel kujul oma asukohas. Hinnangute andmisel pärandi
kahjustamise olulisusele on silmas peetud muuhulgas Rail Baltic
maakonnaplaneeringute eesmärki. Eesmärgi kohaselt on
trassivalikul aluseks eelkõige riigi huvid ning kohalikest huvidest
lähtutakse väljavalitud trassi osas mõjude leevendamisel ja
tasakaalustatud detailsema lahenduse väljatöötamisel. Samuti on
arvestatud leevendusvõimaluste rakendatavusega ning pärandi
registreerimisel seatud eesmärkidega (nt pärandkultuuri puhul on
eesmärgiks eelkõige teabe säilitamine).

Meetmeid ei seatud

Lemmejõgi: raudtee viimiseks üle jõe on
kavandatud sild, jõega paralleelselt kulgeva tee
ja raudtee lõikumiskohal viadukt. Lokaalselt
muutub visuaalne kontekst vahetult silla ja
viadukti piirkonnas, mis ilusa veetee kontekstis
on märgatav jõel liikujatele. Jõgi on antud
piirkonnas väga käänuline, mistõttu muutunud
vaated kestavad jõel liikudes lühikest aega ega
oma olulist tähtsust kogu veetee väärtuslikkuse
suhtes.

Vt kriteerium 8.4. Meede nr 2B-8.6-1

Erinevusi võrreldavate trasside vahel
polnud.

Ehitusetapp
Meetmed

Täitmine

Mõju (sh kumulatiivsus)

Kasutusetapp
Meetmed

Täitmine

Mõju (sh kumulatiivsus)

Meetmed

Etapp
Olemasolev olukord

Taotlustase

Maakonnaplaneeringu lahendus

Trassivalik

Kriteerium
1.2 Natura 2000 võrgustiku alad

Täitmine
Lõigu lõunaosa kulgeb kontakttsoonis Põhja-Liivimaa
linnualaga (vt lõik 2B), keskosas möödub läänest Laiksaare
metsaelupaigatüüpide kaitseks loodud loodusalast ning idast
samuti metsaelupaigatüüpide, kuid ka vee-elustiku ja
elupaigatüüpide kaitseks loodud Tolkuse loodusalast.

1.3 Suremus

Mõju (sh kumulatiivsus)

Eelprojekt
Meetmed

Täitmine
1. LOODUSKESKKOND

Meetmeid ei seatud
Raudtee ehitamine ja kasutamine tuleb läbi viia selliselt, et nii
otsene kui kaudne oluline ebasoodne mõju Natura 2000 võrgustikku
kuuluvate alade kaitse-eesmärkidele ja alade terviklikkusele oleks
välistatud.

Meetmeid ei seatud

Laiksaare loodusalaga seotult möödub trass ühes
kontaktpunktis ala vahetust lähedusest, teises u 140 m
kaugusel, otsest mõju ala kaitseväärtustele ei esine, kuid
arvestada võib kaudse mõju kaasnemise võimalikkusega (3A1.2-1…2). Tolkuse loodusala lõigus kulgeb trass u 1,2 km
pikkuselt ala kaguserva läheduses (3A-1.2-3), ala ning trassi
eraldavad olemasolevad metsateed ning kraavitus. Trassi
rajamisega võivad kaasneda kaudsed mõjud
metsaelupaikadele, otsesed mõjud võivad avalduda läbi
Timmkanali riste vee-elupaikadele.

Laiksaare loodusala (3A-1.2-1…2) kontakttsoonis hoida trassikoridor võimalikult kitsas, eriti
loodusala poolses servas. Võimalusel säilitada puistu trassi ning põhjapoolse kontaktpunkti
vahel. Tagada veerežiimi olemasoleva säilimine, välistada kaitsealal täiendav
kuivendamine, olemaoleva kuivendusvõrgu muutmine või ümberkujundamine, mis mõjutaks
niiskustingimusi alal. Tolkuse loodusala (3A-1.2-3) puhul tagada pinnaveerežiimi ja
olemasoleva kraavivõrgu säilimine, välistada tuleb täiendav kuivendamine kui ka
äravoolutingimuste halvendamine. Hoida trassikoridor võimalikult kitsas, eriti loodusala
poolses servas, mitte raiuda trassi ning ala vahele jäävat puisturiba. Kuivendussüsteemide
suunamisel Timmkanalisse ja Timmkanali riste (3A-1.8-8) lahendusega tuleb tagada, et sild
või selle rajamine ei mõjutaks Timmkanali hüdromorfoloogilist seisundit ning seeläbi
ökoloogilist seisundit. Välistada tuleb jõe kitsendamist, tõkestamist, veevoolu katkestamist,
jõesängi ja kaldastruktuuri rikkumist. Soovitav on rakendada pikka silda, mis võimaldab
säilitada kaldavööndi struktuuri ning tagab pool-veeliste ja maismaaimetajate liikumisteed.
Välistada tuleb setete kandumine jõkke (otsestel ehitustöödel, kuivendussüsteemide
rekonstrueerimisel). Vältida ehitustegevust suurvete perioodil ning jõesilmu ja lõhilaste
rände ja kudeperioodil.

Populatsiooni elujõulisuse seisukohalt ei tohi raudteel, seotud
taristul ja seal toimuval liiklusel olla olulist mõju populatsiooni
elujõulisusele raudtee piirkonnas.

Trassivaliku etapis suremust kriteeriumina ei arvestatud,
antud ulatuses on see seotud kriteeriumitega
elupaigakadu ja elupaikade killustatus.

Meetmeid ei seatud

Kokkupõrked rongidega ning raudteega seotud taristuga on
esmaseim ning otseseim transpordi negatiivne mõju,
suurimetajatega kokkupärgete ärahoidmiseks, mis võivad ka
tekitada kahjustusi rongile, on nähtud ette raudtee
tarastamine. See omakorda avaldab olulist negatiivset mõju
loomapapulatsioonidele, juhul kui ei tagata loomadele
sobivaimatesse asukohtadesse piisaval hulgal läbipääse
(kriteerium 1.6). Lisaks otsesele kokkupõrkele liikuva
rongidega võivad teatud elustikurühmad, eelkõige linnud,
saada viga ka kokkupõrgetes muu raudteega seotud taristuga
- võrkaedadega, elektriliinidega. Antud lõigu puhul tuleb
kokkupõrgete ohuga arvestada eelkõige Nepste ning
suuremalt jaolt lõiku 4A jääva Kõveri metsise elupaikade
puhul. Ohutatuks võib pidada ka kakulisi, kelle elupaiku
trassilõik samuti läbib.

Antud trassilõigu raames on esitatud soovitus mitte tarastada trassilõike, mis ristuvad kõige
olulisemate loomade liikumisaladega. Sellest tuleneva kokkupõrkeohu ja imetajate
suremuse leevendamiseks teadaolevalt efektiivselt toimivaid ning rakendatavaid meetmeid
ei ole. Suremuse (ning suuresti ka suurimetajatega kokkupõrgetega kaasneva majandusliku
kahju) ärahoidmiseks tuleb arendada rongidele paigaldatavaid audio-visuaalseid peleteid,
analüüsida ka konkreetsetele trassilõikudele (3A-1.6-5) peletite paigaldamise
põhjendatust.Nepste metsisemängu piirkonnas (3A-1.3-2) mitte rajada raskesti märgatavat
tarastust, tõkete vältimatu vajaduse korral leida looduskeskkonda sobivamaid ja/või lindude
poolt märgatavamaid lahendusi (nt pinnasvallid, kuusehekid, tarade märgistamine
nähtavust parandavate materjalidega, kuni 5 km pikkuses lõigus), samuti tuleb rakendada
meetmeid vältimaks lindude suremust kokkupõrgetel kontaktliinidega. Samaga tuleb
arvestada lõigu lõunaosas paikneva Kõveri metsisemängu (4A-1.3-2) piirkonnas (u 6 km
pikkuses lõigus).

1.4 Häiringud

Häiringutundlike liikidena on eelkõige arvestatud metsist,
must-toonekurge ning erinevaid kotkaid. Seda eelkõige
lähtudes senistest hinnangutest, mille kohaselt antud liikide
isendid võivad pesitsus- või paaritusperioodidel olla
ülitundlikud ka konkreetetest aladest võrdlemisi kaugel
piknevate inimhäiringute suhtes. Loomulikult on ka teised
linnustikurühmad eelkõige pesitsusperioodil oluliste
häiringute (näiteks ehitustööde aegsed häiringud) poolt
negatiivselt mõjutatud. Olemasolev olukord - trassilõik
möödub olemasoleva Nepste metsisemängu piirkonnast,
mille läheduses paikneb veel teisigi metsa-alasid, mida
metsised eeldatavalt mänguperioodil kasutatavad. Lõigu
põhjaosa kulgeb omaaegse Kõveri metsisemängu ala
piirkonnas, 2014. aastal nihkus metsisemäng väljapoole
seniseid metsise-kaitsealasid sisuliselt planeeritud trassile.
Laiksaare looduskaitsealal paiknevad must-toonekure
pesitsuspiirkonnad

Häiringutundlike liikide elupaikade puhul tuleb viia müra
ehitusaegne ja kasutusaegne teke miinimumini. Kaitsealuste liikide
elupaikades tuleb saavutada müratasemeks 55dB. Raudtee
valgustus ei oma olulist mõju kaitsealustele liikidele.

Trassivaliku etapis on esitatud soovitus nihutada trass
nihkunud Kõveri metsisemängu asukohas kas lääne- või
idasuunas.
Samuti on esitatud
soovitus nihutada trass Nepste metsisemängu piirkonnas
läänesuunas.

Soovitatud nihutus Kõveri metsisemängu ja
Vanemurru soo piirkonnas ei osutunud
teostatavaks.
Nepste metsisemängu
piirkonnas on trass nihutatud u 300 m võrra
läänesuunda, millega on see viidud eemale
Nepste metsisemängu keskmest vähendades
seega ka antud mänguga seotud häiringuid.

Eelkõige ehitustöödega kaasneb erakordne inimeste ja
masinate liikumisintensiivsus ja müra. Lindude jaoks on
tegemist ajutise, ent väga tugeva häiringuga.
Pesitsusperioodil tooks see suure tõenäosusega kaasa
territooriumide hülgamise paljude liikide poolt. Häiringute
mõju võib avalduda ka peale raudtee valmimist, kui raudtee
hooldusega kaasnev inimkoormus võib põhjustada häirimist,
mille suhtes on eriti tundlikud kanalised ja röövlinnud.
Raudteeliikluse müra võib olla ohuteguriks, kuid on näiteid
kus ka häiringutundlikud liigid on edukalt raudtee- ja
maanteemüraga kohanenud. Antud lõigus tuleb häiringutega
arvestada nii Nepste kui Kõveri metsisemängu piirkonnas,
kus metsise mängu- ja haudeajal võivad raudtee rajamisega
seotud tööd, aga ka olulised hooldustööd, põhjustada
elupaiga hülgamise.

Projekti kavandamisel arvestada, et Kõveri-Vanemurru ja Nepste metsisemängude
piirkonnas mitte teostada olulisi ehitustöid mänguperioodil, samuti vältida olulisemate
hooldustööde teostamist samal perioodil (3A-1.4-2, 4A-1.4-2), piirkonda mitte planeerida
ehitusperioodiga või hooldusperioodiga seotud objekte, mis võiks piirkonna inimkoormust
suurendada.

1.5 Elupaikade kadu

Lõik kulgeb Lõuna-Pärnumaa metsaelupaikade tuumikus, mis Raudtee rajamisega kaasnev elupaikade kadu on võimalikult väike
ja seotud vähemväärtuslike elupaikadega, ajutiselt (ehitusaegselt)
on nii suurimetajate oluliseks elu- ja liikumisalaks, samuti
avalduv mõju on võimalikult kiirelt taastuv.
paljude metsalindude, kaasa arvatud kaitsealused metsised
jt metsakanalised, must-toonekurg, erinevad rähnilised,
kakulised jt, elupaigaks. Märjad metsad on heaks elupaigaks
erinevatele kahepaiksete liikidele, olulisemad veekogud on
vee-elustikule ja poolveeliste liikide elupaikadeks. Lõigu
lõunaosa läbib heakvaliteedilist nahkhiirte elupaika.Vastavalt
Corine maakattetüpoloogiale on trassilõigu 50 m laiuses
otsese ja vältimatu negatiivse mõju tsoonis järgmine
maakate - heitlehised metsad - 18 ha, okasmetsad - 29 ha,
segametsad - 42 ha, üleminekulised metsaalad
mineraalmaal - 27 ha. Trassile jäävad metsad on valdavalt
tugevalt majandatud (kuivendatud, lageraie võtet kasutades
raiutud, ala läbib üsna tihe metsateede võrk) ning enamasti
võrdlemisi noored (valdavalt kuni 75-85 aastased), kuid
trassiläheduses leidub ka üle 100-aastaseid eraldisi. Lõigu
lõunaosas domineerivad andgervaksa kasvukohatüübi (ka
mustika, jänesekapsa-mustika, naadi) puistud, põhjaosa on
vaheldusrikkam, esineb nii angervaksa, mustika,
jänesekapsa-mustika, naadi, sõnajala, sinilille jt
kasvukohatüübi puistuid. Kriitilisemateks lõikudeks on
metsise elupaigad lõigu põhjaosas (üleminekul trassile 4A)
Vanemurru soo ning Tolkuse kaitseala vahel, erinevate
liikide elupaigad-kasvukohad Timmkanali, Tolkuse kaitseala
ja enduse kitsarööpmelise raudteetammi ristumispiirkonnas,
samuti Nepste metsise elupaigad ning Laiksaare kaitseala
põhjaotsa piirkond, kus trassil ja selle läheduses on
erinevate kaitsealuste taime- ja linnuliikide elupaiku.

Trassivaliku etapis on esitatud soovitus nihutada trass
nihkunud Kõveri metsisemängu asukohas kas lääne- või
idasuunas.
Samuti on esitatud
soovitus nihutada trass Nepste metsisemängu piirkonnas
läänesuunas.

Soovitatud nihutus Kõveri metsisemängu ja
Vanemurru soo piirkonnas ei osutunud
teostatavaks.
Nepste metsisemängu
piirkonnas on trass nihutatud u 300 m võrra
läänesuunda, millega on see viidud eemale
Nepste metsisemängu keskmest, vähendades
seega ka antud piirkonnaga seotud
elupaigakadu.

Antud trassilõigu kahtlemata olulisema negatiivse mõjuga
lõiguks on Vanemurru soo piirkond, kus trass sisuliselt läbib
elujõulise metsisepopulatsiooni elupaiga ning läbib hiljuti
alale nihkunud Pärnumaa suuruselt teise metsisemängu
mänguplatsi. Trassi rajamine antud kohta oleks olulise
negatiivse mõjuga metsisepopulatsioonile ja ilmselt mõjutaks
negatiivselt ka teisi piirkonna metsiseelupaikade
populatsioone. Trassi rajamise järgselt nihkub mäng kas
tagasi endisele mängualale Tolkuse LKA (kus aga tingimused
mängualal muutusid ebasobivateks) või jaguneb kaheks.
Praeguse heakvaliteetse metsaala vähenemine tähendab ka
sobivate toitumisalade kahanemist ning territooriumite
laienemist, mis kokkuvõttes toob kaasa metsisekukkede
piirkonda mahtuvuse vähenemise. Nepste metsisemängu
piirkonnas kulgeks trass läbi püsielupaiga lähistel olevate,
kuid siiski sellega seotud metsa-alade, vähendades ja
killustades püsielupaigaga seotud metsise elupaiku. Tolkuse
LKA, Timmkanali ning kitsarööpmelise raudteetrassi
ristumispiirkonnas on trassist idas mitmed VEP-id, mis on
kaitsealuste taime- ja samblikuliikide (III kat) ning
linnuliikide (laanerähn ja karvasjalg-kakk ning händkakk,
vastavalt II ja III kat) elupaigaks-kasvukohaks, trassi
rajamine võib häiringute ja elupaiga killustatuse
suurendamise läbi tuua kaasa linnuliikide elupaikade
hülgamise. Samas piirkonnas on Tolkuse LKA laanepüü
elupaigad. Laiksaare LKA põhjaosa piirkonnas on trassil ning
sellest põhjas III kat taimeliigi sulgjas õhik kasvukoht, samas
ka kaitsealusete linnuliikide musträhn ja karvasjalg-kakk
elupaigad, mida trass sisuliselt lõikab. Metsatiigid, sh
tuletõrjetiigid, on kahepaiksetele olulisteks elupaikadeks,
mida raudtee mulde rajamine võib kahjustada

Trassi rajamisega kaasneva loodusliku taimkatte hävinemise osas leevendavaid meetmeid
ei ole võimalik seada, üldtingimus on, et trass tuleb rajada võimalikult kitsas (eriti tuleb
seda rõhutada kaitsealuste liikide elupiirkondades), minimeerides selliselt raadatava
metsamaa pindala. Soovitatud nihutuse tegemine, mis viiks trassi Kõveri metsise elupaigast
välja, osutus majanduslikel põhjustel mitterakendatavaks (trassi pikenemisest tulenev
otsene ja kaudne majanduslik kulu). Seega reaalselt toimivaid mõjusid vältivaid või
efektiivselt leevendavaid meetmeid ei ole. Mõnevõrra võib olukorda leevendada soovitused
häiringute ja taradega kokkupõrgete teemadel, kuid nende meetmete mõju ei ole kindlasti
piisav (ka ei ole need suunatud otseselt elupaigakao leevendusteks). Seega, kuna
trassinihutus ei osutunud realiseeritavaks lahenduseks, tuleb projekti realiseerimise eelselt
elupaigakao kompenseerimiseks viia läbi ulatuslikud elupaikade taastamistööd
olemasolevates piirkonna metsise elupaikades (sh Luitemaal, Tolkusel) vastavalt
kaitsealade kaitsekorralduskavades seatavatele tingimustele, elupaikade taastamistööd
peavad olema kavandatud ja läbi viidud Keskkonnaameti poolt heakskiidetud (ette
määratud) mahus ja meetoditega. Taastamistööd tuleb viia läbi enne raudtee reaalsete
ehitustööde algust ning need tuleb rahastada raudtee projekti maksumuse arvelt (mitte
looduskaitsevahenditest). Nepste metsise püsielupaiga piirkonnas on osaliselt järgitud
esitatud soovitust ning trass on nihutatud püsielupaigast ning selle idaküljel olevast
metsakvartalist eemale, siiski trass läbib edelasse jäävat männienamusega puistut, mis on
samuti antud elupaigaga seotud. Trassigeomeetriast lähtudes ei ole kõigist ettepanekus
soovitatud objektidest "möödavingerdamine" võimalik. Seega teatav mõju elupaigale säilib,
vajalik on järgida ka leevendavaid meetmeid. Soovitatud metsisenihutus viis aga trassi
läänepoole Aruküla rändrahnu, praegu trassi kaitsevöönd ja üksikobjekti kaitsevöönd
kattuvad, trassi viimine niipalju eemale, et kattuvust ei oleks, oleks toonud kaasa
ebasoodsamad lahendused piirkonna teiste metsise elupaikade suhtes. Kohas 3A-1.5-5
tuleb hoida trassikoridor võimalikult kitsas, võimalusel mitte raiuda raudtee servi, tagada
olemasoleva veerežiimi säilimine (eelkõige minimeerida igasugused mõjud Timmkanalile),
töid mitte teostata lindude pesitsusperioodil. Alal 3A-1.5-7 hoida trass võimalikult kitsas,
eriti põhjaservas, säilitada veerežiimi. Säilitada kahepaiksete tiik või rajada muu hulgas
kahepaiksete elupaiganõudmisi arvestav uus tiik. Tolkuse looduskaitseala kontaktvööndis
soovituslikult säilitada trassi ning ala vahelist puistut (nii palju kui see on säilinud), alles
olevat soovitulsikult mitte raiuda lageraievõttega.

1.6 Elupaikade killustumine (sh
barjääriefektid)

Lõik kulgeb Lõuna-Pärnumaa metsaelupaikade tuumikus, mis Elupaikade killustumise mõju populatsioonide elujõulisusele on nii
on nii suurimetajate oluliseks elu- ja liikumisalaks, samuti
lühi kui ka pikaajalises perspektiivis väike.
paljude metsalindude, kaasa arvatud kaitsealused metsised
jt metsakanalised, must-toonekurg, erinevad rähnilised,
kakulised jt, elupaigaks, lõigu lõunaosa metsad on heaks
elupaigaks nahkhiirtele. Märjad metsad on heaks elupaigaks
erinevatele kahepaiksete liikidele, olulisemad veekogud on
vee-elustikule ja poolveeliste liikide elupaikadeks.

Trassivaliku etapis on esitatud soovitus nihutada trass
nihkunud Kõveri metsisemängu asukohas kas lääne- või
idasuunas.
Samuti on esitatud
soovitus nihutada trass Nepste metsisemängu piirkonnas
läänesuunas.

Soovitatud nihutus Kõveri metsisemängu ja
Vanemurru soo piirkonnas ei osutunud
teostatavaks. Nepste metsisemängu piirkonnas
on trass nihutatud u 300 m võrra läänesuunda,
millega on see viidud eemale Nepste
metsisemängu keskmest vähendades seega ka
antud piirkonnaga seotud elupaiga killustatust.

Tarastatud raudteekoridor on tõkkeks, mis võib killustada
erinevate loomaliikide elupaiku ja elupaigakomplekse.
Raudtee negatiivne mõju avaldub reaalse füüsilise tõkkena raudtee täies ulatuses tarastamisega lõigatakse läbi
maismaaimetajate liikumisteed, raudtee muldkeha on
füüsiliseks takistuseks kahepaiksetele ja roomajatele,
ebaõnnestunud lahendused võivad takistada vee-elustiku ja
poolveeliste liikide levikut. Rajatav raudteekoridor koos
rongiliiklusest tulenevate häiringutega võib killustada ka
teatud linnuliikide (metsalindude) elupaiku. Aspekt on eriti
oluline antud trassilõigu puhul, mis kulgeb Lõuna-Pärnumaa
metsaelupaikade tuumikus, kus on suurimetajatele vajalik
luua võimalikult palju sobivaid läbipääse. Vastavalt
loodusuuringule ristub antud trassilõik kahes piirkonnas
(lõigu lõunaosas ja Rannametsa jõe piirkonnas) LõunaPärnumaa metsade tuumikus olevate suurimetajate olulise
liikumisalaga, kus loomade liikumisvõimalustega arvestamine
on eriti oluline loomapopulatsioonide suureulatusliku sidususe
ja jätkusuutlikkuse tagamisel.

Läbipääsuvajaduste tagamiseks rajada lõigul ökoduktid kahes kohas (3A-1.6-1, 3A-1.6-4),
Rannametsa jõele kõrge sild kallasradadega), Timmkanalile ja nimetu oja kallastele
kallasrajad, samuti on soovitatud rakendada kombineeritud ristet (3A-1.6-7). Kahepaiksete
elupaikades tuleb lihtsate läbipääsudega tagada kahepaiksete elupaikade sidusus,
olulisemate kraavide truupidel tuleb rakendada tehnilist lahendust, mis tagaks loomade
läbipääsivõimalused (kallasradadega truubid). Metsise-elupaikade killustatuse
vähendamiseks on Nepste lõigus trass võimaluse piires soodsamaks kohandatud, rakendada
tuleb tarade ja kontaktliinide puhul meetmeid, mis otsest kokkupõrkeohtu ning seeläbi
killustatust vähendavad (3A-1.5-2. 3A-1.3-1). Kõveri metsiseelupaiga killustatuse
vähendamine trassinihutusega ei osutunud realiseeritavaks, seega on vajalik elupaigakadu
ja killustatus kompenseerida (3A-1..5-6), lisaks on vajalik rakendada tarade ja
kontaktliinide puhul võtteid, mis otsest ohtu ning seeläbi killustatust vähendavad (3A-1.31). Lõigu lõunaosas (3A-1.6-26), kus trass läbib kõrgekvaliteedilist rähniliste ja nahkhiirte
elupaika hoida trassikoridor võimalikult kitsas (võimalusel mitte raiuda täielikult puistut nn
turvatsoonis vaid puistut kujundada) ning säilida veerežiimi, loodusuuring I-170.

1.7 Mõju põhjavee kvaliteedile

Põhjavesi paikneb aluspõhja poorsetes kivimites. Praktiliselt
kogu vaadeldava trassilõigu alal on põhjavesi nõrgalt
kaitstud. Puurkaeve trassikoridoris ei paikne.

Meetmeid ei seatud
Trassivalikul eelistati antud kriteeriumis alternatiivi, mis
kulgeb läbi vähemate puurkaevude sanitaarkaitseala ning
paremini kaitstud põhjaveega alal. Konkreetseid
meetmeid trassivaliku etapis ei seatud.

Põhjavee reostumise oht on suurem nõrgalt kaitstud või
kaitsmata põhjaveega lõikudes ning kaevude vahetus
läheduses. Raudtee rajamisel või hooldamisel kasutatava
tehnika kütuse või muu kemikaali leke, mis jõuab pinnasesse,
liigub kõrge pinnasevee või sadevete mõjul sügavamatesse
pinnase horisontidesse ning võib jõuda põhjavette.
Tulemuseks on piirkonnas antud põhjaveekihi veekvaliteedi
muutus. Mõju olulisus sõltub reostuse hulgast ning reoaine
iseloomust. Pinnasel ning põhjaveel on teatav
isepuhastusvõime, samuti on mõju kergemini leevenduv
biolagunevate ainete puhul.

Projekteerimisetapis tuleb täpsustada, kas rajatava raudteetrassi kaitsevööndisse või
raudtee alla jääb mõni kaev. Vajadusel tuleb sõltuvalt piirkonna hüdrogeoloogilisest
situatsioonist hinnata, kas kaev on vajalik likvideerida või teha ettepanek puurkaevu
sanitaarkaitseala vähendamiseks. Kinnistute joogiveega varustamine tuleb kaevu
likvideerimisel või kaevu kasutuskõlbmatuks muutumisel (veetasseme alanemine,
veekvaliteedi halvenemine) tagada muul moel.
Kui on vajalik põhjaveetaseme alandamine, tuleb seda teha selliselt, et see ei mõjutaks
negatiivselt looduskeskkonda (taimestikku ja antud piirkonna kooslusi tervikuna).
Raudtee rajamisel tuleb kinni pidada kemikaalide ja kütuste käitlemise nõuetest, samuti
jälgida tehnika korrasolekut, et vähendada pinnasereostumise ning seeläbi ka põhjavee
reostumise riski .

1.8 Mõju pinnavee kvaliteedile ja
liikumisele

Raudtee rajamise ja kasutamisega seotud mõju piirkonna
Trassilõik kulgeb tasase reljeefiga alal, kus pinnavete
äravoolu pärsivad nii vähesed kalded kui piki rannikut kulgev veerežiimile on neutraalne. Maaparandussüsteemid taastatakse
luidetevöönd. Sellest tulenevalt on valdav osa trassiäärseid
senises funktsionaalsuses.
alasid liigniisked, kuid üldiselt siiski mitte soostunud,
trassiläheduses paiknev olulisem märgala on Vanemurru soo
(ca 0,3 km trassist). Trassilõik kulgeb Priivitsa oja, Kadaka
oja, Häädemeeste jõe, Arumetsa oja, Arakaoja, Nepste oja
(ei ristu), Rannametsa jõe, Timmkanali ja Tolkuse oja (KR
kohaselt ei ristu) valgalades. Neist on looduslikult
väärtuslikumad, sh Looduskaitseseaduse kohaselt lõheliste
elu-ja kudeveekogud, on Rannametsa jõgi ja Timmkanal.
Trass jääb kogu ulatuses riigi poolt korrashoitavate
maaparandussüsteemide alale.

Trassivaliku puhul on eeltingimuseks seatud, et raudtee
rajamisel peab olema tagatud trassiäärsetel aladel
praeguse veerežiimi säilimine, sh MPS-ide toimimine,
kaitstavatel aladel üldjuhul ei tohi toimuda veerežiimi
muutmist (ka kuivendamist). Vooluveekogudega
ristumisel peab säilima veekogude soodne seisund.

Konkreetseid, asukohapõhiseid meetmeid ei
seatud

Ebaõnnestunud tehnilise lahendusega raudteemulle võib
põhjustada ebasoovitavaid muutusi pinna- ja pinnasevee
tasemetes ning äravoolurežiimis, mis võib omakorda
mõjutada nii metsamaa metsanduslikku kasutust kui muuta
looduslike koosluste struktuuri ja seeläbi mõjutada elurikkust.
Vooluveekogudega ristumisel võib, ristumise tehnilisest
lahendusest sõltuvalt, muutuda või olla vajalik veekogu
morfoloogia muutmine.

Tagada trassilähedaste maaparandussüsteemide toimimimine (piisava arvu ja suurusega
veejuhtmete viimine raudteetammist läbi), sellisena et trassi rajamisega ei kaasneks
muudatusi olemasolevas pinna- ja pinnasevee tasemes ja liikumisstruktuurides.
Trassiga ristuvate Keskkonnaregistri kohaste vooluveekogude puhul tuleb risted lahendada
selliselt, et oleks kõikides oludes tagatud vooluvee juhtimine trassist läbi, selliselt et ristest
tulenevalt ei kaasneks olulisi muutusi veetasemetes, voolukiirustes jt veekogu
iseloomustavates parameetrites, vajalik on tagada, et veekogu (looduslik või rajatav
kivisest-kruusasest materjalist) põhjastruktuur kulgeks läbi silla-truubi (soovitav on rajada
täiendav madalveesäng). Kõikide Keskkonnaregistri kohaste veekogudel (3A-1.8-1...3A-1.88) on vajalik risted varustada kallasradadega. Looduskaitseseaduse kohasel lõhilaste
kudeveekogul, tuleb tehnilise lahendusega tagada loodusliku sängi säilimine, sealhulgas
arvestades ka veekogu kaldastruktuuridega.

1.9 Mõju pinnasele ja reljeefile

Maapinna reljeef on kogu trassi alal tasane (15-20 m
vahemikus).
Piirkonna pinnakatte paksuse kohta üldistavad andmed
puuduvad.
Enamus trassist jääb moreeni ja jääjärveliste ning mereliste
liivade leviku alale.
Kõrge pinnaseveetaseme tõttu esineb soostumist (pindmise

Nii trassivalikul kui ka tehniliste lahenduste valikul eelistatakse
lahendusi, mis mõjutavad pinnast ja reljeefi võimalikult vähe.

Trassivaliku etapis kriteeriumit mõju pinnasele ja
reljeefile eraldi kriteeriumina ei arvestatud.

Meetmeid trassivaliku etapis ei seatud.

Pinnasetööde läbimõtlematu teostamine võib kaasa tuua
veerežiimi muutused ja mõjud elusloodusele. Muutised
reljeefis on raudtee rajamise puhul teatud osas vältimatud,
kuid piirduvad peamiselt trassi kaitsevööndiga (kõrgemate
viaduktide puhul mõnevõrra laiemal alal).

Maakonnaplaneeringus eraldi meetmeid välja ei tuua. Projekteerimise etapis on vajalik
täpsustada geoloogilise uuringu raames trassilõigud ja piirkonnad, kus on vajadus
kavandada täiendavaid meetmeid. Meetmete väljatöötamisel on vajalik lähtuda
asukohapõhisest ehitusgeoloogilisest situatsioonist ning maksimaalselt tagada olemasoleva
veerežiimi ja võimalikult suures osas reljeefi säilimine.

2.1 Müra

Seni valdavalt mürast mõjutamata elukeskkond, suurte
riigimaanteede või raudteedega ristumisi ei ole, vahetult
raudteekoridori ümbruses müratundlikke elamualasid ei asu.

Valdavalt on müratundlikud alad klassifitseeritavad II kategooria
elamualadeks, mille puhul olemasolevate alade taotlustase on 60
dB päeval ja 50 dB öösel. Toodud välisõhu normtasemed on
lähtepunktiks leevendavate meetmete vaajduse hindamisel.

Trassivalikul toodi välja, et müra osas on tegemist
suhteliselt väikese negatiivse mõjuga trassialternatiiviga.

Eskiisile on kantud võimalikud müra konfliktalad,
kus tuleb ette näha mürakaitsemeetmed.

Valdavalt tegemist uue häiringuga seni märkimisväärsest
Tõenäoliselt ei ole müra vähendavate meetmete rakendamine vajalik.
mürast mõjutama piirkonnas. Samas kulgeb trass (lõigu
pikkus 23,3 km) valdavalt läbi tihedalt asustamata
metsapiirkondade.
• Trassikoridoris (kõige kriitilisem tsoon) ei asu ühtegi eluvõi ühiskondlikku hoonet (0 hoonet/km),
• 500 m raadiuses ei asu ühtegi elu- või ühiskondlikku hoonet
(0 hoonet/km),
• 1 km raadiuses asub 1 eluhoone (ca 0,04 hoonet/km).

Raudtee rajamise ja kasutamisega ei tohi kaasneda mõju põhjavee
kvaliteedile.

2. KESKKONNATERVIS

2.2 Välisõhu kvaliteet
2.3 Vibratsioon

Seni valdavalt vibratsioonist mõjutamata elukeskkond.

2.4 Elektro-magnetiline mõju

Olemasolev elektromagnetkiirgus seotud olemasolevate
kiirgusallikatega (elektriliinid, raudteeside mastid, trafod)

Meetmeid ei seatud

Puudub

Meetmeid ei seata

Trassivalikul toodi välja, et vibratsiooni osas on tegemist
suhteliselt väikese negatiivse mõjuga trassialternatiiviga.

Meetmeid ei seatud

Valdavalt tegemist uue häiringuga seni märkimisväärselt
mõjutamata piirkonnas, suur osa lõigust kulgeb läbi tihedalt
asustamata metsapiirkondade.
• Trassikoridoris (kõige kriitilisem tsoon) ei asu ühtegi eluvõi ühiskondlikku hoonet (0 hoonet/km).

Tõenäoliselt ei ole vibratsiooni vähendavate meetmete rakendamine vajalik.

Meetmeid ei seatud

Meetmeid ei seatud

Elektri- ja sidesüsteemide keskkonnamõju avaldub eelkõige
läbi elektromagnetkiirguse. Raudtee elektrirajatiste mõju on
uuritud (ulatub varasemate Rootsi näidete alusel kuni 10 m
kaugusele objektidest). Mõju tervisele on paljuski ebaselge ja
raskesti leevendatav.

Tõenäoliselt ei ole elektromagnetilise mõju vähendavate meetmete rakendamine vajalik.

Jäätmeteke ja käitlusvõimalused on nii ehitus- kui kasutusaegselt
korraldatud selliselt, et jäärtmekogused on minimaalsed ja
jäätmekäitlus ei kahjusta inimese elukeskkonda ja olulisi
loodusväärtusi.
Raudtee kasutamisega kaasnevad riskid on viidud miinimumini.
Trassil on tagatud maksimaalses ulatuses ligipääs päästeautodele,
et võimalike õnnetuste likvideerimine oleks operatiivne. Õnnetuste
tagajärgede raskus ja ulatus ei põhjusta ohtu inimeste elule,
tervisele ja varale ega pikaajalist mõju looduskeskkonnale.

Meetmeid ei seatud

Meetmeid ei seatud

Puudub

Meetmeid ei seata

Mõju üksnes riskide realiseerumisel. Tagajärje raskusaste
erineb tsoonide lõikes:
• I tsoon (trassikoridor, kõige kriitilisem tsoon) ei asu ühtegi
elu- ja ühiskondlikku hoonet ega kõrval- ja tootmishoonet;
• II tsoonis 5 elu- ja ühiskondlikku hoonet ning 10 kõrval- ja
tootmishoonet;
• III tsoonis 9 elu- ja ühiskondlikku hoonet ning 20 kõrval- ja
tootmishoonet. Trass ristub ühe vooluveekoguga, õnnetuse
korral võimalik veekeskkonna reostus.

Rööpa kvaliteedi maksimaalne võimalik tase. Suletud teedel läbipääsu tõkestamine.
Võimaliku õnnetuse tagajärgede operatiivseks likvideerimiseks vajalik kogu lõigu ulatuses
ligipääs raudtee hooldusteelt.

Raudtee rajamise ja kasutamisega ei tohi kaasneda ülenormatiivset
õhureostust
Vibratsiooni hindamisel lähtutakse Sotsiaalministri 17.05.2002.a.
määrusega nr 78 „Vibratsiooni piirväärtused elamutes ja
ühiskasutusega hoonetes ning vibratsiooni mõõtmise meetodid”
kehtestatud nõuetest, mille kohaselt ei tohi üldvibratsiooni
korrigeeritud kiirenduse tase olemasolevate elamute
magamisruumides ületada järgmisi väärtusi:
• päevasel
ajal (07.00-23.00)
- 0,0126 m/s2
(82 kahjulikku
dB);
Raudtee
kasutamisega
ei tohi kaasneda
tervisele
elektromagnetkiirgust. Valguse liigset hajumist ja mõju tundlikele
liikidele ja inimestele tuleb takistada.

3. EHITATUD KESKKOND
3.1 Jäätmeteke ja käitlusvõimalused

Raudtee rajamisega ja kasutamisega seotud jäätmeid ei teki

3.3 Õnnetuseoht

Ala läbib kolm kõrvalmaanteed (Kabli-Massiaru, JaagupiUrissaare, Tõitoja-Häädemeeste tee). Valdavalt muu tee
määratlusega riigimaanteed. Suured ristumised (sh
eritasandilised) puuduvad. Ohtlikke- ja suurohuga
ettevõtteid piirkonnas ei paikne. Tallinn-Pärnu-Ikla mnt (III
klassi riigimaantee, sh ohtlikud veosed) kulgeb alal põhjalõuna suunaliselt. Tundlikest aladest piirkonnas Laulaste
looduskaitseala, Kiusumetsa hoiuala, Laiksaare ja Tolkuse
looduskaitseala, Häädemeeste jõgi, Priivitsa oja, Kadaka oja,
Arumetsa oja, Araka oja, Rannametsa jõgi, Timmkanal.

Trassivalikul arvestati õnnetuseohtu suurendavate
objektide esinemist ja tagajärde ulatust ja raskusastet
kolmes tsoonis: I tsoon - trassikoridori ala 350 m (175 m
mõlemale poole raudtee keskteljest). Veeremi rööbastelt
mahasõidul füüsiline oht, sh sissesõit hoonesse.
Kemikaaliõnnetuse puhul arvestatakse eriti ohtliku alana,
kus põlengust lähtuv soojuskiirgus või ülerõhk võivad
põhjustada inimeste hukkumist ja ehitiste kahjustusi.
Võimalik doominoefekti tekkimine.
II tsoon - 500 m mõlemale poole raudtee keskteljest.
Arvestatakse ohtlike veostega toimuda võiva õnnetuse
ohtliku alana, kuhu võivad ulatuda ohtlik soojuskiirgus,
plahvatuse ülerõhk ja killud.
III tsoon - 1000 m mõlemale poole raudtee keskteljest.
Arvestatakse kemikaaliõnnetuse ohtliku alana, kus
kemikaalilekkest lähtuva aurupilve levikualal võib tekkida
inimestel tervisekahjustusi.

4. KOGUKONNA JÄTKUSUUTLIKKUS
4.1 Elutingimused

Lõik 3A ei läbi külatervikuid

Raudtee mõjutab inimese elutungimusi võimalikult vähe

Valitud trassialternatiiv 3A möödub külatervikutest

Meetmeid ei seatud

Mõju ei kaasne

Meetmeid ei seata

4.2 Kohalik identiteet ja 4.4 Kogukonna
taluvusvõime

Lõik 3A ei läbi külatervikuid

Kogukonnad on kohanenud raudtee olemasoluga

Valitud trassialternatiiv 3A möödub külatervikutest

Meetmeid ei seatud

Mõju ei kaasne

Meetmeid ei seata

4.3 Rahvastiku areng

Läheduses elamuid ei paikne

Rahvaarvu vähenemine ei ole kiirem sarnaste piirkondadega
võrreldes

Lõigu läheduses elamuid ei paikne

Meetmeid ei seatud

Rahvastikuprotsessid sõltuvad arengutest laiemal
territooriumil

meetmeid ei seata

Juurdepääsud tagatakse kõigile kinnistutele

Mõju ei kaasne

Näidatakse trassist läbipääsud ja ühendusteed. Meetmed 3A-5.1-1 kuni 3A-5.1-6.

5. JUURDEPÄÄS
5.1 Liikumis-võimalused, barjäärid

Liikumisvõimalused on tagatud kindlasti riigimaanteedel ja
Valitud trassialternatiiv 3A möödub külatervikutest
enamikul kohalikel teedel. Juurdepääs tagatakse kõigile kinnistutele

5.2 Kohaliku rongiliikluse rakendamise
võimalused raudtee vaba läbilaskevõime
ulatuses

Kavandatud kiirraudtee arvestab võimaluste piires kohaliku
rongiliikluse võimaluse ja vajadustega

Erinevusi võrreldavate trasside vahel polnud.

Mõju puudub

6. VARA
6.1 Ehitised lähinaabruses

Trassikoridoris hooneid ei paikne.

Ehitisi paikneb raudtee võimalikus mõjualas võimalikult vähe

Valitud trassialternatiivi korral paiknevad hooned
raudteest kaugemal.

6.2 Kinnistute väärtus - elamumaa

Ühekilomeetrilises koridoris paikneb 0 ha elamumaad.

Elamumaa kinnistute väärtus ei vähene

6.3 Kinnistute väärtus- muud maa
otstarbed

Trassi läheduses ei paikne olulisel määral maad, mille puhul
võiks toimuda maa turuväärtuse oluline suurenemine

Muu sihtotstarbega kinnistute väärtus väheneb võimalikult vähe
(või suureneb võimalikult palju)

Meetmeid ei seatud

Ehitistele mõju ei avaldu.

Meetmeid ei seata

Valitud trassialternatiivi korral jääb raudtee lähedusse
vähemal määral elamumaad

Võimalik elamumaa turuväärtuse langus võib johtuda
raudteega kaasnevatest keskkonnahäiringutest.

Mõju leevendamine toimub müra ja vaadeldavust vähendavate meetmetega

Erinevusi võrreldavate trasside vahel polnud.

Potentsiaalne positiivne mõju (maa väärtuse suurenemine)
sõltub täiendavate maha- ja pealesõitude võimaldamisest
ning nende rajamise otstarbekusest.

Planeeringus on vajalik tingimuste määratlemine, millistel tingimustel on võimalik raudteele
täiendavate peale-mahasõitude rajamine
7. MAAKASUTUSE STRUKTUUR

7.1 Asustuse struktuur

Asustus on kohanenud raudtee olemasoluga

Muutused asustuse struktuuris sõltuvad arengutest laiemal
territooriumil

7.2 Maa põllumajanduslik kasutus

Raudteerajatiste alla jääb 0 ha haritavat maad

Maa põllumajanduslik kasutus säilib võimalikult muutumatuna

Meetmeid ei seatud

Haritavat põllumajandusmaad kasutusest välja ei jää.

Meetmeid ei seata

7.3 Põllumajandus-maade terviklikkus

Raudteerajatiste alla jääb 0 ha haritavat maad

Põllumaa säilib võimalikult terviklikuna

Meetmeid ei seatud

Puudub

Meetmeid ei seata

Meetmeid ei seatud

Raudtee rajamisel jääb kasutusest välja metsamaa

Planeeringus on vajalik keskkonnatingimuste ja piirangute kirjeldamine, mis kaasnevad
raudteega külgnevale metsale

Meetmeid ei seatud

Puudub

Meetmeid ei seata

Raudtee rajamisega on võimalik mõjutada olemasolevat
taristut. Näiteks põllu- ja metsamaadel on võimalik, et
raudtee rajamisel mõjutatakse veereziimi säilitav taristu
toimimist- kraavid, drenaaz jne.

Seatud meede: taristu funktsionaalsus tuleb oskusliku projekteerimisega täielikult tagada
kõikides lõikudes.

7.4 Maa metsamajanduslik kasutus

Raudteerajatiste alla jääb 115,2 ha metsamaad

Maa metsamajanduslik kasutus säilib võimalikult muutumatuna

7.5 Maavarad

Vaadeldav trassilõik maardlaid ei läbi.

7.6 Taristu

Raudteetrasside ehitamisega mõjutatud alal ja selle
mõjupiirkonnas on rajatud inimese elutuegevust ja
majandustegevust toetav taristu. Näiteks haja-asustusaladel
on põllu- ja metsamaadel maadel rajatud veereziimi säilitav
taristu- kraavid, drenaaz jne.

Juurdepääs ja kättesaadavus tagatakse kõigile maavaradele, kus
juurdepääs on raudtee rajamisest tulenevalt takistatud.
Risted on tagatud kõigil riigimaanteedel ja enamikul kohalikel
teedel. Juurdepääs tagatakse kõigile kinnistutele, kus juurdepääs
on raudtee rajamisest tulenevalt takistatud.

7.7 Mõju kohalikule majanduskeskkonnale

Raudteetrassi lähedusse ei jää teadaolevalt kohaliku
majanduse seisukohalt olulisi asukohti.

8.1 Kultuuri-mälestised

Kultuurimälestisi lõigul 3A ei esine

8.2 Kaardistamata arheoloogiapärand

Arheoloogiliselt huvipakkuvaid alasid lõigul 3A ei esine

8.3 Väärtuslik maastik ja miljöö

Meetmeid ei seatud
Raudteetrass läbib nii olemasoleva taristuga alasid nii
tihe- kui ka hajaasustuses

Raudteetrassi lähedusse ei jää teadaolevalt kohaliku
majanduse seisukohalt olulisi asukohti.

Meetmeid ei seatud

Raudteetrassi lähedusse ei jää teadaolevalt kohaliku
majanduse seisukohalt olulisi asukohti.

Meetmeid ei seata

Lähtepunktiks on eelistatud olukord, kus mälestis säilib
kahjustamata kujul algses asukohas (sh arheoloogiapärand säilib
pinnases puutumata), vaadeldavana olulistelt suundadelt.
Vaadeldavusele on pööratud tähelepanu eelkõige ehitismälestiste
puhul. Ehitismälestiste puhul on võimaliku mõjuna arvestatud ka
vibratsiooni.

Erinevusi võrreldavate trasside vahel polnud.

Meetmeid ei seatud

Puudub

Meetmeid ei seata

Lähtepunktiks on eelistatud olukord, kus arheoloogiapärand säilib
pinnases kahjustamata kujul. Arheoloogiliste väljakaevamiste näol
on tegemist destruktiivse uurimismeetodiga, mis tahes-tahtmata
lõppkokkuvõttes hävitab objekti ja mille käigus läheb paratamatult
mingi osa infot ka kaduma (vt arheoloogi eetilised põhimõtted).

Erinevusi võrreldavate trasside vahel polnud.

Meetmeid ei seatud

Puudub

Meetmeid ei seata

Lõigule 3A jäävad alad: Timmi kitsarööpmelise raudteetammi Eelistatud on olukord, kus maastik/miljööala säilib võimalikult
tee, miljööväärtuslik tee
terviklikult ja säilivad väärtusi moodustavad põhistruktuurid. Juhul,
kui kaasneb häiring, on leevendava asjaoluna käsitletud asustusest
eemale ja/või metsasele alale jäämist, kuivõrd sel juhul on
muutuse nö pidevas mõjuväljas olevaid inimesi vähem. Kattuvaid
maastikuväärtusi (nt väärtmaastiku alal eraldi määratletud
väärtstruktuurid) on käsitletud koos, st ühe väärtusena.

Muude valdkondade kriteeriumite kaalukuse tõttu antud
alakriteeriumi eelistust ei arvestatud.

Meetmeid ei seatud

8.4 Visuaalsed aspektid

Metsane, asustuseta ala, üksikute väiksemate, vähese
liiklusega kõrvalmaanteedega.

Eelistatud on olukord, kus eluhoonete juurest avanevaid vaateid ei
mõjutata. Võrdluses, kus kõikide võrreldavate trassivariantide
puhul mõjutatakse vaateid eluhoonete juurest, ei ole eelistust välja
toodud, kuivõrd tegelik visuaalse mõju olulisus sõltub
subjektiivsetest hinnangutest. Üksikute hajaasustuses paiknevate
elamute juurest avanevate vaadete muutumine võib tunnetuslikul
tasandil olla tugevam häiring kui muutus tihedas linnakeskkonnas,
kus mõjutatavaid vaatajaid on arvuliselt rohkem. Samas on
kindlasti ka tiheasustusaladel inimesi, keda tunnetuslikult häiriks
olulisel määral isegi olemasolevasse raudteekoridori lisanduv
rajatis. Eelnevast tulenevalt on eeldatud, et juhul, kui eluhoonete
juurest avanevaid vaateid mõjutatakse, kaasneb igal juhul
visuaalne häiring, sõltumata mõjutatavate vaatajate arvust.

Erinevusi võrreldavate trasside vahel polnud.

Meetmeid ei seatud

Kuivõrd lõikuvad teed on vähese liigeldavusega, asustus
puudub ning metsasuse tõttu on vaated suletud, võib
visuaalset mõju lugeda ebaoluliseks. Visuaalne mõju on
üheks aspektiks enamiku kultuuriväärtuste puhul (kriteeriumi
nr 8 alaktriteeriumites), samuti kogukonna jätkusuutlikkuse
(kriteeriumi nr 4 alakriteeriumites) puhul.

Tingimustena seletuskirjas antakse vajalik sisend järgnevatesse etappidesse, vt edasiste
etappide meetmed. Meede nr 3A-8.4-1

8.5 Muu kriitilise või tähelepanu vajava
iseloomuga kultuuripärand

Muu kriitilise või tähelepanu vajava iseloomuga
kultuuripärandi objektid lõigul 3A puuduvad.

Eelistatud on olukord, kus pärand säilib kahjustamata kujul algses
asukohas. Arvestatud on eelkõige allikmaterjalides nimetatud
väärtuslike struktuuridega, st nt maaehituspärandi puhul üldjuhul
hooned ja hoov, XX sajandi arhitektuuripärandi puhul hoone või
vastavalt registris nimetatule hoonete grupp või terve asula.
Arvestatud on raudtee kaitsevööndi alasse, suurema ulatusega
väärtuste puhul ka trassikoridori nihutamisruumi sisse jäävate
objektidega (sõltuvalt üksikjuhust). Kuivõrd XX sajandi
arhitektuuripärandi objektide täpne paiknemine ei ole registri
põhjal üheselt tuvastatav, on neil juhtudel üldistatult hinnatud, et
kui antud lõigul puuduvad lammutatavad hooned ja/või trass
möödub hoonestatud aladest eemalt, siis eeldatavalt mõju objektile
puudub.

Erinevusi võrreldavate trasside vahel polnud.

Meetmeid ei seatud

Puudub

Meetmeid ei seata

8.6 Muu leevendatava iseloomuga
kultuuripärand

Lõigule 3A jäävad objektid: Kabli-Massiaru tee, ilus teelõik
(pikk sirge metsadevaheline tee); Riiselja-Ikla raudtee
(pärandkultuuriobjekt, ühtlasi ilus teelõik Ikla-Surju rdt
matkatee ning Surju vallas miljööväärtuslik Timmi
kitsarööpmelise raudteetammi tee); Timmkanali algus,
pärandkultuuriobjekt.

Lähtepunktiks on eelistatud olukord, kus kõik objektid säilivad
algsel kujul oma asukohas. Hinnangute andmisel pärandi
kahjustamise olulisusele on silmas peetud muuhulgas Rail Baltic
maakonnaplaneeringute eesmärki. Eesmärgi kohaselt on
trassivalikul aluseks eelkõige riigi huvid ning kohalikest huvidest
lähtutakse väljavalitud trassi osas mõjude leevendamisel ja
tasakaalustatud detailsema lahenduse väljatöötamisel. Samuti on
arvestatud leevendusvõimaluste rakendatavusega ning pärandi
registreerimisel seatud eesmärkidega (nt pärandkultuuri puhul on
eesmärgiks eelkõige teabe säilitamine).

Erinevusi võrreldavate trasside vahel polnud.

Seatud meede: tagada matkateede läbitavus.
Täitmine: põhimõtteliselt on matkatee suund
läbitav, kuid otseühendus (viadukt, läbipääs)
puudub, loodud on ühendus juurdepääsu- ja
metsateede kaudu (ca 40% pikem).

Riiselja-Ikla raudtee: kattub objektiga kriteeriumis 8.3, vt ka Vt kommentaari alakriteeriumi 8.3 juures. Meetmete osas vt kriteeriume 8.3 ja 8.4,
hinnangut kriteeriumist 8.3. Pärandkultuuriobjekti, matkatee meetmed nr 3A-8.6-1, 3A-8.6-2, 3A-8.6-3
ja ilusa teena kulgeb kirde-edela suunaliselt 44,5 km
ulatuses. Katkestus vanas raudteetammis tekib ka lõigul 1.
Objekti kui terviku suhtes ei ole tegemist kriitilise, kogu
väärtust kaotava muudatusega. Hinnanguliselt ei ole tegemist
olulise negatiivse mõjuga.
Alakriteeriumis tervikuna olulist negatiivset mõju ei esine .

8. KULTUURIKESKKOND

Surju vallas miljööväärtusena määratletud teelõigu
kogupikkus on ca 13,7 km, hävinev osa jääb lõigu lõunaotsa.
Teelõigu väärtusena on valla üldplaneeringus nimetatud
“väärtuslik maastikuobjekt”. Raudtee rajamisega osa
väärtusest hävib, kuid terviku suhtes ei ole siiski tegemist
kriitilise, kogu väärtust kaotava muudatusega. Hinnanguliselt
ei ole tegemist olulise negatiivse mõjuga.

Objekti kattuvus kriteeriumis 8.6.
Tulenevalt kavandatava raudtee trassi ning vana rautdeetammi lõikumise nurgast ning tee
tõenäoliselt väikesearvulisest kasutajate hulgast, ei ole eeldatavalt otstarbekas kaaluda
otseläbipääsu tagamist piki vana raudteetammi.
Tingimustena seletuskirjas antakse vajalik sisend järgnevatesse etappidesse, vt edasiste
etappide meetmed. Meede nr 3A-8.3-1

Mõju (sh kumulatiivsus)

Ehitusetapp
Meetmed

Täitmine

Mõju (sh kumulatiivsus)

Kasutusetapp
Meetmed

Täitmine

Mõju (sh kumulatiivsus)

Meetmed

Etapp
Olemasolev olukord

Taotlustase

Maakonnaplaneeringu lahendus

Trassivalik

Kriteerium

Täitmine

Eelprojekt

Mõju (sh kumulatiivsus)

Meetmed

Täitmine

Mõju (sh kumulatiivsus)
1. LOODUSKESKKOND

1.2 Natura 2000 võrgustiku alad

Trassilõik kulgeb u 3 km pikkuselt Luitemaa
linnu- ja loodusala kirdeservas, sh 1,5 km
pikkuses lõigu serva vahetus läheduses.

1.3 Suremus

Raudtee ehitamine ja kasutamine tuleb läbi viia selliselt, et nii
otsene kui kaudne oluline ebasoodne mõju Natura 2000
võrgustikku kuuluvate alade kaitse-eesmärkidele ja alade
terviklikkusele oleks välistatud.

Trassivalikul on tehtud ettepanek
puhverala loomiseks nihutada trassi
kirde suunas.

Võimalikuks osutus nihutada trass u 60-100 m võrra
alast eemale, enamat takistas asustuse paiknemine
ja nõutav trassigeomeetria.

Raudtee rajamine planeeritud trassikoridori otseselt
koridoriäärseid Luitemaa loodusalal kaitstavaid
elupaigatüüpe ei mõjuta, teostatud nihutus vähendab
ka kaudsete mõjude esinemise võimalikkust (4A-1.21). Linnuala seisukohalt (4A-1.2-2) trassi rajamine
otseselt linnualal linnustiku elupaiku ei mõjuta, küll
aga võivad esineda muu hulgas häirimisest tulenevad
negatiivsed mõjud elupaigakvaliteedile.

Luitemaa loodusala (4A-1.2-1) elupaikade
kahjustamise vältimiseks ning kaudse mõju
leevendamiseks tagada veerežiimi säilimine trassi
piirkonnas, samuti tuleb säilitada trassi ning ala
vahel kasvavat puistut (mitte raiuda seda lageraie
võttega). Luitemaa linnuala (4A-1-4-2)
kaitseväärtuste seisukohalt tuleb kindlasti tagada
trassi ning ala piiri vahelise puhvertsooni puistute
säilimine, trassikoridor tuleb rajada võimalikult kitsas
ning säilitada tuleb veerežiim. Elupaigakvaliteedi
halvenemise ärahoidmiseks tuleb tingimata
rakendada häiringute esinemist leevendavaid
meetmeid - mitte teostada ehitustöid linnustiku
pesitsusajal, vältida olulisemate hooldustööde
teostamist pesitsusajal, vähendada
raudteehooldusega seotud inimkoormust
pesitsusperioodil, kaaluda müratõkke rajamist trassi
ning ala kontakttsooni, samuti tuleb rakendada
võtteid linnustiku ning rongi ja raudteetaristu
kokkupõrgete ärahoidmiseks.

Populatsiooni elujõulisuse seisukohalt ei tohi raudteel, seotud
taristul ja seal toimuval liiklusel olla olulist mõju populatsiooni
elujõulisusele raudtee piirkonnas.

Trassivaliku etapis suremust
kriteeriumina ei arvestatud, antud
ulatuses on see seotud kriteeriumitega
elupaigakadu ja elupaikade killustatus.

Meetmeid ei seatud

Kokkupõrked rongidega ning raudteega seotud
taristuga on esmaseim ning otseseim transpordi
negatiivne mõju, suurimetajatega kokkupõrgete
ärahoidmiseks, mis võivad ka tekitada kahjustusi
rongile, on nähtud ette raudtee tarastamine. See
omakorda avaldab olulist negatiivset mõju
loomapopulatsioonidele, juhul kui ei tagata
loomadele sobivaimatesse asukohtadesse piisaval
hulgal läbipääse (kriteerium 1.6). Minimeerimaks
elupaikade killustatusest tulenevaid olulisi probleeme
väikeimetajate populatsioonides, on loodusuuringus
esitatud soovitus rajada raudtee tarastus sellisena, et
see oleks väikeimetajatele läbitav, omakorda see aga
suurendab väikeloomade suremust trassil. Lisaks
otsesele kokkupõrkele liikuvate rongidega võivad
teatud elustikurühmad, eelkõige linnud, saada viga
ka kokkupõrgetes muu raudteega seotud taristuga võrkaedadega, elektriliinidega. Kuna antud trassilõik
kulgeb linnustikuliselt olulistes elupaikades, tuleb
kavandada meetmeid, mis vähendavad linnustiku
kokkupõrkeohtu (kokkupõrked rongidega ohustavad
eelkõige kanalisi ja kakulisi, samuti öösorri).
Ebaõnnestunud lahendused võivad põhjustada ka
teiste loomarühmade suremust (nt kahepaiksed).

Kuna antud trassilõik kulgeb linnustikuliselt olulistes
metsa-elupaikades tuleb projekteerimisel leida
tehnilisi lahendusi, mis vähendaks lindude
kokkupõrkeohtu raudteetaristuga (eelkõige metsise jt
metsakanaliste kokkupõrked taradega, samuti
metsakanaliste, kakuliste jt liikide kokkupõrkeoht
muu taristuga, sh kontaktliinidega) (4A-1.3-1...2).
Meetmeid on tarvis rakendada nii lõigu lõuna- kui
põhjaosas (Kõveri metsise-elupaikade kui Mõtuse
metsise püsielupaikade piirkondades), samuti
keskosas kontakttsoonis Luitemaaga. Kuna trass
läbib olulisi kahepaiksete elupaiku, tuleb arvestada
vajadusega rakendada meetmeid kahepaiksete
suremuse vältimiseks.

Luitemaa kontakt-tsoonis osutus trassi nihutus
võimalikuks 60-100 m ulatuses, tekitades sellega
minimaalse puhverala trassi ja kaitseala ning
sealsete elupaikade vahele.

Eelkõige ehitustöödega kaasneb erakordne inimeste
ja masinate liikumisintensiivsus ja müra. Lindude
jaoks on tegemist ajutise, ent väga tugeva
häiringuga. Pesitsusperioodil tooks see suure
tõenäosusega kaasa territooriumide hülgamise
paljude liikide poolt. Häiringute mõju võib avalduda
ka peale raudtee valmimist, kui raudtee hooldusega
kaasnev inimkoormus võib põhjustada häirimist,
mille suhtes on eriti tundlikud kanalised ja
röövlinnud. Raudteeliikluse müra võib olla
ohuteguriks, kuid on näiteid kus ka häiringutundlikud
liigid on edukalt raudtee- ja maanteemüraga
kohanenud. Teostatud trassinihutus viis trassi
Luitemaast ja sealsest linnustiku elupaikadest (sh
merikotka pesast ning must-toonekure pesitsusalast)
eemale, siiski on trass merikotka pesapaigale
piisavalt lähedal (u 530 m), et projekti kavandamisel
tuleb häiringute esinemisega arvestada (4A-1.4-1,
4A-1.2-2). Raietööd ja muud olulisemad ehitustööd
pesitsusajal tooksid suure tõenäosusega kaasa
merikotka pesa hülgamise, pesa hülgamise võib tuua
kaasa ka raudtee kasutusaegne oluline häirimine
pesitsusajal. Trass kulegb ka häirimistundliku
metsise elupaigas, ka teised metsalinnustiku liigid on
pesitusajal häiringutele tundlikud ning võivad
pesitsusterritooriumid hüljata.

1.4 Häiringud

Trassilõigu osas tuleb häiringutega arvestada nii
Luitemaal, eelkõige sealses merikotka elupaigas,
kui teiste metsalindude (sh metsis)
elupiirkonnas. Samuti lõigu lõunaosas, kus lõik
läbib metsise elupaiku

1.5 Elupaikade kadu

Lõik kulgeb kulgeb taas Lõuna-Pärnumaa
Raudtee rajamisega kaasnev elupaikade kadu on võimalikult
metsamaastike tuumikus, lisaks metsadele on
väike ja seotud vähemväärtuslike elupaikadega, ajutiselt
muud muud maakatet trassipiirkonnas
(ehitusaegselt) avalduv mõju on võimalikult kiirelt taastuv.
minimaalselt (Ilvese küla majapidamised ning
nende ümbruse põllumajandusmaad). Vastavalt
Corine maakattetüpoloogiale on trassilõigu 50 m
laiuses otsese ja vältimatu negatiivse mõju
tsoonis järgmine maakate - heitlehised metsad 2 ha, okasmetsad 23 ha, segametsad - 6 ha,
üleminekulised metsaalad mineraalmaal - 5 ha.
Valdavalt on metsad nooremad kui 75-aastased
ja tugevalt majandatud (sh lageraie võttega
raiutud, kraavitatud-kuivendatud), kuid kohati
leidub trassiläheduses ka rohkem kui 100aastaseid eraldisi (nt Ilvese küla piirkonnas
paiknevad VEP-id). Trassi piirkonnas valdavad
mustika, jänesekapsa-mustika, angervaksa,
naadi, kohati ka karusambla ja karusamblamustika kasvukohatüübi puistud. Lisaks Ilvese
küla piirkonna VEP-idele otseselt trassil olulise
looduskaitselise väärtusega metsa-elupaiku ei
ole, metsamaastik tervikuna on metsaliikide, sh
metsalinnustiku elupaigaks. Trassilõigu
lõunaosa läbib Kõveri piirkonna metsise
elualasid, põhjaosa on kontakttsoonis Luitemaa
ning sealsete oluliste linnustiku elupaikadega.

1.6 Elupaikade killustumine (sh
barjääriefektid)

Lõik kulgeb taas Lõuna-Pärnumaa
metsamaastikes, lõigu lõunaosa (mis osaliselt
ulatub ka lõiku 3A) tuleb pidada väga oluliseks
suurimetajate (metssiga, metskits, põder,
punahirv, hunt, ilves, karu) liikumisalaks
metsaelupaikade tuumikus.

Trassivaliku etapis esitati soovitus
Häiringutundlike liikide elupaikade puhul tuleb viia müra
trassinihutuseks Luitemaa kontaktehitusaegne ja kasutusaegne teke miinimumini.
tsoonis.
Kaitsealuste liikide elupaikades tuleb saavutada
müratasemeks 55dB. Raudtee valgustus ei oma olulist mõju
kaitsealustele liikidele.

Trassivaliku etapis esitati soovitus
trassinihutuseks Luitemaa kontakttsoonis. Antud lõiguga on seotud ka
esitatud ettepanek nihutada trass Kõveri
metsise-elupaikade piirkonnas idasuunda
(vt lõik 3A).

Elupaikade killustumise mõju populatsioonide elujõulisusele on nii Trassivalikul arvestati rohestruktuuride
killustatuse ja barjääriefektidega,
lühi kui ka pikaajalises perspektiivis väike.

Luitemaa kontakt-tsoonis osutus trassi nihutus
võimalikuks 60-100 m ulatuses, tekitades sellega
minimaalse puhverala trassi ja kaitseala vahele.
Kõveri metsise nihutus-ettepanek ei osutunud
realiseeritavaks.

Trassivalikul elupaikade killustatust vähendavaid
asukohapõhiseid meetmeid ei seatud

trassilõigu valimisel konkreetseid
asukohapõhiseid meetmeid ei seatud

Trassi kavandamisel tuleb arvestada, et
kontakttsoonis Luitemaa linnualaga tuleb rakendada
häiringuid (sh müra) vähendavaid meetmeid,
kindlasti ei tohi ehitustöid teostada linnustiku
pesitsusperioodil (15.02-01-07), sel perioodil ei tohi
teostada ka olulisemaid hooldustöid ning piirata tuleb
raudteega toimimisega seotud isikute liikumist.
Raudteega seotud hooldusteed ei tohi olla antud
lõigus avalikus kasutuses, mis võiks tuua piirkonda
juurde juhuslikke külastajaid. Häiringute mõju
vähendamiseks kaaluda müratõkke rajamist trassist
läände u 1,2 km ulatuses. Piirkonda mitte planeerida
ehitusperioodiga või hooldusperioodiga seotud
objekte, mis võiks piirkonna inimkoormust
suurendada (4A-1.4-1, 4A-1.2-2).
Kõveri metsise elupaikades mitte teostada olulisi
ehitus- ja hooldustöid ning vältida muud raudteega
seotud inimeste liikumist metsise mänguperioodil,
piirkonda mitte planeerida ehitusperioodiga või
hooldusperioodiga seotud objekte, mis võiks
piirkonna inimkoormust suurendada (vt lõik 3A).
Kehtivas Looduskaitseseaduses on merikotka
püsielupaiga ulatuseks määratud 200 m, liigi
kaitsetegevuskavas on märgitud, et pesitsusajal
pesast 500 m kaugusel perioodil 15.02-15.06 ei
tohiks raietöid teha ning selle soovituse mittejärgmist
tuleb käsitleda häirimisena.
Antud trassilõigu rajamisel on olulisemaks
Trassi rajamisega kaasneva loodusliku taimkatte
negatiivseks teguriks metsamaastikku raudteetrassi hävinemise osas leevendavaid meetmeid ei ole
rajamisega kaasnev metsaliikide elupaigakadu,
võimalik seada, üldtingimus on, et trass tuleb rajada
eelkõige linnustiku elupaikade kadu. Mõju linnustiku võimalikult kitsas (eriti tuleb seda rõhutada
elupaikadele võib avalduda nii otseselt läbi trassi alla kaitsealuste liikide elupiirkondades), minimeerides
jäävate puistute raiumise, olemasolevate puistute
selliselt raadatava metsamaa pindala. Linnustiku
killustamise kui häiringutega kaasneva elupaiga
elupaigakao osas omab teatavat positiivset väärtust
kvaliteedi languse (4A-1.5-1). Trassi rajamisel on
teostatud trassinihutus, mis viis trassi ning Luitemaa
tõenäoline laanepüü, händkaku, värbkaku ja
linnuala kontakttsoonis trassi mõnevõrra
valgeselg-kirjurähni territooriumite hülgamine,
põhjasuunas. Trassi rajamisel antud asukohta ei ole
võimalik on mõju laanerähni ja sookure
metsalinnustiku elupaigakadu (4A-1.5-1) vältida
territooriumitele.
Lisaks
võimalik, mõnevõrra leevendab seda trassikoridori
jäävad trassile Ilvese küla piirkonna VEP-id. Trass
hoidmine võimalikult kitsana (sh kindlasti vältides
läbib VEP-ide nr E00381 ja E00383 idaserva (4A-1.4- trassi ning Luitemaa vahelises puhvertsoonis kasvava
2), sellega kaasneb nii konkreetsete elupaikade
puistu (lagereie võttega) raiumist) ning piirkonnas
hävinemine kui tekkivast servaefektist tulenev
veerežiimi muutmistest tuleneva negatiivse mõju
kaudne mõju (käesolevaks hetkeks ei ole kummagi
ärahoidmine, samuti elupaigakvaliteedi langemist
VEP-i säilitamiseks lepingut sõlmitud).
ärahoidvate või leevendavate meetmete rakendamine
(ehitus- ja hooldusfaasis häiringute vähendamine,
suremuse ja kokkupõrkeohu vähendamine (4A-1.3-1,
4A-1.4-1)
Ilvese küla VEP-ide (4A-1.5-2) puhul tuleb
elupaikade kahjustamist vältida ei ole võimalik, mõju
leevendamiseks on vajalik trassikoridor, eriti
läänepoole, hoida võimalikult kitsas ning tagada
veerežiimi säilimine.

Tarastatud raudteekoridor on tõkkeks, mis võib
killustada erinevate loomaliikide elupaiku ja
elupaigakomplekse. Raudtee negatiivne mõju
avaldub reaalse füüsilise tõkkena - raudtee täies
ulatuses tarastamisega lõigatakse läbi
maismaaimetajate liikumisteed, raudtee muldkeha
on füüsiliseks takistuseks kahepaiksetele ja
roomajatele, ebaõnnestunud lahendused võivad
takistada vee-elustiku ja poolveeliste liikide levikut.
Rajatav raudteekoridor koos rongiliiklusest
tulenevate häiringutega võib killustada ka teatud
linnuliikide (metsalindude) elupaiku.

Trassi rajamisel antud alale ei ole metsamaastiku
killustatust võimalik vältida. Pea kogu lõik on
äärmiselt oluline loomade liikumisala, kus
suurimetajate liikumisvõimalustega arvestamine on
eriti oluline loomapopulatsioonide suureulatusliku
sidususe ja jätkusuutlikkuse tagamisel. Tulenevalt
olulisusest loomastikule on vajalik kahe ökodukti
rajamine lõigule (4A-1.6-2, 4A-1.6-7). Kahepaiksete
elupaikades tuleb lihtsate läbipääsudega tagada
kahepaiksete elupaikade sidusus, olulisemate
kraavide truupidel tuleb rakendada tehnilist
lahendust, mis tagaks loomade läbipääsivõimalused
(kallasradadega truubid). Linnustiku elupaikade
killustatuse ja elupaikade hävinemise (4A-1.5-1)
vältimiseks (antud asukohta trassi rajamisest
loobumise kõrval) väga tõhusaid meetmeid ei ole,
mõnevõrra leevendab seda trassikoridori hoidmine
võimalikult kitsana ning piirkonnas veerežiimi
muutmistest tuleneva negatiivse mõju ärahoidmine,
samuti elupaigakvaliteedi langemist ärahoidvate või
leevendavate meetmete rakendamine (ehitus- ja
hooldusfaasis häiringute vähendamine, suremuse ja
kokkupõrkeohu vähendamine 4A-1.3-1, 4A-1.4-1)

1.7 Mõju põhjavee kvaliteedile

Trassilõigu lõunapoolses osas on põhjavesi Raudtee rajamise ja kasutamisega ei tohi kaasneda mõju
keskmiselt kaitstud ja põhjapoolses osas
põhjavee kvaliteedile.
suhteliselt kaitstud. Alal levivad ilma olulise
põhjaveevaruta kihid. Trassikoridoris
puurkaevusid ei paikne.

Meetmeid ei seatud
Trassivalikul eelistati antud
kriteeriumis alternatiivi, mis kulgeb
läbi vähemate puurkaevude
sanitaarkaitseala ning paremini
kaitstud põhjaveega alal.
Konkreetseid meetmeid trassivaliku
etapis ei seatud.

Põhjavee reostumise oht on suurem nõrgalt
kaitstud või kaitsmata põhjaveega lõikudes
ning kaevude vahetus läheduses. Antud lõigul
on põhjavee kaitstus parem ning trassi
läheduses teadaolevalt puurkaeve ei ole.
Sellest hoolimata võib läbi poorsete kivimite
reostus levida. Raudtee rajamisel või
hooldamisel kasutatava tehnika kütuse või muu
kemikaali leke, mis jõuab pinnasesse, liigub
kõrge pinnasevee või sadevete mõjul
sügavamatesse pinnase horisontidesse ning
võib jõuda põhjavette. Tulemuseks on
piirkonnas antud põhjaveekihi veekvaliteedi
muutus. Mõju olulisus sõltub reostuse hulgast
ning reoaine iseloomust. Pinnasel ning
põhjaveel on teatav isepuhastusvõime, samuti
on mõju kergemini leevenduv biolagunevate
ainete puhul.

1.8 Mõju pinnavee kvaliteedile ja
liikumisele

Trassilõik kulgeb valdavalt tasastel, kohati Raudtee rajamise ja kasutamisega seotud mõju piirkonna
piiratud äravooluga aladel, kogu trassilõik veerežiimile on neutraalne. Maaparandussüsteemid taastatakse
paikneb riigi poolt korrashoitavate
senises funktsionaalsuses.
maaparandussüsteemide alal. Trass
paikneb Ura jõe valgalal, ühegi
keskkonnaregistri kohase vooluveekoguga
lõik ei ristu, läheduses pole ka olulisi
seisuveekogusid, oluliseks märgalaks on ca
1,5 km kaugusel olev Maarjapeakse raba.

Trassivaliku puhul on eeltingimuseks Konkreetseid, asukohapõhiseid meetmeid ei
seatud, et raudtee rajamisel peab
seatud
olema tagatud trassiäärsetel aladel
praeguse veerežiimi säilimine, sh
MPS-ide toimimine, kaitstavatel
aladel üldjuhul ei tohi toimuda
veerežiimi muutmist (ka
kuivendamist).

Ebaõnnestunud tehnilise lahendusega
raudteemulle võib põhjustada ebasoovitavaid
muutusi pinna- ja pinnasevee tasemetes ning
äravoolurežiimis, mis võib omakorda mõjutada
nii metsamaa metsanduslikku kasutust kui
muuta looduslike koosluste struktuuri ja seeläbi
mõjutada kugu piirkonna ökosüsteemi.

Tagada trassile- ja selle vahetusse lähedusse
jäävate maaparandussüsteemide toimimine
(piisava arvu ja suurusega veejuhtmete viimine
läbi raudteetammi), sellisena et trassi
rajamisega ei kaasneks muudatusi
olemasolevas pinna- ja pinnasevee tasemes ja
liikumisstruktuurides. Ka kuivendamata
liigniisketes kohtades tuleb tagada pinnasevee
liikumine läbi mulde. Loodusobjektide
piirkonnas tuleb tagada, et
kuivendussüsteemide ümberehitusel või nende
trassist läbiviimisel ei kaasneks ka täiendav
kuivendamine. Pinnasevee režiimi seisukohalt
tuleb olla eriti tähelepanelik Luitemaa
loodukaitseala piirkonnas (4A-1.2-1), trassile
jäävate vääriselupaikade (4A-1.5-2) ja Kõveri
metsise-elupaikade (4A-1.5-3) piirkondades.

1.9 Mõju pinnasele ja reljeefile

Nii trassivalikul kui ka tehniliste lahenduste valikul eelistatakse
Maapinna reljeef on kogu trassi alal
lahendusi, mis mõjutavad pinnast ja reljeefi võimalikult vähe.
tasane, väikese langusega põhjasuunas
(enamasti 15-20 m vahemikus,
põhjapoolses otsas 10 m).
Enamus trassist jääb moreeni ja mereliste
liivade leviku alale. Andmed pinnakatte
paksuse kohta vaadeldaval alal on
katkendlikud (põhjapoolses osas valdavalt
<5 m).
Kõrge pinnaseveetaseme tõttu levib
madalamates kohtades pindmise kihina
turvas (<1 m).
Trassi lõunapoolne ots jääb ca 0,7 km
pikkuselt turba leviku alale (Vanemurru
soo serv). Andmed turba paksuse kohta
Vanemurru soos puuduvad.
Pinnakattesetete all avanevad devoni
liivakivid ja kõva kontsistentsiga savid.

Trassivaliku etapis kriteeriumit mõju Meetmeid trassivaliku etapis ei seatud.
pinnasele ja reljeefile eraldi
kriteeriumina ei arvestatud.

Pinnasetööde läbimõtlematu teostamine võib
kaasa tuua veerežiimi muutused ja mõjud
elusloodusele. Muutised reljeefis on raudtee
rajamise puhul teatud osas vältimatud, kuid
piirduvad peamiselt trassi kaitsevööndiga
(kõrgemate viaduktide puhul mõnevõrra
laiemal alal).

Maakonnaplaneeringus eraldi meetmeid välja ei
tuua. Projekteerimise etapis on vajalik
täpsustada geoloogilise uuringu raames
trassilõigud ja piirkonnad, kus on vajadus
kavandada täiendavaid meetmeid. Meetmete
väljatöötamisel on vajalik lähtuda
asukohapõhisest ehitusgeoloogilisest
situatsioonist ning maksimaalselt tagada
olemasoleva veerežiimi ja võimalikult suures
osas reljeefi säilimine.

2.1 Müra

Seni valdavalt mürast mõjutamata
elukeskkond, ristumisi suuremate
riigimaanteede või raudteedega ei leidu.

Eskiisile on kantud võimalikud müra
Trassivalikul toodi välja, et müra
osas on tegemist suhteliselt väikese konfliktalad, kus tuleb ette näha
mürakaitsemeetmed.
negatiivse mõjuga
trassialternatiiviga, kuid
leevendavate meetmete vajadust
tuleb üksikutes piirkondades siiski
analüüsida.

Maksimaalse liiklusprognoosi realiseerumisel
Valdavalt tegemist uue häiringuga seni
tuleb üksikutes piirkondades analüüsida
märkimisväärsest mürast mõjutama
mürakaitsemeetmete vajadust, kuid
piirkonnas. Samas on mürast mõjutatud
müratõkkeseinte rajamine ei ole tõenäoliselt
eluhooneid lõigu (7,3 km) kohta suhteliselt
vajalik. Meetmed 4A-2.1-1 ja 4A-2.1-2,
vähe, suur osa lõigust kulgeb läbi tihedalt
asustamata metsapiirkondade.
• Trassikoridoris (kõige kriitilisem tsoon) asub 1
elu- või ühiskondlik hoone (0,1 hoonet/km),
• 500 m raadiuses asub 4 elu- või
ühiskondlikku hoonet (0,6 hoonet/km),
• 1 km raadiuses asub 8 eluhoonet (ca 1,1
hoonet/km).

Projekteerimisetapis tuleb täpsustada, kas
rajatava raudteetrassi kaitsevööndisse või
raudtee alla jääb mõni kaev. Vajadusel tuleb
sõltuvalt piirkonna hüdrogeoloogilisest
situatsioonist hinnata, kas kaev on vajalik
likvideerida või teha ettepanek puurkaevu
sanitaarkaitseala vähendamiseks. Kinnistute
joogiveega varustamine tuleb kaevu
likvideerimisel või kaevu kasutuskõlbmatuks
muutumisel (veetasseme alanemine,
veekvaliteedi halvenemine) tagada muul moel.
Kui on vajalik põhjaveetaseme alandamine,
tuleb seda teha selliselt, et see ei mõjutaks
negatiivselt looduskeskkonda (taimestikku ja
antud piirkonna kooslusi tervikuna).
Raudtee rajamisel tuleb kinni pidada
kemikaalide ja kütuste käitlemise nõuetest,
samuti jälgida tehnika korrasolekut, et
vähendada pinnasereostumise ning seeläbi ka
põhjavee reostumise riski .

2. KESKKONNATERVIS

2.2 Välisõhu kvaliteet

Valdavalt on müratundlikud alad klassifitseeritavad II kategooria
elamualadeks, mille puhul olemasolevate alade taotlustase on 60
dB päeval ja 50 dB öösel. Toodud välisõhu normtasemed on
lähtepunktiks leevendavate meetmete vaajduse hindamisel.

Raudtee rajamise ja kasutamisega ei tohi kaasneda
ülenormatiivset õhureostust

Meetmeid ei seatud

Puudub

Meetmeid ei seata

Valdavalt tegemist uue häiringuga seni
Tõenäoliselt ei ole vibratsiooni vähendavate
märkimisväärselt mõjutamata piirkonnas, suur meetmete rakendamine vajalik.
osa lõigust kulgeb läbi tihedalt asustamata
metsapiirkondade.
• Trassikoridoris (kõige kriitilisem tsoon) asub 1
elu- või ühiskondlik hoone (0,1 hoonet/km).

2.3 Vibratsioon

Seni valdavalt vibratsioonist mõjutamata
elukeskkond.

Vibratsiooni hindamisel lähtutakse Sotsiaalministri 17.05.2002.a.
määrusega nr 78 „Vibratsiooni piirväärtused elamutes ja
ühiskasutusega hoonetes ning vibratsiooni mõõtmise meetodid”
kehtestatud nõuetest, mille kohaselt ei tohi üldvibratsiooni
korrigeeritud kiirenduse tase olemasolevate elamute
magamisruumides ületada järgmisi väärtusi:
• päevasel ajal (07.00-23.00) - 0,0126 m/s2 (82 dB);
• öisel ajal (23.00-07.00) - 0,00883 m/s2 (79 dB).

Trassivalikul toodi välja, et
vibratsiooni osas on tegemist
suhteliselt väikese negatiivse
mõjuga trassialternatiiviga.

2.4 Elektro-magnetiline mõju

Olemasolev elektromagnetkiirgus seotud
olemasolevate kiirgusallikatega
(elektriliinid, raudteeside mastid, trafod)

Meetmeid ei seatud
Raudtee kasutamisega ei tohi kaasneda tervisele kahjulikku
elektromagnetkiirgust. Valguse liigset hajumist ja mõju tundlikele
liikidele ja inimestele tuleb takistada.

Meetmeid ei seatud

Elektri- ja sidesüsteemide keskkonnamõju Tõenäoliselt ei ole elektromagnetilise mõju
vähendavate meetmete rakendamine vajalik.
avaldub eelkõige läbi
elektromagnetkiirguse. Raudtee
elektrirajatiste mõju on uuritud (ulatub
varasemate Rootsi näidete alusel kuni 10 m
kaugusele objektidest). Mõju tervisele on
paljuski ebaselge ja raskesti leevendatav.

3.1 Jäätmeteke ja käitlusvõimalused

Raudtee rajamisega ja kasutamisega
seotud jäätmeid ei teki

Jäätmeteke ja käitlusvõimalused on nii ehitus- kui kasutusaegselt Meetmeid ei seatud
korraldatud selliselt, et jäärtmekogused on minimaalsed ja
jäätmekäitlus ei kahjusta inimese elukeskkonda ja olulisi
loodusväärtusi.

Meetmeid ei seatud

Puudub

3.3 Õnnetuseoht

Alal valdavalt muu tee määratlusega
väikese liikluskoormusega maanteed,
lisaks Valga-Uulu põhimaantee (sh ohtlikud
veosed). Eritasandilised ristumised
puuduvad. Ohtlikke- ja suurohuga
ettevõtteid piirkonnas ei paikne. Tundlikest
aladest piirkonnas Tolkuse ja Luitemaa
looduskaitseala.

Raudtee kasutamisega kaasnevad riskid on viidud miinimumini.
Trassil on tagatud maksimaalses ulatuses ligipääs
päästeautodele, et võimalike õnnetuste likvideerimine oleks
operatiivne. Õnnetuste tagajärgede raskus ja ulatus ei põhjusta
ohtu inimeste elule, tervisele ja varale ega pikaajalist mõju
looduskeskkonnale.

4.1 Elutingimused

Lõik 4A läbib hajusa asustusega piirkonda. Raudtee mõjutab inimese elutungimusi võimalikult vähe
4A möödub olemasolevast Ilvese küla
asustusest lääne poolt. Lähim
majapidamine jääb ligikaudu 175 meetri
kaugusele trassist (KM 6,5). Raudteetrassi
ja majapiramisi eraldab osaliselt mets

Osa suuremast võrdlusgrupist.
Võrdlusgrupid ei ole täielikult
võrreldavad, kuna läbivad nii Pärnu
linna kui maaasulaid

Meetmeid ei seatud

Elukeskkonna kvaliteedi langus võib tuleneda
Mõju leevendamine toimub müra ja
subjektiivsetest hinnangutest raudtee
vaadeldavust vähendavate meetmetega
tajutavale lähedusele. Objektiivsete tingimuste
leevendamine toimub vajadusel vaadeldavuse
kontekstis ning müra leviku piiramisega.

4.2 Kohalik identiteet ja 4.4 Kogukonna
taluvusvõime

Lõik 4A läbib hajusa asustusega piirkonda. Kogukonnad on kohanenud raudtee olemasoluga
4A möödub olemasolevast Ilvese küla
asustusest ida poolt. Lähim majapidamine
jääb ligikaudu 175 meetri kaugusele
trassist (KM 6,5). Raudteetrassi ja
majapiramisi eraldab osaliselt mets.
Teadaolevaid olulisi avalikke sihtpunkte
lõigul ei paikne.

Osa suuremast võrdlusgrupist.
Võrdlusgrupid ei ole täielikult
võrreldavad, kuna läbivad nii Pärnu
linna kui maaasulaid

Meetmeid ei seatud

Piirkonna tajutav identiteet võib teiseneda
Mõju leevendamine toimub müra ja
Ilvese küla piirkonnas. Küla läänepoolne osa,
vaadeldavust vähendavate meetmetega
mis seni paikneb looduslikus keskkonnas ning
on küla ääreosa, piirneb edaspidi
tehnorajatisega. Mõju tajumine olulisena sõltub
subjektiivsetest hinnangutest ning
keskkondliku identiteedi olulisusest. Mõju
leevendamine on võimalik meetmetega, mis
vähendavad raudtee tajutavat kohalolu mürataset ning vaadeldavust.

4.3 Rahvastiku areng

Väheneva elanikearvuga maaasulad.

Meetmeid ei seatud

Rahvastikuprotsessid sõltuvad arengutest
laiemal territooriumil

Juurdepääsud tagatakse kõigile kinnistutele

Raudtee tektitab liikumisbarjääri Ilvese külast Näidatakse trassist läbipääsud ja
ühendusteed.Meede 4A-5.1-1.
läänes paiknevatele metsamassiividele.
Ülepääs on võimalik eritasandilisest ristest lõigu
4B alguses. Raudteest läänes ei paikne
teadaolevaid olulisi sihtpunkte

3. EHITATUD KESKKOND
Meetmeid ei seata

Mõju üksnes riskide realiseerumisel. Tagajärje Rööpa kvaliteedi maksimaalne võimalik tase.
Suletud teedel läbipääsu tõkestamine.
raskusaste erineb tsoonide lõikes:
Võimaliku õnnetuse tagajärgede operatiivseks
• I tsoonis (trassikoridor, kõige kriitilisem
tsoon) 1 elu- ja ühiskondlik hoone ning 4 kõrval-likvideerimiseks vajalik kogu lõigu ulatuses
ligipääs raudtee hooldusteelt.
ja tootmishoonet;
• II tsoonis 4 elu- ja ühiskondlikku hoonet ning
16 kõrval- ja tootmishoonet;
• III tsoonis 8 elu- ja ühiskondlikku hoonet
ning 24 kõrval- ja tootmishoonet.

Trassivalikul arvestati õnnetuseohtu
suurendavate objektide esinemist ja
tagajärde ulatust ja raskusastet
kolmes tsoonis: I tsoon trassikoridori ala 350 m (175 m
mõlemale poole raudtee
keskteljest). Veeremi rööbastelt
mahasõidul füüsiline oht, sh sissesõit
hoonesse. Kemikaaliõnnetuse puhul
arvestatakse eriti ohtliku alana, kus
põlengust lähtuv soojuskiirgus või
ülerõhk võivad põhjustada inimeste
hukkumist ja ehitiste kahjustusi.
Võimalik doominoefekti tekkimine.
II tsoon - 500 m mõlemale poole
raudtee keskteljest. Arvestatakse
ohtlike veostega toimuda võiva
õnnetuse ohtliku alana, kuhu võivad
ulatuda ohtlik soojuskiirgus,
plahvatuse ülerõhk ja killud.
III tsoon - 1000 m mõlemale poole
raudtee keskteljest. Arvestatakse
kemikaaliõnnetuse ohtliku alana, kus
kemikaalilekkest lähtuva aurupilve
levikualal võib tekkida inimestel
tervisekahjustusi.

4. KOGUKONNA JÄTKUSUUTLIKKUS

Rahvaarvu vähenemine ei ole kiirem sarnaste piirkondadega
võrreldes

Mõju leevendamine toimub müra ja
vaadeldavust vähendavate meetmetega

5. JUURDEPÄÄS
5.1 Liikumis-võimalused, barjäärid

Liikumisvõimalused on tagatud kindlasti riigimaanteedel ja
enamikul kohalikel teedel. Juurdepääs tagatakse kõigile
kinnistutele

Lõik on osa pikemast alternatiivist.
Olulist erinevust ei olnud
alternatiivide vahel võimalik välja
tuua, kuna mõlema realiseerimisel
kaasneks võrreldaval määral
liikumisbarjääride teket

5.2 Kohaliku rongiliikluse rakendamise
võimalused raudtee vaba läbilaskevõime
ulatuses

Kavandatud kiirraudtee arvestab võimaluste piires kohaliku
rongiliikluse võimaluse ja vajadustega

Lõik on osa pikemast alternatiivist,
mille puhul tekib põhimõtteline
võimalus arendada välja kohalik
reisirongiliiklus Pärnu kavandatud
peatuse toel

Mõju puudub

6. VARA
6.1 Ehitised lähinaabruses

Trassikoridoris paikneb elu- ja
ühiskondlikke hooneid 1 ning kõrval- ja
tootmishooneid 4.

Ehitisi paikneb raudtee võimalikus mõjualas võimalikult vähe

Lõik on osa pikemast alternatiivist.
Olulist erinevust ei olnud võimalik
välja tuua, kuna mõju erineb
linnalises ja maalises keskkonnas

Meetmeid ei seatud

Ehitisteni võib ulatuda ülenormatiivne müra või Raudtee on paigutatud selliselt, et mõju
vibratsioon; vajalik võib olla hoonete
ehitistele oleks minimaalne. Võimalike mõjude
võõrandamine.
leevendamine toimub müra ja vibratsiooni
levikut piiravate meetmetega, mille täpne
lahendus selgub projekteerimise etapis.

6.2 Kinnistute väärtus - elamumaa

Ühekilomeetrilises koridoris paikneb 0 ha
elamumaad.

Elamumaa kinnistute väärtus ei vähene

Lõik on osa pikemast alternatiivist.
Olulist erinevust ei olnud võimalik
välja tuua, kuna mõju erineb
linnalises ja maalises keskkonnas

Võimalik elamumaa turuväärtuse langus võib
johtuda raudteega kaasnevatest
keskkonnahäiringutest.

Mõju leevendamine toimub müra ja
vaadeldavust vähendavate meetmetega

6.3 Kinnistute väärtus- muud maa
otstarbed

Kuna raudtee antud asukohas puudub, ei
ole tänane maakasutus välja kujunenud
raudtee võimalusi arvestades.

Muu sihtotstarbega kinnistute väärtus väheneb võimalikult vähe
(või suureneb võimalikult palju)

Lõik on osa pikemast alternatiivist,
mille puhul tekib tõenäoliselt
võimalus arendada välja Pärnu
kaubajaam.

Potentsiaalne positiivne mõju (maa väärtuse
suurenemine) sõltub täiendavate maha- ja
pealesõitude võimaldamisest ning nende
rajamise otstarbekusest.

Planeeringus on vajalik tingimuste
määratlemine, millistel tingimustel on võimalik
raudteele täiendavate peale-mahasõitude
rajamine

7. MAAKASUTUSE STRUKTUUR
7.1 Asustuse struktuur

Asustus on kohanenud raudtee olemasoluga

Muutused asustuse struktuuris sõltuvad
arengutest laiemal territooriumil

7.2 Maa põllumajanduslik kasutus

Raudteerajatiste alla jääb 0 ha haritavat
maad

Maa põllumajanduslik kasutus säilib võimalikult muutumatuna

Meetmeid ei seatud

Haritavat põllumajandusmaad kasutusest välja Meetmeid ei seata
ei jää.

7.3 Põllumajandus-maade terviklikkus

Raudteerajatiste alla jääb 0 ha haritavat
maad

Põllumaa säilib võimalikult terviklikuna

Meetmeid ei seatud

Puudub

Meetmeid ei seata

7.4 Maa metsamajanduslik kasutus

Raudteerajatiste alla jääb 34,1 ha
metsamaad

Maa metsamajanduslik kasutus säilib võimalikult muutumatuna

Meetmeid ei seatud

Raudtee rajamisel jääb kasutusest välja
metsamaa

Planeeringus on vajalik keskkonnatingimuste ja
piirangute kirjeldamine, mis kaasnevad
raudteega külgnevale metsale

7.5 Maavarad

Vaadeldav trassilõik maardlaid ei läbi.
Juurdepääs ja kättesaadavus tagatakse kõigile maavaradele, kus
juurdepääs
on raudtee
tulenevalt
takistatud.
Raudteetrasside ehitamisega mõjutatud
Risted on tagatud
kõigilrajamisest
riigimaanteedel
ja enamikul
kohalikel
alal ja selle mõjupiirkonnas on rajatud
teedel. Juurdepääs tagatakse kõigile kinnistutele, kus juurdepääs
inimese elutuegevust ja majandustegevust on raudtee rajamisest tulenevalt takistatud.
toetav taristu. Näiteks haja-asustusaladel
on põllu- ja metsamaadel maadel rajatud
veereziimi säilitav taristu- kraavid, drenaaz
jne.

Meetmeid ei seatud

Puudub

Meetmeid ei seata

7.7 Mõju kohalikule
majanduskeskkonnale

Raudteetrassi lähedusse ei jää teadaolevalt
kohaliku majanduse seisukohalt olulisi
asukohti.

Raudteetrassi lähedusse ei jää
teadaolevalt kohaliku majanduse
seisukohalt olulisi asukohti.

8.1 Kultuuri-mälestised

Kultuurimälestisi lõigul 4A ei esine

7.6 Taristu

Meetmeid ei seatud

Seatud meede: taristu funktsionaalsus tuleb
Raudtee rajamisega on võimalik mõjutada
oskusliku projekteerimisega täielikult tagada
olemasolevat taristut. Näiteks põllu- ja
metsamaadel on võimalik, et raudtee rajamisel kõikides lõikudes.
mõjutatakse veereziimi säilitav taristu
toimimist- kraavid, drenaaz jne.

Raudteetrass läbib nii olemasoleva
taristuga alasid nii tihe- kui ka
hajaasustuses

Meetmeid ei seatud

Raudteetrassi lähedusse ei jää teadaolevalt
kohaliku majanduse seisukohalt olulisi
asukohti.

Meetmeid ei seata

Lähtepunktiks on eelistatud olukord, kus mälestis säilib
kahjustamata kujul algses asukohas (sh arheoloogiapärand säilib
pinnases puutumata), vaadeldavana olulistelt suundadelt.
Vaadeldavusele on pööratud tähelepanu eelkõige ehitismälestiste
puhul. Ehitismälestiste puhul on võimaliku mõjuna arvestatud ka
vibratsiooni.

Meetmeid ei seatud

Puudub

Meetmeid ei seata

8.2 Kaardistamata arheoloogiapärand

Arheoloogiliselt huvipakkuvaid alasid lõigul Lähtepunktiks on eelistatud olukord, kus arheoloogiapärand säilib 4A ei esine
pinnases kahjustamata kujul. Arheoloogiliste väljakaevamiste
näol on tegemist destruktiivse uurimismeetodiga, mis tahestahtmata lõppkokkuvõttes hävitab objekti ja mille käigus läheb
paratamatult mingi osa infot ka kaduma (vt arheoloogi eetilised
põhimõtted).

Meetmeid ei seatud

Puudub

Meetmeid ei seata

8.3 Väärtuslik maastik ja miljöö

Väärtuslikke maastikke ega
miljööväärtuslikke alasid 4A ei läbi.

Eelistatud on olukord, kus maastik/miljööala säilib võimalikult
terviklikult ja säilivad väärtusi moodustavad põhistruktuurid.
Juhul, kui kaasneb häiring, on leevendava asjaoluna käsitletud
asustusest eemale ja/või metsasele alale jäämist, kuivõrd sel
juhul on muutuse nö pidevas mõjuväljas olevaid inimesi vähem.
Kattuvaid maastikuväärtusi (nt väärtmaastiku alal eraldi
määratletud väärtstruktuurid) on käsitletud koos, st ühe
väärtusena.

-

Meetmeid ei seatud

Puudub

Meetmeid ei seata

8.4 Visuaalsed aspektid

Metsane, asustuseta ala, üksikute
väiksemate, vähese liiklusega
kõrvalmaanteedega. Kaks lähemat
majapidamist 150-200 m kaugusel, kuid
vaated on metsa tõttu suletud.

Eelistatud on olukord, kus eluhoonete juurest avanevaid vaateid ei mõjutata. Võrdluses, kus kõikide võrreldavate trassivariantide
puhul mõjutatakse vaateid eluhoonete juurest, ei ole eelistust
välja toodud, kuivõrd tegelik visuaalse mõju olulisus sõltub
subjektiivsetest hinnangutest. Üksikute hajaasustuses
paiknevate elamute juurest avanevate vaadete muutumine võib
tunnetuslikul tasandil olla tugevam häiring kui muutus tihedas
linnakeskkonnas, kus mõjutatavaid vaatajaid on arvuliselt
rohkem. Samas on kindlasti ka tiheasustusaladel inimesi, keda
tunnetuslikult häiriks olulisel määral isegi olemasolevasse
raudteekoridori lisanduv rajatis. Eelnevast tulenevalt on
eeldatud, et juhul, kui eluhoonete juurest avanevaid vaateid
mõjutatakse, kaasneb igal juhul visuaalne häiring, sõltumata
mõjutatavate vaatajate arvust.
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Tingimustena seletuskirjas antakse vajalik
Kuivõrd lõikuvad teed on vähese
liigeldavusega, asustus puudub ning metsasuse sisend järgnevatesse etappidesse, vt edasiste
tõttu on vaated suletud, võib visuaalset mõju
etappide meetmed. Meede nr 4A-8.4-1
lugeda ebaoluliseks. Visuaalne mõju on üheks
aspektiks enamiku kultuuriväärtuste puhul
(kriteeriumi nr 8 alaktriteeriumites), samuti
kogukonna jätkusuutlikkuse (kriteeriumi nr 4
alakriteeriumites) puhul.

8.5 Muu kriitilise või tähelepanu vajava
iseloomuga kultuuripärand

Muu kriitilise või tähelepanu vajava
iseloomuga kultuuripärandi objektid lõigul
4A puuduvad.

Eelistatud on olukord, kus pärand säilib kahjustamata kujul
algses asukohas. Arvestatud on eelkõige allikmaterjalides
nimetatud väärtuslike struktuuridega, st nt maaehituspärandi
puhul üldjuhul hooned ja hoov, XX sajandi arhitektuuripärandi
puhul hoone või vastavalt registris nimetatule hoonete grupp või
terve asula. Arvestatud on raudtee kaitsevööndi alasse, suurema
ulatusega väärtuste puhul ka trassikoridori nihutamisruumi sisse
jäävate objektidega (sõltuvalt üksikjuhust). Kuivõrd XX sajandi
arhitektuuripärandi objektide täpne paiknemine ei ole registri
põhjal üheselt tuvastatav, on neil juhtudel üldistatult hinnatud, et
kui antud lõigul puuduvad lammutatavad hooned ja/või trass
möödub hoonestatud aladest eemalt, siis eeldatavalt mõju
objektile puudub.
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Puudub
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8.6 Muu leevendatava iseloomuga
kultuuripärand

Muu leevendatava iseloomuga
kultuuripärand lõigul 4A puudub.

Lähtepunktiks on eelistatud olukord, kus kõik objektid säilivad
algsel kujul oma asukohas. Hinnangute andmisel pärandi
kahjustamise olulisusele on silmas peetud muuhulgas Rail Baltic
maakonnaplaneeringute eesmärki. Eesmärgi kohaselt on
trassivalikul aluseks eelkõige riigi huvid ning kohalikest huvidest
lähtutakse väljavalitud trassi osas mõjude leevendamisel ja
tasakaalustatud detailsema lahenduse väljatöötamisel. Samuti on
arvestatud leevendusvõimaluste rakendatavusega ning pärandi
registreerimisel seatud eesmärkidega (nt pärandkultuuri puhul
on eesmärgiks eelkõige teabe säilitamine).
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8. KULTUURIKESKKOND

Ehitusetapp
Meetmed

Täitmine

Mõju (sh kumulatiivsus)

Kasutusetapp
Meetmed

Täitmine

Mõju (sh kumulatiivsus)

Meetmed

Etapp
Olemasolev olukord

Taotlustase

1.2 Natura 2000 võrgustiku alad

Maakonnaplaneeringu lahendus

Trassivalik

Kriteerium

Täitmine
Trassi lõigu lõunaosa kulgeb Luitemaa linnu- ja
loodusala vahetus läheduses, keskosas ristumine
Reiu jõe loodusalaga

1.3 Suremus

Eelprojekt

Mõju (sh kumulatiivsus)

Meetmed

Raudtee ehitamine ja kasutamine tuleb läbi viia selliselt, et
nii otsene kui kaudne oluline ebasoodne mõju Natura 2000
võrgustikku kuuluvate alade kaitse-eesmärkidele ja alade
terviklikkusele oleks välistatud.

Trassivaliku etapis konkreetseid aspekte ei
seatud, puhvertsooni rajamine Luitemaa ja
trassi vahele ei osutunud lähedalpaikneva
asustuse tõttu võimalikuks

Meetmeid ei seatud

Põhja-Liivimaa loodusala kaitseväärtustele võib
eelkõige avalduda mõju läbi servaefekti ning veerežiimi
muutuste. Linnuala puhul avalduavad mõju
elupaigakompleksi killustatus ning häiringud
Raudtee ristumisel Reiu jõe loodusalaga võib
ebaõnnestunud projektlahenduste puhul tekkida
negatiivseid suundumusi nii veekogude
hüdromorfoloogilises seisundis (sh voolurežiim, liigne
voolukiirus, põhjaerosioon), mis otseselt rikuvad veeelupaiga kvaliteeti kui vee-eelustiku liikumisvõimalusi,
samuti võib lahendus rikkuda kaldastruktuure.

Luitemaa loodusala puhul (4H-1.2-2) hoida trass võimalikult kitsas,
mitte raiuda trassi lääneservas trassi ja kaitseala vahelist (niipalju
kui säilinud) puistut, tagada veerežiimi säilimine. Tagada Ura jõe
ületusel jõe hüdromorfoloogiline ja seeläbi ökoloogiline seisund,
tagada Ura jõe põhjakaldal pinnasevete režiim ja liikumine. Ura jõe
füüsiline mõjutamine välistada, soovituslikult jõe põhjakalda
lammialal kasutada pikemat estakaadi. Linnuala (4H-1.2-1)
linnustiku elupaikade killustamise ja elupaigakao vähendamiseks
hoida trass võimalikult kitsas, mitte raiuda trassi lääneservas trassi
ja kaitseala vahelist (nii palju kui seda on säilinud) puistut, tagada
veerežiimi säilimine, tagada Ura jõe hüdromorfoloogilise seisundi
säilimine, rakendada häiringuid minimeerivaid ning lindude ja
raudteetaristu ning rongiga kokkupõrkeohtu. Reiu jõega riste (4H-1.23) tehnilise lahendusega tuleb tagada, et sild ega selle rajamine ei
mõjutaks jõe hüdromorfoloogilist seisundit ning seeläbi ökoloogilist
seisundit. Välistada tuleb jõe kitsendamist, tõkestamist, veevoolu
katkestamist, jõesängi ja kaldastruktuuri rikkumist. Reiu jõe puhul
tuleb arvestada üleujutuste esinemisega. Soovitav on rakendada
sillalahendust, mis võimaldab säilitada kaldavööndi struktuuri ning
tagab pool-veeliste, kuid vajadusel ka maismaaimetajate
liikumisteed. Välistada tuleb setete kandumine jõkke (otsestel
ehitustöödel, kuivendussüsteemide rekonstrueerimisel). Vältida
ehitustegevust suurvete perioodil ning jõesilmu ja lõhilaste rände ja
kudeperioodil.

Populatsiooni elujõulisuse seisukohalt ei tohi raudteel,
seotud taristul ja seal toimuval liiklusel olla olulist mõju
populatsiooni elujõulisusele raudtee piirkonnas.

Trassivaliku etapis suremust kriteeriumina ei
arvestatud, antud ulatuses on see seotud
kriteeriumitega elupaigakadu ja elupaikade
killustatus.
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Kokkupõrked rongidega ning raudteega seotud
taristuga on esmaseim ning otseseim transpordi
negatiivne mõju, suurimetajatega kokkupõrgete
ärahoidmiseks, mis võivad ka tekitada kahjustusi
rongile, on nähtud ette raudtee tarastamine. See
omakorda avaldab olulist negatiivset mõju
loomapopulatsioonidele, juhul kui ei tagata loomadele
sobivaimatesse asukohtadesse piisaval hulgal läbipääse
(kriteerium 1.6). Minimeerimaks elupaikade
killustatusest tulenevaid olulisi probleeme
väikeimetajate populatsioonides, on loodusuuringus
esitatud soovitus rajada raudtee tarastus sellisena, et
see oleks väikeimetajatele läbitav, omakorda see aga
suurendab väikeloomade suremust trassil. Lisaks
otsesele kokkupõrkele liikuva rongidega võivad teatud
elustikurühmad, eelkõige linnud, saada viga ka
kokkupõrgetes muu raudteega seotud taristuga võrkaedadega, elektriliinidega. Eriti ohustatud on
metsakanalised (sh metsis), kakulised, antud lõigus ka
arvukalt esinev öösorr. Ebaõnnestunud lahendused
võivad põhjustada ka teiste loomarühmade suremust
(nt kahepaiksed).

Luitemaa linnuala kontakttsoonis on vajalik rakendada meetmeid
linnustiku raudtee ja taristuga seotud kokkupõrgete vältimiseks (4H1.3-1) Heakvaliteedilistes kahepaiksete elupaigas on vajalik
rakendada meetmeid kahepaiksete suremuse vähendamiseks.

Meetmeid ei seatud
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Eelkõige ehitustöödega kaasneb erakordne inimeste ja
masinate liikumisintensiivsus ja müra. Lindude jaoks on
tegemist ajutise, ent väga tugeva häiringuga.
Pesitsusperioodil tooks see suure tõenäosusega kaasa
territooriumide hülgamise paljude liikide poolt.
Häiringute mõju võib avalduda ka peale raudtee
valmimist, kui raudtee hooldusega kaasnev
inimkoormus võib põhjustada häirimist, mille suhtes on
eriti tundlikud kanalised ja röövlinnud. Raudteeliikluse
müra võib olla ohuteguriks, kuid on näiteid kus ka
häiringutundlikud liigid on edukalt raudtee- ja
maanteemüraga kohanenud. Trassilõigu mõjuulatuses
häiringutundlike linnuliikide pesitsuspiirkondi ei esine,
siiski linnukaitseliselt olulistes lõikudes tuleb
inimtegevusega seotud häiringutega arvestada ka
teistes linnustikuliselt olulistes lõikudes - antud juhul
Luitemaa linnuala kontaktvööndis.

Trassi kavandamisel tuleb arvestada, et linnustikuliselt olulistes
lõikudes (4H-1.2-1) tuleb ehitustööde teostamist vältida linnustiku
pesitsusperioodil. Soovitus on vältida ka eelnevalt märgitud piirkonna
kõrval mujal metsamaadel trassi rajamisega seotud raietöödest
kevadise raierahu perioodil (15. aprillist 15. juunini).

Luitemaa loodusala puhul (4H-1.2-2) tagada veerežiimi
Lõik kulgeb suhteliselt suures osas majandatud
muutmumatus (vältida kuivendamist, pinnasevee ümbersuunamist,
metsamaastikus, kus konkreetseid kõrge elustikulise
säilitada Ura jõe ja selle lammialadel olev veerežiim), hoida
väärtusega elupaiku on piiratud. Trassi poolt
potentsiaalselt enimohustatuks on lõik Luitemaa loodus- trassikoridor võimalikult kitsas, mitte säilitada (võimalusel taastada)
Trassi rajamisel antud
ja linnuala kirdenurga vahetus läheduses (4H-1.2-1, 4H- trassi ja ala vahele jäävat puistut.
1.2-1), kus trassi mõju avaldub nii läbi servaefekti kui asukohta ei ole metsalinnustiku elupaigakadu (4H-1.5-1) täielikult
võimalike veerežiimi muutuste. Linnuelupaikadega
vältida võimalik, olukorda leevendab trassikoridori hoidmine
seotult võib avalduda negatiivne mõju valgeselgvõimalikult kitsana (sh vältides trassi ning Luitemaa vahelises
kirjurähni elupaigale, vähem negatiivne mõju musträhni puhvertsoonis kasvava puistu raiumist, kus seda veel on säilinud)
ning piirkonnas veerežiimi muutmistest tuleneva negatiivse mõju
ja väike-kärbsenäpi elupaigale, raudtee rajamine
ärahoidmine, samuti elupaigakvaliteedi langemist ärahoidvate või
kahandab metsise elupaiga sidusust (ehkki peamised
leevendavate meetmete rakendamine (ehitus- ja hooldusfaasis
Mõtuse metsisemänguga seotud metsise elupaigad
paiknevad trassist võrdlemisi eemal), eelkõige öösorre häiringute vähendamine, suremuse ja kokkupõrkeohu vähendamine
(4H-1.3-1, 4H-1.4-1) Reiu jõeküla hoiuala läheduses hoida
ohustavad kokkupõrked rongidega. Veerežiimi
trassikoridor võimalikult kitsas, tagada olemasolev veerežiim (4H-1.2säilitamise nõude järgmisel eeldatavalt mõju lõigu
kesosas paiknevatele VEP-idele ei ole oodata. Reiu
3)
jõeküla projekteeritava hoiualaga (4H-1.2-3) seotult
paiknevad kaitstavad elupaigad (praegusel hetkel VEPid, mille kaitseks pole sõlmitud vastavaid lepinguid)
trassisist u 100-150 m kaugusel, seega otsest mõju ei
esine, arvesatada tuleb kaudse mõjuga, samuti tuleb
arvestada planeeritud ViaBaltica maanteekoridori
kumulatiivsete mõjudega

1.4 Häiringud

Trassilõigu mõjuulatuses häiringutundlike
linnuliikide pesitsuspiirkondi ei esine, siiski
linnukaitseliselt olulistes lõikudes tuleb
inimtegevusega seotud häiringutega arvestada ka
teiste liikide esinemisalde piirkondades - antud
juhul Luitemaa linnuala kontaktvööndis

Häiringutundlike liikide elupaikade puhul tuleb viia müra
ehitusaegne ja kasutusaegne teke miinimumini.
Kaitsealuste liikide elupaikades tuleb saavutada
müratasemeks 55dB. Raudtee valgustus ei oma olulist
mõju kaitsealustele liikidele.

1.5 Elupaikade kadu

Lõik kulgeb kulgeb taas valdavalt metsamaastikus,
mida lõikavad Valga-Uulu maantee ning Reiu ja
Vaskjõgi, mille kallastel leidub niiduelupaiku ning
põllumajandusmaid ning inimasustust. Vastavalt
Corine maakattetüpoloogiale on trassilõigu 50 m
laiuses otsese ja vältimatu negatiivse mõju tsoonis
järgmine maakate - heitlehised metsad 3 ha,
okasmetsad 14 ha, segametsad - 25 ha,
üleminekulised metsaalad mineraalmaal - 6 ha,
üleminekulised metsaalad soodes - 1ha, erinevad
põllumajandusmaad - 9 ha. Trassile jäävad metsad
on valdavalt tugevalt majandatud (kuivendatud,
lageraie võtet kasutades raiutud) ning enamasti
võrdlemisi noored (valdavalt kuni 75-85 aastased),
valdavad mustika, jänesekapsa-mustika,
karusambla-mustika, kohati ka naadi ja angervaksa
kasvukohatüübid. Trassil ja selle läheduses olulist
väärtust omavateks elupaikadeks (sh VEP-id, niidud
või märgalad) on kooslused Ura jõe kallastel ja
Luitemaa loodusalal, lõigu keskosas trassist u 100
m kaugusel olevad VEP-id ning trassilõigu
põhjaosas projekteeritava hoiuala kooslused, mis
jäävad trassist minimaalselt u 100 m kaugusele,
märkimist väärib ka endine turba-ala (kaitsealuse
taimeliigi kasvukoht) trassist idas lõigu lõunaosas.

Raudtee rajamisega kaasnev elupaikade kadu on
Asukohapõhiseid meetmeid ei seatud
võimalikult väike ja seotud vähemväärtuslike elupaikadega,
ajutiselt (ehitusaegselt) avalduv mõju on võimalikult kiirelt
taastuv.
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1.6 Elupaikade killustumine (sh
barjääriefektid)

Trassilõigu lõunaosa lõikub Lõuna-Pärnumaa
metsaelupaikade tuumikusse, mis on ülioluline
suurimetajate eluala ja liikumispiirkond, ka lõigu
põhjaosa ümbritsev metsaala on maakondliku
tähtsusega rohetuumalaks.

Elupaikade killustumise mõju populatsioonide elujõulisusele Trassivalikul arvestati rohestruktuuride
on nii lühi kui ka pikaajalises perspektiivis väike.
killustatuse ja barjääriefektidega, trassilõigu
valimisel konkreetseid asukohapõhiseid
meetmeid ei seatud

Trassivalikul elupaikade killustatust
Tarastatud raudteekoridor on tõkkeks, mis võib
vähendavaid asukohapõhiseid meetmeid ei killustada erinevate loomaliikide elupaiku ja
seatud
elupaigakomplekse. Raudtee negatiivne mõju avaldub
reaalse füüsilise tõkkena - raudtee täies ulatuses
tarastamisega lõigatakse läbi maismaaimetajate
liikumisteed, raudtee muldkeha on füüsiliseks
takistuseks kahepaiksetele ja roomajatele,
ebaõnnestunud lahendused võivad takistada veeelustiku ja poolveeliste liikide levikut. Rajatav
raudteekoridor koos rongiliiklusest tulenevate
häiringutega võib killustada ka teatud linnuliikide
(metsalindude) elupaiku. Elupaikade killustatuse osas
tuleb eelkõige arvestada lõigu lõunaosas suurimetajate
olulise liikumisalaga trassiäärse raba serval ja soistes
puistutes ning Vaskjõe põhjakaldal, kus on
suurimetajate liikumisvõimalustega arvestamine
esmatähtis piirkonnas välja kujunenud loomade
elupaikade ja liikumisalade hoidmiseks. Eelkõige lõigu
lõuna- ja põhjaotsas tuleb arvestada kahepaiksete
elupaikade killustatusega. Kuna trass ristub Reiu jõega,
tuleb selle puhul erilist tähelepanu pöörata veeelustikuga seotud killustatuse ärahoidmisele.

Antud lõigu osas tuleb rajada loomade läbipääsuks ökoduktid(4H-1.62, 4H-1.6-4) täiendavaks läbipääsuks tuleb Ura jõe sillale rajada
juurde ka roheriba, mis võimaldaks samuti loomade liikumist(4H-1.61). Veekogude ristete rajamisel tagada poolveeliste liikide ja
väiksemate maismaaloomade läbipääsudeks sobivad kallasrajad nii
Ura, Reiu kui Vaskjõel (4H-1.8-1, 4H-1.8-2 ja 4H-1.8-4), veeelustikuga tuleb eriti ettevaatlik olla Reiu jõel. Nii lõigu lõuna (Ura
jõe kaldaalad) kui põhjaosas (Vaskjõe põhjakallas) esinevas niiskes
metsas ja veekogude kallastel paiknevate kahepaiksete elupaikade
sidusise tagamiseks tuleb luua sobivad läbipääsud (4H-1.6-6...1B1.6.10).

1.7 Mõju põhjavee kvaliteedile

Põhjavesi on enamusel trassilõigust keskmiselt kuni Raudtee rajamise ja kasutamisega ei tohi kaasneda mõju
suhteliselt kaitstud. Alal levivad ilma olulise
põhjavee kvaliteedile.
põhjaveevaruta kihid. Trassikoridoris 2 puurkaevu.

Trassivalikul eelistati antud kriteeriumis
alternatiivi, mis kulgeb läbi vähemate
puurkaevude sanitaarkaitseala ning paremini
kaitstud põhjaveega alal. Konkreetseid
meetmeid trassivaliku etapis ei seatd.
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Põhjavee reostumise oht on suurem nõrgalt kaitstud
või kaitsmata põhjaveega lõikudes ning kaevude
vahetus läheduses. Antud lõigul on põhjavee kaitstus
parem. Sellest hoolimata võib läbi poorsete kivimite
reostus levida. Raudtee rajamisel või hooldamisel
kasutatava tehnika kütuse või muu kemikaali leke, mis
jõuab pinnasesse, liigub kõrge pinnasevee või sadevete
mõjul sügavamatesse pinnase horisontidesse ning võib
jõuda põhjavette. Tulemuseks on piirkonnas antud
põhjaveekihi veekvaliteedi muutus. Mõju olulisus sõltub
reostuse hulgast ning reoaine iseloomust. Pinnasel ning
põhjaveel on teatav isepuhastusvõime, samuti on mõju
kergemini leevenduv biolagunevate ainete puhul.

Projekteerimisetapis tuleb täpsustada, millised kaevud jäävad
rajatava raudteetrassi kaitsevööndisse või läbi milliste kaevude
sanitaarkaitseala trass kulgeb ning sõltuvalt piirkonna
hüdrogeoloogilisest situatsioonist hinnata, kas kaev on vajalik
likvideerida või teha ettepanek puurkaevu sanitaarkaitseala
vähendamiseks (4H-1.7-1; 4H-1.7-2). Kinnistute joogiveega
varustamine tuleb kaevu likvideerimisel või kaevu
kasutuskõlbmatuks muutumisel (veetasseme alanemine,
veekvaliteedi halvenemine) tagada muul moel.
Kui on vajalik põhjaveetaseme alandamine, tuleb seda teha selliselt,
et see ei mõjutaks negatiivselt looduskeskkonda (taimestikku ja
antud piirkonna kooslusi tervikuna).
Raudtee rajamisel tuleb kinni pidada kemikaalide ja kütuste
käitlemise nõuetest, samuti jälgida tehnika korrasolekut, et
vähendada pinnasereostumise ning seeläbi ka põhjavee reostumise
riski .

1.8 Mõju pinnavee kvaliteedile ja
liikumisele

Trassilõik kulgeb Ura, Reiu ja Vaskjõe ning trassilõik Raudtee rajamise ja kasutamisega seotud mõju piirkonna
ristub kõigi nimetatud vooluveekogudega. Maapind veerežiimile on neutraalne. Maaparandussüsteemid
on valdavalt tasane ning äravool piiratud, metsataastatakse senises funktsionaalsuses.
alad on valdavalt kuivendatud-kraavitatud, Reiu ja
Vaskjõe alamjooksul esineb üleujutusi. Trass jääb
kogu ulatuses valdavalt riigi poolt korrashoitavate
maaparandussüsteemide alale. Trassilõigu
läheduses olulisi suuremaid märgalasid ei esine,
samuti ei leidu olulisemaid seisuveekogusid.

Trassivaliku puhul on eeltingimuseks seatud,
et raudtee rajamisel peab olema tagatud
trassiäärsetel aladel praeguse veerežiimi
tagamine, sh MPS-ide säilimine, kaitstavatel
aladel üldjuhul ei tohi toimuda veerežiimi
muutmist (ka kuivendamist).
Vooluveekogudega ristumisel peab säilima
veekogude soodne seisund.

Konkreetseid, asukohapõhiseid meetmeid
ei seatud

Ebaõnnestunud tehnilise lahendusega raudteemulle
võib põhjustada ebasoovitavaid muutusi pinna- ja
pinnasevee tasemetes ning äravoolurežiimis, mis võib
omakorda mõjutada nii metsamaa metsanduslikku
kasutust kui muuta väljakujunenud ökosüsteemi
tasakaalu.
Raudtee mulde
ristumisel vooluveekogudega võib ebaõnnestunud
projektlahenduste puhul tekkida negatiivseid
suundumusi nii veekogude hüdromorfoloogilises
seisundis (sh voolurežiim, liigne voolukiirus,
kuivaperioodidel liigõhuke veekiht, põhjaerosioon) kui
vee-eelustiku liikumisvõimalustes.

Tagada trassile- ja selle vahetusse lähedusse jäävate
maaparandussüsteemide toimimine (piisava arvu ja suurusega
veejuhtmete viimine läbi raudteetammi), sellisena et trassi
rajamisega ei kaasneks muudatusi olemasolevas pinna- ja
pinnasevee tasemes ja liikumisstruktuurides. Ka kuivendamata
liigniisketes kohtades tuleb tagada pinnasevee liikumine läbi mulde.
Loodusobjektide piirkonnas tuleb tagada, et kuivendussüsteemide
ümberehitusel või nende trassist läbiviimisel ei kaasneks ka täiendav
kuivendamine. Trassiga ristuvate Keskkonnaregistri kohaste
vooluveekogude puhul tuleb risted lahendada selliselt, et oleks
kõikides oludes tagatud vooluvee juhtimine trassist läbi, selliselt et
ristest tulenevalt ei kaasneks olulisi muutusi veetasemetes,
voolukiirustes jt veekogu iseloomustavates parameetrites, vajalik on
tagada, et veekogu (looduslik või rajatav kivisest-kruusasest
materjalist) põhjastruktuur kulgeks läbi silla-truubi.

1.9 Mõju pinnasele ja reljeefile

Maapinna reljeef on kogu trassi alal tasane
Nii trassivalikul kui ka tehniliste lahenduste valikul
(lõunapoolses osas 5-10 m (Rabametsa rabas ka
eelistatakse lahendusi, mis mõjutavad pinnast ja reljeefi
>13 m); põhjapoolses osas kohati < 5 m). Enamus võimalikult vähe.
trassist jääb mereliste liivade leviku alale. Andmed
pinnakatte paksuse kohta on katkendlikud.
Lõunapoolses osas peaks pinnakatte paksus olema
enamasti 5-10 m vahemikus. Liivade all lamavad
jääjärvelised nõrgad savipinnased (viirsavi). Pärnu
maakonna ehitusgeoloogilise kaardi seletuskirja
andmetel muutub liiva paksus enamasti vahemikus
2-6 m ja nõrga viirsavi paksus vahemikus 3-15 m.
Kohati võib nõrkadel savipinnastel lasuv liivakiht
puududa, nii et savipinnased algavad vahetult
kasvukihi all. Trassiga lõikuvate jõgede läheduses ja
lammialal levivad jõesetted.

Trassivaliku etapis kriteeriumit mõju
pinnasele ja reljeefile eraldi kriteeriumina ei
arvestatud.

Meetmeid trassivaliku etapis ei seatud.

Pinnasetööde läbimõtlematu teostamine võib kaasa
tuua veerežiimi muutused ja mõjud elusloodusele.
Muutised reljeefis on raudtee rajamise puhul teatud
osas vältimatud, kuid piirduvad peamiselt trassi
kaitsevööndiga (kõrgemate viaduktide puhul mõnevõrra
laiemal alal).

Maakonnaplaneeringus eraldi meetmeid välja ei tuua. Projekteerimise
etapis on vajalik täpsustada geoloogilise uuringu raames trassilõigud
ja piirkonnad, kus on vajadus kavandada täiendavaid meetmeid.
Meetmete väljatöötamisel on vajalik lähtuda asukohapõhisest
ehitusgeoloogilisest situatsioonist ning maksimaalselt tagada
olemasoleva veerežiimi ja võimalikult suures osas reljeefi säilimine.

2.1 Müra

Seni valdavalt mürast mõjutamata elukeskkond,
Valdavalt on müratundlikud alad klassifitseeritavad II
üks ristumine märkimiväärse riigimaanteega (Valga -kategooria elamualadeks, mille puhul olemasolevate alade
Uulu IV klassi tee, 2013 AKÖL ca 2800).
taotlustase on 60 dB päeval ja 50 dB öösel. Toodud
välisõhu normtasemed on lähtepunktiks leevendavate
meetmete vaajduse hindamisel.

Trassivalikul toodi välja, et müra osas on
tegemist kõige väiksema negatiivse mõjuga
trassialternatiiviga, kuid leevendavad
meetmed on teatud piirkondades siiski
vajalikud.

Eskiisile on kantud võimalikud müra
konfliktalad, kus tuleb ette näha
mürakaitsemeetmed.

Valdavalt tegemist uue häiringuga seni
märkimisväärsest mürast mõjutama piirkonnas. Samas
on mürast mõjutatud eluhooneid lõigu (10,8 km) kohta
suhteliselt vähe, suur osa lõigust kulgeb läbi tihedalt
asustamata metsapiirkondade.
• Trassikoridoris (kõige kriitilisem tsoon) asub 4 eluvõi ühiskondlikku hoonet (0,4 hoonet/km),
• 500 m raadiuses asub 31 elu- või ühiskondlikku
hoonet (2,9 hoonet/km),
• 1 km raadiuses asub 98 eluhoonet (9,1 hoonet/km).

Teatud piirkondades tuleb ette näha mürakaitsemeetmed müratõkete
või muldvallide näol, meetmete maht lõigu kohta on suhteliselt
väike: müratõkkeseinte/vallide koondpikkus on suurusjärgus ca 2000
m.
Meetmete rakendamisel on võimalik tagada head elutingimused ehk
tervisekaitsenormidele vastav müratase elupiirkondades. Meetmed
4H-2.1-1 kuni 4H-2.1-5.

Täitmine
1. LOODUSKESKKOND

Mõju (sh kumulatiivsus)

2. KESKKONNATERVIS

2.2 Välisõhu kvaliteet

Raudtee rajamise ja kasutamisega ei tohi kaasneda
ülenormatiivset õhureostust
Vibratsiooni hindamisel lähtutakse Sotsiaalministri
17.05.2002.a. määrusega nr 78 „Vibratsiooni piirväärtused
elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning vibratsiooni
mõõtmise meetodid” kehtestatud nõuetest, mille kohaselt
ei tohi üldvibratsiooni korrigeeritud kiirenduse tase
olemasolevate elamute magamisruumides ületada järgmisi
väärtusi:
• päevasel ajal (07.00-23.00) - 0,0126 m/s2 (82 dB);
• öisel ajal (23.00-07.00) - 0,00883 m/s2 (79 dB).

Meetmeid ei seatud

Puudub

Meetmeid ei seata

Valdavalt tegemist uue häiringuga seni
märkimisväärselt mõjutamata piirkonnas, suur osa
lõigust kulgeb läbi tihedalt asustamata
metsapiirkondade.
• Trassikoridoris (kõige kriitilisem tsoon) asub 4 eluvõi ühiskondlikku hoonet (0,4 hoonet/km).

Vibratsiooni tekke vähendamine rööbastee tehnoloogiliste
lahendustega (massiivne ja elastne tugistruktuur, siledad
kontaktpinnad),
vajadusel lähimate hoonete välispiirete konstruktsiooni tugevdamine.

2.3 Vibratsioon

Seni valdavalt vibratsioonist mõjutamata
elukeskkond.

2.4 Elektro-magnetiline mõju

Olemasolev elektromagnetkiirgus seotud
olemasolevate kiirgusallikatega (elektriliinid,
raudteeside mastid, trafod)

Raudtee kasutamisega ei tohi kaasneda tervisele kahjulikku Meetmeid ei seatud
elektromagnetkiirgust. Valguse liigset hajumist ja mõju
tundlikele liikidele ja inimestele tuleb takistada.

Meetmeid ei seatud

Tõenäoliselt ei ole elektromagnetilise mõju vähendavate meetmete
Elektri- ja sidesüsteemide keskkonnamõju avaldub
rakendamine vajalik.
eelkõige läbi elektromagnetkiirguse. Raudtee
elektrirajatiste mõju on uuritud (ulatub varasemate
Rootsi näidete alusel kuni 10 m kaugusele objektidest).
Mõju tervisele on paljuski ebaselge ja raskesti
leevendatav.

3.1 Jäätmeteke ja käitlusvõimalused

Raudtee rajamisega ja kasutamisega seotud
jäätmeid ei teki

Jäätmeteke ja käitlusvõimalused on nii ehitus- kui
kasutusaegselt korraldatud selliselt, et jäärtmekogused on
minimaalsed ja jäätmekäitlus ei kahjusta inimese
elukeskkonda ja olulisi loodusväärtusi.

Meetmeid ei seatud

Puudub

Meetmeid ei seata

3.3 Õnnetuseoht

Alal valdavalt muu tee määratlusega väikese
liikluskoormusega maanteed, lisaks Valga-Uulu
põhimaantee. Eritasandilised ristumised
puuduvad. Ohtlikke- ja suurohuga ettevõtteid
piirkonnas ei paikne. Tundlikest aladest piirkonnas
Luitemaa looduskaitseala, Ura jõgi, kaitsealune Reiu
jõgi, Vaskjõgi,

Meetmeid ei seatud
Raudtee kasutamisega kaasnevad riskid on viidud
Trassivalikul arvestati õnnetuseohtu
miinimumini. Trassil on tagatud maksimaalses ulatuses
suurendavate objektide esinemist ja tagajärde
ulatust ja raskusastet kolmes tsoonis: I tsoon
ligipääs päästeautodele, et võimalike õnnetuste
- trassikoridori ala 350 m (175 m mõlemale
likvideerimine oleks operatiivne. Õnnetuste tagajärgede
raskus ja ulatus ei põhjusta ohtu inimeste elule, tervisele ja poole raudtee keskteljest). Veeremi rööbastelt
varale ega pikaajalist mõju looduskeskkonnale.
mahasõidul füüsiline oht, sh sissesõit
hoonesse. Kemikaaliõnnetuse puhul
arvestatakse eriti ohtliku alana, kus põlengust
lähtuv soojuskiirgus või ülerõhk võivad
põhjustada inimeste hukkumist ja ehitiste
kahjustusi. Võimalik doominoefekti tekkimine.
II tsoon - 500 m mõlemale poole raudtee
keskteljest. Arvestatakse ohtlike veostega
toimuda võiva õnnetuse ohtliku alana, kuhu
võivad ulatuda ohtlik soojuskiirgus,
plahvatuse ülerõhk ja killud.
III tsoon - 1000 m mõlemale poole raudtee
keskteljest. Arvestatakse kemikaaliõnnetuse
ohtliku alana, kus kemikaalilekkest lähtuva
aurupilve levikualal võib tekkida inimestel
tervisekahjustusi.

Mõju üksnes riskide realiseerumisel. Tagajärje
raskusaste erineb tsoonide lõikes:
• I tsoonis (trassikoridor, kõige kriitilisem tsoon) 4 eluja ühiskondlik hoone ning 7 kõrval- ja tootmishoonet;
• II tsoonis 31 elu- ja ühiskondlikku hoonet ning 44
kõrval- ja tootmishoonet;
• III tsoonis 98 elu- ja ühiskondlikku hoonet ning 144
kõrval- ja tootmishoonet. Trass ristub kahe
vooluveekoguga, millest ülesõit raudtee silla kaudu.
Õnnetuse korral võimalik veekeskkonna reostus.

Meetmeid ei seata

4.1 Elutingimused

Lõik 4H läbib valdavalt hajusa asustusega
piirkonda, läbides ühes asukohas olemasolevat
Rabaküla küla. Lähim majapidamine jääb ligikaudu
100 meetri kaugusele trassist (KM 4,2). Tegemist
on avatud maastikuga. Lõik möödub Metsaääre
külast, lähim majapidamine jääb ligikaudu 400
meetri kaugusele trassist (KM 5,0-5,5)

Raudtee mõjutab inimese elutungimusi võimalikult vähe

Osa suuremast võrdlusgrupist. Võrdlusgrupid
ei ole täielikult võrreldavad, kuna läbivad nii
Pärnu linna kui maaasulaid

Meetmeid ei seatud

Elukeskkonna kvaliteedi langus võib tuleneda
Mõju leevendamine toimub müra ja vaadeldavust vähendavate
subjektiivsetest hinnangutest raudtee tajutavale
meetmetega
lähedusele ning objektiivsetest muutustest keskkonnas.
Objektiivsete tingimuste leevendamine toimub
vaadeldavuse kontekstis ning müra leviku piiramisega.

4.2 Kohalik identiteet ja 4.4
Kogukonna taluvusvõime

Lõik 4H läbib valdavalt hajusa asustusega
piirkonda, läbides ühes asukohas olemasolevat
Rabaküla küla. Lähim majapidamine jääb ligikaudu
100 meetri kaugusele trassist (KM 4,2). Tegemist
on avatud maastikuga. Lõik möödub Metsaääre
külast, lähim majapidamine jääb ligikaudu 400
meetri kaugusele trassist (KM 5,0-5,5).
Teadaolevaid olulisi sihtpunkte lõigu läheduses ei
paikne.

Kogukonnad on kohanenud raudtee olemasoluga

Osa suuremast võrdlusgrupist. Võrdlusgrupid
ei ole täielikult võrreldavad, kuna läbivad nii
Pärnu linna kui maaasulaid

Meetmeid ei seatud

Piirkonna tajutav identiteet võib teiseneda Rabaküla
küla piirkonnas. Mõju tajumine olulisena sõltub
subjektiivsetest hinnangutest ning keskkondliku
identiteedi olulisusest. Mõju leevendamine on võimalik
meetmetega, mis vähendavad raudtee tajutavat
kohalolu - mürataset ning vaadeldavust.

Mõju leevendamine toimub müra ja vaadeldavust vähendavate
meetmetega

4.3 Rahvastiku areng

Piirkond, kus rahvaarv on valglinnastumise perioodil Rahvaarvu suurenemine ei pöördu rahvaarvu vähenemiseks
suurenenud

Meetmeid ei seatud

Rahvastikuprotsessid sõltuvad arengutest laiemal
territooriumil

Mõju leevendamine toimub müra ja vaadeldavust vähendavate
meetmetega

Trassivalikul toodi välja, et tegemist on kõige
väiksema negatiivse mõjuga
trassialternatiiviga, kuid leevendavate
meetmete vajadust tuleb teatud piirkondades
siiski analüüsida.

3. EHITATUD KESKKOND
Meetmeid ei seatud

4. KOGUKONNA JÄTKUSUUTLIKKUS

5. JUURDEPÄÄS
5.1 Liikumis-võimalused, barjäärid

Liikumisvõimalused on tagatud kindlasti riigimaanteedel ja
enamikul kohalikel teedel. Juurdepääs tagatakse kõigile
kinnistutele

5.2 Kohaliku rongiliikluse
rakendamise võimalused raudtee
vaba läbilaskevõime ulatuses

Kavandatud kiirraudtee arvestab võimaluste piires kohaliku Lõik on osa pikemast alternatiivist, mille
rongiliikluse võimaluse ja vajadustega
puhul tekib põhimõtteline võimalus arendada
välja kohalik reisirongiliiklus Pärnu
kavandatud peatuse toel

Mõju puudub

Lõik on osa pikemast alternatiivist. Olulist
erinevust ei olnud alternatiivide vahel
võimalik välja tuua, kuna mõlema
realiseerimisel kaasneks võrreldaval määral
liikumisbarjääride teket

Juurdepääsud tagatakse kõigile kinnistutele Raudtee tektitab liikumisbarjääri Rabaküla külas.
Raudtee läheduses ei paikne teadaolevaid olulisi
sihtpunkte

Näidatakse trassist läbipääsud ja ühendusteed. Meetmed 4H-5.1-1
kuni 4H-5.1-6.

6. VARA
6.1 Ehitised lähinaabruses

Trassikoridoris paikneb elu- ja ühiskondlikke
hooneid 4 ning kõrval- ja tootmishooneid 7.

Ehitisi paikneb raudtee võimalikus mõjualas võimalikult
vähe

Lõik on osa pikemast alternatiivist. Olulist
Meetmeid ei seatud
erinevust ei olnud võimalik välja tuua, kuna
mõju erineb linnalises ja maalises keskkonnas

Ehitisteni võib ulatuda ülenormatiivne müra või
vibratsioon; vajalik võib olla hoonete võõrandamine.

Raudtee on paigutatud selliselt, et mõju ehitistele oleks minimaalne.
Võimalike mõjude leevendamine toimub müra ja vibratsiooni levikut
piiravate meetmetega, mille täpne lahendus selgub projekteerimise
etapis.

6.2 Kinnistute väärtus - elamumaa

Ühekilomeetrilises koridoris paikneb 15,6 ha
elamumaad.

Elamumaa kinnistute väärtus ei vähene

Lõik on osa pikemast alternatiivist. Olulist
erinevust ei olnud võimalik välja tuua, kuna
mõju erineb linnalises ja maalises keskkonnas

Võimalik elamumaa turuväärtuse langus võib johtuda
raudteega kaasnevatest keskkonnahäiringutest.

Mõju leevendamine toimub müra ja vaadeldavust vähendavate
meetmetega

6.3 Kinnistute väärtus- muud maa
otstarbed

Kuna raudtee antud asukohas puudub, ei ole
tänane maakasutus välja kujunenud raudtee
võimalusi arvestades.

Muu sihtotstarbega kinnistute väärtus väheneb võimalikult
vähe (või suureneb võimalikult palju)

Lõik on osa pikemast alternatiivist, mille
puhul tekib tõenäoliselt võimalus arendada
välja Pärnu kaubajaam.

Planeeringus on vajalik tingimuste määratlemine, millistel tingimustel
Potentsiaalne positiivne mõju (maa väärtuse
suurenemine) sõltub täiendavate maha- ja pealesõitude on võimalik raudteele täiendavate peale-mahasõitude rajamine
võimaldamisest ning nende rajamise otstarbekusest.

7. MAAKASUTUSE STRUKTUUR
7.1 Asustuse struktuur

Asustus on kohanenud raudtee olemasoluga

Muutused asustuse struktuuris sõltuvad arengutest
laiemal territooriumil
Raudtee rajamisel jääb kasutusest välja
põllumajanduslik maa

Planeeringus on vajalik keskkonnatingimuste ja piirangute
kirjeldamine, mis kaasnevad raudteega külgnevale
põllumajandusmaale

7.2 Maa põllumajanduslik kasutus

Raudteerajatiste alla jääb 6,6 ha haritavat maad

Maa põllumajanduslik kasutus säilib võimalikult
muutumatuna

7.3 Põllumajandus-maade
terviklikkus

Lõik 4H puhul tekib ühes asukohas olukord, kus
raudtee tekitab barjääri eeldatavasti tervikuna
haritava maa kasutamisel

Põllumaa säilib võimalikult terviklikuna

Meetmeid ei seatud

Kaasneda võivad täiendavad kulud maa harimisel

Maakonnaplaneeringu koostamise käigus on eraldi tähelepanu
pööratud ülepääsude asjakohasele paigutamisele, vähendamaks
ligipääsude raskendamist põllumajandusmaale

7.4 Maa metsamajanduslik kasutus

Raudteerajatiste alla jääb 41,2 ha metsamaad

Maa metsamajanduslik kasutus säilib võimalikult
muutumatuna

Meetmeid ei seatud

Raudtee rajamisel jääb kasutusest välja metsamaa

Planeeringus on vajalik keskkonnatingimuste ja piirangute
kirjeldamine, mis kaasnevad raudteega külgnevale metsale

7.5 Maavarad
7.6 Taristu

Vaadeldav trassilõik maardlaid ei läbi.
Raudteetrasside ehitamisega mõjutatud alal ja selle
mõjupiirkonnas on rajatud inimese elutuegevust ja
majandustegevust toetav taristu. Näiteks hajaasustusaladel on põllu- ja metsamaadel maadel
rajatud veereziimi säilitav taristu- kraavid, drenaaz
jne.

Meetmeid ei seatud
Juurdepääs ja kättesaadavus tagatakse kõigile
maavaradele,
kus kõigil
juurdepääs
on raudteejarajamisest
Risted
on tagatud
riigimaanteedel
enamikul
Raudteetrass läbib nii olemasoleva taristuga
kohalikel teedel. Juurdepääs tagatakse kõigile kinnistutele, alasid nii tihe- kui ka hajaasustuses
kus juurdepääs on raudtee rajamisest tulenevalt takistatud.

Meetmeid ei seatud

Puudub
Meetmeid ei seata
Raudtee rajamisega on võimalik mõjutada olemasolevat Seatud meede: taristu funktsionaalsus tuleb oskusliku
taristut. Näiteks põllu- ja metsamaadel on võimalik, et projekteerimisega täielikult tagada kõikides lõikudes.
raudtee rajamisel mõjutatakse veereziimi säilitav
taristu toimimist- kraavid, drenaaz jne.

7.7 Mõju kohalikule
majanduskeskkonnale

Raudteetrassi lähedusse ei jää teadaolevalt
kohaliku majanduse seisukohalt olulisi asukohti.

Meetmeid ei seatud

Raudteetrassi lähedusse ei jää teadaolevalt kohaliku
majanduse seisukohalt olulisi asukohti.

Meetmeid ei seata

8.1 Kultuuri-mälestised

Kultuurimälestisi lõigul 4H ei esine

Meetmeid ei seatud

Puudub

Meetmeid ei seata

Seatud meede: ala vajab inspekteerimist.
Täitmine: täidetakse edasistes etappides,
enne ehitustööde toimumist.

Juhul, kui pinnases leidub arheoloogilisi väärtusi ning
need hävivad, kaasneb oluline negatiivne mõju.

Raudteetrassi lähedusse ei jää teadaolevalt
kohaliku majanduse seisukohalt olulisi
asukohti.

8. KULTUURIKESKKOND/CULTURAL ENVIRONMENT
Lähtepunktiks on eelistatud olukord, kus mälestis säilib
Erinevusi võrreldavate trasside vahel polnud.
kahjustamata kujul algses asukohas (sh arheoloogiapärand
säilib
pinnases on
puutumata),
vaadeldavana
olulistelt
8.2 Kaardistamata arheoloogiapärand Lõik 4H läbib kahte arheoloogiliselt huvipakkuvat
Lähtepunktiks
eelistatud olukord,
kus arheoloogiapärand
Erinevusi võrreldavate trasside vahel polnud.
ala - lõikumiskohad Reiu jõe ja Vaskjõega ning võib säilib pinnases kahjustamata kujul. Arheoloogiliste
läbida täpsemalt lokaliseerimata inimluude
väljakaevamiste näol on tegemist destruktiivse
leiukohta Silla külas.
uurimismeetodiga, mis tahes-tahtmata lõppkokkuvõttes
hävitab objekti ja mille käigus läheb paratamatult mingi
osa infot ka kaduma (vt arheoloogi eetilised põhimõtted).

8.3 Väärtuslik maastik ja miljöö

Väärtuslikke maastikke ega miljööväärtuslikke
alasid 4H ei läbi.

Eelistatud on olukord, kus maastik/miljööala säilib
võimalikult terviklikult ja säilivad väärtusi moodustavad
põhistruktuurid. Juhul, kui kaasneb häiring, on leevendava
asjaoluna käsitletud asustusest eemale ja/või metsasele
alale jäämist, kuivõrd sel juhul on muutuse nö pidevas
mõjuväljas olevaid inimesi vähem. Kattuvaid
maastikuväärtusi (nt väärtmaastiku alal eraldi määratletud
väärtstruktuurid) on käsitletud koos, st ühe väärtusena.

Erinevusi võrreldavate trasside vahel polnud.
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Puudub
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8.4 Visuaalsed aspektid

Vadavalt metsane, vähese liiklusega kruusateedega
ala. Asustust esineb Reiu jõe ületuskoha piirkonnas,
Vaskjõe ületuskoha piirkonnas. 4H lõikub
põhimaantee E67 trassiga (Pärnu suur ümbersõit,
maanteetrassi asukoht määratletud kehtivas
maakonna teemaplaneeringus)

Eelistatud on olukord, kus eluhoonete juurest avanevaid
vaateid ei mõjutata. Võrdluses, kus kõikide võrreldavate
trassivariantide puhul mõjutatakse vaateid eluhoonete
juurest, ei ole eelistust välja toodud, kuivõrd tegelik
visuaalse mõju olulisus sõltub subjektiivsetest
hinnangutest. Üksikute hajaasustuses paiknevate elamute
juurest avanevate vaadete muutumine võib tunnetuslikul
tasandil olla tugevam häiring kui muutus tihedas
linnakeskkonnas, kus mõjutatavaid vaatajaid on arvuliselt
rohkem. Samas on kindlasti ka tiheasustusaladel inimesi,
keda tunnetuslikult häiriks olulisel määral isegi
olemasolevasse raudteekoridori lisanduv rajatis. Eelnevast
tulenevalt on eeldatud, et juhul, kui eluhoonete juurest
avanevaid vaateid mõjutatakse, kaasneb igal juhul
visuaalne häiring, sõltumata mõjutatavate vaatajate
arvust.

Erinevusi võrreldavate trasside vahel polnud.
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Tingimustena seletuskirjas antakse vajalik sisend järgnevatesse
Raudtee rajamisega kaasnev visuaalne muutus on
etappidesse, vt edasiste etappide meetmed. Meetmed nr 4H-8.4-1,
eeldatavasti selgelt tajutav Reiu jõe ületuskoha
4H-8.4-2 ja 4H-8.4-3
piirkonnas paiknevate elamute juurest. Lähemate
elamuteni veidi üle 100 m, varjav haljastus raudtee
ääres puudub. Osaliselt leevendab häiringut tõenäoliselt
jõeäärne haljastus, samuti vahetult elamute ümber olev
haljastus. Mõjutatavate elanike kui kõige tundlikuma
vaatajagrupi arvukus on väike, kuid olulise negatiivse
mõju esinemine on võimalik, sõltudes elanike
subjektiivsetest hinnangutest. Vaskjõe ületuspiirkonnas
on maastik haljastusega liigendatud ning elamute
juurest avanevates vaadetes muutus seetõttu
eeldatavalt ebaoluline.
Lõikumine põhimaantee E67 kavandatud trassiga on
täpsemalt lahendamata. Eeldatavalt siiski olulist
negatiivset visuaalset mõju ei esine, kuivõrd tegemist
on metsase, suletud vaadetega alaga, asustus
läheduses puudub. Potentsiaalsete maanteel liikujate
jaoks saab kujunev vaade olla suhteliselt lühike ja
seetõttu selle kvaliteet vähem oluline, kuivõrd tegemist
on kurvikohaga.
Visuaalne mõju on üheks aspektiks enamiku
kultuuriväärtuste puhul (kriteeriumi nr 8
alaktriteeriumites), samuti kogukonna jätkusuutlikkuse
(kriteeriumi nr 4 alakriteeriumites) puhul.

8.5 Muu kriitilise või tähelepanu
vajava iseloomuga kultuuripärand

Muu kriitilise või tähelepanu vajava iseloomuga
kultuuripärandi objektid lõigul 4H puuduvad.

Eelistatud on olukord, kus pärand säilib kahjustamata kujul Erinevusi võrreldavate trasside vahel polnud.
algses asukohas. Arvestatud on eelkõige allikmaterjalides
nimetatud väärtuslike struktuuridega, st nt
maaehituspärandi puhul üldjuhul hooned ja hoov, XX
sajandi arhitektuuripärandi puhul hoone või vastavalt
registris nimetatule hoonete grupp või terve asula.
Arvestatud on raudtee kaitsevööndi alasse, suurema
ulatusega väärtuste puhul ka trassikoridori nihutamisruumi
sisse jäävate objektidega (sõltuvalt üksikjuhust). Kuivõrd
XX sajandi arhitektuuripärandi objektide täpne paiknemine
ei ole registri põhjal üheselt tuvastatav, on neil juhtudel
üldistatult hinnatud, et kui antud lõigul puuduvad
lammutatavad hooned ja/või trass möödub hoonestatud
aladest eemalt, siis eeldatavalt mõju objektile puudub.

Meetmeid ei seatud
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8.6 Muu leevendatava iseloomuga
kultuuripärand

Muu leevendatava iseloomuga kultuuripärand lõigul Lähtepunktiks on eelistatud olukord, kus kõik objektid
Erinevusi võrreldavate trasside vahel polnud.
4H puudub.
säilivad algsel kujul oma asukohas. Hinnangute andmisel
pärandi kahjustamise olulisusele on silmas peetud
muuhulgas Rail Baltic maakonnaplaneeringute eesmärki.
Eesmärgi kohaselt on trassivalikul aluseks eelkõige riigi
huvid ning kohalikest huvidest lähtutakse väljavalitud trassi
osas mõjude leevendamisel ja tasakaalustatud detailsema
lahenduse väljatöötamisel. Samuti on arvestatud
leevendusvõimaluste rakendatavusega ning pärandi
registreerimisel seatud eesmärkidega (nt pärandkultuuri
puhul on eesmärgiks eelkõige teabe säilitamine).
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Ehitusetapp
Meetmed

Täitmine

Mõju (sh kumulatiivsus)

Kasutusetapp
Meetmed

Täitmine

Mõju (sh kumulatiivsus)

Meetmed

Ehitusetapp
Etapp

Olemasolev olukord

Taotlustase

Kriteerium
1.2 Natura 2000 võrgustiku alad

Maakonnaplaneeringu lahendus

Trassivalik
Täitmine

Trassilõik ristub Reiu jõe loodusalaga ning
läbib Pärnu loodusala piki sellest välja
tsoneeritud endist raudteetammi

1.3 Suremus

Mõju (sh kumulatiivsus)

Meetmed

Raudtee ehitamine ja kasutamine tuleb läbi viia selliselt, et nii
otsene kui kaudne oluline ebasoodne mõju Natura 2000
võrgustikku kuuluvate alade kaitse-eesmärkidele ja alade
terviklikkusele oleks välistatud.

Trassivalikus on lähtutud esialgsest eskiisist, mille kohaselt raudtee ning
sellega seotud taristu on võimalik Pärnu loodusalal rajada endisele
raudteetrammile sellisena, et ei ole vajalik olemasoleva koridori
laiendamine, va õgvendus kagunurgas, ning on rakendatavad meetmed
killustatuse vähendamiseks

Nimetatud tingimustega on põhimõtteliselt
arvestatud (planeeringueskiisi täpsusastmes)

Pärnu loodusalal raudtee rajamine olemasolevasse
trassikoridori otseselt koridoriäärseid elupaigatüüpe ei
mõjuta, avalduda võivad kaudsed mõjud, kaasa
arvatud killustatus. Raudtee ristumisel Reiu jõe
loodusalaga võib ebaõnnestunud projektlahenduste
puhul tekkida negatiivseid suundumusi nii veekogude
hüdromorfoloogilises seisundis (sh voolurežiim, liigne
voolukiirus, põhjaerosioon), mis otseselt rikuvad veeelupaiga kvaliteeti kui vee-eelustiku
liikumisvõimalustes, samuti võib lahendus rikkuda
kaldastruktuure.

Pärnu loodusala (4D-1.2-1) läbimisel tuleb
raudtee ning sellega seotud taristuelementidega
jääda väljatsoneeritud koridori piiresse, välja
arvatud õgvendus kaguotsas ning Reiu taimla
tee ristel, mis otseselt ei mõjuta ala
kaitseväärtusteks olevaid elupaiku. Vältida tuleb
veerežiimi mõjutamist, sh kuivendamist.
Trassiga külgnevatel aladel ei tohi teostada
raudtee kaitsevööndis puude raiet, üksikpuid
võib raiuda erandjuhul. Ehkki ala pole oluline
suurimetajate liikumisala, on ala terviklikkuse
säilitamiseks vajalik leida erilahendusi
tarastamisele. Reiu jõega riste (4H-1.2-3)
tehnilise lahendusega tuleb tagada, et sild ega
selle rajamine ei mõjutaks jõe
hüdromorfoloogilist seisundit ning seeläbi
ökoloogilist seisundit. Välistada tuleb jõe
kitsendamist, tõkestamist, veevoolu
katkestamist, jõesängi ja kaldastruktuuri
rikkumist. Reiu jõe puhul tuleb arvestada
üleujutuste esinemisega. Soovitav on
rakendada sillalahendust, mis võimaldab
säilitada kaldavööndi struktuuri ning tagab nii
pool-veeliste, kui ka maismaaimetajate
liikumisteed. Välistada tuleb setete kandumine
jõkke (otsestel ehitustöödel,
kuivendussüsteemide rekonstrueerimisel).
Vältida ehitustegevust suurvete perioodil ning
jõesilmu ja lõhilaste rände ja kudeperioodil.

Populatsiooni elujõulisuse seisukohalt ei tohi raudteel, seotud
taristul ja seal toimuval liiklusel olla olulist mõju populatsiooni
elujõulisusele raudtee piirkonnas.

Trassivaliku etapis suremust kriteeriumina ei arvestatud, antud ulatuses
on see seotud kriteeriumitega elupaigakadu ja elupaikade killustatus.
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Kokkupõrked rongidega ning raudteega seotud
taristuga on esmaseim ning otseseim transpordi
negatiivne mõju, suurimetajatega kokkupõrgete
ärahoidmiseks, mis võivad ka tekitada kahjustusi
rongile, on nähtud ette raudtee tarastamine. See
omakorda avaldab olulist negatiivset mõju
loomapopulatsioonidele, juhul kui ei tagata loomadele
sobivaimatesse asukohtadesse piisaval hulgal
läbipääse (kriteerium 1.6). Minimeerimaks elupaikade
killustatusest tulenevaid olulisi probleeme
väikeimetajate populatsioonides, on loodusuuringus
esitatud soovitus rajada raudtee tarastus sellisena, et
see oleks väikeimetajatele läbitav, omakorda see aga
suurendab väikeloomade suremust trassil. Lisaks
otsesele kokkupõrkele liikuva rongidega võivad teatud
elustikurühmad, eelkõige linnud, saada viga ka
kokkupõrgetes muu raudteega seotud taristuga võrkaedadega, elektriliinidega. Ebaõnnestunud
lahendused võivad põhjustada ka teiste
loomarühmade suremust (nt kahepaiksed). Antud
lõigu puhul tuleb kokkupõrgete ohuga arvestada
eelkõige Pärnu loodusala piirkonans, kus on soovitatav
loobuda tarastamisest.

Antud lõigus on soovitav rakendada raudtee
tarastamisel Pärnu loodusala lõigus
kompromisslahendust, mis vähendaks ala
killustatust ning võimaldaks loomadel raudteed
ületada.Pärnu loodusala lõigus raudtee
tarastamisel erilahendusele (st raudtee on
ohutuse tingimustele vastavalt osaliselt piiratud,
kuid mitte selliselt, mis täielikult katkestaks ka
suurimetajate liikumisvõimlused) jõudmine
suurendab suurimetajjate ja rongi
kokkupõrkeohtu, suremus antud lõigus siiski ei
ole oluline, kune see lõik ei ole niivõrd oluliseks
loomade liikumisteeks. Antud lõigul on kindlasti
asjakohane kaaluda trassilõiguga seotud audiovisuaalsete märgiste rakendamist. Linnustikuga
seotud kokkupõrgete vältimiseks rakendada
Pärnu Maastikukaitseala lõigul raudtee taristu
(kontaktliinid) märgistamist (4D-1.3-1)

Eelkõige ehitustöödega kaasneb erakordne inimeste ja
masinate liikumisintensiivsus ja müra. Lindude jaoks
on tegemist ajutise, ent väga tugeva häiringuga.
Pesitsusperioodil tooks see suure tõenäosusega kaasa
territooriumide hülgamise paljude liikide poolt.
Häiringute mõju võib avalduda ka peale raudtee
valmimist, kui raudtee hooldusega kaasnev
inimkoormus võib põhjustada häirimist, mille suhtes
on eriti tundlikud kanalised ja röövlinnud.
Raudteeliikluse müra võib olla ohuteguriks, kuid on
näiteid kus ka häiringutundlikud liigid on edukalt
raudtee- ja maanteemüraga kohanenud. Teostatud
trassiõgvendus viis trassi must-toonekure pesapaigast
küll mõnevõrra eemale, siiski on trass siiski piisavalt
lähedal (u 650 m).

Trassi kavandamisel tuleb arvestada, et
linnustikuliselt olulistes lõikudes (4D-1.1-1 ja 4D1.4-2) tuleb ehitustööde teostamist vältida
linnustiku pesitsusperioodil, sel perioodil tuleb
vältida ka olulisemate hooldustööde teostamist.
Soovitus on vältida ka eelnimetatud piirkondade
kõrval mujal metsamaadel trassi rajamisega
seotud raietöödest kevadise raierahu perioodil
(15. aprillist 15. juunini). Projekti kavandamisel
tuleb häiringute esinemisega arvestada musttoonekure pesapaigale (4D-1.4-1). Eelkõige
ehitustöödega seotud häiringutega tuleb
arvestada ka Pärnu maastikukaitsealal (4D-1.42).

Antud lõigu puhul on oluline elupaikade kadu seotud
eelkõige Pärnu maastikukaitseala lõiguga. Jäädes
raudteega trassikoridori ei kaasne olulist otsest
negatiivset mõju metsaelupaikadele, arvestada tuleb
kaitseala elustikuga. Kaitseala elustikust on oluliseks
liigiks kivisisalik, kelle olulised elupaigad paiknevad
just trassilt välja tsoneeritud koridoris. Pärnu
maastikukaitseala on ka oluline metsalinnustiku
elupaik, kuid sellele ei kaasne olulist mõju raudtee
rajamise ja kasutusega. Trassi lõunaosas olulisi
looduslikke elupaiku ei leidu.

Pärnu loodusala ja maastikukaitseala (4D-1.2-1
ja 4D-1.5-1) läbimisel tuleb raudtee ning sellega
seotud taristuelementidega jääda
väljatsoneeritud koridori piiresse, välja arvatud
õgvendus kaguotsas, mis otseselt ei mõjuta
väärtuslikke elupaiku. Vältida tuleb veerežiimi
mõjutamist. Trassiga külgnevatel aladel ei tohi
teostada raudtee kaitsevööndis puude raiet,
üksikpuid võib raiuda erandjuhul. Trassi
rajamisel endisele raudteetammile tuleb
taastada-rajada raudteeservadesse kivisisaliku
uued elupaigad, arvestada tuleb ka linnustiku
kaitsenõuetega (4D-1.5-2... 4D-1.5-3)

Vastavalt loodusuuringule on antud lõigus
olulisimaks luua loomade läbipääsud Reiu jõe
kallastele (rajada kõrge ja laiade kallasradadega
sild (4D-1.6-1)). Pärnu loodusala oluliseks
loomade liikumisalaks ei ole, kuna aga on
tegemist ühtlase metsamaastikuga leidub seal
ka nii suurimetajate elupaiku kui liikumisteid
(eelkõige metskits), mis ristuvad juba praegu
elupaiku killustava Via Baltica maanteega.
Vajalik on tagada lahendused Pärnu
maastikukaitseala ja selle elustiku elupaikade
killustatuse vähendamiseks - hoida trass
võimalikult kitsas, leida kompromisslahendus
tarastamisel, rajada kivisisaliku tarbeks eri
läbipääsud (4D-1.5-2). Maastikukaitseala lõigul
ökodukti või muu kahetasandilise riste rajamine
ei ole otstarbeks (eriti arvestades koosmõjuga
olemasoleva maanteega ning maantee
arendamise perspektiividega) ning on
kaitseväärtuste paiknemise tõttu ka
komplitseeritud, seega on vajalik
kompromisslahendus, mis tagaks piisaval
tasemel inimturvalisuse, kuid võimaldaks ka
suurimetajate liikumise (4D-1.6-2).

Teostatud trassiõgvendus viis trassi pesast eemale, vähendades seega ka Trassiõvendus positiivse mõjuga mustHäiringutundlike liikide elupaikade puhul tuleb viia müra
toonekure pesitsuspaiga suhtes
ehitusaegne ja kasutusaegne teke miinimumini. Kaitsealuste liikide häiringuid.
elupaikades tuleb saavutada müratasemeks 55dB. Raudtee
valgustus ei oma olulist mõju kaitsealustele liikidele.

1.4 Häiringud

Trassilõigu lõunaosa möödub musttoonekure pesapaigast, häiringutega tuleb
arvestada ka Pärnu maastikukaitseala
lõigus, kus esineb ka mitmeid kaitsealuste
linnuliikide elupaiku.

1.5 Elupaikade kadu

Raudtee rajamisega kaasnev elupaikade kadu on võimalikult väike
Lõik kulgeb kulgeb taas valdavalt
ja seotud vähemväärtuslike elupaikadega, ajutiselt (ehitusaegselt)
metsamaastikus, mida lõikab Reiu jõgi,
avalduv mõju on võimalikult kiirelt taastuv.
mille kallastel on ka põllumajandusmaid
ning inimasustust. Vastavalt Corine
maakattetüpoloogiale on trassilõigu 50 m
laiuses otsese ja vältimatu negatiivse mõju
tsoonis järgmine maakate - okasmetsad 21
ha, segametsad - 2 ha, erinevad
põllumajandusmaad - 5 ha. Lõigu lõunaosa
metsades ja Reiu jõe kallastel olulist
looduslikku väärtust omavaid kooslusi ei
esine. Lõigu põhjaosa aga läbib Pärnu
loodusala/maastikukaitseala, mille puistud
on nii erinevate metsalindude elupaigaks kui
laiguti väärtuslikeks metsaelupaikadeks.
Endine raudteetrassikoridor looduslikku
väärtust ei oma, välja arvatud trassil olevail
liivikutel esinevad väga olulised kivisisalike
elupaigad.

1.6 Elupaikade killustumine (sh
barjääriefektid)

Lõigu piires kulgeb peamine suurloomade
Elupaikade killustumise mõju populatsioonide elujõulisusele on nii Trassivalikul arvestati rohestruktuuride killustatuse ja barjääriefektidega, Trassivalikul elupaikade killustatust vähendavaid
liikumisala Reiu jõe kallastel, samuti jõe
lühi kui ka pikaajalises perspektiivis väike.
trassilõigu valimisel konkreetseid asukohapõhiseid meetmeid ei seatud
asukohapõhiseid meetmeid ei seatud
idakalda metsades. Pärnu loodusala iseenesest oluliseks suurimetajate
liikumisalaks ei ole, kuid tegemist on ühtse
metsamaastikuga (maakondlik tuumala T8),
kus liigub ka suurimetajaid (eelkõige
metskits), kellega kokkupõrkeid on
võrdlemisi sageli esinenud ViaBaltica
maanteel Pärnu linna piiri piirkonnas.
Maastikukaitseala ja raudteetrassiga seotud
oluliseks elupaigaks on aga endisel
raudteetammil olevad kivisisaliku elupaigad.

Tarastatud raudteekoridor on tõkkeks, mis võib
killustada erinevate loomaliikide elupaiku ja
elupaigakomplekse. Raudtee negatiivne mõju avaldub
reaalse füüsilise tõkkena - raudtee täies ulatuses
tarastamisega lõigatakse läbi maismaaimetajate
liikumisteed, raudtee muldkeha on füüsiliseks
takistuseks kahepaiksetele ja roomajatele,
ebaõnnestunud lahendused võivad takistada veeelustiku ja poolveeliste liikide levikut. Rajatav
raudteekoridor koos rongiliiklusest tulenevate
häiringutega võib killustada ka teatud linnuliikide
(metsalindude) elupaiku.

1.7 Mõju põhjavee kvaliteedile

Põhjavesi on enamusel trassilõigust
Raudtee rajamise ja kasutamisega ei tohi kaasneda mõju põhjavee Trassivalikul eelistati antud kriteeriumis alternatiivi, mis kulgeb läbi
suhteliselt kaitstud. Alal levivad ilma olulise kvaliteedile.
vähemate puurkaevude sanitaarkaitseala ning paremini kaitstud
põhjaveevaruta kihid ja poorsete kivimite
põhjaveega alal. Konkreetseid meetmeid trassivaliku etapis ei seatud.
põhjaveekihid. Trassikoridoris 3 puurkaevu.

Põhjavee reostumise oht on suurem nõrgalt kaitstud
Projekteerimisetapis tuleb täpsustada, millised
või kaitsmata põhjaveega lõikudes ning kaevude
kaevud jäävad rajatava raudteetrassi
vahetus läheduses. Antud lõigul on põhjavee kaitstus kaitsevööndisse või läbi milliste kaevude
parem. Sellest hoolimata võib läbi poorsete kivimite
sanitaarkaitseala trass kulgeb ning sõltuvalt
reostus levida. Raudtee rajamisel või hooldamisel
piirkonna hüdrogeoloogilisest situatsioonist
kasutatava tehnika kütuse või muu kemikaali leke, mis hinnata, kas kaev on vajalik likvideerida või teha
jõuab pinnasesse, liigub kõrge pinnasevee või
ettepanek puurkaevu sanitaarkaitseala
sadevete mõjul sügavamatesse pinnase horisontidesse vähendamiseks (4D-1.7-1; 4D-1.7-2; 4D-1.7ning võib jõuda põhjavette. Tulemuseks on piirkonnas 3). Kinnistute joogiveega varustamine tuleb
kaevu likvideerimisel või kaevu
antud põhjaveekihi veekvaliteedi muutus. Mõju
kasutuskõlbmatuks muutumisel (veetasseme
olulisus sõltub reostuse hulgast ning reoaine
alanemine, veekvaliteedi halvenemine) tagada
iseloomust. Pinnasel ning põhjaveel on teatav
muul moel.
isepuhastusvõime, samuti on mõju kergemini
Kui on vajalik põhjaveetaseme alandamine,
leevenduv biolagunevate ainete puhul.
tuleb seda teha selliselt, et see ei mõjutaks
negatiivselt looduskeskkonda (taimestikku ja
antud piirkonna kooslusi tervikuna).
Raudtee rajamisel tuleb kinni pidada kemikaalide
ja kütuste käitlemise nõuetest, samuti jälgida
tehnika korrasolekut, et vähendada
pinnasereostumise ning seeläbi ka põhjavee
reostumise riski .

1.8 Mõju pinnavee kvaliteedile ja
liikumisele

Trassilõik kulgeb peamiselt Reiu ja osaliselt Raudtee rajamise ja kasutamisega seotud mõju piirkonna
ka Pärnu jõel valgaladel. Trass ristub Reiu
veerežiimile on neutraalne. Maaparandussüsteemid taastatakse
jõega. Eelkõige Pärnu maastikukaitsealal on senises funktsionaalsuses.
maapind võrdlemisi kuiv, lõigu lõunaosa on
aga halvema äravooluga ning kohati
kraavitatud. Trassi lõunaosa jääb riigi poolt
korrashoitavate maaparandussüsteemide
alale. Trassilõigu läheduses märgalasid ei
esine, samuti ei leidu olulisemaid
seisuveekogusid.

Trassivaliku puhul on eeltingimuseks seatud, et raudtee rajamisel peab
Konkreetseid, asukohapõhiseid meetmeid ei
olema tagatud trassiäärsetel aladel praeguse veerežiimi säilimine, sh MPS- seatud
ide toimimine, kaitstavatel aladel üldjuhul ei tohi toimuda veerežiimi
muutmist (ka kuivendamist). Vooluveekogudega ristumisel peab säilima
veekogude soodne seisund.

Ebaõnnestunud tehnilise lahendusega raudteemulle
võib põhjustada ebasoovitavaid muutusi pinna- ja
pinnasevee tasemetes ning äravoolurežiimis, mis võib
omakorda mõjutada nii metsamaa metsanduslikku
kasutust kui muuta looduslike koosluste struktuuri ja
seeläbi mõjutada elurikkust.
Raudtee ristumisel vooluveekogudega võib
ebaõnnestunud projektlahenduste puhul tekkida
negatiivseid suundumusi nii veekogude
hüdromorfoloogilises seisundis (sh voolurežiim, liigne
voolukiirus, põhjastruktuuri muutused, põhjaerosioon)
kui vee-eelustiku liikumisvõimalustes).

Tagada trassile- ja selle vahetusse lähedusse
jäävate maaparandussüsteemide toimimine
(piisava arvu ja suurusega veejuhtmete viimine
läbi raudteetammi), sellisena et trassi
rajamisega ei kaasneks muudatusi olemasolevas
pinna- ja pinnasevee tasemes ja
liikumisstruktuurides. Ka kuivendamata
liigniisketes kohtades tuleb tagada pinnasevee
liikumine läbi mulde. Loodusobjektide piirkonnas
tuleb tagada, et kuivendussüsteemide
ümberehitusel või nende trassist läbiviimisel ei
kaasneks täiendav kuivendamine. Trassiga
ristuvate Keskkonnaregistri kohaste
vooluveekogude puhul tuleb risted lahendada
selliselt, et oleks kõikides oludes tagatud
vooluvee juhtimine trassist läbi, selliselt et
ristest tulenevalt ei kaasneks olulisi muutusi
veetasemetes, voolukiirustes jt veekogu
iseloomustavates parameetrites, vajalik on
tagada, et veekogu (looduslik või rajatav
kivisest-kruusasest materjalist) põhjastruktuur
kulgeks läbi silla-truubi.

1.9 Mõju pinnasele ja reljeefile

Maapinna reljeef on kogu trassi alal tasane Nii trassivalikul kui ka tehniliste lahenduste valikul eelistatakse
lahendusi, mis mõjutavad pinnast ja reljeefi võimalikult vähe.
(enamasti 5-10 m, Reiu jõe orus langeb
kõrgusele < 5 m). Praktiliselt kogu trass
paikneb liivade (eoolilised ja merelised
liivad) leviku alal. Andmed pinnakatte
paksuse kohta vaadeldaval alal on
katkendlikud (Enamasti >20 m ja trassi
lõunapoolses osas, mattunud ürgoru
piirkonnas >40 m). Vaadeldav trass kulgeb
valdavalt eooliliste (tuuletekkeliste) liivade
leviku alal (luidestunud rannavallid),
vähem mereliste liivade alal. Liivade all
lamavad jääjärvelised nõrgad savipinnased
(viirsavi). Pärnu maakonna
ehitusgeoloogilise kaardi seletuskirja
andmetel muutub liiva paksus enamasti
vahemikus 2-6 m ja nõrga viirsavi paksus
vahemikus 3-15 m.
Trassiga lõikuva Reiu jõe läheduses ja
lammialal levivad jõesetted. Alal võib
esineda soostumist. Pinnakattesetete all
avanevad devoni liivakivid ja kõva

Trassivaliku etapis kriteeriumit mõju pinnasele ja reljeefile eraldi
kriteeriumina ei arvestatud.

Meetmeid trassivaliku etapis ei seatud.

Pinnasetööde läbimõtlematu teostamine võib kaasa
tuua veerežiimi muutused ja mõjud elusloodusele.
Muutised reljeefis on raudtee rajamise puhul teatud
osas vältimatud, kuid piirduvad peamiselt trassi
kaitsevööndiga (kõrgemate viaduktide puhul
mõnevõrra laiemal alal).

Maakonnaplaneeringus eraldi meetmeid välja ei
tuua. Projekteerimise etapis on vajalik
täpsustada geoloogilise uuringu raames
trassilõigud ja piirkonnad, kus on vajadus
kavandada täiendavaid meetmeid. Meetmete
väljatöötamisel on vajalik lähtuda
asukohapõhisest ehitusgeoloogilisest
situatsioonist ning maksimaalselt tagada
olemasoleva veerežiimi ja võimalikult suures
osas reljeefi säilimine.

2.1 Müra

Ligikaudu pool lõigust kulgeb paralleelselt
märkimisväärse liikluskoormusega III klassi
riigimaanteega (Tallinn - Pärnu - Ikla, 2013
a AKÖL ca 7900), mille läheduses esineb
märkimisväärne olemasolev liiklusmüra
foon. Osa lõigust kulgeb ka seni valdavalt
mürast mõjutamata elukeskkonnas.

Trassivalikul arvestati, et teatud piirkondades tuleb ette näha
mürakaitsemeetmed müratõkete või muldvallide näol, meetmete
rakendamisel on võimalik tagada head elutingimused ehk
tervisekaitsenormidele vastav müratase elupiirkondades.

Eskiisile on kantud võimalikud müra konfliktalad, Lõigu esimeses pooles on valdavalt tegemist uue
kus tuleb ette näha mürakaitsemeetmed.
häiringuga seni märkimisväärsest mürast mõjutama
piirkonnas, lõigu teine pool kulgeb paralleelselt
olemasoleva maanteega ning selles piirkonnas ei ole
müra puhul tegemist täiestu uue häiringuga seni
mõjutamata keskkonnas. Mürast mõjutatud
eluhooneid on lõigu (ca 6,0 km) kohta siiski suhteliselt
palju.
• Trassikoridoris (kõige kriitilisem tsoon) asub 21 eluvõi ühiskondlikku hoonet (3,5 hoonet/km),
• 500 m raadiuses asub 441 elu- või ühiskondlikku
hoonet (73,5 hoonet/km),
• 1 km raadiuses asub 967 eluhoonet (161
hoonet/km).

Teatud piirkondades tuleb ette näha
mürakaitsemeetmed müratõkete või muldvallide
näol, meetmete maht lõigu kohta on küllaltki
suur: müratõkkeseinte/vallide koondpikkus on
suurusjärgus ca 5000 m.
Meetmete rakendamisel on võimalik tagada
head elutingimused ehk tervisekaitsenormidele
vastav müratase elupiirkondades. Meetmed 4D2.1-1 kuni 4D-2.1-8.

Meetmeid ei seatud

Meetmeid ei seata

2.2 Välisõhu kvaliteet

Valdavalt on müratundlikud alad klassifitseeritavad II kategooria
elamualadeks, mille puhul olemasolevate alade taotlustase on 60
dB päeval ja 50 dB öösel. Toodud välisõhu normtasemed on
lähtepunktiks leevendavate meetmete vaajduse hindamisel.

Raudtee rajamise ja kasutamisega ei tohi kaasneda
ülenormatiivset õhureostust
Vibratsiooni hindamisel lähtutakse Sotsiaalministri 17.05.2002.a.
määrusega nr 78 „Vibratsiooni piirväärtused elamutes ja
ühiskasutusega hoonetes ning vibratsiooni mõõtmise meetodid”
kehtestatud nõuetest, mille kohaselt ei tohi üldvibratsiooni
korrigeeritud kiirenduse tase olemasolevate elamute
magamisruumides ületada järgmisi väärtusi:
• päevasel ajal (07.00-23.00) - 0,0126 m/s2 (82 dB);
• öisel ajal (23.00-07.00) - 0,00883 m/s2 (79 dB).

Trassivalikus on lähtutud esialgsest eskiisist, mille kohaselt raudtee ning
sellega seotud taristu on võimalik Pärnu loodusalal rajada endisele
raudteetrammile sellisena, et ei ole vajalik olemasoleva koridori
laiendamine, v.a õgvendus kagunurgas, ning on rakendatavad meetmed
killustatuse vähendamiseks

Nimetatud tingimustega on põhimõtteliselt
arvestatud (eskiisi täpsusastmes)

Meetmeid ei seatud

Täitmine

Mõju (sh kumulatiivsus)
1. LOODUSKESKKOND

2. KESKKONNATERVIS

Puudub

Vibratsiooni tekke vähendamine rööbastee
Valdavalt tegemist uue häiringuga seni
tehnoloogiliste lahendustega (massiivne ja
märkimisväärselt mõjutamata piirkonnas.
• Trassikoridoris (kõige kriitilisem tsoon) asub 21 elu- elastne tugistruktuur, siledad kontaktpinnad),
vajadusel lähimate hoonete välispiirete
või ühiskondlikku hoonet (3,5 hoonet/km).
konstruktsiooni tugevdamine.

Trassivalikul arvestati, et teatud piirkondades võib esineda vibratsiooni
vähendavate meetmete rakendamise vajadus raudteele lähimate
eluhoonete alal.

2.3 Vibratsioon

Seni valdavalt vibratsioonist mõjutamata
elukeskkond.

2.4 Elektro-magnetiline mõju

Olemasolev elektromagnetkiirgus seotud
Meetmeid ei seatud
Raudtee kasutamisega ei tohi kaasneda tervisele kahjulikku
olemasolevate kiirgusallikatega (elektriliinid, elektromagnetkiirgust. Valguse liigset hajumist ja mõju tundlikele
liikidele ja inimestele tuleb takistada.
raudteeside mastid, trafod)

Meetmeid ei seatud

Elektri- ja sidesüsteemide keskkonnamõju avaldub
eelkõige läbi elektromagnetkiirguse. Raudtee
elektrirajatiste mõju on uuritud (ulatub varasemate
Rootsi näidete alusel kuni 10 m kaugusele
objektidest). Mõju tervisele on paljuski ebaselge ja
raskesti leevendatav.

Tõenäoliselt ei ole elektromagnetilise mõju
vähendavate meetmete rakendamine vajalik.

3.1 Jäätmeteke ja käitlusvõimalused

Raudtee rajamisega ja kasutamisega seotud Jäätmeteke ja käitlusvõimalused on nii ehitus- kui kasutusaegselt
jäätmeid ei teki
korraldatud selliselt, et jäärtmekogused on minimaalsed ja
jäätmekäitlus ei kahjusta inimese elukeskkonda ja olulisi
loodusväärtusi.

Meetmeid ei seatud

Puudub

Meetmeid ei seata

3.3 Õnnetuseoht

Alal suure liikluskoormusega Tallinn-PärnuIkla mnt (III klassi riigimaantee, sh ohtlikud
veosed) ja Pärnu-Tori mnt, täiendavalt
mitmed valdavalt muu tee määratlusega ja
väiksema liikluskoormusega riigimaanteed.
Eritasandilised ristumised puuduvad.
Ohtlikke- ja suurohuga ettevõtteid
piirkonnas ei paikne. Tundlikest aladest
piirkonnas Pärnu linna tiheasustusala
(Raeküla linnaosa), Pärnu
maastikukaitseala, kaitsealused Reiu ja
Pärnu jõgi.

4.1 Elutingimused

3. EHITATUD KESKKOND
Meetmeid ei seatud

Trassivalikul arvestati õnnetuseohtu suurendavate objektide esinemist ja
tagajärde ulatust ja raskusastet kolmes tsoonis: I tsoon - trassikoridori
ala 350 m (175 m mõlemale poole raudtee keskteljest). Veeremi
rööbastelt mahasõidul füüsiline oht, sh sissesõit hoonesse.
Kemikaaliõnnetuse puhul arvestatakse eriti ohtliku alana, kus põlengust
lähtuv soojuskiirgus või ülerõhk võivad põhjustada inimeste hukkumist ja
ehitiste kahjustusi. Võimalik doominoefekti tekkimine.
II tsoon - 500 m mõlemale poole raudtee keskteljest. Arvestatakse ohtlike
veostega toimuda võiva õnnetuse ohtliku alana, kuhu võivad ulatuda
ohtlik soojuskiirgus, plahvatuse ülerõhk ja killud.
III tsoon - 1000 m mõlemale poole raudtee keskteljest. Arvestatakse
kemikaaliõnnetuse ohtliku alana, kus kemikaalilekkest lähtuva aurupilve
levikualal võib tekkida inimestel tervisekahjustusi.

Mõju üksnes riskide realiseerumisel. Tagajärje
Rööpa kvaliteedi maksimaalne võimalik tase.
raskusaste erineb tsoonide lõikes:
Suletud teedel läbipääsu tõkestamine. Võimaliku
• I tsoon (trassikoridor, kõige kriitilisem tsoon) 21 elu- õnnetuse tagajärgede operatiivseks
likvideerimiseks vajalik kogu lõigu ulatuses
ja ühiskondlikku hoonet ning 22 kõrval- ja
ligipääs raudtee hooldusteelt.
tootmishoonet;
• II tsoonis 441 elu- ja ühiskondlikku hoonet ning 334
kõrval- ja tootmishoonet;
• III tsoonis 967 elu- ja ühiskondlikku hoonet ning 700
kõrval- ja tootmishoonet. Trass ristub ühe
vooluveekoguga, õnnetuse korral võimalik
veekeskkonna reostus.

Raudtee mõjutab inimese elutungimusi võimalikult vähe
Lõik 4D läbib põhiosas inimasustuseta
loodusväärtuslikku piirkonda. Lõigu
lõunaosas möödub raudtee lähedalt Silla
küla olemasolevast hoonestusest. Lähim
majapidamine jääb kuni 200 meetri
kaugusele trassist (KM 0,1). Osaliselt on
tegemist avatud maastikuga, osaliselt
olemasoleva metsaga. Lõik kulgeb läbi Reiu
küla - osaliselt detailplaneeringuga
kavandatud elamupiirkonnas ning
olemasoleva elamualaga külgnevalt (KM
1,6). Lähim majapidamine jääb kuni 100
meetri kaugusele trassist.

Osa suuremast võrdlusgrupist. Võrdlusgrupid ei ole täielikult võrreldavad, Meetmeid ei seatud
kuna läbivad nii Pärnu linna kui maaasulaid

Elukeskkonna kvaliteedi langus võib tuleneda
subjektiivsetest hinnangutest raudtee tajutavale
lähedusele ning objektiivsetest muutustest
keskkonnas. Objektiivsete tingimuste leevendamine
toimub vaadeldavuse kontekstis ning müra leviku
piiramisega.

4.2 Kohalik identiteet ja 4.4 Kogukonna
taluvusvõime

Kogukonnad on kohanenud raudtee olemasoluga
Lõik 4D läbib põhiosas inimasustuseta
loodusväärtuslikku piirkonda. Lõigu
lõunaosas möödub raudtee lähedalt Silla
küla olemasolevast hoonestusest. Lähim
majapidamine jääb kuni 200 meetri
kaugusele trassist (KM 0,1). Osaliselt on
tegemist avatud maastikuga, osaliselt
olemasoleva metsaga. Lõik kulgeb läbi Reiu
küla - osaliselt detailplaneeringuga
kavandatud elamupiirkonnas ning
olemasoleva elamualaga külgnevalt (KM
1,6). Lähim majapidamine jääb kuni 100
meetri kaugusele trassist. Lõigu põhjaosa
kulgeb linnalises keskkonnas. Lõigu
põhjaosas paikneb raudteest kirde suunas
olemasolev kalmistu, raudteest edelas
elamupiirkond, kus asuvad ka kohalikud
sihtpunktid (avalikud ja kaubanduslikud
teenused)

Osa suuremast võrdlusgrupist. Võrdlusgrupid ei ole täielikult võrreldavad, Meetmeid ei seatud
kuna läbivad nii Pärnu linna kui maaasulaid

Piirkonna tajutav identiteet võib teiseneda Silla ja Reiu Mõju leevendamine toimub müra ja
külade piirkonnas. Mõju tajumine olulisena sõltub
vaadeldavust vähendavate meetmetega
subjektiivsetest hinnangutest ning keskkondliku
identiteedi olulisusest. Mõju leevendamine on võimalik
meetmetega, mis vähendavad raudtee tajutavat
kohalolu - mürataset ning vaadeldavust. Lõigu
põhjaosas paiknev raudteest kirdesse jääv kalmistu
jääb raudtee vahetusse lähedusse, edelas paiknevad
sihtkohad on raudteest eristatud kõrghaljastuse ning
tänavaga.

4.3 Rahvastiku areng

Piirkond, kus rahvaarv on valglinnastumise
perioodil suurenenud

Raudtee kasutamisega kaasnevad riskid on viidud miinimumini.
Trassil on tagatud maksimaalses ulatuses ligipääs päästeautodele,
et võimalike õnnetuste likvideerimine oleks operatiivne. Õnnetuste
tagajärgede raskus ja ulatus ei põhjusta ohtu inimeste elule,
tervisele ja varale ega pikaajalist mõju looduskeskkonnale.

4. KOGUKONNA JÄTKUSUUTLIKKUS

Rahvaarvu suurenemine ei pöördu rahvaarvu vähenemiseks

Meetmeid ei seatud

Mõju leevendamine toimub müra ja
vaadeldavust vähendavate meetmetega

Rahvastikuprotsessid sõltuvad arengutest laiemal
territooriumil

Mõju leevendamine toimub müra ja
vaadeldavust vähendavate meetmetega
Näidatakse trassist läbipääsud ja ühendusteed.
Meetmed 4D-5.1-1 kuni 4D-5.1-7.

5. JUURDEPÄÄS
5.1 Liikumis-võimalused, barjäärid

Liikumisvõimalused on tagatud kindlasti riigimaanteedel ja
enamikul kohalikel teedel. Juurdepääs tagatakse kõigile
kinnistutele

Lõik on osa pikemast alternatiivist. Olulist erinevust ei olnud alternatiivide Juurdepääsud tagatakse kõigile kinnistutele
vahel võimalik välja tuua, kuna mõlema realiseerimisel kaasneks
võrreldaval määral liikumisbarjääride teket

Raudtee ei tekita olulisi liikumispiiranguid. Kavanatud
on eritasandilised risted kalmistu ning elamualade
piirkondades

5.2 Kohaliku rongiliikluse rakendamise
võimalused raudtee vaba läbilaskevõime
ulatuses

Kavandatud kiirraudtee arvestab võimaluste piires kohaliku
rongiliikluse võimaluse ja vajadustega

Lõik on osa pikemast alternatiivist, mille puhul tekib põhimõtteline
võimalus arendada välja kohalik reisirongiliiklus Pärnu kavandatud
peatuse toel

Mõju puudub

6. VARA
6.1 Ehitised lähinaabruses

Trassikoridoris paikneb elu- ja ühiskondlikke Ehitisi paikneb raudtee võimalikus mõjualas võimalikult vähe
hooneid 20 ning kõrval- ja tootmishooneid
22.

Lõik on osa pikemast alternatiivist. Olulist erinevust ei olnud võimalik
välja tuua, kuna mõju erineb linnalises ja maalises keskkonnas

6.2 Kinnistute väärtus - elamumaa

Ühekilomeetrilises koridoris paikneb 54,8 ha Elamumaa kinnistute väärtus ei vähene
elamumaad.

Lõik on osa pikemast alternatiivist. Olulist erinevust ei olnud võimalik
välja tuua, kuna mõju erineb linnalises ja maalises keskkonnas

Võimalik elamumaa turuväärtuse langus võib johtuda
raudteega kaasnevatest keskkonnahäiringutest.

Raudtee on paigutatud selliselt, et mõju
ehitistele oleks minimaalne. Võimalike mõjude
leevendamine toimub müra ja vibratsiooni
levikut piiravate meetmetega, mille täpne
lahendus selgub projekteerimise etapis.
Mõju leevendamine toimub müra ja
vaadeldavust vähendavate meetmetega

6.3 Kinnistute väärtus- muud maa
otstarbed

Kuna raudtee antud asukohas puudub, ei
ole tänane maakasutus välja kujunenud
raudtee võimalusi arvestades.

Lõik on osa pikemast alternatiivist, mille puhul tekib tõenäoliselt võimalus
arendada välja Pärnu kaubajaam.

Potentsiaalne positiivne mõju (maa väärtuse
suurenemine) sõltub täiendavate maha- ja
pealesõitude võimaldamisest ning nende rajamise
otstarbekusest.

Planeeringus on vajalik tingimuste
määratlemine, millistel tingimustel on võimalik
raudteele täiendavate peale-mahasõitude
rajamine

Muu sihtotstarbega kinnistute väärtus väheneb võimalikult vähe
(või suureneb võimalikult palju)

Meetmeid ei seatud

Ehitisteni võib ulatuda ülenormatiivne müra või
vibratsioon; vajalik võib olla hoonete võõrandamine.

7. MAAKASUTUSE STRUKTUUR
7.1 Asustuse struktuur

Asustus on kohanenud raudtee olemasoluga

Muutused asustuse struktuuris sõltuvad arengutest
laiemal territooriumil

Maa põllumajanduslik kasutus säilib võimalikult muutumatuna

Raudtee rajamisel jääb kasutusest välja
põllumajanduslik maa

Planeeringus on vajalik keskkonnatingimuste ja
piirangute kirjeldamine, mis kaasnevad
raudteega külgnevale põllumajandusmaale

7.2 Maa põllumajanduslik kasutus

Raudteerajatiste alla jääb 3,5 ha haritavat
maad

7.3 Põllumajandus-maade terviklikkus

Lõik 4D puhul tekib ühes asukohas olukord, Põllumaa säilib võimalikult terviklikuna
kus raudtee tekitab barjääri eeldatavasti
tervikuna haritava maa kasutamisel

Meetmeid ei seatud

Kaasneda võivad täiendavad kulud maa harimisel

Maakonnaplaneeringu koostamise käigus on
eraldi tähelepanu pööratud ülepääsude
asjakohasele paigutamisele, vähendamaks
ligipääsude raskendamist põllumajandusmaale

7.4 Maa metsamajanduslik kasutus

Raudteerajatiste alla jääb 4,9 ha
metsamaad

Maa metsamajanduslik kasutus säilib võimalikult muutumatuna

Meetmeid ei seatud

Raudtee rajamisel jääb kasutusest välja metsamaa

Planeeringus on vajalik keskkonnatingimuste ja
piirangute kirjeldamine, mis kaasnevad
raudteega külgnevale metsale

7.5 Maavarad

Vaadeldav trassilõik maardlaid ei läbi.

Juurdepääs ja kättesaadavus tagatakse kõigile maavaradele, kus
juurdepääs on raudtee rajamisest tulenevalt takistatud.

Meetmeid ei seatud

Puudub

Meetmeid ei seata

7.6 Taristu

Raudteetrasside ehitamisega mõjutatud alal Risted on tagatud kõigil riigimaanteedel ja enamikul kohalikel
ja selle mõjupiirkonnas on rajatud inimese teedel. Juurdepääs tagatakse kõigile kinnistutele, kus juurdepääs
elutuegevust ja majandustegevust toetav
on raudtee rajamisest tulenevalt takistatud.
taristu. Näiteks haja-asustusaladel on põlluja metsamaadel maadel rajatud veereziimi
säilitav taristu- kraavid, drenaaz jne.

Raudtee rajamisega on võimalik mõjutada
olemasolevat taristut. Näiteks põllu- ja metsamaadel
on võimalik, et raudtee rajamisel mõjutatakse
veereziimi säilitav taristu toimimist- kraavid, drenaaz
jne.

Seatud meede: taristu funktsionaalsus tuleb
oskusliku projekteerimisega täielikult tagada
kõikides lõikudes.

Meetmeid ei seata

7.7 Mõju kohalikule majanduskeskkonnale Raudteetrassi lähedusse ei jää teadaolevalt
kohaliku majanduse seisukohalt olulisi
asukohti.

Meetmeid ei seatud

Raudteetrass läbib nii olemasoleva taristuga alasid nii tihe- kui ka
hajaasustuses

Raudteetrassi lähedusse ei jää teadaolevalt kohaliku majanduse
seisukohalt olulisi asukohti.

Meetmeid ei seatud

Raudteetrassi lähedusse ei jää teadaolevalt kohaliku
majanduse seisukohalt olulisi asukohti.

Trassi on nihutatud lähtuvalt tehnilistest kriteeriumitest;
kultuurimälestiste osas nihutus tähtsust ei oma.

Meetmeid ei seatud

Raeküla algkooli hoonet võib mõjutada vibratsioon,
Vt kriteerium 2.3. Meede 4D-8.1.-1
seda nii ehitustööde ajal kui ka seoses toimuma
hakkava liiklusega (vt ka kriteerium 2.3).
Muinsuskaitseseaduse kohaselt on mälestise
hävitamine või rikkumine keelatud. Vibratsioon võib,
olenevalt viadukti ja ristmiku täpsemast lahendusest,
ehitusala ulatusest, ajutistest liikluslahendustest ja
kasutatavatest töövõtetest koolihoonet ebasoodsalt
mõjutada.
Paide maantee suunal, kust võiks avaneda vaade
koolihoonele ning kus toimuvad raudtee rajamisega
seoses muutused visuaalses keskkonnas, on
olemasolev vaade koolihoonele valdavalt haljastusega
suletud. Seetõttu ei kujuta koolihoone endast olulist
visuaalset pidepunkti olemasolevas olukorras ning
Paide maanteele viadukti rajamisega muutuv
vaadeldavus on hinnanguliselt ebaolulise mõjuga.
Visuaalse mõju osas üldisemalt vt ka kriteerium 8.4.

Seatud meede: alad vajavad inspekteerimist.
Täitmine: täidetakse edasistes etappides, enne
ehitustööde toimumist.

Juhul, kui pinnases leidub arheoloogilisi väärtusi ning
need hävivad, kaasneb oluline negatiivne mõju.

Planeeringu seletuskirjas seada tingimuseks
inspekteerimine enne ehitustööde toimumist.
Vastavalt inspektsiooni tulemustele tuleb läbi
viia arheoloogilised väljakaevamised, kui objekti
ei õnnestu ehituse käigus puutumatuna säilitada
ning inspektsiooni käigus on väärtus tuvastatud,
või tagada ehitusaegne järelevalve, kui
inspektsiooni käigus ei õnnestunud väärtust
tuvastada
Meede nr 4D-8.2-1 ja nr 4D-8.2-2

Meetmeid ei seatud

Puudub

Meetmeid ei seata

Meetmeid ei seatud

Tingimustena seletuskirjas antakse vajalik
Raudtee rajamisega kaasnev visuaalne muutus on
sisend järgnevatesse etappidesse, vt edasiste
eeldatavasti selgelt tajutav Reiu jõe ületuskoha
etappide meetmed. Meetmed nr 4D-8.4-1, 4Dpiirkonnas paiknevate elamute juurest. Lähemate
8.4-2, 4D-8.4-3 ja 4D-8.4-4
elamuteni ligikaudu 100 m, lisaks on kavandatud
müratõkkeseinad 900 m ühel pool ning 800 m
ulatuses teisel pool trassi. Osaliselt leevendab
häiringut tõenäoliselt olemasolev haljastus.
Mõjutatavate elanike kui kõige tundlikuma
vaatajagrupi arvukus on väike, kuid olulise negatiivse
mõju esinemine on võimalik, sõltudes elanike
subjektiivsetest hinnangutest.
Pärnu linnas jääb raudteetrass lõigu 4D ulatuses
magistraalteede piirkonda, millest hoonestatud alad on
valdavalt eraldatud haljastusega ning seetõttu
eeldatavalt ei kujune visuaalne häiring kuigi oluliseks.
Oluline on siiski Paide maantee ristmiku (viadukti)
lahendamine pieteeditundega, vältimaks visuaalselt
robustse mastaapse elemendi lisandumist vaadetesse.
Tundlikuks grupiks on ristmiku piirkonnas eeldatavalt
eelkõige lähedusse jäävate terviseradade kasutajad,
kes on tulnud nautima looduselamust.
Visuaalne mõju on üheks aspektiks enamiku
kultuuriväärtuste puhul (kriteeriumi nr 8
alaktriteeriumites), samuti kogukonna
jätkusuutlikkuse (kriteeriumi nr 4 alakriteeriumites)
puhul.

8. KULTUURIKESKKOND
8.1 Kultuuri-mälestised

Trassilõigu 4D lähedusse jääb
kultuurimälestis nr 27187 - Raeküla algkooli
hoone. Hoone seisund on rahuldav
(inspekteeritud 22.08.2014). Hoone
paikneb trassi keskjoonest ligikadu 170 m
kaugusel, ümber ehitatava Paide mnt
ristmiku läheduses.

Lähtepunktiks on eelistatud olukord, kus mälestis säilib
kahjustamata kujul algses asukohas (sh arheoloogiapärand säilib
pinnases puutumata), vaadeldavana olulistelt suundadelt.
Vaadeldavusele on pööratud tähelepanu eelkõige ehitismälestiste
puhul. Ehitismälestiste puhul on võimaliku mõjuna arvestatud ka
vibratsiooni.

8.2 Kaardistamata arheoloogiapärand

Trassilõik 4D läbib kahte arheoloogiliselt
huvipakkuvat ala, Reiu jõe kallastel ning
Pärnu linnas.

Lähtepunktiks on eelistatud olukord, kus arheoloogiapärand säilib Trassi on nihutatud lähtuvalt tehnilistest kriteeriumitest;
pinnases kahjustamata kujul. Arheoloogiliste väljakaevamiste näol arheoloogiapärandi osas nihutus tähtsust ei oma.
on tegemist destruktiivse uurimismeetodiga, mis tahes-tahtmata
lõppkokkuvõttes hävitab objekti ja mille käigus läheb paratamatult
mingi osa infot ka kaduma (vt arheoloogi eetilised põhimõtted).

8.3 Väärtuslik maastik ja miljöö

Lõik 4D ei läbi väärtuslikke maastikke ega
miljööväärtuslikke alasid.

8.4 Visuaalsed aspektid

Eelistatud on olukord, kus maastik/miljööala säilib võimalikult
Trassivalik antud lõigul langeb kokku eelistusega kriteeriumis 8.3.
terviklikult ja säilivad väärtusi moodustavad põhistruktuurid.
Trassi 4D on nihutatud lähtuvalt tehnilistest kriteeriumitest; väärtusliku
Juhul, kui kaasneb häiring, on leevendava asjaoluna käsitletud
maastiku ja miljöö osas nihutus tähtsust ei oma.
asustusest eemale ja/või metsasele alale jäämist, kuivõrd sel juhul
on muutuse nö pidevas mõjuväljas olevaid inimesi vähem.
Kattuvaid maastikuväärtusi (nt väärtmaastiku alal eraldi
määratletud väärtstruktuurid) on käsitletud koos, st ühe
väärtusena.
Eelistatud on olukord, kus eluhoonete juurest avanevaid vaateid ei Trassi on nihutatud lähtuvalt tehnilistest kriteeriumitest; nihutus on
Valdavalt metsane, asustuseta ala (Pärnu
mõjutata. Võrdluses, kus kõikide võrreldavate trassivariantide
maastikukaitseala). Asustus paikneb Reiu
soodne ka visuaalsete aspektide seisukohalt - trass jätab nüüdses
jõe ületuskoha piirkonnas ning Pärnu linnas. puhul mõjutatakse vaateid eluhoonete juurest, ei ole eelistust välja asukohas laiema puhvri olemasolevate elamutega Reiu jõe ületuskohal.
4D ületab väiksemaid, vähese liiklusega teid toodud, kuivõrd tegelik visuaalse mõju olulisus sõltub
ning tiheda liiklusega Paide maantee Pärnu subjektiivsetest hinnangutest. Üksikute hajaasustuses paiknevate
linnas.
elamute juurest avanevate vaadete muutumine võib tunnetuslikul
tasandil olla tugevam häiring kui muutus tihedas linnakeskkonnas,
kus mõjutatavaid vaatajaid on arvuliselt rohkem. Samas on
kindlasti ka tiheasustusaladel inimesi, keda tunnetuslikult häiriks
olulisel määral isegi olemasolevasse raudteekoridori lisanduv
rajatis. Eelnevast tulenevalt on eeldatud, et juhul, kui eluhoonete
juurest avanevaid vaateid mõjutatakse, kaasneb igal juhul
visuaalne häiring, sõltumata mõjutatavate vaatajate arvust.

8.5 Muu kriitilise või tähelepanu vajava
iseloomuga kultuuripärand

Trassilõik 4D möödub Pärnu Metsakalmistu
vahetust lähedusest. Kalmistu piir jääb
trassi keskjoonest vahemikus 15-50 m
kaugusele.

Eelistatud on olukord, kus pärand säilib kahjustamata kujul algses Trassi on nihutatud lähtuvalt tehnilistest kriteeriumitest; muu kriitilise või Meetmeid ei seatud
tähelepanu vajava iseloomuga kultuuripärandi osas nihutus tähtsust ei
asukohas. Arvestatud on eelkõige allikmaterjalides nimetatud
väärtuslike struktuuridega, st nt maaehituspärandi puhul üldjuhul oma.
hooned ja hoov, XX sajandi arhitektuuripärandi puhul hoone või
vastavalt registris nimetatule hoonete grupp või terve asula.
Arvestatud on raudtee kaitsevööndi alasse, suurema ulatusega
väärtuste puhul ka trassikoridori nihutamisruumi sisse jäävate
objektidega (sõltuvalt üksikjuhust). Kuivõrd XX sajandi
arhitektuuripärandi objektide täpne paiknemine ei ole registri
põhjal üheselt tuvastatav, on neil juhtudel üldistatult hinnatud, et
kui antud lõigul puuduvad lammutatavad hooned ja/või trass
möödub hoonestatud aladest eemalt, siis eeldatavalt mõju
objektile puudub.

8.6 Muu leevendatava iseloomuga
kultuuripärand

Lõigule 4D jäävad objektid: Uuluküla-Reiu
tee, pärandkultuuriobjekt; Reiu jõgi, ilus
veetee; Pärnu-Mõisaküla raudtee,
pärandkultuuriobjekt

Lähtepunktiks on eelistatud olukord, kus kõik objektid säilivad
algsel kujul oma asukohas. Hinnangute andmisel pärandi
kahjustamise olulisusele on silmas peetud muuhulgas Rail Baltic
maakonnaplaneeringute eesmärki. Eesmärgi kohaselt on
trassivalikul aluseks eelkõige riigi huvid ning kohalikest huvidest
lähtutakse väljavalitud trassi osas mõjude leevendamisel ja
tasakaalustatud detailsema lahenduse väljatöötamisel. Samuti on
arvestatud leevendusvõimaluste rakendatavusega ning pärandi
registreerimisel seatud eesmärkidega (nt pärandkultuuri puhul on
eesmärgiks eelkõige teabe säilitamine).

Trassivalik antud lõigul langeb kokku eelistusega kriteeriumis 8.6.
Trassi on nihutatud lähtuvalt tehnilistest kriteeriumitest; nihutus on
soodne ka muu leevendatava iseloomuga kultuuripärandi seisukohalt langeb ära võimalik mõju Reiu raudteesillale (pärandkultuuriobjekt Reiu
jõel).

Meetmeid ei seatud

Selgub täpsema lahenduse alusel.

Kasutusetapp

Eelprojekt

Planeeringu seletuskirjas seada tingimuseks
kalmistu territooriumi puutumatus ehitustöödest
mõjutatavate alade täpsemal kavandamisel.

Uuluküla-Reiu tee: tee läbitavus on tagatud, rajatakse Vt kriteerium 2.4 üldised soovitused visuaalselt
sobilike lahendusteni jõudmiseks. Meetmed nr
viadukt. Väärtuslikuna on määratletud 5500 m
4D-8.6-1 ja 4D-8.6-2
pikkune teelõik, väärtuse iseloom on täpsemalt
kirjeldamata, selleks võib pidada tee ajaloolisust
(olemas 20. saj. esimese poole kaartidel). Eeldatavalt
on läbitavuse, seega tee kasutatavuse tagamine piisav
meede väärtuse säilimiseks. Otsene oht kogu väärtuse
hävimiseks puudub.
Reiu jõgi: jõele rajatakse sild raudtee jaoks, mis
muudab jõel kui ilusal liikumisteel avanevaid vaateid.
Muutust võib tunnetuslikult käsitleda negatiivsena,
kuivõrd olemasolevad vaated on loodusliku
iseloomuga, lisanduv objekt aga tehnitsistlik. Vaated
muutuvad siiski lühikesel lõigul, tulenevalt jõe
käänulisusest ja jõekallaste haljastusest. Terviku
suhtes olulist negatiivset mõju ei esine.
Pärnu-Mõisaküla raudtee: Rail Baltic rajatkse lõigul 4D
osaliselt kattuvalt Pärnu-Mõisaküla trassiga. Kattuval
lõigul asenatakse säilinud vana raudteetamm uuega,
kuid ajaloolise raudteetrassi esialgse kasutuse
taastumine on hinnanguliselt siiski pigem positiivne,
tagades ajalise järjepidevuse.
Kokkuvõttes kriteeriumi lõikes olulist negatiivset mõju
ei esine.

Meetmed

Täitmine

Mõju (sh kumulatiivsus)

Meetmed

Täitmine

Mõju (sh kumulatiivsus)

Meetmed

Etapp

Olemasolev olukord

Taotlustase

Maakonnaplaneeringu lahendus

Trassivalik

Kriteerium
1.2 Natura 2000 võrgustiku alad

Täitmine
Trassilõik ristub Pärnu jõe loodusalaga

1.3 Suremus

Raudtee ehitamine ja kasutamine tuleb läbi viia selliselt, et nii
otsene kui kaudne oluline ebasoodne mõju Natura 2000
võrgustikku kuuluvate alade kaitse-eesmärkidele ja alade
terviklikkusele oleks välistatud.

Trassivalikul antud Pärnu jõe ületusel soovitus hoida Soovitust on järgitud
võimalikult olemasolevasse trassikoridori

Populatsiooni elujõulisuse seisukohalt ei tohi raudteel, seotud
taristul ja seal toimuval liiklusel olla olulist mõju populatsiooni
elujõulisusele raudtee piirkonnas.

Trassivaliku etapis suremust kriteeriumina ei
arvestatud, antud ulatuses on see seotud
kriteeriumitega elupaigakadu ja elupaikade
killustatus.

Häiringutundlike liikide elupaikade puhul tuleb viia müra
Trassivalikul erimeetmeid ei seatud
ehitusaegne ja kasutusaegne teke miinimumini. Kaitsealuste liikide
elupaikades tuleb saavutada müratasemeks 55dB. Raudtee
valgustus ei oma olulist mõju kaitsealustele liikidele.

Eelprojekt

Mõju (sh kumulatiivsus)

Meetmed

Täitmine
1. LOODUSKESKKOND

Raudtee ristumisel Pärnu jõe loodusalaga võib ebaõnnestunud projektlahenduste puhul
tekkida negatiivseid suundumusi nii veekogu hüdromorfoloogilises seisundis (sh
voolurežiim, liigne voolukiirus, põhjaerosioon), mis otseselt rikuvad vee-elupaiga
kvaliteeti kui vee-eelustiku liikumisvõimalustes, samuti võib lahendus rikkuda
kaldastruktuure (mis on küll antud lõigus juba praegu tugevalt varasema inimtegevuse
poolt mõjutatud).

Pärnu jõega riste (4F-1.2-1, 4F-1.8-1) teostamisel tagada jõe
hüdromorfoloogilise struktuuri säilimine. Võimalusel kindlasti eelistada
lahendust, millega ei kaasneks ehitustegevust jões. Juhul kui selline
lahendus ei ole tehniliselt võimalik, kaaluda olemasoleva silla struktuuri
järgiva lahenduse rajamise võimalusi, sellisel juhul tuleb tingimata
rakendada ehitusaegsete mõjude ärahoidmiseks täiendavaid
leevendavaid meetmeid (sh ajalised piirangud).

Meetmeid ei seatud

Kokkupõrked rongidega ning raudteega seotud taristuga on esmaseim ning otseseim
transpordi negatiivne mõju, suurimetajatega kokkupõrgete ärahoidmiseks, mis võivad ka
tekitada kahjustusi rongile, on nähtud ette raudtee tarastamine. See omakorda avaldab
olulist negatiivset mõju loomapopulatsioonidele, juhul kui ei tagata loomadele
sobivaimatesse asukohtadesse piisaval hulgal läbipääse (kriteerium 1.6). Minimeerimaks
elupaikade killustatusest tulenevaid olulisi probleeme väikeimetajate populatsioonides,
on loodusuuringus esitatud soovitus rajada raudtee tarastus sellisena, et see oleks
väikeimetajatele läbitav, omakorda see aga suurendab väikeloomade suremust trassil.
Lisaks otsesele kokkupõrkele liikuva rongiga võivad teatud elustikurühmad, eelkõige
linnud, saada viga ka kokkupõrgetes muu raudteega seotud taristuga - võrkaedadega,
elektriliinidega. Selle ohuga tuleb eelkõige Rääma raba ning selle servades paiknevate
puistuid läbival trassilõigul arvestada. Ebaõnnestunud lahendused võivad põhjustada ka
teiste loomarühmade suremust (nt kahepaiksed).

Rääma raba ning selle servapuistutes paiknevaid lindude elupaiku läbiva
trassilõigu rajamisel tuleb kavandada meetmed, mis vähendadavad
linnustiku kokkupõrkeohtu raudteetaristuga, märgistada eelkõige
kontaktliinid, ka võrktarad (4F-1.3-1). Reaalselt toimivaid meetmeid (va
täielik tarastamine) trassile sattuvate imetajate kokkupõrgete
vältimiseks ei ole.

Trassivalikul erimeetmeid ei seatud

Eelkõige ehitustöödega kaasneb erakordne inimeste ja masinate liikumisintensiivsus ja
müra. Lindude jaoks on tegemist ajutise, ent väga tugeva häiringuga. Pesitsusperioodil
tooks see suure tõenäosusega kaasa territooriumide hülgamise paljude liikide poolt.
Häiringute mõju võib avalduda ka peale raudtee valmimist, kui raudtee hooldusega
kaasnev inimkoormus võib põhjustada häirimist, mille suhtes on eriti tundlikud kanalised
ja röövlinnud. Raudteeliikluse müra võib olla ohuteguriks, kuid on näiteid kus ka
häiringutundlikud liigid on edukalt raudtee- ja maanteemüraga kohanenud. Häiringutega
esinemisega tuleb kindlasti arvestada nii Rääma rabas kui selle servades, kus leidub
mitmeid kaitsealuste ning häiringutundlike liikide elupaiku.

Trassi kavandamisel tuleb arvestada, et linnustikuliselt olulistes lõikudes
(4F-1.4-1 ja 4F-1.4-2) tuleb ehitustööde teostamist vältida linnustiku
pesitsusperioodil, sel perioodil tuleb vältida ka olulisemate hooldustööde
teostamist ning raudtee hoolduse vmt kaasnevat inimeste liikumist
piirkonnas.

1.4 Häiringud

Trassilõigu põhjaosa möödub väike-konnakotka
pesapaigast, häiringutega tuleb arvestada ka
Rääma raba lõigus, kus esineb ka mitmeid
kaitsealuste linnuliikide elupaiku.

1.5 Elupaikade kadu

Lõigu lõunaots kulgeb Pärnu jõe kaldatsoonis, kus Raudtee rajamisega kaasnev elupaikade kadu on võimalikult väike
olevad liivikud on kivisisalikule sobivaks elupaigaks, ja seotud vähemväärtuslike elupaikadega, ajutiselt (ehitusaegselt)
avalduv mõju on võimalikult kiirelt taastuv.
puistud ning jõekaldad aga nahkhiirte elupaigaks.
Trass ristub Pärnu jõega ning läbib jõe põhjakaldal
Niidu maastikukaitseala lahustüki puistu, mis on
peamisest maastikaitsealast olemasolevate
taristutega eraldatud väikesepindalalise lahustükk.
Järgnevalt suundub trass läbi metsaalade Rääma
rabasse. Lõigu põhjaosa kulgeb märgade metsade
(enamasti angervaksa, ka naadi, jänesekapsamustika kasvukohatüübid) ning
põllumajandusmaade mosaiikmaastikus, kus
eriliselt tähelepanu vajavaid elupaiku ei leidu.
Vastavalt Corine maakattetüpoloogiale on
trassilõigu 50 m laiuses otsese ja vältimatu
negatiivse mõju tsoonis järgmine maakate heitlehised metsad - 15 ha, okasmetsad 14 ha,
segametsad - 14 ha, üleminekulised alad metsades
ja soodes - kokku 9 ha, lagedad rabad 3 ha,
vooluveekogud - 1ha, asustuse, tööstuse ja
infrastruktuuriga hõlmatud maad - 84 ha, erinevad
põllumajandusmaad - 5 ha.

Trassivaliku etapis esitatud soovitusi Rääma
rabas trassi nihutamisel idasuunda ei saa
trassigeomeetriast (sh asustuse paiknemine) ja
suurimetajate liikumisteede paiknemisest
lähtudes rakendada. Pärnu jõega ristumine jäeti
olemasoleva taristu koridori.

Lõigu lõunaosas vanal raudteetammil ja jõe kaldail olevad liiva-alad on sobivaks
Lõigu lõunaosa kivisisaliku elupaikades säilitada maksimaalselt raudtee
elupaigaks kivisisalikule , Pärnu jõgi ning jõeäärsed puistud on nahkhiirte toitumisalad, ja jõe vahelisel alal päikesele avatud liivaalasid. Nahkhiirte elupaikade
raudtee rajamise mõju neile elupaikadele sõltub suuresti rakendatavast lahendusest.
säilitamiseks hoida trass võimalikult olemasoleva läheduses ja säilitada
Nahkhiirte elupaiku rikub lisaks otseselt elupaiga hävinemisele ka valgustuslahendus,
maksimaalselt kaldaäärseid puistuid, kasutada nahkhiireasurkondi
samuti võib nende lennukoridori jõel mõjutada rakendatav silla lahendus. Niidu MKA
säästvat valgustust. Nahkhiirtega arvestada ka Pärnu jõe silla rajamisel,
puistus kasvavail kooslustel on oluline bioloogiline väärtus (tunnistatud vastavaks VEP-i kõrge silla puhul säilivad nahkhiirte lennuvõimalused silla alt. Niidu MKA
tunnustele), kaitsealuste taimeliikide kasvukohana (mitmed III kategooria liigid). Trassi hoida võimalikult kitsas (eriti idaservas mitte raiuda trassiserva puistut)
rajamisel olemasoleva raudtee serva selle lahustüki otsene pindala kahaneb, tulenevalt trass võimalikult olemasoleva raudtee lähedusse, tagada piirkonna
servaefekti mõju suurenemisest võib mõju olulisus olla otsesest pindalakaost olulisem.
veerežiimi säilimine, vajadusel teostada otseselt trassile jäävate
Pärnu jõe põhjakaldal elektriliini alusel lõikab trass II ja III kat taimeliigi (siberi
kaitstavate taimeliikide ümberistutamine ning kompenseerida
võhumõõk ja niidu kuremõõk) kasvukoha serva, mis on üldiselt kehvas seisus ning
elupaigakadu. Võhumõõga ja kuremõõga kasvukohas tagada veerežiimi
võsastumas, peamine osa sellest jääb raudteest puutumatuks. Trass läbib vanade
säilimine, vajadusel tuleb elupaigakadu kompenseerida kasvukoha
männikutega seotud VEP-i (nr 161012, elupaik ei ole lepinguga raiumise eest kaitstud). ülejäänud osas võsatõrje teostamisega. Ehkki otse trassiga ristuval VEPTrassilõigu olulisim mõjutatav elupaik on Rääma raba, mis on sisuliselt looduslikus seisus il ei ole sõlmitud lepinguga kaitset, tuleb rakendada meetmeid
olev raba, mis koos servaalade metsadega on paljude kaitsealuste linnuliikide (ka I kat loodusväärtuste kaitse tagamiseks(vajadusel teisaldada kuklasepesad).
liigid väike-konnakotkas, kassikakk) elupaik, rabaservas trassi läheduses on ka VEP (nr Rääma rabas tuleb tagada märgalale iseloomuliku veerežiimi võimalikult
160111, ei ole kehtivat lepingut). Sõltuvalt valitavast tehnilisest lahendusest on raudtee suures osas säilitamine ning võimalusel rakendada raudtee rajamisel
tehnilisi meetmeid, mis võimaldaksid säilitada elupaigakompleksi (rajada
rajamise mõju rabakooslusele ning sealsele elustikule erinev. Olukorras, kus raba
lõigatakse läbi mineraalpinnaseni ulatuvate kraavidega ning kuivendatakse, võib olulise raudtee liivast+kividest sildkonstruktsioonile, raudbetoonist
mõju ulatuseks hinnata u 0,2 km kraavitusest, tundlikumate parameetrite osas võib
sildkonstruktsioonile), samas tuleb arvestada ka maavaravaru
mõju ulatuda 0,4 km kaugusele (vt Ain Kull´i jt uuringute esialgne kokkuvõte
kättesaadavusega seotud nõuetega. Eelkõige raudbetoon
http://www.ctc.ee/files/Kull%20Soode%20puhvertsoonide%20piiritlemine_esimesed%2 sildkonstruktsioon (mis on kindlasti kõige kulukam) võimaldaks säästa
0tulemused.pdf). Raba linnustikule on olulisimaks mõjuteguriks raba veerežiimi oluline
nii elupaigakompleksi tervikuna, kui erinevate liikide (sh linnuliikide)
muutmine, kui sellega kaasneks kogu rabakoosluse teisenemine. Rääma raba piirkonnas elupaiku.
esinevate metsalindude elupaikadele ei ole raudtee mõju, suhteliselt suuri vahemaid
arvestades, ilmselt oluline. Soo-elupaikade lindude puhul, kui suudetakse tagada
rabakoosluse säilimine, on oodata laululuige, rüüda ja suurkoovitaja elupaikade
nihkumist.

1.6 Elupaikade killustumine (sh
barjääriefektid)

Lõigu piires on peamised suurimetajate liikumisalad Elupaikade killustumise mõju populatsioonide elujõulisusele on nii Trassivalikul arvestati rohestruktuuride killustatuse ja Trassivalikul elupaikade killustatust vähendavaid
barjääriefektidega, trassilõigu valimisel konkreetseid asukohapõhiseid meetmeid ei seatud
seotud Rääma raba (mis on maakondlikuks suureks lühi kui ka pikaajalises perspektiivis väike.
asukohapõhiseid meetmeid ei seatud
rohetuumalaks T8) ning rabaservadega, trassilõigu
lõunaots lõikub Niidu maastikukaitseala ja Rääma
raba vahelise koridoriga, põhjaots lõikab Rääma
rabast põhja suunduva koridori ning tuumalaga.

Tarastatud raudteekoridor on tõkkeks, mis võib killustada erinevate loomaliikide elupaiku Trassilõigus toimub peamine elupaikade killustumine ja suurimetajate
ja elupaigakomplekse. Raudtee negatiivne mõju avaldub reaalse füüsilise tõkkena liikumisteede katkestamine Rääma rabas. Raba põhja- ja lõunaservas on
raudtee täies ulatuses tarastamisega lõigatakse läbi maismaaimetajate liikumisteed,
suurimetajate liikumisvõimalustega arvestamine esmatähtis. Tulenevalt
raudtee muldkeha on füüsiliseks takistuseks kahepaiksetele ja roomajatele,
ohutustingimuse tagamise vajadustest osutus antud lõigus
ebaõnnestunud lahendused võivad takistada vee-elustiku ja poolveeliste liikide levikut. eelislahenduseks ökoduktide rakendamine (4F1.6-1, 4F-1.6-4). Samuti
Rajatav raudteekoridor koos rongiliiklusest tulenevate häiringutega võib killustada ka
tuleb Rääma rabas leida lahendeid kogu elupaigakompleksi killustatuse
teatud linnuliikide elupaiku. Elupaikade killustatuse seisukohalt on antud lõigus 2 kriitilist vähendamiseks (nii veerežiim, linnustiku kui kahepaiksete elupaigad)
piirkonda - raudteetrassi viimine läbi looduslikus seisus oleva Rääma raba ning uue
(4F-1.5-6). Kahepaiksete elupaikades tuleb lihtsate läbipääsudega
raudteesilla ehitamine üle Pärnu jõe, mis on ülioluline vee-elustiku elupaik ning rändetee. tagada kahepaiksete elupaikade sidusus, olulisemate kraavide truupidel
tuleb rakendada tehnilist lahendust, mis tagaks loomade
läbipääsivõimalused (kallasradadega truubid). Pärnu jõe riste (4F-1.2-1,
4F-1.8-1) tuleb lahendada sellisena, et eelkõige ehitusperioodil ega ka
hilisemalt ei saaks toimuma katkestusi vee-elustiku liikumises, sh
kalastiku kudemisrännetes.

1.7 Mõju põhjavee kvaliteedile

Põhjavesi on valdaval osal trassilõigust suhteliselt
Raudtee rajamise ja kasutamisega ei tohi kaasneda mõju põhjavee Trassivalikul eelistati antud kriteeriumis alternatiivi,
kvaliteedile.
mis kulgeb läbi vähemate puurkaevude
kaitstud, ainult trassi põhjapoolne ots jääb
sanitaarkaitseala ning paremini kaitstud põhjaveega
keskmise kaitstusega piirkonda. Trassilõigu alal
alal. Konkreetseid meetmeid trassivaliku etapis ei
levivad poorsete (lõunapoolne osa) ja lõheliste ning
seatud.
karstunud (põhjapoolne osa) kivimite
põhjaveekihid. Trassikoridoris 2 puurkaevu.

Põhjavee reostumise oht on suurem nõrgalt kaitstud või kaitsmata põhjaveega lõikudes
ning kaevude vahetus läheduses. Antud lõigul on põhjavee kaitstus parem. Sellest
hoolimata võib läbi poorsete ning karstunud kivimite reostus levida. Raudtee rajamisel
või hooldamisel kasutatava tehnika kütuse või muu kemikaali leke, mis jõuab
pinnasesse, liigub kõrge pinnasevee või sadevete mõjul sügavamatesse pinnase
horisontidesse ning võib jõuda põhjavette. Tulemuseks on piirkonnas antud põhjaveekihi
veekvaliteedi muutus. Mõju olulisus sõltub reostuse hulgast ning reoaine iseloomust.
Pinnasel ning põhjaveel on teatav isepuhastusvõime, samuti on mõju kergemini
leevenduv biolagunevate ainete puhul.

1.8 Mõju pinnavee kvaliteedile ja
liikumisele

Trass ristub looduskaitseliselt olulise Pärnu jõega
ning vähest looduslikku väärtust omava Kilksama
peakraaviga. Lõigu lõunaosa on valdavalt kuivadel
või parasniisketel aladel, põhjaosa on lõiguti või
alaliselt märjematel pinnastel. Trass läbib Rääma
raba (ei ole looduskaitse all, kohalik omavalitsus
soovis ala kohaliku kaitseobjektina kaitsta, kuid
hiljem loobus, tegemist on sooinventuuri kohaselt
keskmise looduskaitselise väärtusega sooga).
Raudteetrassi põhjaosa jääb riigi poolt korras
hoitavate maaparandussüsteemide alale.

1.9 Mõju pinnasele ja reljeefile

Maapinna reljeef on kogu trassi alal tasane, Pärnu Nii trassivalikul kui ka tehniliste lahenduste valikul eelistatakse
jõest eemaldudes maapind tõuseb (jõe juures < 5 lahendusi, mis mõjutavad pinnast ja reljeefi võimalikult vähe.
m, põhja pool madalamates kohtades 10-15 m,
Rääma rabas >15 m ja trassi põhjapoolse otsa
kõrgemates kohtades (Lelle-Linnuse otsamoreen)
ca 25 m).
Vaadeldav trassilõik paikneb liivade, moreeni, turba
ja jääjärveliste savipinnaste leviku alal. Andmed
pinnakatte paksuse kohta vaadeldaval alal on
katkendlikud (Pinnakatte paksus enamasti
vahemikus 10-30 m).
Liivade all lamavad jääjärvelised nõrgad
savipinnased (viirsavi).
Vaadeldavast trassist jääb turba leviku alale ca 2,8
km pikkune lõik, kus trass läbib Rääma raba (turba
paksus 2-7 m). Turbakihi all võivad esineda nõrgad
viirsavid.
Trassi põhjapoolne ots jääb ca 2.2 km pikkuselt
alale, kus vahetult kasvukihi all võivad lamada
savipinnased (saviliiv ja voolava konsistentsiga
viirsavi).
Trassilõigu lõunapoolses osas avanevad
pinnakattesetete all devoni liivakivid ja kõva
konsistentsiga savid ning põhjaosas siluri

2.1 Müra

Pärnu linnas kulgeb trass paralleelselt
märkimisväärse liikluskoormusega III klassi
riigimaanteega (Tallinn - Pärnu - Ikla, 2013 a AKÖL
ca 9000), mille läheduses esineb märkimisväärne
olemasolev liiklusmüra foon. Suu osa lõigust kulgeb
ka seni valdavalt mürast mõjutamata
elukeskkonnas.

2.2 Välisõhu kvaliteet

Raudtee rajamise ja kasutamisega seotud mõju piirkonna
veerežiimile on neutraalne. Maaparandussüsteemid taastatakse
senises funktsionaalsuses.

Valdavalt on müratundlikud alad klassifitseeritavad II kategooria
elamualadeks, mille puhul olemasolevate alade taotlustase on 60
dB päeval ja 50 dB öösel. Toodud välisõhu normtasemed on
lähtepunktiks leevendavate meetmete vaajduse hindamisel.

Trassivaliku etapis esitati soovitus hoida jõe
ületamisel võimalikult olemasoleva taristu koridori,
mis võimaldaks vähendada mõjusid nii kivisisalike ja
nahkhiirte elupaikadele, kui Niidu
maastikukaitsealale, samuti Pärnu jõele ja selle
kaldastruktuuridele. Samuti esitatud soovitus
linnustiku elupaikade kaitseks nihutada trass Rääma
rabas idasuunda

Meetmeid ei seatud

Projekteerimisetapis tuleb täpsustada, millised kaevud jäävad rajatava
raudteetrassi kaitsevööndisse või läbi milliste kaevude sanitaarkaitseala
trass kulgeb ning sõltuvalt piirkonna hüdrogeoloogilisest situatsioonist
hinnata, kas kaev on vajalik likvideerida või teha ettepanek puurkaevu
sanitaarkaitseala vähendamiseks (4F-1.7-1; 4F-1.7-2). Kinnistute
joogiveega varustamine tuleb kaevu likvideerimisel või kaevu
kasutuskõlbmatuks muutumisel (veetasseme alanemine, veekvaliteedi
halvenemine) tagada muul moel.
Kui on vajalik põhjaveetaseme alandamine, tuleb seda teha selliselt, et
see ei mõjutaks negatiivselt looduskeskkonda (taimestikku ja antud
piirkonna kooslusi tervikuna).
Raudtee rajamisel tuleb kinni pidada kemikaalide ja kütuste käitlemise
nõuetest, samuti jälgida tehnika korrasolekut, et vähendada
pinnasereostumise ning seeläbi ka põhjavee reostumise riski .

Trassivaliku puhul on eeltingimuseks seatud, et
Nõudega tuleb eskiisprojekti koostamisel
raudtee rajamisel peab olema tagatud trassiäärsetel arvestada
aladel praeguse veerežiimi säilimine, sh MPS-ide
toimimine, kaitstavatel aladel ei tohi toimuda
veerežiimi muutmist (ka kuivendamist).
Vooluveekogudega ristumisel peab säilima
veekogude soodne seisund.

Tagada trassile- ja selle vahetusse lähedusse jäävate
Sõltuvalt tehnilisest lahendusest võib rajatava taudteetrassi mõju rabakooslustele ja
maaparandussüsteemide toimimine (piisava arvu ja suurusega
erinevatele elustikurühmadele olla väga erinev, turba väljakaevamise ja
konventsionaalse mulde rajamise mõju võib olla tugevalt negatiivne, estakaadile rajatava veejuhtmete viimine läbi raudteetammi), sellisena et trassi rajamisega ei
raudtee jääb eeldatavalt lokaalseks. Rääma rabast põhja- ja lõunasuunas olevatel
kaasneks muudatusi olemasolevas pinna- ja pinnasevee tasemes ja
märgades metsades võib ebaõnnestunud tehnilise lahendusega kaasneda ebasoovitavaid liikumisstruktuurides. Ka varasemalt kuivendamata liigniisketes
muutusi pinna- ja pinnasevee tasemetes ning äravoolurežiimis, mis võib omakorda
kohtades tuleb tagada pinnasevee liikumine läbi mulde. Loodusobjektide
mõjutada nii metsamaa metsanduslikku kasutust kui muuta looduslike koosluste
piirkonnas tuleb tagada, et kuivendussüsteemide ümberehitusel või
struktuuri ja seeläbi mõjutada elurikkust.
Raudtee
nende trassist läbiviimisel ei kaasneks ka täiendav kuivendamine.
ristumisel Pärnu jõega tuleb silmas pidada eelkõige selle veekogu olulisust elupaigana
Täpsemad potentsiaalsed mõjutatavad alad sõltuvad mulde ning sellega
ning kalamajandusliku veekoguna.
seotud rajatiste (kraavid) tehnilistest lahendustest ning olemasolevast
kuivendusvõrgust, mõju veerežiimile tuleb täpsustada eelprojekti
koostamise, kaasa arvatud sellega seotud uuringute raames.
Vooluveekogudega ristumisel tuleb valida tehnilised lahendused, millega
muudetakse minimaalselt veekogu morfoloogilist seisundit.

Trassivaliku etapis kriteeriumit mõju pinnasele ja
reljeefile eraldi kriteeriumina ei arvestatud.

Meetmeid trassivaliku etapis ei seatud.

Pinnasetööde läbimõtlematu teostamine võib kaasa tuua veerežiimi muutused ja mõjud
elusloodusele. Muutised reljeefis on raudtee rajamise puhul teatud osas vältimatud, kuid
piirduvad peamiselt trassi kaitsevööndiga (kõrgemate viaduktide puhul mõnevõrra
laiemal alal).

Maakonnaplaneeringus eraldi meetmeid välja ei tuua. Projekteerimise
etapis on vajalik täpsustada geoloogilise uuringu raames trassilõigud ja
piirkonnad, kus on vajadus kavandada täiendavaid meetmeid. Meetmete
väljatöötamisel on vajalik lähtuda asukohapõhisest ehitusgeoloogilisest
situatsioonist ning maksimaalselt tagada olemasoleva veerežiimi ja
võimalikult suures osas reljeefi säilimine.

Trassivalikul arvestati, et teatud piirkondades tuleb
ette näha mürakaitsemeetmed müratõkete või
muldvallide näol, meetmete rakendamisel on
võimalik tagada head elutingimused ehk
tervisekaitsenormidele vastav müratase
elupiirkondades.

Eskiisile on kantud võimalikud müra konfliktalad, Pärnu linnas kulgeb raudteetrass paralleelselt olemasoleva maanteega ning selles
kus tuleb ette näha mürakaitsemeetmed.
piirkonnas ei ole müra puhul tegemist täiesti uue häiringuga seni mõjutamata
keskkonnas. Lõigu teises pooles on valdavalt tegemist uue häiringuga seni
märkimisväärsest mürast mõjutama piirkonnas, kuid suur osa lõigust kulgeb tihedalt
asustamata metsapiirkonnas, kus müratundlikke elamualasid ei leidu. Mürast mõjutatud
eluhooneid on lõigu (ca 15,0 km) kohta siiski suhteliselt palju.
• Trassikoridoris (kõige kriitilisem tsoon) asub 44 elu- või ühiskondlikku hoonet (2,9
hoonet/km),
• 500 m raadiuses asub 416 elu- või ühiskondlikku hoonet (27,7 hoonet/km),
• 1 km raadiuses asub 951 eluhoonet (63,4 hoonet/km).

Teatud piirkondades tuleb ette näha mürakaitsemeetmed müratõkete või
muldvallide näol, müratõkkeseinte/vallide koondpikkus on suurusjärgus
3000-4000 m.
Meetmete rakendamisel on võimalik tagada head elutingimused ehk
tervisekaitsenormidele vastav müratase elupiirkondades. Meetmed 4F2.1-1 kuni 4F-2.1-10.

Meetmeid ei seatud

Puudub

Meetmeid ei seata

Valdavalt tegemist uue häiringuga seni märkimisväärselt mõjutamata piirkonnas.
• Trassikoridoris (kõige kriitilisem tsoon) asub 44 elu- või ühiskondlikku hoonet (2,9
hoonet/km).

Vibratsiooni tekke vähendamine rööbastee tehnoloogiliste lahendustega
(massiivne ja elastne tugistruktuur, siledad kontaktpinnad),
vajadusel lähimate hoonete välispiirete konstruktsiooni tugevdamine.

2. KESKKONNATERVIS

Raudtee rajamise ja kasutamisega ei tohi kaasneda
ülenormatiivset õhureostust
Trassivalikul arvestati, et teatud piirkondades võib
esineda vibratsiooni vähendavate meetmete
rakendamise vajadus raudteele lähimate eluhoonete
alal.

2.3 Vibratsioon

Seni valdavalt vibratsioonist mõjutamata
elukeskkond.

Vibratsiooni hindamisel lähtutakse Sotsiaalministri 17.05.2002.a.
määrusega nr 78 „Vibratsiooni piirväärtused elamutes ja
ühiskasutusega hoonetes ning vibratsiooni mõõtmise meetodid”
kehtestatud nõuetest, mille kohaselt ei tohi üldvibratsiooni
korrigeeritud kiirenduse tase olemasolevate elamute
magamisruumides ületada järgmisi väärtusi:
• päevasel ajal (07.00-23.00) - 0,0126 m/s2 (82 dB);
• öisel ajal (23.00-07.00) - 0,00883 m/s2 (79 dB).

2.4 Elektro-magnetiline mõju

Olemasolev elektromagnetkiirgus seotud
olemasolevate kiirgusallikatega (elektriliinid,
raudteeside mastid, trafod)

Meetmeid ei seatud
Raudtee kasutamisega ei tohi kaasneda tervisele kahjulikku
elektromagnetkiirgust. Valguse liigset hajumist ja mõju tundlikele
liikidele ja inimestele tuleb takistada.

Meetmeid ei seatud

Elektri- ja sidesüsteemide keskkonnamõju avaldub eelkõige läbi elektromagnetkiirguse. Tõenäoliselt ei ole elektromagnetilise mõju vähendavate meetmete
rakendamine vajalik.
Raudtee elektrirajatiste mõju on uuritud (ulatub varasemate Rootsi näidete alusel kuni
10 m kaugusele objektidest). Mõju tervisele on paljuski ebaselge ja raskesti leevendatav.

3.1 Jäätmeteke ja käitlusvõimalused

Raudtee rajamisega ja kasutamisega seotud
jäätmeid ei teki

Meetmeid ei seatud

Meetmeid ei seatud

Puudub

3. EHITATUD KESKKOND
Jäätmeteke ja käitlusvõimalused on nii ehitus- kui kasutusaegselt
korraldatud selliselt, et jäärtmekogused on minimaalsed ja
jäätmekäitlus ei kahjusta inimese elukeskkonda ja olulisi
loodusväärtusi.
Alal suure liikluskoormusega Tallinn-Pärnu-Ikla mnt Raudtee kasutamisega kaasnevad riskid on viidud miinimumini.
(III klassi riigimaantee, sh ohtlikud veosed, Via
Trassil on tagatud maksimaalses ulatuses ligipääs päästeautodele,
Baltica Liivi tee). Jänessselja-Urge kõrvalmaantee, et võimalike õnnetuste likvideerimine oleks operatiivne. Õnnetuste
Väljapool tiheasustusala täiendavalt mitmed
tagajärgede raskus ja ulatus ei põhjusta ohtu inimeste elule,
valdavalt muu tee määratlusega ja väiksema
tervisele ja varale ega pikaajalist mõju looduskeskkonnale.
liikluskoormusega riigimaanteed. Eritasandilised
ristumised (Tammiste tee/Tallinn-Pärnu-Ikla mnt).
Piirkonnas kolm ohtlikku ettevõtet (4F-3.3-1; 4F3.3-2; 4F-3.3-3). Tundlikest aladest piirkonnas
Pärnu linna tiheasustusala, kaitsealune Pärnu jõgi,
Niidu maastikukaitseala, Rääma raba.
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Trassivalikul arvestati õnnetuseohtu suurendavate
objektide esinemist ja tagajärde ulatust ja
raskusastet kolmes tsoonis: I tsoon - trassikoridori
ala 350 m (175 m mõlemale poole raudtee
keskteljest). Veeremi rööbastelt mahasõidul füüsiline
oht, sh sissesõit hoonesse. Kemikaaliõnnetuse puhul
arvestatakse eriti ohtliku alana, kus põlengust lähtuv
soojuskiirgus või ülerõhk võivad põhjustada inimeste
hukkumist ja ehitiste kahjustusi. Võimalik
doominoefekti tekkimine.
II tsoon - 500 m mõlemale poole raudtee keskteljest.
Arvestatakse ohtlike veostega toimuda võiva
õnnetuse ohtliku alana, kuhu võivad ulatuda ohtlik
soojuskiirgus, plahvatuse ülerõhk ja killud.
III tsoon - 1000 m mõlemale poole raudtee
keskteljest. Arvestatakse kemikaaliõnnetuse ohtliku
alana, kus kemikaalilekkest lähtuva aurupilve
levikualal võib tekkida inimestel tervisekahjustusi.

Rööpa kvaliteedi maksimaalne võimalik tase. Kiirusepiirangud
Mõju üksnes riskide realiseerumisel. Tagajärje raskusaste erineb tsoonide lõikes:
• I tsoon (trassikoridor, kõige kriitilisem tsoon) 44 elu- ja ühiskondlikku hoonet ning 61 tiheasustusalas. Suletud teedel läbipääsu tõkestamine. Võimaliku
õnnetuse tagajärgede operatiivseks likvideerimiseks vajalik kogu lõigu
kõrval- ja tootmishoonet;
ulatuses ligipääs raudtee hooldusteelt.
• II tsoonis 416 elu- ja ühiskondlikku hoonet ning 526 kõrval- ja tootmishoonet;
• III tsoonis 951 elu- ja ühiskondlikku hoonet ning 1094 kõrval- ja tootmishoonet. Trass
ristub kahe vooluveekoguga, millest ülesõit raudtee silla kaudu. Õnnetuse korral võimalik
veekeskkonna reostus.

Lõik 4F läbib Pärnu linna, põhjaosas ka
Raudtee mõjutab inimese elutungimusi võimalikult vähe
hajaasustusega linnalähedast ala. Pärnu linnas
möödub kavandatav raudtee neljas asukohas
elamutest lähemalt - ligikaudu 100 meetri kauguselt
(KM 0,0; üksik eluhoone); 200 m kauguselt (KM
1,5; üksik eluhoone ning KM 2,5; elamutegrupp);
250 m kauguselt (KM 4,1; üksik eluhoone). Osades
asukohtades jääb Pärnu linna territooriumil
kavandatav raudtee olemasoleva linlikusse
polüfunktsionaalsesse ning taristuobjektidega
pikitud keskkonda, osalt paikneb valdavalt
looduslikul alal. KM 4,2 paikneb raudteest
mõnesaja meetri kaugusel aastate jooksul
kasutusse võetud kasvuhoonepiikond
(linnaaiandus). Lõigu põhjaosa läbib Kilksama küla,
lähimad hooned jäävad 200 meetri kaugusele
raudteest (KM 9,8 ja 13,2), samuti Urge küla
territooriumi (KM 11,2).
Valdavald linliku iseloomuga keskkond
Kogukonnad on kohanenud raudtee olemasoluga

Meetmeid ei seatud
Osa suuremast võrdlusgrupist. Võrdlusgrupid ei ole
täielikult võrreldavad, kuna läbivad nii Pärnu linna kui
maaasulaid

Mõju leevendamine toimub müra ja vaadeldavust vähendavate
Elukeskkonna kvaliteedi langus võib tuleneda subjektiivsetest hinnangutest raudtee
meetmetega
tajutavale lähedusele ning objektiivsetest muutustest keskkonnas. Objektiivsete
tingimuste leevendamine toimub vaadeldavuse kontekstis ning müra leviku piiramisega.
Asukohtades, kus raudtee hakkab paiknema polüfunktsionaalses linlikus keskkonnas, on
esmatähtis mürahäiringute vähendamine, muutused vaadeldavuses ei too kaasa olulist
elukeskkonna kvaliteedi vähenemist. KM 2,5 paikneb raudtee elamute suhtes kõrgemal,
seega tuleb tähelepanu pöörata müra leviku tõkestamisele. Kilksama ja Urge küla
territooriumil on asjakohased nii müra levikut kui vaadeldavust piiravad meetmed.

Osa suuremast võrdlusgrupist. Võrdlusgrupid ei ole
Meetmeid ei seatud
täielikult võrreldavad, kuna läbivad nii Pärnu linna kui
maaasulaid

Linlikus keskkonnas ei põhjusta raudtee olulist keskkonna iseloomu muutust.

Rahvaarv on vähenenud

Rahvaarvu vähenemine ei ole kiirem sarnaste piirkondadega
võrreldes
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Osa suuremast võrdlusgrupist. Võrdlusgrupid ei ole
täielikult võrreldavad, kuna läbivad nii Pärnu linna kui
maaasulaid

Rahvastikuprotsessid sõltuvad arengutest laiemal territooriumil. Peatuse kavandamine
Pärnu linna võib aidata pidurdada rahvaarvu vähenemist Pärnu linnas

5.1 Liikumis-võimalused, barjäärid

Liikumisvõimalused on tagatud kindlasti riigimaanteedel ja
enamikul kohalikel teedel. Juurdepääs tagatakse kõigile
kinnistutele

Lõik on osa pikemast alternatiivist. Olulist erinevust Juurdepääsud tagatakse kõigile kinnistutele
ei olnud alternatiivide vahel võimalik välja tuua, kuna
mõlema realiseerimisel kaasneks võrreldaval määral
liikumisbarjääride teket

Raudtee tekitab Pärnu linnas liikumisbarjääri, millest ülepääsud on võimalikud
eritasandilistes ristumistes raudteega. Urge ja Kilksama külades muudab raudtee välja
kujunenud liikumismarsruute

5.2 Kohaliku rongiliikluse rakendamise
võimalused raudtee vaba läbilaskevõime
ulatuses

Kavandatud kiirraudtee arvestab võimaluste piires kohaliku
rongiliikluse võimaluse ja vajadustega

Lõigul paikneb kavandatud Pärnu peatuse asukoht,
võimaldadaes vajadusel arendada välja ka kohalik
reisirongiliiklus

Lõigul paikneb kavandatud Pärnu peatuse asukoht, võimaldadaes vajadusel arendada
välja ka kohalik reisirongiliiklus

3.3 Õnnetuseoht

4. KOGUKONNA JÄTKUSUUTLIKKUS
4.1 Elutingimused

4.2 Kohalik identiteet ja 4.4 Kogukonna
taluvusvõime

4.3 Rahvastiku areng

Mõju leevendamine toimub müra ja vaadeldavust vähendavate
meetmetega

5. JUURDEPÄÄS
Näidatakse trassist läbipääsud ja ühendusteed. Meetmed 4F-5.1-1 kuni
4F-5.1-6.

6. VARA
Ehitisteni võib ulatuda ülenormatiivne müra või vibratsioon; vajalik võib olla hoonete
võõrandamine.

Raudtee on paigutatud selliselt, et mõju ehitistele oleks minimaalne.
Võimalike mõjude leevendamine toimub müra ja vibratsiooni levikut
piiravate meetmetega, mille täpne lahendus selgub projekteerimise
etapis.

Lõik on osa pikemast alternatiivist. Olulist erinevust
ei olnud võimalik välja tuua, kuna mõju erineb
linnalises ja maalises keskkonnas

Võimalik elamumaa turuväärtuse langus võib johtuda raudteega kaasnevatest
keskkonnahäiringutest.

Mõju leevendamine toimub müra ja vaadeldavust vähendavate
meetmetega

Lõik on osa pikemast alternatiivist, mille puhul tekib
tõenäoliselt võimalus arendada välja Pärnu
kaubajaam.

Potentsiaalne positiivne mõju (maa väärtuse suurenemine) sõltub täiendavate maha- ja Planeeringus on vajalik tingimuste määratlemine, millistel tingimustel on
pealesõitude võimaldamisest ning nende rajamise otstarbekusest.
võimalik raudteele täiendavate peale-mahasõitude rajamine

6.1 Ehitised lähinaabruses

Trassikoridoris paikneb elu- ja ühiskondlikke
hooneid 44 ning kõrval- ja tootmishooneid 61.

Ehitisi paikneb raudtee võimalikus mõjualas võimalikult vähe

Lõik on osa pikemast alternatiivist. Olulist erinevust
ei olnud võimalik välja tuua, kuna mõju erineb
linnalises ja maalises keskkonnas

6.2 Kinnistute väärtus - elamumaa

Ühekilomeetrilises koridoris paikneb 48,7 ha
elamumaad.

Elamumaa kinnistute väärtus ei vähene

6.3 Kinnistute väärtus- muud maa
otstarbed

Pärnu linnas paikneb olulisel määral nii tootmis- kui laohoonete
Muu sihtotstarbega
maad. kinnistute väärtus väheneb võimalikult vähe
(või suureneb võimalikult palju)

Meetmeid ei seatud

7. MAAKASUTUSE STRUKTUUR
7.1 Asustuse struktuur

Asustus on kohanenud raudtee olemasoluga

Muutused asustuse struktuuris sõltuvad arengutest laiemal territooriumil
Raudtee rajamisel jääb kasutusest välja põllumajanduslik maa

Planeeringus on vajalik keskkonnatingimuste ja piirangute kirjeldamine,
mis kaasnevad raudteega külgnevale põllumajandusmaale

7.2 Maa põllumajanduslik kasutus

Raudteerajatiste alla jääb 3,8 ha haritavat maad

Maa põllumajanduslik kasutus säilib võimalikult muutumatuna

7.3 Põllumajandus-maade terviklikkus

Lõik 4F puhul kaasneb lõigu põhjaosas kahes
asukohas olukord, kus raudtee tekitab barjääri
eeldatavasti tervikuna haritava maa kasutamisel

Põllumaa säilib võimalikult terviklikuna
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Kaasneda võivad täiendavad kulud maa harimisel

Maakonnaplaneeringu koostamise käigus on eraldi tähelepanu pööratud
ülepääsude asjakohasele paigutamisele, vähendamaks ligipääsude
raskendamist põllumajandusmaale

7.4 Maa metsamajanduslik kasutus

Raudteerajatiste alla jääb 33 ha metsamaad

Maa metsamajanduslik kasutus säilib võimalikult muutumatuna
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Raudtee rajamisel jääb kasutusest välja metsamaa

Planeeringus on vajalik keskkonnatingimuste ja piirangute kirjeldamine,
mis kaasnevad raudteega külgnevale metsale

7.5 Maavarad

Trass läbib kohaliku tähtsusega Rääma
turbamaardla plokke nr 9 ja 10, mis on liigitatud
aktiivseks reservvaruks.

Juurdepääs ja kättesaadavus tagatakse kõigile maavaradele, kus
juurdepääs on raudtee rajamisest tulenevalt takistatud.

Meetmeid ei seaatud

Raudtee rajamisega mõjutatakse tõenäoliselt maavaravaru kvaliteeti ja ligipääsetavust.

7.6 Taristu

Raudteetrasside ehitamisega mõjutatud alal ja selle Risted on tagatud kõigil riigimaanteedel ja enamikul kohalikel
mõjupiirkonnas on rajatud inimese elutuegevust ja teedel. Juurdepääs tagatakse kõigile kinnistutele, kus juurdepääs
majandustegevust toetav taristu. Näiteks hajaon raudtee rajamisest tulenevalt takistatud.
asustusaladel on põllu- ja metsamaadel maadel
rajatud veereziimi säilitav taristu- kraavid, drenaaz
jne.

Trassi kulgemisel üle maavara varu on vajalik projekteerimise etapis
leida vastavad tehnilised lahendused, et raudtee ehitus ning
kasutusetapis maavaravarude kvaliteet ning varudele ligipääsetavus
antud maardlas ei halveneks.
Seatud meede: taristu funktsionaalsus tuleb oskusliku projekteerimisega
täielikult tagada kõikides lõikudes.

Raudteetrass läbib Rääma turbamardlat.

Raudteetrass läbib nii olemasoleva taristuga alasid nii
tihe- kui ka hajaasustuses

7.7 Mõju kohalikule majanduskeskkonnale Pärnu linn ja selle lähiümbrus on piirkonna
aktiivseima majandustegevusega ala

Raudtee rajamisega on võimalik mõjutada olemasolevat taristut. Näiteks põllu- ja
metsamaadel on võimalik, et raudtee rajamisel mõjutatakse veereziimi säilitav taristu
toimimist- kraavid, drenaaz jne.

Meetmeid ei seatud

Raudtee rajamine võimaldab edendada kohalikku majandustegevust turismi ning
raudteevedusid kasutavate valdkondade puhul

Meetmeid ei seata

Meetmeid ei seatud

Puudub

Meetmeid ei seata

Seatud meede: ala vajab inspekteerimist.
Täitmine: täidetakse edasistes etappides, enne
ehitustööde toimumist.

Juhul, kui pinnases leidub arheoloogilisi väärtusi ning need hävivad, kaasneb oluline
negatiivne mõju.

Planeeringu seletuskirjas seada tingimuseks inspekteerimine enne
ehitustööde toimumist. Vastavalt inspektsiooni tulemustele tuleb läbi viia
arheoloogilised väljakaevamised, kui objekti ei õnnestu ehituse käigus
puutumatuna säilitada ning inspektsiooni käigus on väärtus tuvastatud,
või tagada ehitusaegne järelevalve, kui inspektsiooni käigus ei
õnnestunud väärtust tuvastada
Meede nr 4F-8.2-1

8. KULTUURIKESKKOND
8.1 Kultuuri-mälestised

Kultuurimälestisi trassilõigul 4F ei esine.

Lähtepunktiks on eelistatud olukord, kus mälestis säilib
kahjustamata kujul algses asukohas (sh arheoloogiapärand säilib
pinnases puutumata), vaadeldavana olulistelt suundadelt.
Vaadeldavusele on pööratud tähelepanu eelkõige ehitismälestiste
puhul. Ehitismälestiste puhul on võimaliku mõjuna arvestatud ka
vibratsiooni.

8.2 Kaardistamata arheoloogiapärand

Lõik 4F läbib ulatuslikku potentsiaalset leiuala Pärnu Lähtepunktiks on eelistatud olukord, kus arheoloogiapärand säilib linnas, alalt ja selle lähistelt on leitud ka juhuleide. pinnases kahjustamata kujul. Arheoloogiliste väljakaevamiste näol
on tegemist destruktiivse uurimismeetodiga, mis tahes-tahtmata
lõppkokkuvõttes hävitab objekti ja mille käigus läheb paratamatult
mingi osa infot ka kaduma (vt arheoloogi eetilised põhimõtted).

8.3 Väärtuslik maastik ja miljöö

Lõigule 4F jäävad alad: Niidu-Tammiste
metsamaastik, väärtmaastik; miljööväärtuslik ala
Pärnu linnas (Riia mnt miljööala Raja tn ja Lennuki
tn vahelises lõigus)

Eelistatud on olukord, kus maastik/miljööala säilib võimalikult
terviklikult ja säilivad väärtusi moodustavad põhistruktuurid.
Juhul, kui kaasneb häiring, on leevendava asjaoluna käsitletud
asustusest eemale ja/või metsasele alale jäämist, kuivõrd sel juhul
on muutuse nö pidevas mõjuväljas olevaid inimesi vähem.
Kattuvaid maastikuväärtusi (nt väärtmaastiku alal eraldi
määratletud väärtstruktuurid) on käsitletud koos, st ühe
väärtusena.
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Niidu-Tammiste metsamaastik: linnalähedane puhkemaastik (luitestikul kasvavad
Väärtmaastkiku osas kaaluda olemasolevate läbipääsude säilitamist,
metsad, jõeäärsed lammialad, Tammiste oja ja Niidu oja sälkorud). 4F trassikoridor
vähemalt jalakäijatele/ratturitele/mopeedidele. Meede nr 4F-8.3-1 ja nr
paikneb väärtmaastiku terviku suhtes võrdlemisi soodsalt, järgides üldjoontes juba
4F-8.3-2
olemasolevate taristuobjektide (raudtee, lühemal lõigul maantee) suunda, mistõttu
Miljööala osas vt kriteerium 2.3. Meede nr 4F-8.3-3
eeldatavalt olulist negatiivset mõju maastiku väärtuslikkusele ei kaasne. Negatiivse
aspektina võib välja tuua väiksemate läbipääsude sulgemise väärtmaastiku alal, säilivad
läbipääsud Pärnu jõe ääres ning linna piiril (kavandatava raudtee viadukti juures).
Riia mnt miljööala: Ala väärtuseks on terviklik kogum 20. saj. alguse
puitelamuarhitektuurist. Haljastuses on iseloomulik puiestee hoonestusest teisel pool Riia
maanteed. Hoonete ega puiestee säilimine ohustatud ei ole, kuid lähemad
miljööväärtuslikuna määratletud hooned jäävad trassi keskjoonest ligikaudu 100 m
kaugusele, neile võib avalduda vibratsioonist tulenev mõju, vt ka kriteeriumist 2.3

8.4 Visuaalsed aspektid

Linnaline keskkond Pärnu linnas, metsased suletud
vaadetega alad Niidu-Tammiste metsamaastikul,
Rääma rabas ja trassilõigu põhjaosas, avatud
vaateid väljaspool linna esineb Jänesselja-Urge
kõrvalmaanteega (tee nr 19214) lõikumise
piirkonnas

Eelistatud on olukord, kus eluhoonete juurest avanevaid vaateid ei mõjutata. Võrdluses, kus kõikide võrreldavate trassivariantide
puhul mõjutatakse vaateid eluhoonete juurest, ei ole eelistust välja
toodud, kuivõrd tegelik visuaalse mõju olulisus sõltub
subjektiivsetest hinnangutest. Üksikute hajaasustuses paiknevate
elamute juurest avanevate vaadete muutumine võib tunnetuslikul
tasandil olla tugevam häiring kui muutus tihedas linnakeskkonnas,
kus mõjutatavaid vaatajaid on arvuliselt rohkem. Samas on
kindlasti ka tiheasustusaladel inimesi, keda tunnetuslikult häiriks
olulisel määral isegi olemasolevasse raudteekoridori lisanduv
rajatis. Eelnevast tulenevalt on eeldatud, et juhul, kui eluhoonete
juurest avanevaid vaateid mõjutatakse, kaasneb igal juhul
visuaalne häiring, sõltumata mõjutatavate vaatajate arvust.
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Tingimustena seletuskirjas antakse vajalik sisend järgnevatesse
Pärnu linnas on 4F asukohas tegemist visuaalselt suhteliselt vähetundlike aladega:
etappidesse, vt edasiste etappide meetmed.
olemasolevate magistraaltänavate ja raudteedega, visuaalselt väheatraktiivse
kaubandusalaga. Suures osas varjab vaateid elamupiirkondadest ning olulisematelt
liikumissuundadelt raudteele haljastus. Visuaalsed dominandid linnapildis võivad
kujuneda Pärnu jõe sillast ning viaduktidest Paide mnt ristmikul ja linna põhjapiiril
(viimane on väheliigeldav ala). Eeldatavalt olulist negatiivset visuaalset mõju Pärnu
linnas ei kaasne.
Raudtee rajamisega kaasnev visuaalne muutus võib olla selgelt tajutav ka JänesseljaUrge kõrvalmaanteega lõikumise piirkonnas. Trassi vahetusse lähedusee (ca 250 m) jääb
siiski vaid üks elamu.
Visuaalne mõju on üheks aspektiks enamiku kultuuriväärtuste puhul (kriteeriumi nr 8
alaktriteeriumites), samuti kogukonna jätkusuutlikkuse (kriteeriumi nr 4
alakriteeriumites) puhul.

8.5 Muu kriitilise või tähelepanu vajava
iseloomuga kultuuripärand

Muu kriitilise või tähelepanu vajava iseloomuga
kultuuripärandit lõigul 4F ei esine.

Eelistatud on olukord, kus pärand säilib kahjustamata kujul algses asukohas. Arvestatud on eelkõige allikmaterjalides nimetatud
väärtuslike struktuuridega, st nt maaehituspärandi puhul üldjuhul
hooned ja hoov, XX sajandi arhitektuuripärandi puhul hoone või
vastavalt registris nimetatule hoonete grupp või terve asula.
Arvestatud on raudtee kaitsevööndi alasse, suurema ulatusega
väärtuste puhul ka trassikoridori nihutamisruumi sisse jäävate
objektidega (sõltuvalt üksikjuhust). Kuivõrd XX sajandi
arhitektuuripärandi objektide täpne paiknemine ei ole registri
põhjal üheselt tuvastatav, on neil juhtudel üldistatult hinnatud, et
kui antud lõigul puuduvad lammutatavad hooned ja/või trass
möödub hoonestatud aladest eemalt, siis eeldatavalt mõju
objektile puudub.
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Puudub

8.6 Muu leevendatava iseloomuga
kultuuripärand

Lõigule 4F jäävad objektid: Pärnu-Valga (Mõisaküla) Lähtepunktiks on eelistatud olukord, kus kõik objektid säilivad
algsel kujul oma asukohas. Hinnangute andmisel pärandi
raudtee, pärandkultuuriobjekt; Pärnu jõgi, ilus
veetee; Sindi-Lavassaare kitsarööpmeline raudtee, kahjustamise olulisusele on silmas peetud muuhulgas Rail Baltic
pärandkultuuriobjekt (objekt on hävinud, maastikus maakonnaplaneeringute eesmärki. Eesmärgi kohaselt on
jälgi säilinud ei ole)
trassivalikul aluseks eelkõige riigi huvid ning kohalikest huvidest
lähtutakse väljavalitud trassi osas mõjude leevendamisel ja
tasakaalustatud detailsema lahenduse väljatöötamisel. Samuti on
arvestatud leevendusvõimaluste rakendatavusega ning pärandi
registreerimisel seatud eesmärkidega (nt pärandkultuuri puhul on
eesmärgiks eelkõige teabe säilitamine).
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Pärnu-Mõisaküla raudtee: Rail Baltic rajatkse lõigul 4F osaliselt kattuvalt Pärnu-Mõisaküla Pärnu jõe silla osas vt üldised soovitused kriteeriumist 8.4. Meede 4Ftrassiga. Kattuval lõigul asenatakse säilinud vana raudteetamm uuega, kuid ajaloolise
8.6-1
raudteetrassi esialgse kasutuse taastumine on hinnanguliselt siiski pigem positiivne,
tagades ajalise järjepidevuse.
Pärnu jõgi: uus raudteesild rajatakse olemasoleva silla kõrvale, mistõttu eeldatavalt
olulist muutust jõel liikuja vaadetes ei kaasne. Võimalik on positiivse mõju esinemine,
juhul kui uue raudteesilla näol rajatakse arhitektuurselt silmapaistev maamärk.

-
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1.2 Natura 2000 võrgustiku alad

Maakonnaplaneeringu lahendus

Trassivalik

Kriteerium

Täitmine
Trassialternatiiv möödub Taarikõnnu-Kaisma linnualade hulka
kuuluvate Taarikõnnu LKA ja Selja metsise PEP-i vahetust
lähedusest, võib avalduda kaudne mõju, esimese puhul
soovitatav trassi nihutamine raskelt teostatav (asustus ning
kaitsealune üksikobjekt), teisel juhul võimalik. Võimalik ka
kaudne mõju Taarikõnnu loodusalale (vahetus läheduses
paiknev Taarikõnnu soo), ilmselt vajalikud erilahendused.
Teised alad jäävad juba eemale või on mõjud hõlpsamini
leevendatavad (sh Mõrdama loodusala).

1.3 Suremus

Meetmed

Nii Kuiaru, Mõrdama kui ka Taarikõnnu loodusalad on loodud erinevate,
peamiselt metsa- ja märgala elupaigatüüpide kaitseks. Kõigi kolme
loodusala puhul on välistatud otsene mõju elupaikadele. Kaudne mõju
võib ilmneda loodusalade piirkonnas läbi veerežiimi olulise ja
suuremahulise mõjutamise, kuid ka see on ebatõenäoline. Vajalik on
siiski veerežiimi tagavate meetmete rakendamine kaudsete mõjude
vältimiseks. Taarikõnnu-Kaisma linnuala lahustükkide vahelt kulgedes on
võimalik linnuala kaitse-eesmärkideks olevate metsa- ja soolindude
häirimine, eeskätt on võimalik häiriva mõju esinemine tedrele ja
metsisele.

Kuiaru, loodusalale avalduva võimaliku mõju leevendamiseks trassi
piirkonnas säilitada üldist veerežiimi, vältida olulist kuivendamist või
veerežiimi ümberkujundamist. Kuiaru loodusala lähedal leevendab antud
meede ka võimalikku mõju trassi ning loodusala vahel paiknevatele VEPidele (trassi kaitsevööndist min u 120 m kaugusel). Kaisma ja Taarikõnnu
loodusalade vahelisel lõigul veerežiimi olulist mõjutamist (sh laiaulatuslik
kuivendamine, kuivendussüsteemide oluline ümberehitamine) tuleb
vältida. Taarikõnnu-Kaisma linnuala lahustükkide vahelisele alale raudtee
rajamisel tuleb rakendada meetmeid häiringute vältimiseks (mitte
teostada olulisi ehitustöid kevadisel pesitsusperioodil) ning markeerida
raudteetaristu, vältimaks lindude kokkupõrkeid.

Suremuse osas on antud trassilõik suhteliselt vähese mõjuga- tarastatud
raudtee tõttu on suurimetajate suremusoht minimeeritud. Trassi
keskmise suurusega ja väikeimetajatele läbitavaks muutmisega küll
suremus kaasneb, lõigu keskosa ka läbib kõrge keskmise suurusega
imetajate elupaiku. Trassilõik läbib Tootsi ja Mõrdama rabade piirkonna,
kus tekitab suremusohu sealsetele kaitstavatele lindudele (musttoonekure Toosti püsielupaik). Trassilõik läbib mitmeid kahepaiksete
olulisi elupaiku, kahepaiksete suremuse vältimiseks tuleb olulisemate
liikumisteedele näha ette vastavad läbipääsud, ehitustööde teostamisel
näha ette meetmed kahepaiksete ehitusaegse suremuse vältimiseks.

Maakonnaplaneeringus erimeetmeid suremuse vältimiseks ei seata.
Konkreetsed meetmed on rakendatvad projekteerimise, ehituse ja
kasutusetapis: must-toonekurgede kokkupõrkeohu leevendamiseks on
vajalik rauteetaristu nähtavuse parandamine Tootsi ja Mõrdama rabade
vahelisel alal.Selles piirkonnas on vajalik tarade ja elektriliinide
märgistamine. Kahepaiksete suremuse vältimiseks piirata neile oluliste
elupaikade ulatuses pääs rööbastele ja tagada trassist läbipääs, lisaks
rakendada üldmeetmeid ehitusprotsessis. Konkreetsed meetmed on
rakendatvad projekteerimise, ehituse ja kasutusetapis.

meetmeid ei seatud

Trassilõigu vahetus läheduses paikneb mitmeid häiringutundlike liikide
elupaiku. Raudtee rajamise ja kasutusega on oodatav häirimine (müra,
inimtegevus) trassi läheduses, mis võib viia pesitsus/elupaiga kvaliteedi
languseni või ka hülgamiseni. Trassilõigule alla 1 km lähedusse jääb kaks
must-toonekure ja üks metsise püsieluapik. Sellisel kaugusel
mürarikaste ehitustööde teostamine on kindlasti häiriv ning võib tuua
kaasa ka elupaiga hülgamise, samuti on häiriv hooldusaegne
külastuskoormuse oluline suurenemine.

Maakonnaplaneeringus erimeetmeid ei seata. Linnustikuga seotud
häiringute (ja osaliselt sellega seotud suremuse) leevendamisel
rakendatavaks meetmeks on olulisemate ehitustööde ajastamine.
Soovitus on vältida eriti metsamaadel trassi rajamisega seotud
raietöödest kevadise raierahu perioodil (15. aprillist 15. juunini), antud
soovituse järgmine on kõrgema prioriteetsusega Mõrdama raba
piirkonnas ja Taarikõnnu-Kaisma linnuala lahustükkide vahele jääval
trassilõigul.

Meetmeid ei seatud.

Negatiivne mõju looduslikele elupaikadele, kuna selle rajamisel osa
elupaiu paratamatult hävinevad. Kuna antud lõigul ei ole valdavalt
tegemist olulist väärtust omavate eluapikadega või
elupaigakompleksidega, siis ei saa mõju hinnata oluliseks. Oluline mõju
võib avalduda konkreetsetes elupaikades-kasvukohtades. Enim
tähelepanu vajab trassilõik, mis möödub Kergu LKA (ei ole Natura 2000
ala) idaservas ning kus asuvad kaitstvale linnustikule olulised elupaigad.
Selles piirkonnas on ka eesti soojumika kasvukohad. Piirkonnas on
(Kergu LKA kaitseväärtusi silmas pidades) vajalik erilist tähelepanu
pöörata veererežiimi säilitamisele. Kergu LKA on moodustatud
rohunditerikaste kuusikute ning soostuvate ja soo-lehtmetsade kaitseks,
kuna tegemist on metsamaastikuga ning piirkonnas esineb teadaolevalt
kaitsealuste (III kat hallpea-rähni, laanepüü) liikide elupaiku, I kat
linnuliigi must-tooneklure toitumisala, tuleb arvestada ka killustatuse ja
häiringutega. Aja jooksul on lähedal asuva Tootsi suursoo turbaväljad
kujunenud arvestatavaks nahkhiirte, kahepaiksete ning ka sookure
elupaigaks. Mõju avaldub eelkõige juhul kui kaasneb väga oluline
piirkonna veerežiimi muutus, mille tulemusel kaovad kahepaiksete
kudealade ja elupaikadena kasutatavad tiigid, likvideeritakse
elupaigastruktuuri kujundavad puuderivid- ja grupid jne. Suursoo
piirkonnas on peamised sookurgede elupaigad planeeritavast
trassikoridorist läänes.

Maakonnaplaneeringus erimeetmeid elupaikade kao vähendamiseks ei
seata. Konkreetsed meetmed on rakendatvad projekti järgmistes
etappides (projekteerimine), kus on mõjude minimeerimiseks soovitatav
raudteetrassi kitsana hoidmine olulistes linnustikuga seotud ja
kaitsealuste teimeliikide elupaikades/kasvukohtades.

Trassivalikul elupaikade killustatust
vähendavaid asukohapõhiseid meetmeid ei
seatud

Tarastatud raudteekoridor on tõkkeks, mis võib killustada erinevate
loomaliikide elupaiku ja elupaigakomplekse. Raudtee negatiivne mõju
avaldub reaalse füüsilise tõkkena - raudtee täies ulatuses tarastamisega
lõigatakse läbi maismaaimetajate liikumisteed, raudtee muldkeha on
füüsiliseks takistuseks kahepaiksetele ja roomajatele, ebaõnnestunud
lahendused võivad takistada vee-elustiku ja poolveeliste liikide levikut.
Rajatav raudteekoridor koos rongiliiklusest tulenevate häiringutega võib
killustada ka teatud linnuliikide elupaiku. Antud lõigu puhul on eriti
oluline luua suurimetajatele sobivad läbipääsuvõimalused 5 piirkonnas.
Kuna trass kulgeb suures osas liigniisketel aladel , on trassiäärsed
niisked metsad ja märgalad kahepaiksetele väärtuslikud elupaigad.
Seega on oluline tagada piirkonda jäävate väärtuslikumate kahepaiksete
elupaikade sidusus.

Maakonnaplaneeringus seatakse järgmised meetmed suurulikite
populatsioonide sidususe säilitamiseks: rajada trassile 5 ökodukti (km
2,0; 6,5; 14,6-14,8, 20,0 ja ca 28). Konkreetsed meetmed kahepaiksete
elupaikade killustatuse vähendamiseks on rakendatavad projekti
järgmistes etappides (projekteerimine), kus on vajalik kavandada
mitmeid läbipääse kahepaiksete oluliste elupaikade ja vooluveekogude
piirkondades.
Meetmed nr 5D-1.6-1, 5D-1.6-2, 5D-1.6-3, 5D-1.6-4, 5D-1.6-5

Raudtee ehitamine ja kasutamine tuleb läbi viia selliselt, et nii
otsene kui kaudne oluline ebasoodne mõju Natura 2000
võrgustikku kuuluvate alade kaitse-eesmärkidele ja alade
terviklikkusele oleks välistatud.

Trassivaliku etapis konkreetseid aspekte ei seatud, trassi
nihutamine ei osutunud võimalikuks.

Populatsiooni elujõulisuse seisukohalt ei tohi raudteel, seotud
taristul ja seal toimuval liiklusel olla olulist mõju populatsiooni
elujõulisusele raudtee piirkonnas.

Trassivaliku etapis suremust kriteeriumina ei arvestatud, antud Meetmeid ei seatud.
ulatuses on see seotud kriteeriumitega elupaigakadu ja
elupaikade killustatus.

Häiringutundlike liikide elupaikade puhul tuleb viia müra
Trassivalikul erimeetmeid ei seatud.
ehitusaegne ja kasutusaegne teke miinimumini. Kaitsealuste
liikide elupaikades tuleb saavutada müratasemeks 55dB. Raudtee
valgustus ei oma olulist mõju kaitsealustele liikidele.

Eelprojekt

Mõju (sh kumulatiivsus)

Konkreetseid meetmeid ei seatud, trassi
nihutamine ei osutunud võimalikuks.

Täitmine
1. LOODUSKESKKOND

1.4 Häiringud

Möödub u 150 m kauguselt musttoonekure
pesast (kuid väljastpoolt
PEP) ning Viluvere metsise püsielupaigast ca 800 m kauguselt
ja Mõisaaru must-toonekure püsielupaik ca850 m kauguselt.

1.5 Elupaikade kadu

Trassialternatiiv kulgeb varieeruva iseloomuga aladel - lõigu
Raudtee rajamisega kaasnev elupaikade kadu on võimalikult
põhjaosa kulgeb liigniisketel põllumajanduslike ja
väike ja seotud vähemväärtuslike elupaikadega, ajutiselt
metsatukkade mosaiiksel maastikul, möödub Taarikõnnu ja
(ehitusaegselt) avalduv mõju on võimalikult kiirelt taastuv.
Kergu looduskaitsealadest ning läbib neid ümbritsevid
metsaalasid, trassilõigu keskosas kulgeb läbi endise Tootsi
turbasoo ja Mõrdama raba vahelise metsaala. Lõunaosa läbib
samuti suuri metsalasid. Vastavalt Corine
maakattetüpoloogiale on trassilõigu 50 m laiuses otsese ja
vältimatu negatiivse mõju tsoonis järgmine maakate niisutuseta haritav maa - 13 ha, karjamaad 5 ha,
põllumajanduslik maa - 3 ha, heitlehised metsad - 21 ha,
okasmetsad - 18 ha, segametsad - 76 ha, üleminekulised
metsaalad mineraalmaadel - 19 ha, lagedad madal- ja
siirdesood- 2 ha Trassile olulist looduslikku väärtust omavaid
elupaiku- kasvukohti kuigivõrd ei jää, loodusväärtuste
seisukohalt on oluline Mõrdama rabast mööduv trassilõik, mis
läbib ka metsaeplupaiku ning Kergu rabast mööduv lõik, kus
lähedal asuvad linnustikule olulised elupaigad ning kaitstava
Eesti soojumika(LK II) kasvukohad. Möödub väga lähedalt Lõo
rabast, mis on paljude kaitsealuste lindude elupaik, samuti
heas seisundis märgala (Natura 2000 ala).

1.6 Elupaikade killustumine (sh
barjääriefektid)

Trassialternatiiv läbib maakondliku väikese rohetuumala (T9) Elupaikade killustumise mõju populatsioonide elujõulisusele on nii Trassivalikul arvestati rohestruktuuride killustatuse ja
Kergu looduskaitseala lähistel, keskosas lõigab mõrdama raba lühi kui ka pikaajalises perspektiivis väike.
barjääriefektidega, trassilõigu valimisel konkreetseid
piirkonna rohetuumala l, lõunaots üleminekul trassile 4f läbib
asukohapõhiseid meetmeid ei seatud
maakonna suurt (T8) rohetuumala. Vastavalt suurimetajate
läbipääsuvajaduse uuringule jääb trassilõigule 5 piirkonda, kus
suurimetajate läbipääsuvõimalustega arvestamine on
esmatähtis piirkonnas välja kujunenud loomade elupaikade ja
liikumisalade hoidmiseks.

1.7 Mõju põhjavee kvaliteedile

Põhjavee kaitstuse seisukohalt jääb vaadeldav trassivariant
keskmiselt kaitstud alale ca 14,4 km pikkuselt ja nõrgalt
kaitstud alale ca 17,2 km pikkuselt. Põhjavesi paikneb
lõhelistes ja karstunud lubjakivides ja dolomiitides.

Raudtee rajamise ja kasutamisega ei tohi kaasneda mõju
põhjavee kvaliteedile.

Trassivalikul eelistati antud kriteeriumis alternatiivi, mis kulgeb Meetmeid ei seatud
läbi vähemate puurkaevude sanitaarkaitseala ning paremini
kaitstud põhjaveega alal.

Põhjavee reostumise oht on suurem nõrgalt kaitstud või kaitsmata
põhjaveega lõikudes ning kaevude vahetus läheduses. Raudtee rajamisel
või hooldamisel kasutatava tehnika kütuse või muu kemikaali leke, mis
jõuab pinnasesse, liigub kõrge pinnasevee või sadevete mõjul
sügavamatesse pinnase horisontidesse ning võib jõuda põhjavette.
Tulemuseks on piirkonnas antud põhjaveekihi veekvaliteedi muutus.
Mõju olulisus sõltub reostuse hulgast ning reoaine iseloomust. Pinnasel
ning põhjaveel on teatav isepuhastusvõime, samuti on mõju kergemini
leevenduv biolagunevate ainete puhul.

Projekteerimisetapis tuleb täpsustada, kas rajatava raudteetrassi
kaitsevööndisse või raudtee alla jääb mõni kaev. Vajadusel tuleb
sõltuvalt piirkonna hüdrogeoloogilisest situatsioonist hinnata, kas kaev on
vajalik likvideerida või teha ettepanek puurkaevu sanitaarkaitseala
vähendamiseks. Kinnistute joogiveega varustamine tuleb kaevu
likvideerimisel või kaevu kasutuskõlbmatuks muutumisel (veetasseme
alanemine, veekvaliteedi halvenemine) tagada muul moel.
Kui on vajalik põhjaveetaseme alandamine, tuleb seda teha selliselt, et
see ei mõjutaks negatiivselt looduskeskkonda (taimestikku ja antud
piirkonna kooslusi tervikuna).
Raudtee rajamisel tuleb kinni pidada kemikaalide ja kütuste käitlemise
nõuetest, samuti jälgida tehnika korrasolekut, et vähendada
pinnasereostumise ning seeläbi ka põhjavee reostumise riski .

1.8 Mõju pinnavee kvaliteedile ja
liikumisele

Trassi lõuna- ja keskosa jääb mitmete
maaparandsussüsteemide alale, kus levivad valdavalt
liigniisked ja ajutiselt liigniiseked mullad. Lõik ristub mitme
riigi poolt korrashoitava maparandussüsteemi eesvooluga,
trassilõigu lõunapoolses osas Sauga jõega.

Raudtee rajamise ja kasutamisega seotud mõju piirkonna
veerežiimile on neutraalne. Maaparandussüsteemid taastatakse
senises funktsionaalsuses.

Nõudega tuleb eskiisprojekti koostamisel
Trassivaliku puhul on eeltingimuseks seatud, et raudtee
arvestada
rajamisel peab olema tagatud trassiäärsetel aladel praeguse
veerežiimi säilimine, sh MPS-ide toimimine, kaitstavatel aladel
ei tohi toimuda veerežiimi muutmist (ka kuivendamist).
Vooluveekogudega ristumisel peab säilima veekogude soodne
seisund.

Ebaõnnestunud tehnilise lahendusega raudteemulle võib põhjustada
ebasoovitavaid muutusi pinna- ja pinnasevee tasemetes ning
äravoolurežiimis, mis võib omakorda mõjutada nii metsamaa
metsanduslikku kasutust kui muuta looduslike koosluste struktuuri ja
seeläbi mõjutada elurikkust. Raudtee ristumisel vooluveekogudega võib
ebaõnnestunud projektlahenduste puhul tekkida negatiivseid suundumusi
nii veekogude hüdromorfoloogilises seisundis (sh voolurežiim, liigne
voolukiirus, põhjastruktuuri muutused, põhjaerosioon) kui vee-eelustiku
liikumisvõimalustes.

Tagada trassile- ja selle vahetusse lähedusse jäävate
maaparandussüsteemide toimimine (piisava arvu ja suurusega
veejuhtmete viimine läbi raudteetammi), sellisena et trassi rajamisega ei
kaasneks muudatusi olemasolevas pinna- ja pinnasevee tasemes ja
liikumisstruktuurides. Ka varasemalt kuivendamata liigniisketes kohtades
tuleb tagada pinnasevee liikumine läbi mulde. Loodusobjektide
piirkonnas tuleb tagada, et kuivendussüsteemide ümberehitusel või
nende trassist läbiviimisel ei kaasneks täiendav kuivendamine. Täpsemad
potentsiaalsed mõjutatavad alad sõltuvad mulde ning sellega seotud
rajatiste (kraavid) tehnilistest lahendustest ning olemasolevast
kuivendusvõrgust, mõju veerežiimile tuleb täpsustada eelprojekti
koostamise, kaasa arvatud sellega seotud uuringute raames. Trassiga
ristuvate Keskkonnaregistri kohaste vooluveekogude puhul tuleb risted
lahendada selliselt, et oleks kõikides oludes tagatud vooluvee juhtimine
trassist läbi, selliselt et ristest tulenevalt ei kaasneks olulisi muutusi
veetasemetes, voolukiirustes jt veekogu iseloomustavates parameetrites,
vajalik on tagada, et veekogu (looduslik või rajatav kivisest-kruusasest
materjalist) põhjastruktuur kulgeks läbi silla-truubi.

1.9 Mõju pinnasele ja reljeefile

Maapinna reljeef on kogu trassi alal tasane, tõustes põhja
Nii trassivalikul kui ka tehniliste lahenduste valikul eelistatakse
suunas kuni 55 meetrile (lõuna osas maapinna kõrgus 15-20
lahendusi, mis mõjutavad pinnast ja reljeefi võimalikult vähe.
m). Põhjapoolses osas jääb vaadeldav trassilõik
abrasioonilisele Lääne-Eesti madalikule ja lõunapoolses osas
akumulatsioonilisele Pärnu madalikule. Enamus trassist jääb
moreeni, turba ja jääjärveliste liivade levikualale, trassilõigu
lõunapoolne ots ulatub mereliste liivade levikualale ning
lühikeses lõigus esinevad pindmise mineraalse kihina
jääjõelised liivad. Lääne-Eesti madaliku piires on pinnakate
valdavalt õhuke (sageli <5 m) ja koosneb enamasti heade
geotehniliste omadustega pinnastest (moreen, liivad). Pärnu
madaliku piires on pinnakatte paksus aga tunduvalt suurem
(enamasti siiski <10 m) ja laialdaselt levivad halbade
geotehniliste omadustega pinnased – viirsavid, turvas jne.
Mattunud ürgorgude piirkonnas võib pinnakatte paksus ulatuda
üle 30 m.

Trassivaliku etapis kriteeriumit mõju pinnasele ja reljeefile
eraldi kriteeriumina ei arvestatud.

Meetmeid trassivaliku etapis ei seatud.

Pinnasetööde läbimõtlematu teostamine võib kaasa tuua veerežiimi
muutused ja mõjud elusloodusele. Muutised reljeefis on raudtee rajamise
puhul teatud osas vältimatud, kuid piirduvad peamiselt trassi
kaitsevööndiga (kõrgemate viaduktide puhul mõnevõrra laiemal alal).

Maakonnaplaneeringus eraldi meetmeid välja ei tuua. Projekteerimise
etapis on vajalik täpsustada geoloogilise uuringu raames trassilõigud ja
piirkonnad, kus on vajadus kavandada täiendavaid meetmeid. Meetmete
väljatöötamisel on vajalik lähtuda asukohapõhisest ehitusgeoloogilisest
situatsioonist ning maksimaalselt tagada olemasoleva veerežiimi ja
võimalikult suures osas reljeefi säilimine.

2.1 Müra

Seni valdavalt mürast mõjutamata elukeskkond, suurte
riigimaanteedega või aktiivse kasutusega raudteedega
ristumisi ei ole, ristuvate olemasolevate teede
liikluskoormused on väiksed (alla 1000 sõiduki ööpäevas) ja
vastav mõju müra näol on hetkel väike. Lõik kulgeb osaliselt
ka olemasoleva kuid vähese kasutusega raudteekoridoris.

Trassivalikul arvestati, et teatud piirkondades tuleb ette näha
mürakaitsemeetmed müratõkete või muldvallide näol,
meetmete rakendamisel on võimalik tagada head
elutingimused ehk tervisekaitsenormidele vastav müratase
elupiirkondades.

Eskiisile on kantud võimalikud müra
konfliktalad, kus tuleb ette näha
mürakaitsemeetmed.

Valdavalt tegemist uue häiringuga seni märkimisväärsest mürast
mõjutama piirkonnas. Samas on mürast mõjutatud eluhooneid lõigu (ca
31,6 km) kohta suhteliselt vähe, suur osa lõigust kulgeb läbi tihedalt
asustamata metsapiirkondade.
• Trassikoridoris (kõige kriitilisem tsoon) asub 2 elu- või ühiskondlikku
hoonet (ca 0,1 hoonet/km),
• 500 m raadiuses asub 19 eluhoonet (ca 0,6 hoonet/km),
• 1 km raadiuses asub ca 61 eluhoonet (ca 1,9 hoonet/km).
Leevendusmeetmete (müratõkkeseinad) rakendamisel tuleb teatud
piirkondades arvestada negatiivse visuaalse mõjuga.

Teatud piirkondades tuleb ette näha mürakaitsemeetmed müratõkete või
muldvallide näol, meetmete maht lõigu kohta on suhteliselt väike:
müratõkkeseinte/vallide koondpikkus on suurusjärgus 1000-1500 m.
Meetmete rakendamisel on võimalik tagada head elutingimused ehk
tervisekaitsenormidele vastav müratase elupiirkondades.
Meetmed 5D-2.1-1 kuni 5D-2.1-7.

Puudub

Meetmeid ei seata

Konkreetseid asukohapõhiseid meetmeid ei seatud.

2. KESKKONNATERVIS/ENVIRONMENTAL HEALTH

2.2 Välisõhu kvaliteet

Valdavalt on müratundlikud alad klassifitseeritavad II kategooria
elamualadeks, mille puhul olemasolevate alade taotlustase on 60
dB päeval ja 50 dB öösel. Toodud välisõhu normtasemed on
lähtepunktiks leevendavate meetmete vaajduse hindamisel.

Raudtee rajamise ja kasutamisega ei tohi kaasneda
ülenormatiivset õhureostust

Meetmeid ei seatud

2.3 Vibratsioon

Seni valdavalt vibratsioonist mõjutamata elukeskkond, kohati
võib esineda ka olemasolevast raudteest tingitud vibratsiooni.

Vibratsiooni hindamisel lähtutakse Sotsiaalministri 17.05.2002.a. Trassivalikul arvestati, et teatud piirkondades võib esineda
vibratsiooni vähendavate meetmete rakendamise vajadus
määrusega nr 78 „Vibratsiooni piirväärtused elamutes ja
ühiskasutusega hoonetes ning vibratsiooni mõõtmise meetodid” raudteele lähimate eluhoonete alal.
kehtestatud nõuetest, mille kohaselt ei tohi üldvibratsiooni
korrigeeritud kiirenduse tase olemasolevate elamute
magamisruumides ületada järgmisi väärtusi:
• päevasel ajal (07.00-23.00) - 0,0126 m/s2 (82 dB);
• öisel ajal (23.00-07.00) - 0,00883 m/s2 (79 dB).

Vibratsiooni tekke vähendamine rööbastee tehnoloogiliste lahendustega
Võimalikud vibratsiooni konfliktalad sisalduvad Valdavalt tegemist uue häiringuga seni märkimisväärselt mõjutamata
müra konfliktalades, eskiisil eraldi välja toodud piirkonnas. Samas on mõjutatud eluhooneid lõigu kohta suhteliselt vähe, (massiivne ja elastne tugistruktuur, siledad kontaktpinnad),
vajadusel lähimate hoonete välispiirete konstruktsiooni tugevdamine.
suur osa lõigust kulgeb läbi tihedalt asustamata metsapiirkondade.
ei ole.
• Trassikoridoris (kõige kriitilisem tsoon) asub 2 elu- või ühiskondlikku
hoonet (ca 0,1 hoonet/km).
Pinnase kaudu leviv vibratsioon võib põhjustada läheduses asuvate
hoonete konstruktsioonide (eelkõige aknad) vibreerimist, mis on
täiendav müraallikas siseruumides.

2.4 Elektro-magnetiline mõju

Olemasolev elektromagnetkiirgus seotud olemasolevate
kiirgusallikatega (elektriliinid, raudteeside mastid, trafod)

Raudtee kasutamisega ei tohi kaasneda tervisele kahjulikku
Meetmeid ei seatud
elektromagnetkiirgust. Valguse liigset hajumist ja mõju tundlikele
liikidele ja inimestele tuleb takistada.

Meetmeid ei seatud

Tõenäoliselt ei ole elektromagnetilise mõju vähendavate meetmete
Elektri- ja sidesüsteemide keskkonnamõju avaldub eelkõige läbi
elektromagnetkiirguse. Raudtee elektrirajatiste mõju on uuritud (ulatub rakendamine vajalik.
varasemate Rootsi näidete alusel kuni 10 m kaugusele objektidest). Mõju
tervisele on paljuski ebaselge ja raskesti leevendatav.

3.1 Jäätmeteke ja käitlusvõimalused

Raudtee rajamisega ja kasutamisega seotud jäätmeid ei teki.

Jäätmeteke ja käitlusvõimalused on nii ehitus- kui kasutusaegselt Meetmeid ei seatud
korraldatud selliselt, et jäärtmekogused on minimaalsed ja
jäätmekäitlus ei kahjusta inimese elukeskkonda ja olulisi
loodusväärtusi.

Meetmeid ei seatud

Puudub

Meetmeid ei seata

3.3 Õnnetuseoht

Alal mitmed riigimaanteed (Are-Suigu; Suigu-Toots (Piistaoja); Aluste-Kergu; Rapla-Järvakandi-Kergu), lisaks
kohalikud era- ja metsateed ning muu määratlusega teed.
Laiarööpmeline raudtee kulgeb põhja-lõuna suunaliselt.
Ohtlikke ja suurõnnetuse ohuga ettevõtteid piirkonnas ei ole.
Tundlikest aladest piirkonnas Kuiaru, Kergu, Taarikõnnu LK
ala. Suurematest jõgedest piirkonnas Sauga jõgi.

Raudtee kasutamisega kaasnevad riskid on viidud miinimumini.
Trassil on tagatud maksimaalses ulatuses ligipääs
päästeautodele, et võimalike õnnetuste likvideerimine oleks
operatiivne. Õnnetuste tagajärgede raskus ja ulatus ei põhjusta
ohtu inimeste elule, tervisele ja varale ega pikaajalist mõju
looduskeskkonnale.

Trassivalikul arvestati õnnetuseohtu suurendavate objektide
esinemist ja tagajärde ulatust ning raskusastet kolmes
tsoonis: I tsoon - trassikoridori ala 350 m (175 m mõlemale
poole raudtee keskteljest). Veeremi rööbastelt mahasõidul
füüsiline oht, sh sissesõit hoonesse. Kemikaaliõnnetuse puhul
arvestatakse eriti ohtliku alana, kus põlengust lähtuv
soojuskiirgus või ülerõhk võivad põhjustada inimeste
hukkumist ja ehitiste kahjustusi. Võimalik doominoefekti
tekkimine.
II tsoon - 500 m mõlemale poole raudtee keskteljest.
Arvestatakse ohtlike veostega toimuda võiva õnnetuse ohtliku
alana, kuhu võivad ulatuda ohtlik soojuskiirgus, plahvatuse
ülerõhk ja killud.
III tsoon - 1000 m mõlemale poole raudtee keskteljest.
Arvestatakse kemikaaliõnnetuse ohtliku alana, kus
kemikaalilekkest lähtuva aurupilve levikualal võib tekkida
inimestel tervisekahjustusi.

Eskiisil on esitatud õnnetuseohtu suurendavad
objektid: kahetasandilised ristumised
(viaduktid, sillad). Tundlike objektidena LK
alad. Hooldustee katkestused.

Maakonnaplaneeringu täpsusastmes mõju on varasemalt hinnatud
võrdlusetapis.

Meetmeid ei seata

4.1 Elutingimused

Lõik 5D läbib hajusa asustusega piirkonda ligikaudu
olemasoleva raudtee asukohas.

Raudtee mõjutab inimese elutungimusi võimalikult vähe

Valitud trassialternatiiv 5D möödub elamutest lähemalt kui
alternatiiv 5C

Meetmeid ei seatud

Mõnes asukohas läbib kavandatav raudtee olemasolevaid külasid (Elbi
küla ja Viluvere küla). Raudteetrassi ja majapiramisi eraldab osaliselt
mets. Elukeskkonna kvaliteedi langus võib tuleneda subjektiivsetest
hinnangutest raudtee tajutavale lähedusele ning objektiivsetest
muutustest keskkonnas.

Mõju leevendamine toimub müra ja vaadeldavust vähendavate
meetmetega

4.2 Kohalik identiteet ja 4.4 Kogukonna
taluvusvõime

Valdavalt on tegemist maalise hajaasustatud keskkonnaga,
olemasolevad taristuobjektid on maanteed (väiksema
liiklussagedusega kõrval- või tugimaanteed)

Kogukonnad on kohanenud raudtee olemasoluga

Valitud trassialternatiiv 5D muudab eeldatavasti kohaliku
keskkonna identiteeti vähem kui 5D

Meetmeid ei seatud

Keskkonna identiteet võib muutuda raudtee läheduses.

Mõju leevendamine toimub müra ja vaadeldavust vähendavate
meetmetega

4.3 Rahvastiku areng

Väheneva elanikearvuga maaasulad

Rahvaarvu vähenemine ei ole kiirem sarnaste piirkondadega
võrreldes

Meetmeid ei seatud

Rahvastikuprotsessid sõltuvad arengutest laiemal territooriumil

Mõju leevendamine toimub müra ja vaadeldavust vähendavate
meetmetega

Juurdepääsud tagatakse kõigile kinnistutele

Ligipääsud looduslikele aladele on tagatud, täiendavaid ületuskohti ei
Maakonnaplaneeringus on kavandatud eritasandilised ülepääsud
kavandata. Meetmed 5D-5.1-1 kuni 5D-5.1-7.
raudteest, mis tagavad liikumisvõimaluste ja -ühenduste säilimise.
Raudtee piirab majapidamiste läheduses ligipääsu naabruse looduslikele
aladele KM 3-5, KM 6-7, KM 11-12 (vähene inimeste liikumine võimalik
ökodukti kaudu), KM 20-22 (vähene inimeste liikumine võimalik ökodukti
kaudu), KM 28-lõigu lõpp.

3. EHITATUD KESKKOND

4. KOGUKONNA JÄTKUSUUTLIKKUS

5. JUURDEPÄÄS
5.1 Liikumis-võimalused, barjäärid

Liikumisvõimalused on tagatud kindlasti riigimaanteedel ja
enamikul kohalikel teedel. Juurdepääs tagatakse kõigile
kinnistutele

Lõik on osa pikemast alternatiivist, mille puhul kaasneks
vähemal määral liikumisbarjääride teket

5.2 Kohaliku rongiliikluse rakendamise
võimalused raudtee vaba läbilaskevõime
ulatuses

Kavandatud kiirraudtee arvestab võimaluste piires kohaliku
rongiliikluse võimaluse ja vajadustega

Lõik on osa pikemast alternatiivist. Olulist erinevust
alternatiivide vahel ei olnud võimalik välja tuua.

Mõju puudub

6. VARA
6.1 Ehitised lähinaabruses

Trassikoridoris hooneid ei paikne

Ehitisi paikneb raudtee võimalikus mõjualas võimalikult vähe

Lõik on osa pikemast alternatiivist, mille puhul mõju ehitistele
on eeldatavasti väiksem

6.2 Kinnistute väärtus - elamumaa

Ühekilomeetrilises koridoris paikneb 0 ha elamumaad.

Elamumaa kinnistute väärtus ei vähene

6.3 Kinnistute väärtus- muud maa
otstarbed

Trassi läheduses ei paikne olulisel määral maad, mille puhul
võiks toimuda maa turuväärtuse oluline suurenemine

Muu sihtotstarbega kinnistute väärtus väheneb võimalikult vähe
(või suureneb võimalikult palju)

Meetmeid ei seatud

Ehitisteni võib ulatuda ülenormatiivne müra või vibratsioon; vajalik võib
olla hoonete võõrandamine.

Raudtee on paigutatud selliselt, et mõju ehitistele oleks minimaalne.
Võimalike mõjude leevendamine toimub müra ja vibratsiooni levikut
piiravate meetmetega, mille täpne lahendus selgub projekteerimise
etapis.

Lõik on osa pikemast alternatiivist, mille puhul võimalik
negatiivne mõju elamumaa väärtusele on eeldatavasti väiksem

Võimalik elamumaa turuväärtuse langus võib johtuda raudteega
kaasnevatest keskkonnahäiringutest.

Mõju leevendamine toimub müra ja vaadeldavust vähendavate
meetmetega

Lõik on osa pikemast alternatiivist, mille võimalus maa
väärtuse suurenemiseks on eeldatavasti ulatuslikum

Potentsiaalne positiivne mõju (maa väärtuse suurenemine) sõltub
täiendavate maha- ja pealesõitude võimaldamisest ning nende rajamise
otstarbekusest.

Planeeringus on vajalik tingimuste määratlemine, millistel tingimustel on
võimalik raudteele täiendavate peale-mahasõitude rajamine

7. MAAKASUTUSE STRUKTUUR
7.1 Asustuse struktuur

Asustus on kohanenud raudtee olemasoluga

Muutused asustuse struktuuris sõltuvad arengutest laiemal territooriumil

7.2 Maa põllumajanduslik kasutus

Raudteerajatiste alla jääb 14,1 ha haritavat maad

Maa põllumajanduslik kasutus säilib võimalikult muutumatuna

Meetmeid ei seatud

Raudtee rajamisel jääb kasutusest välja põllumajanduslik maa

Planeeringus on vajalik keskkonnatingimuste ja piirangute kirjeldamine,
mis kaasnevad raudteega külgnevale põllumajandusmaale

7.3 Põllumajandus-maade terviklikkus

Lõik 5D puhul kaasneb kuues asukohas olukord, kus raudtee
tekitab barjääri eeldatavasti tervikuna haritava maa
kasutamisel ning 7 juhul ühe taotlusesaaja erinevate maade
vahel barjääri.

Põllumaa säilib võimalikult terviklikuna

Meetmeid ei seatud

Kaasneda võivad täiendavad kulud maa harimisel

Maakonnaplaneeringu koostamise käigus on eraldi tähelepanu pööratud
ülepääsude asjakohasele paigutamisele, vähendamaks ligipääsude
raskendamist põllumajandusmaale

7.4 Maa metsamajanduslik kasutus

Raudteerajatiste alla jääb 99,6 ha metsamaad

Maa metsamajanduslik kasutus säilib võimalikult muutumatuna

Meetmeid ei seatud

Raudtee rajamisel jääb kasutusest välja metsamaa

Planeeringus on vajalik keskkonnatingimuste ja piirangute kirjeldamine,
mis kaasnevad raudteega külgnevale metsale

7.5 Maavarad

Trassilõik maardlaid ei läbi.

Juurdepääs ja kättesaadavus tagatakse kõigile maavaradele, kus Meetmeid ei seatud
juurdepääs on raudtee rajamisest tulenevalt takistatud.

Meetmeid ei seatud

Puudub

Meetmeid ei seata

7.6 Taristu

Risted on tagatud kõigil riigimaanteedel ja enamikul kohalikel
teedel. Juurdepääs tagatakse kõigile kinnistutele, kus juurdepääs
on raudtee rajamisest tulenevalt takistatud.

7.7 Mõju kohalikule
majanduskeskkonnale

8. KULTUURIKESKKOND
8.1 Kultuuri-mälestised

Trass 5D ja selle kaitsevöönd jääb arheoloogiamälestise nr
11825 (kalmistu) kaitsevööndisse; lõigu trassikoridori
nihutamisruumi alale jääb arheoloogiamälestis nr 11825
(kalmistu).

Trassivalik antud lõigul ei lange kokku eelistusega kriteeriumis Meetmeid ei seatud
Lähtepunktiks on eelistatud olukord, kus mälestis säilib
kahjustamata kujul algses asukohas (sh arheoloogiapärand säilib 8.1; eelistatud oli trass, millel mälestised puuduvad.
pinnases puutumata), vaadeldavana olulistelt suundadelt.
Vaadeldavusele on pööratud tähelepanu eelkõige ehitismälestiste
puhul. Ehitismälestiste puhul on võimaliku mõjuna arvestatud ka
vibratsiooni.

Tootsi raudteejaam on kasutuses, heas seisukorras (2008. a.). Hoonel on Planeeringu seletuskirjas seada tingimuseks tagada miljööväärtusliku
kompleksi vaadeldavus ja kultuurilise keskkonna säilimine makismaalses
tüpoloogiline, kohalik väärtus, see on määratletud kui varuvariant
mahus. Alal teostatavad tööd kooskõlastada Muisnsukaitseametiga.
muinsuskaitse alla võtmiseks oma hoonetüübi esindajana (allikas: XX
Meede nr 5D-8.3-1.
saj. arhitektuuripärand, alusuuringud). Raudteejaama hooned asuvad
väljaspool raudtee ehitustöödest mõjutatavat ala, seega otsene mõju
miljööväärtuslikele hoonetele puudub.

8.2 Kaardistamata arheoloogiapärand

Potentsiaalne leiuala muinsuskaitsealuse kalmistu läheduses
trassi asukohas, mis ületab Sauga jõge ja kolm potentsiaalset
leiuala

Lähtepunktiks on eelistatud olukord, kus arheoloogiapärand säilib Erinevusi võrreldavate trasside vahel polnud.
pinnases kahjustamata kujul. Arheoloogiliste väljakaevamiste
näol on tegemist destruktiivse uurimismeetodiga, mis tahestahtmata lõppkokkuvõttes hävitab objekti ja mille käigus läheb
paratamatult mingi osa infot ka kaduma (vt arheoloogi eetilised
põhimõtted).

Raudtee rajamisega kaasnev visuaalne muutus on eeldatavasti tajutav Tingimustena seletuskirjas antakse vajalik sisend järgnevatesse
Sauga jõega ristumise kohas. Sauga jõe kaldad on haljastatud, seega üle etappidesse, vt edasiste etappide meetmed.
jõe kavandatavast raudteesillast tulenevad vaatemuutused on seetõttu
eeldatavalt ebaolulised.

8.3 Väärtuslik maastik ja miljöö

Trass 5D ja selle kaitsevöönd jääb miljööväärtuslikule
raudteejaama kompleksile Elbi külas (Tootsi jaam).

Eelistatud on olukord, kus maastik/miljööala säilib võimalikult
terviklikult ja säilivad väärtusi moodustavad põhistruktuurid.
Juhul, kui kaasneb häiring, on leevendava asjaoluna käsitletud
asustusest eemale ja/või metsasele alale jäämist, kuivõrd sel
juhul on muutuse nö pidevas mõjuväljas olevaid inimesi vähem.
Kattuvaid maastikuväärtusi (nt väärtmaastiku alal eraldi
määratletud väärtstruktuurid) on käsitletud koos, st ühe
väärtusena.

8.4 Visuaalsed aspektid

Suures osas endised turbatootmisalad, ka metsased ja
põllualad, üldiselt asustuseta ala. 5D ületab kahte vähese
liiklusega tugimaanteed (58 Aluste-Kergu mnt, 27 RaplaJärvakandi-Kergu mnt) ja vähese liiklusega kõrvalmaanteid
(19203 Are-Suigu mnt, 19271 Tootsi-Piistaoja mnt); lisaks
vähese liiklusega kohalikke teid, milledest mitmele sarnaselt
riigimaanteedega on ette nähtud viadukti rajamine. Samuti
ristub Sauga jõega (kavandatud raudteesild), millest alates
kulgeb paralleelselt olemasoleva raudteega kuni Hirve
peakraavini. Ületab ka Toominga oja ning Sildsoo peakraavi.

Eelistatud on olukord, kus eluhoonete juurest avanevaid vaateid Erinevusi võrreldavate trasside vahel polnud.
ei mõjutata. Võrdluses, kus kõikide võrreldavate trassivariantide
puhul mõjutatakse vaateid eluhoonete juurest, ei ole eelistust
välja toodud, kuivõrd tegelik visuaalse mõju olulisus sõltub
subjektiivsetest hinnangutest. Üksikute hajaasustuses paiknevate
elamute juurest avanevate vaadete muutumine võib tunnetuslikul
tasandil olla tugevam häiring kui muutus tihedas
linnakeskkonnas, kus mõjutatavaid vaatajaid on arvuliselt
rohkem. Samas on kindlasti ka tiheasustusaladel inimesi, keda
tunnetuslikult häiriks olulisel määral isegi olemasolevasse
raudteekoridori lisanduv rajatis. Eelnevast tulenevalt on
eeldatud, et juhul, kui eluhoonete juurest avanevaid vaateid
mõjutatakse, kaasneb igal juhul visuaalne häiring, sõltumata
mõjutatavate vaatajate arvust.

8.5 Muu kriitilise või tähelepanu vajava
iseloomuga kultuuripärand

Trassi 5D ja selle kaitsevööndi lähedusse jääb XX saj
arhitektuuri objekt nr 1918 – Tootsi raudteejaam.

Trassivalik antud lõigul ei lange kokku eelistusega kriteeriumis Meetmeid ei seatud
Eelistatud on olukord, kus pärand säilib kahjustamata kujul
8.5; eelistatud oli trass, millele muid kriitilise või tähelepanu
algses asukohas. Arvestatud on eelkõige allikmaterjalides
vajava iseloomuga objekte ei jää.
nimetatud väärtuslike struktuuridega, st nt maaehituspärandi
puhul üldjuhul hooned ja hoov, XX sajandi arhitektuuripärandi
puhul hoone või vastavalt registris nimetatule hoonete grupp või
terve asula. Arvestatud on raudtee kaitsevööndi alasse, suurema
ulatusega väärtuste puhul ka trassikoridori nihutamisruumi sisse
jäävate objektidega (sõltuvalt üksikjuhust). Kuivõrd XX sajandi
arhitektuuripärandi objektide täpne paiknemine ei ole registri
põhjal üheselt tuvastatav, on neil juhtudel üldistatult hinnatud, et
kui antud lõigul puuduvad lammutatavad hooned ja/või trass
möödub hoonestatud aladest eemalt, siis eeldatavalt mõju
objektile puudub.

Tootsi raudteejaam on kasutuses, heas seisukorras (2008. a.). Hoonel on Ei seata
tüpoloogiline, kohalik väärtus, see on määratletud kui varuvariant
muinsuskaitse alla võtmiseks oma hoonetüübi esindajana (allikas: XX
saj. arhitektuuripärand, alusuuringud).

8.6 Muu leevendatava iseloomuga
kultuuripärand

Haud (PK obj) ja Timmkanali ots (PK obj).

Lähtepunktiks on eelistatud olukord, kus kõik objektid säilivad
Trassivalik antud lõigul ei lange kokku eelistusega kriteeriumis Meetmeid ei seatud
algsel kujul oma asukohas. Hinnangute andmisel pärandi
8.6, eelistatud oli trass, millega jääb haud puutumatuks.
kahjustamise olulisusele on silmas peetud muuhulgas Rail Baltic
maakonnaplaneeringute eesmärki. Eesmärgi kohaselt on
trassivalikul aluseks eelkõige riigi huvid ning kohalikest huvidest
lähtutakse väljavalitud trassi osas mõjude leevendamisel ja
tasakaalustatud detailsema lahenduse väljatöötamisel. Samuti on
arvestatud leevendusvõimaluste rakendatavusega ning pärandi
registreerimisel seatud eesmärkidega (nt pärandkultuuri puhul on
eesmärgiks eelkõige teabe säilitamine).

Tingimustena seletuskirjas antakse vajalik sisend järgnevatesse
Haud jääb trassikoridori kaitsevööndisse. Objektist või tema esialgsest
funktsionaalsusest säilinud 20-50% (pärandkultuuri andmebaasi põhjal); etappidesse, vt edasiste etappide meetmed.
tegemist on II maailmasõja ajal hukatu hauaga. Raudtee rajamisega
eeldatavalt objekt hävib. Timmkanali ots: ajalooline metsakuivendus- ja
palgiparvetuskraav; maastikul on säilinud märgid (pärandkultuuri
andmebaasi põhjal). Mõju avaldub konkreetselt nimetatud objektiga
lõikumise kohas ning objekti kui terviku suhtes ei ole tegemist kriitilise,
kogu väärtust kaotava muudatusega. Hinnanguliselt ei ole tegemist
olulise negatiivse mõjuga.

Meetmeid ei seatud

Trassivalik antud lõigul ei lange kokku eelistusega kriteeriumis Meetmeid ei seatud
8.3; eelistatud oli trass, mis kogu ulatuses ei läbinud
väärtuslikke maastikke ega miljööalasid.

Meetmeid ei seatud

Tootsi raudteejaam on kasutuses, heas seisukorras (2008. a.). Hoonel on Planeeringu seletuskirjas seada tingimuseks tagada miljööväärtusliku
tüpoloogiline, kohalik väärtus, see on määratletud kui varuvariant
kompleksi vaadeldavus ja kultuurilise keskkonna säilimine makismaalses
muinsuskaitse alla võtmiseks oma hoonetüübi esindajana (allikas: XX
mahus. Alal teostatavad tööd kooskõlastada Muisnsukaitseametiga.
saj. arhitektuuripärand, alusuuringud).
Meede nr 5D-8.5-1.

Tingimustena seletuskirjas antakse vajalik sisend järgnevatesse
Haud jääb trassikoridori kaitsevööndisse. Objektist või tema esialgsest
funktsionaalsusest säilinud 20-50% (pärandkultuuri andmebaasi põhjal); etappidesse, vt edasiste etappide meetmed.
tegemist on II maailmasõja ajal hukatu hauaga. Raudtee rajamisega
eeldatavalt objekt hävib. Timmkanali ots: ajalooline metsakuivendus- ja
palgiparvetuskraav; maastikul on säilinud märgid (pärandkultuuri
andmebaasi põhjal). Mõju avaldub konkreetselt nimetatud objektiga
lõikumise kohas ning objekti kui terviku suhtes ei ole tegemist kriitilise,
kogu väärtust kaotava muudatusega. Hinnanguliselt ei ole tegemist
olulise negatiivse mõjuga.
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Trassilõigu mõjupiirkonda jääb Natura2000 võrgustiku aladest
Taarikõnnu-Kaisma linnuala lahustükk (Selja metsise PEP).
Salavalge-Tõrasoo loodusala jääb enam kui 1 km kaugusele.

1.3 Suremus

Eelprojekt

Mõju (sh kumulatiivsus)

Meetmed

Täitmine
1. LOODUSKESKKOND

Raudtee ehitamine ja kasutamine tuleb läbi viia selliselt, et nii
otsene kui kaudne oluline ebasoodne mõju Natura 2000
võrgustikku kuuluvate alade kaitse-eesmärkidele ja alade
terviklikkusele oleks välistatud.

Taarikõnnu-Kaisma linnualaga seotult on tehtud ettepanek
teostada trassinihutus Selja metsise PEP-i piirkonnas.

Trass nihutati u 100 m ulatuses idasuunda, mis vähendab
otseseid elupaigakadusid ning häiringuid, ulatuslikumat
nihutamist takistab olemasolev asustus.

Trass ei läbi Taarikõnnu-Kaisma linnuala lahustükki (Selja
metsise PEP), seega otsest mõju linnuala kaitseväärtustele ei
esine. Võib esineda kaudne mõju läbi elupaiga kvaliteedi
halvenemise (häirimine, kokkupõrgete oht väljaspool
püsielupaiga piire).

Selja metsise PEP kvaliteedi säilitamiseks tuleb raudtee rajamisel
välistada piirkonna veerežiimi olulised muutused (sh PEP
metsade täiendav kuivendamine), kindlasti tuleb vältida
ehitustööde ja oluliste hooldustööde teostamist mänguperioodil,
vähendades seega lindude häirimist, rakendada tuleb ka
meetmeid väljaspool kaitstava elupaiga piire toimuda võiva
raudtee taristuga kokkupõrgete vähendamiseks. Konkreetsed
meetmed on rakendatvad projekteerimis- ja ehitusetapis.

Populatsiooni elujõulisuse seisukohalt ei tohi raudteel, seotud
taristul ja seal toimuval liiklusel olla olulist mõju populatsiooni
elujõulisusele raudtee piirkonnas.

Trassivaliku etapis suremust kriteeriumina ei arvestatud, antud
ulatuses on see seotud kriteeriumite elupaigakadu ja elupaikade
killustatus.

Meetmeid ei seatud.

Raudteega seotud suremuse osas on antud trassilõik
märkimisväärse negatiivse mõjuga, trass lõikub Vahe-Eesti
metsadega seotud kõrgekvaliteedilise keskmise suurusega
imetajate elupaikadega. Ehkki antud trassilõik läbib ka
suurimetajate väga olulisi liikumisteid, ei ole siin inimobjektide
(sh metsateed) olemasolul tarakatkestuste rajamine soovitav,
seega suurimetajatega seotud suremus on minimeeritud. Trass
läbib Selja metsise elupaiga piirkonna, mille piires võib esineda
metsise kokkupõrgete oht nii raudteeäärsete taradega kui muu
raudteetaristuga.

Maakonnaplaneeringus erimeetmeid suremuse vältimiseks ei
seata. Konkreetsed meetmed on rakendatvad projekteerimise,
ehituse ja kasutusetapis: Metsiste kokkupõrkeohu
leevendamiseks on vajalik rauteetaristu nähtavuse parandamine
metsise mänguala piirkonnas- tarade, elektriliinide märgitamine.
Kahepaiksete suremuse vältimiseks piirata neile oluliste
elupaikade ulatuses pääs rööbastele ja tagada trassist läbipääs,
lisaks rakendada üldmeetmeid ehitusprotsessis. Konkreetsed
meetmed on rakendatvad projekteerimise, ehituse ja
kasutusetapis.

Trass nihutati u 100 m ulatuses idasuunda, mis vähendab
otseseid elupaigakadusid ning häiringuid, ulatuslikumat
nihutamist takistab olemasolev asustus.

Raudtee rajamise ja kasutusega on oodatav häirimine (müra,
inimtegevus) trassi läheduses, mis võib viia pesitsus/elupaiga
kvaliteedi languseni või ka hülgamiseni. Trassilõik möödub Selja
metsise mänguala tsentrist u 1 km kaugusel. Sellisel kaugusel
mürarikaste ehitustööde teostamine metsise püsielupaiga
läheduses mängu- ja pesitsusajal on kindlasti häiriv ning võib
tuua kaasa ka elupaiga hülgamise, samuti on häiriv
hooldusaegne külastuskoormuse oluline suurenemine. Nõlva
metsisemängu kese paikneb planeeritavast raudtee trassist u 2
km kaugusel, kus müra ja häirimise mõju on tase on madalam
ning põhjustab häiringuid eelkõige ehitusfaasis.

Maakonnaplaneeringus erimeetmeid häiringute vähendamiseks ei
seata. Konkreetsed meetmed metsisele häiringute
vähendamiseks on rakendatavad projekti järgmistes
etappides(projekteerimine, ehitus- ja kasutuetapp). Projekti
kavandamisel arvestada, et Selja metsisemängu piirkonnas
tingimatta mitte teostada olulisi ehitus- ega hooldustöid metsise
mänguperioodil (1. märts-15. mai). Piirkonda mitte planeerida
ehitusperioodiga või hooldusperioodiga seotud objekte, mis võiks
piirkonna inimkoormust suurendada. Sama meede väldib metsise
kõrval ka teiste metsaelustikuga seotud häiringute esinemist.
Soovitus on vältida eriti metsamaadel trassi rajamisega seotud
raietöödest kevadise raierahu perioodil, see on eriti oluline Nurtu
jõe kallastel paikneva laanerähni elupaiga piires.

Trass nihutati u 100 m ulatuses idasuunda, mis vähendab
otseseid elupaigakadusid ning häiringuid, ulatuslikumat
nihutamist takistab olemasolev asustus.

Trassilõik läbib metsa-ala Selja metsisemängu lähedusest
(mänguala keskmest u 1 km kauguselt), tükeldades ja
fragmenteerides metsise poolt kasutatavat elupaika.
Trassipiirkonnas ning sellest idas leidub eeldatavalt metsise poolt
elupaigana kasutatavaid männi enamusega metsaosasid.
Raudtee rajamisel kaasneb nii kasutatava elupaiga pindala
vähenemine, kui võib ka kaasneda elupaiga kvaliteedi langus (nt
läbi häirimise, sidususe vähenemise). Lõigu põhjaosas läbib trass
must toonekure toitumisala, mille kvaliteet võib oluliselt
halveneda või kasutusest välja jääda, kui raudtee rajamine
mõjutab olulisel määral piirkonna veerežiimi (sh
väikeveekogusid). Vahetult lõigu lõunaotsas läbib trass II
kaitsekategooria liigi eesti soojumikas kasvukohaks oleva väikese
madalsoo, mis on ka nahkhiirte heaks toitumisalaks.
Raudteetammi rajamine antud asukohta rikub tõenäoliselt selle
madalsoo ning hävitab kasvukoha (põhjuseks nii otsene
ehitustegevus, muldest tulenevad muutused veerežiimis kui
kasvukoha killustatus). Trassilõigu lõunaosas raudteekoridorist
140-250 m kaugusele jäävat VEP-i (lodumets, soovitus hoiduda
majandamisest) trassikoridori raiumine ja sellega seotud kaudsed
mõjud (sh servaefekt) ei mõjuta, kuna tegemist on liigniiske
kasvukohaga. Mõju võib avaldada mastaapne pinna- ja
pinnasevete veerežiimi muutmine.

Maakonnaplaneeringus erimeetmeid elupaikade kao
vähendamiseks ei seata. Konkreetsed meetmed on rakendatvad
projekti järgmistes etappides (projekteerimine), kus on mõjude
minimeerimiseks soovitatav raudteetrassi kitsana hoidmine
olulistes linnustikuga seotud ja märgala-elupaikades.

1.4 Häiringud

Häiringutundlike liikide esinemisalaks on eelkõige trassi vahetus
läheduses paiknev Selja metsise elupaik (mänguala kese trassist
ca 1 km, mänguala piir ca 500m) ning laanerähni esinemine.
Nõlva metsise elupaiga piir jääb trassist enam kui 1 km
kaugusele (mänguala kese u 2 km kaugusele).

1.5 Elupaikade kadu

Trassilõik kulgeb pea täies ulatuses Vahe-Eesti metsade vööndis. Raudtee rajamisega kaasnev elupaikade kadu on võimalikult
Vastavalt Corine maakattetüpoloogiale on trassilõigu 50 m laiuses väike ja seotud vähemväärtuslike elupaikadega, ajutiselt
otsese ja vältimatu negatiivse mõju tsoonis järgmine maakate - (ehitusaegselt) avalduv mõju on võimalikult kiirelt taastuv.
heitlehised metsad - 1 ha, okasmetsad - 20 ha, segametsad - 22
ha, üleminekulised metsaalad mineraalmaadel - 1 ha. Trassil ja
selle läheduses domineerivad tarna ja angervaksa
kasvukohatüübi metsad, ka kõdusoometsad, vähem on esindatud
naadi ja jänesekapsa-mustika jt kasvukohatüübid. Trassile
jäävad metsad on võrdlemisi noored, vana metsa (üle 100 aasta)
on eelkõige trassi ning Järvakandi alevi vahelisel alal, metsad on
üsna intensiivselt majandatud ning raielankidega liigendatud,
massiiv on ühtlasem lõigu lõunapoolses osas. Taimkate ei ole
kuigi väärtuslik, trassile või sellel lähedale ei jää palju
eritähelepanu vajavaid objekte - lõigu lõunaotsas on trassist min
u 140 m kaugusel VEP (nr 160073) ning otse trassil keskmise
looduskaitselise väärtusega madalsoolaik, mis on ka II
kaitsekategooria taimeliigi eesti soojumikas kasvukoht.
Kaitsealuse elustiku elupaikadest on piirkonnas teada Selja ja
Nõlva metsise elupaik, trassilõigu põhjaots läbib must toonekure
toitumisala, trassi läheduses on laanerähni elupaik.

1.6 Elupaikade killustumine (sh
barjääriefektid)

Trassilõik kulgeb põhjapoolses osas riigi väikese rohetugiala (T7) Elupaikade killustumise mõju populatsioonide elujõulisusele on nii Trassivalikul arvestati rohestruktuuride killustatuse ja
servast Järvakandi alevist läänes ning lõikub lõunaosas kahe
lühi kui ka pikaajalises perspektiivis väike.
barjääriefektidega, trassilõigu valimisel konkreetseid
maakondliku suure (K8) rohekoridoriga. Trassilõigu lõunaosa
asukohapõhiseid meetmeid ei seatud
läbib loomade läbipääsuvajaduse uuringu alusel äärmiselt olulist
Vahe-Eesti suurimetajate (metskits, metssiga, põder, hunt, ilves,
karu) liikumisala. Lisaks läbib trass pea kogu lõigu ulatuses
kahepaiksetele olulisi elupaiku ja liikumisteid.

Meetmeid ei seatud

Tarastatud raudteekoridor on tõkkeks, mis võib killustada
erinevate loomaliikide elupaiku ja elupaigakomplekse. Raudtee
negatiivne mõju avaldub reaalse füüsilise tõkkena - raudtee
täies ulatuses tarastamisega lõigatakse läbi maismaaimetajate
liikumisteed, raudtee muldkeha on füüsiliseks takistuseks
kahepaiksetele ja roomajatele, ebaõnnestunud lahendused
võivad takistada vee-elustiku ja poolveeliste liikide levikut. Antud
lõigu puhul on trassi ristumine Vahe-Eesti metsavööndiga seotud
äärmiselt olulise ja ulatusliku suurimetajate liikumisalaga. Trass
killustab märgades metsades olevaid kahepaiksete elupaiku.

Maakonnaplaneeringus seatakse järgmised meetmed suurulikite
populatsioonide sidususe säilitamiseks: rajada trassile kaks
ökodukti (km 0,3 ja 4,2) ning üks ökodukte toetav roheribaga
sild (e kombineeritud riste) km 3,2. Konkreetsed meetmed
kahepaiksete elupaikade killustatuse vähendamiseks on
rakendatavad projekti järgmistes etappides (projekteerimine),
kus on vajalik kavandada mitmeid läbipääse kahepaiksete oluliste
elupaikade ja vooluveekogude piirkondades.
Meetmed nr 6B-1.6-5, 6B-1.6-6, 6B-1.6-7

1.7 Mõju põhjavee kvaliteedile

Raudtee rajamise ja kasutamisega ei tohi kaasneda mõju
Põhjavesi on trassi alal nõrgalt kaitstud. Põhjavesi paikneb
lõhelistes ja karstunud lubjakivides, dolomiitides. Trassikoridoris põhjavee kvaliteedile.
puurkaeve ei esine.

Trassivalikul eelistati antud kriteeriumis alternatiivi, mis kulgeb
läbi vähemate puurkaevude sanitaarkaitseala ning paremini
kaitstud põhjaveega alal.

Meetmeid ei seatud

Põhjavee reostumise oht on suurem nõrgalt kaitstud või
kaitsmata põhjaveega lõikudes ning kaevude vahetus läheduses.
Raudtee rajamisel või hooldamisel kasutatava tehnika kütuse või
muu kemikaali leke, mis jõuab pinnasesse, liigub kõrge
pinnasevee või sadevete mõjul sügavamatesse pinnase
horisontidesse ning võib jõuda põhjavette. Tulemuseks on
piirkonnas antud põhjaveekihi veekvaliteedi muutus. Mõju
olulisus sõltub reostuse hulgast ning reoaine iseloomust. Pinnasel
ning põhjaveel on teatav isepuhastusvõime, samuti on mõju
kergemini leevenduv biolagunevate ainete puhul.

Projekteerimisetapis tuleb täpsustada, kas rajatava raudteetrassi
kaitsevööndisse või raudtee alla jääb mõni kaev. Vajadusel tuleb
sõltuvalt piirkonna hüdrogeoloogilisest situatsioonist hinnata, kas
kaev on vajalik likvideerida või teha ettepanek puurkaevu
sanitaarkaitseala vähendamiseks. Kinnistute joogiveega
varustamine tuleb kaevu likvideerimisel või kaevu
kasutuskõlbmatuks muutumisel (veetasseme alanemine,
veekvaliteedi halvenemine) tagada muul moel.
Kui on vajalik põhjaveetaseme alandamine, tuleb seda teha
selliselt, et see ei mõjutaks negatiivselt looduskeskkonda
(taimestikku ja antud piirkonna kooslusi tervikuna).
Raudtee rajamisel tuleb kinni pidada kemikaalide ja kütuste
käitlemise nõuetest, samuti jälgida tehnika korrasolekut, et
vähendada pinnasereostumise ning seeläbi ka põhjavee
reostumise riski .

1.8 Mõju pinnavee kvaliteedile ja
liikumisele

Lõik kulgeb suures ulatuses liigniisketel pinnastel ja mitmete riigi Raudtee rajamise ja kasutamisega seotud mõju piirkonna
veerežiimile on neutraalne. Maaparandussüsteemid taastatakse
poolt korrashoitavate eesvoolude alal. Trass kulgeb üle endise
Tootsi Suursoo turba-alade, kuid tundliku veerežiimiga piirkondi senises funktsionaalsuses.
on ka trassilõigu põhjaosas. Lõik kulgeb Sildsoo peakraavi, Are ja
Sauga jõe ning viimase lisaharude valgalas. Suuresti on tegemist
veekogude kanaliseeritud ülemjooksupiirkondadega. enamik
trassile jäävaid põllumajandusmaid ja metsamaid on
kuivendatud ning kaetud maaparandussüsteemidega.

Trassivaliku puhul on eeltingimuseks seatud, et raudtee rajamisel Nõudega tuleb eskiisprojekti koostamisel arvestada
peab olema tagatud trassiäärsetel aladel praeguse veerežiimi
säilimine, sh MPS-ide toimimine, kaitstavatel aladel üldjuhul ei
tohi toimuda veerežiimi muutmist (ka kuivendamist).
Vooluveekogudega ristumisel peab säilima veekogude soodne
seisund.

Ebaõnnestunud tehnilise lahendusega raudteemulle võib
põhjustada ebasoovitavaid muutusi pinna- ja pinnasevee
tasemetes ning äravoolurežiimis, mis võib omakorda mõjutada nii
metsamaa metsanduslikku kasutust kui muuta looduslike
koosluste struktuuri ja seeläbi mõjutada elurikkust. Raudtee
ristumisel vooluveekogudega võib ebaõnnestunud
projektlahenduste puhul tekkida negatiivseid suundumusi nii
veekogude hüdromorfoloogilises seisundis (sh voolurežiim, liigne
voolukiirus, põhjastruktuuri muutused, põhjaerosioon) kui veeeelustiku liikumisvõimalustes. Trassilõigu põhjaosas, kus trass
kulgeb Taarikõnnu ja Kaisma loodusalade vahelisel intensiivselt
kuivendatud madalsoodel ja põllumajandusmaadel, on juhul, kui
raudtee rajamisega kavandatakse mastaapset kuivendamist või
olemasoleva vetevõrgu ümberkujundamist, oht negatiivselt
mõjutada piirkonna väärtuslike märgalade veerežiimile.

Tagada trassile- ja selle vahetusse lähedusse jäävate
maaparandussüsteemide toimimine (piisava arvu ja suurusega
veejuhtmete viimine läbi raudteetammi), sellisena et trassi
rajamisega ei kaasneks muudatusi olemasolevas pinna- ja
pinnasevee tasemes ja liikumisstruktuurides. Ka varasemalt
kuivendamata liigniisketes kohtades tuleb tagada pinnasevee
liikumine läbi mulde. Loodusobjektide piirkonnas tuleb tagada, et
kuivendussüsteemide ümberehitusel või nende trassist
läbiviimisel ei kaasneks täiendav kuivendamine. Täpsemad
potentsiaalsed mõjutatavad alad sõltuvad mulde ning sellega
seotud rajatiste (kraavid) tehnilistest lahendustest ning
olemasolevast kuivendusvõrgust, mõju veerežiimile tuleb
täpsustada eelprojekti koostamise, kaasa arvatud sellega seotud
uuringute raames. Trassiga ristuvate Keskkonnaregistri kohaste
vooluveekogude puhul tuleb risted lahendada selliselt, et oleks
kõikides oludes tagatud vooluvee juhtimine trassist läbi, selliselt
et ristest tulenevalt ei kaasneks olulisi muutusi veetasemetes,
voolukiirustes jt veekogu iseloomustavates parameetrites, vajalik
on tagada, et veekogu (looduslik või rajatav kivisest-kruusasest
materjalist) põhjastruktuur kulgeks läbi silla-truubi.

1.9 Mõju pinnasele ja reljeefile

Maapinna reljeef on kogu trassi alal tasane, maapinna
Nii trassivalikul kui ka tehniliste lahenduste valikul eelistatakse
absoluutkõrgused on enamasti 45-50 m vahemikus, põhjapoolses lahendusi, mis mõjutavad pinnast ja reljeefi võimalikult vähe.
otsas kohati ka üle 50 m. Vaadeldav trassilõik paikneb enamasti
Lääne-Eesti akumulatsioonitasandikul ja osaliselt siluri platoo
abrasioonitasandikul. Pinnakatte paksus vaadeldaval trassilõigul
on enamasti väike - valdavalt 2-5 m. Enamus trassist jääb
moreeni ja jääjärveliste liivade levikualale. Pinnakattesetete all
avanevad siluri lubjakivid ja dolomiidid, milles võib esineda
karsti.

Trassivaliku etapis kriteeriumit mõju pinnasele ja reljeefile eraldi
kriteeriumina ei arvestatud.

Meetmeid trassivaliku etapis ei seatud.

Pinnasetööde läbimõtlematu teostamine võib kaasa tuua
veerežiimi muutused ja mõjud elusloodusele. Muutised reljeefis
on raudtee rajamise puhul teatud osas vältimatud, kuid piirduvad
peamiselt trassi kaitsevööndiga (kõrgemate viaduktide puhul
mõnevõrra laiemal alal).

Maakonnaplaneeringus eraldi meetmeid välja ei tuua.
Projekteerimise etapis on vajalik täpsustada geoloogilise uuringu
raames trassilõigud ja piirkonnad, kus on vajadus kavandada
täiendavaid meetmeid. Meetmete väljatöötamisel on vajalik
lähtuda asukohapõhisest ehitusgeoloogilisest situatsioonist ning
maksimaalselt tagada olemasoleva veerežiimi ja võimalikult
suures osas reljeefi säilimine.

2.1 Müra

Seni valdavalt mürast mõjutamata elukeskkond, suurte
riigimaanteede või raudteedega ristumisi ei ole, vahetult
raudteekoridori ümbruses asuvad ainult üksikud müratundlikud
elamualad.

Trassivalikul toodi välja, et müra osas on tegemist väikseima
negatiivse mõjuga trassialternatiiviga. Trassivalikul arvestati, et
üksikutes piirkondades võib esineda müra vähendavate
meetmete rakendamise vajadus raudteele lähimate eluhoonete
alal.

Eskiisile on kantud võimalikud müra konfliktalad, kus tuleb ette
näha mürakaitsemeetmed.

Valdavalt tegemist uue häiringuga seni märkimisväärsest mürast
mõjutama piirkonnas. Samas on mürast mõjutatud eluhooneid
lõigu (9,2 km) kohta suhteliselt vähe, suur osa lõigust kulgeb läbi
tihedalt asustamata metsapiirkondade.
• Trassikoridoris (kõige kriitilisem tsoon) asub 1 elu- või
ühiskondlik hoone (ca 0,1 hoonet/km),
• 500 m raadiuses asub 7 eluhoonet (ca 0,8 hoonet/km),
• 1 km raadiuses asub ca 81 eluhoonet (ca 9 hoonet/km).
Leevendusmeetmete (müratõkkeseinad) rakendamisel tuleb
teatud piirkondades arvestada negatiivse visuaalse mõjuga.

Üksikutes piirkondades tuleb eelprojekti raames analüüsida
mürakaitsemeetmete vajadust (vallid, lokaalsed meetmed). Suuri
eluhoonete gruppe, mille kaitseks tuleks rajada pikki
müratõkkeseinu, raudtee mõjualas ei leidu.
Meede nr 6B-2.1-1
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Puudub

Meetmeid ei seata

Valdavalt tegemist uue häiringuga seni märkimisväärselt
mõjutamata piirkonnas. Samas on mõjutatud eluhooneid lõigu
(9,2 km) kohta suhteliselt vähe, suur osa lõigust kulgeb läbi
tihedalt asustamata metsapiirkondade.
• Trassikoridoris (kõige kriitilisem tsoon) asub 1 elu- või
ühiskondlik hoone (ca 0,1 hoonet/km).
Pinnase kaudu leviv vibratsioon võib põhjustada läheduses
asuvate hoonete konstruktsioonide (eelkõige aknad) vibreerimist,
mis on täiendav müraallikas siseruumides.

Üksikutes piirkondades tuleb eelprojekti raames analüüsida
vibratsiooni vähendavate meetmete vajadust. Vibratsiooni tekke
vähendamine rööbastee tehnoloogiliste lahendustega (massiivne
ja elastne tugistruktuur, siledad kontaktpinnad), vajadusel
lähimate hoonete välispiirete konstruktsiooni tugevdamine.

Häiringutundlike liikide elupaikade puhul tuleb viia müra
Häiringute vältimiseks on esitatud soovitus trassi nihutamiseks,
ehitusaegne ja kasutusaegne teke miinimumini. Kaitsealuste
samuti on esitatud ettepanekud häiringutega arvestamiseks
liikide elupaikades tuleb saavutada müratasemeks 55dB. Raudtee
valgustus ei oma olulist mõju kaitsealustele liikidele.

Metsise elupaikadega paremaks arvestamiseks esitati soovitus
trassi nihutamiseks.

2. KESKKONNATERVIS

2.2 Välisõhu kvaliteet

Valdavalt on müratundlikud alad klassifitseeritavad II kategooria
elamualadeks, mille puhul olemasolevate alade taotlustase on 60
dB päeval ja 50 dB öösel. Toodud välisõhu normtasemed on
lähtepunktiks leevendavate meetmete vaajduse hindamisel.

Raudtee rajamise ja kasutamisega ei tohi kaasneda
ülenormatiivset õhureostust
Trassivalikul toodi välja, et vibratsiooni osas on tegemist
väikseima negatiivse mõjuga trassialternatiiviga. Trassivalikul
arvestati, et üksikutes piirkondades võib esineda vibratsiooni
vähendavate meetmete rakendamise vajadus raudteele lähimate
eluhoonete alal.

2.3 Vibratsioon

Seni valdavalt vibratsioonist mõjutamata elukeskkond.

Vibratsiooni hindamisel lähtutakse Sotsiaalministri 17.05.2002.a.
määrusega nr 78 „Vibratsiooni piirväärtused elamutes ja
ühiskasutusega hoonetes ning vibratsiooni mõõtmise meetodid”
kehtestatud nõuetest, mille kohaselt ei tohi üldvibratsiooni
korrigeeritud kiirenduse tase olemasolevate elamute
magamisruumides ületada järgmisi väärtusi:
• päevasel ajal (07.00-23.00) - 0,0126 m/s2 (82 dB);
• öisel ajal (23.00-07.00) - 0,00883 m/s2 (79 dB).

2.4 Elektro-magnetiline mõju

Olemasolev elektromagnetkiirgus seotud olemasolevate
kiirgusallikatega (elektriliinid, raudteeside mastid, trafod)

Meetmeid ei seatud
Raudtee kasutamisega ei tohi kaasneda tervisele kahjulikku
elektromagnetkiirgust. Valguse liigset hajumist ja mõju tundlikele
liikidele ja inimestele tuleb takistada.

Meetmeid ei seatud

Elektri- ja sidesüsteemide keskkonnamõju avaldub eelkõige läbi
elektromagnetkiirguse. Raudtee elektrirajatiste mõju on uuritud
(ulatub varasemate Rootsi näidete alusel kuni 10 m kaugusele
objektidest). Mõju tervisele on paljuski ebaselge ja raskesti
leevendatav.

Tõenäoliselt ei ole elektromagnetilise mõju vähendavate
meetmete rakendamine vajalik.

3.1 Jäätmeteke ja käitlusvõimalused

Raudtee rajamisega ja kasutamisega seotud jäätmeid ei teki.

Jäätmeteke ja käitlusvõimalused on nii ehitus- kui kasutusaegselt Meetmeid ei seatud
korraldatud selliselt, et jäärtmekogused on minimaalsed ja
jäätmekäitlus ei kahjusta inimese elukeskkonda ja olulisi
loodusväärtusi.

Meetmeid ei seatud

Puudub

Meetmeid ei seata

3.3 Õnnetuseoht

Alal riigimaanteedest Rapla-Järvakandi-Kergu tugimaantee,
lisaks kohalikud era- ja metsateed ning muu määratlusega teed.
Suuri ristumisi ei ole. Ohtlikke ja suurõnnetuse ohuga ettevõtteid
piirkonnas ei paikne. Looduskaitsealasid vahetult trassi läheduses
ei paikne. Suurematest jõgedest piirkonnas Valgu jõgi.

Raudtee kasutamisega kaasnevad riskid on viidud miinimumini.
Trassil on tagatud maksimaalses ulatuses ligipääs
päästeautodele, et võimalike õnnetuste likvideerimine oleks
operatiivne. Õnnetuste tagajärgede raskus ja ulatus ei põhjusta
ohtu inimeste elule, tervisele ja varale ega pikaajalist mõju
looduskeskkonnale.

Maakonnaplaneeringu täpsusastmes mõju on varasemalt
hinnatud võrdlusetapis.

Meetmeid ei seata

4.1 Elutingimused

Lõik 6 läbib hajusa asustusega piirkonda ning möödub Järvakandi Raudtee mõjutab inimese elutungimusi võimalikult vähe
alevist lääne poolt.

4.2 Kohalik identiteet ja 4.4 Kogukonna
taluvusvõime

Valdavalt on tegemist maalise hajaasustatud keskkonnaga,
olemasolevad taristuobjektid on maanteed (väiksema
liiklussagedusega kõrval- või tugimaanteed)

Kogukonnad on kohanenud raudtee olemasoluga

4.3 Rahvastiku areng

Väheneva elanikearvuga maaasulad

Rahvaarvu vähenemine ei ole kiirem sarnaste piirkondadega
võrreldes

3. EHITATUD KESKKOND

Trassivalikul arvestati õnnetuseohtu suurendavate objektide
Meetmeid ei seatud
esinemist ja tagajärde ulatust ning raskusastet kolmes tsoonis: I
tsoon - trassikoridori ala 350 m (175 m mõlemale poole raudtee
keskteljest). Veeremi rööbastelt mahasõidul füüsiline oht, sh
sissesõit hoonesse. Kemikaaliõnnetuse puhul arvestatakse eriti
ohtliku alana, kus põlengust lähtuv soojuskiirgus või ülerõhk
võivad põhjustada inimeste hukkumist ja ehitiste kahjustusi.
Võimalik doominoefekti tekkimine.
II tsoon - 500 m mõlemale poole raudtee keskteljest.
Arvestatakse ohtlike veostega toimuda võiva õnnetuse ohtliku
alana, kuhu võivad ulatuda ohtlik soojuskiirgus, plahvatuse
ülerõhk ja killud.
III tsoon - 1000 m mõlemale poole raudtee keskteljest.
Arvestatakse kemikaaliõnnetuse ohtliku alana, kus
kemikaalilekkest lähtuva aurupilve levikualal võib tekkida
inimestel tervisekahjustusi.

4. KOGUKONNA JÄTKUSUUTLIKKUS
Võrdluse etapis kuulus 6B sellise pikema võrreldava alternatiivi
koosseisu, mille elluviimisel on mõju elamistingimustele vähem
negatiivne.

Meetmeid ei seatud

Mõnes asukohas möödub kavandatav raudtee olemasolevatest
majapidamistest (Kõnnu küla, Selja küla, Järvakandi alev).
Raudteetrassi ja majapiramisi eraldab osaliselt mets.
Elukeskkonna kvaliteedi langus võib tuleneda subjektiivsetest
hinnangutest raudtee tajutavale lähedusele ning objektiivsetest
muutustest keskkonnas.

Mõju leevendamine toimub müra ja vaadeldavust vähendavate
meetmetega

Võrdluse etapis kuulus 6B sellise pikema võrreldava alternatiivi
koosseisu, mille elluviimisel on mõju kohalikule identiteedile
väiksem.

Meetmeid ei seatud

Keskkonna identiteet võib muutuda raudtee läheduses.

Mõju leevendamine toimub müra ja vaadeldavust vähendavate
meetmetega

Meetmeid ei seatud

Rahvastikuprotsessid sõltuvad arengutest laiemal territooriumil

Mõju leevendamine toimub müra ja vaadeldavust vähendavate
meetmetega

Ligipääsud looduslikele aladele on tagatud, täiendavaid
ületuskohti ei kavandata. Meetmed nr 6B-5.1-1, 6B-5.1-2.

5. JUURDEPÄÄS
5.1 Liikumis-võimalused, barjäärid

Liikumisvõimalused on tagatud kindlasti riigimaanteedel ja
enamikul kohalikel teedel. Juurdepääs tagatakse kõigile
kinnistutele

Lõik on osa pikemast alternatiivist, mille puhul kaasneks vähemal Juurdepääsud tagatakse kõigile kinnistutele
määral liikumisbarjääride teket

Maakonnaplaneeringus on kavandatud eritasandilised ülepääsud
raudteest, mis tagavad liikumisvõimaluste ja -ühenduste
säilimise. Raudtee piirab majapidamiste läheduses ligipääsu
naabruse looduslikele aladele KM 0-1.

5.2 Kohaliku rongiliikluse rakendamise
võimalused raudtee vaba läbilaskevõime
ulatuses

Kavandatud kiirraudtee arvestab võimaluste piires kohaliku
rongiliikluse võimaluse ja vajadustega

Lõik on osa pikemast alternatiivist. Olulist erinevust alternatiivide
vahel ei olnud võimalik välja tuua.

Mõju puudub

6. VARA
6.1 Ehitised lähinaabruses

Trassikoridoris paikneb elu- ja ühiskondlikke hooneid 1 ning
kõrval- ja tootmishooneid 2.

Ehitisi paikneb raudtee võimalikus mõjualas võimalikult vähe

Lõik on osa pikemast alternatiivist, mille puhul mõju ehitistele on Meetmeid ei seatud
eeldatavasti väiksem

Ehitisteni võib ulatuda ülenormatiivne müra või vibratsioon;
vajalik võib olla hoonete võõrandamine.

Raudtee on paigutatud selliselt, et mõju ehitistele oleks
minimaalne. Võimalike mõjude leevendamine toimub müra ja
vibratsiooni levikut piiravate meetmetega, mille täpne lahendus
selgub projekteerimise etapis.

6.2 Kinnistute väärtus - elamumaa

Ühekilomeetrilises koridoris paikneb 1,8 ha elamumaad.

Elamumaa kinnistute väärtus ei vähene

Lõik on osa pikemast alternatiivist, mille puhul võimalik
negatiivne mõju elamumaa väärtusele on eeldatavasti väiksem

Võimalik elamumaa turuväärtuse langus võib johtuda raudteega
kaasnevatest keskkonnahäiringutest.

Mõju leevendamine toimub müra ja vaadeldavust vähendavate
meetmetega

6.3 Kinnistute väärtus- muud maa
otstarbed

Järvakandi läheduses paiknevad tööstusalad

Muu sihtotstarbega kinnistute väärtus väheneb võimalikult vähe
(või suureneb võimalikult palju)

Lõik on osa pikemast alternatiivist, mille võimalus maa väärtuse
suurenemiseks on eeldatavasti ulatuslikum

Potentsiaalne positiivne mõju (maa väärtuse suurenemine) sõltub Planeeringus on vajalik tingimuste määratlemine, millistel
täiendavate maha- ja pealesõitude võimaldamisest ning nende
tingimustel on võimalik raudteele täiendavate peale-mahasõitude
rajamise otstarbekusest.
rajamine
7. MAAKASUTUSE STRUKTUUR

7.1 Asustuse struktuur

Asustus on kohanenud raudtee olemasoluga

7.2 Maa põllumajanduslik kasutus

Raudteerajatiste alla jääb 0 ha haritavat maad

Maa põllumajanduslik kasutus säilib võimalikult muutumatuna

Meetmeid ei seatud

Muutused asustuse struktuuris sõltuvad arengutest laiemal
territooriumil
Haritavat põllumajandusmaad kasutusest välja ei jää.

7.3 Põllumajandus-maade terviklikkus

Raudteerajatiste alla jääb 0 ha haritavat maad

Põllumaa säilib võimalikult terviklikuna

Meetmeid ei seatud
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Meetmeid ei seata

7.4 Maa metsamajanduslik kasutus

Raudteerajatiste alla jääb 42,4 ha metsamaad

Maa metsamajanduslik kasutus säilib võimalikult muutumatuna

Meetmeid ei seatud

Raudtee rajamisel jääb kasutusest välja metsamaa

Planeeringus on vajalik keskkonnatingimuste ja piirangute
kirjeldamine, mis kaasnevad raudteega külgnevale metsale

7.5 Maavarad

Trassilõik maardlaid ei läbi.

Juurdepääs ja kättesaadavus tagatakse kõigile maavaradele, kus Meetmeid ei seatud
juurdepääs on raudtee rajamisest tulenevalt takistatud.

Meetmeid ei seatud
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Meetmeid ei seata

7.6 Taristu

Risted on tagatud kõigil riigimaanteedel ja enamikul kohalikel
Raudteetrass läbib nii olemasoleva taristuga alasid nii tihe- kui ka Raudtee rajamisega on võimalik mõjutada olemasolevat taristut.
Raudteetrasside ehitamisega mõjutatud alal ja selle
teedel. Juurdepääs tagatakse kõigile kinnistutele, kus juurdepääs hajaasustuses
mõjupiirkonnas on rajatud inimese elutuegevust ja
Näiteks põllu- ja metsamaadel on võimalik, et raudtee rajamisel
majandustegevust toetav taristu. Näiteks haja-asustusaladel on on raudtee rajamisest tulenevalt takistatud.
mõjutatakse veereziimi säilitav taristu toimimist- kraavid,
põllu- ja metsamaadel maadel rajatud veereziimi säilitav taristudrenaaz jne.
kraavid, drenaaz jne.

7.7 Mõju kohalikule
majanduskeskkonnale

Meetmeid ei seata

Raudtee rajamisega on võimalik mõjutada olemasolevat taristut. Seatud meede: taristu funktsionaalsus tuleb oskusliku
Näiteks põllu- ja metsamaadel on võimalik, et raudtee rajamisel projekteerimisega täielikult tagada kõikides lõikudes.
mõjutatakse veereziimi säilitav taristu toimimist- kraavid,
drenaaz jne.

Raudteetrassi lähedusse Järvakandi klaasitehas. Edasise
arendustegevuse, sh ruumilise planeerimise käigus on pealemahasõitude või peatuste asukohtade määramisega võimalik ära
kasutada raudtee ligipääsupotentsiaali.
8. KULTUURIKESKKOND

8.1 Kultuuri-mälestised

Kultuurimälestisi lõigul 6B ei esine

Trassivalik antud lõigul langeb kokku eelistusega kriteeriumis
Lähtepunktiks on eelistatud olukord, kus mälestis säilib
kahjustamata kujul algses asukohas (sh arheoloogiapärand säilib 8.1.
pinnases puutumata), vaadeldavana olulistelt suundadelt.
Vaadeldavusele on pööratud tähelepanu eelkõige ehitismälestiste
puhul. Ehitismälestiste puhul on võimaliku mõjuna arvestatud ka
vibratsiooni.

Meetmeid ei seatud

Puudub

Ei seata

8.2 Kaardistamata arheoloogiapärand

Arheoloogiliselt huvipakkuvaid alasid lõigul 6B ei esine

Lähtepunktiks on eelistatud olukord, kus arheoloogiapärand säilib Trassivalik antud lõigul langeb kokku eelistusega kriteeriumis
8.2.
pinnases kahjustamata kujul. Arheoloogiliste väljakaevamiste
näol on tegemist destruktiivse uurimismeetodiga, mis tahestahtmata lõppkokkuvõttes hävitab objekti ja mille käigus läheb
paratamatult mingi osa infot ka kaduma (vt arheoloogi eetilised
põhimõtted).

Meetmeid ei seatud
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Ei seata

8.3 Väärtuslik maastik ja miljöö

Lõigule 6B jääb Järvakandi väärtmaastik (maakondlik).

Eelistatud on olukord, kus maastik/miljööala säilib võimalikult
terviklikult ja säilivad väärtusi moodustavad põhistruktuurid.
Juhul, kui kaasneb häiring, on leevendava asjaoluna käsitletud
asustusest eemale ja/või metsasele alale jäämist, kuivõrd sel
juhul on muutuse nö pidevas mõjuväljas olevaid inimesi vähem.
Kattuvaid maastikuväärtusi (nt väärtmaastiku alal eraldi
määratletud väärtstruktuurid) on käsitletud koos, st ühe
väärtusena.

Võimalik mõju väärtmaastikule oleks välditud soodsama
trassivalikuga. Muid Meetmeid ei seatud

Järvakandi väärtmaastiku väärtuse iseloom on täpsemalt
Tingimustena seletuskirjas antakse vajalik sisend järgnevatesse
määratlemata; säilimise soovitusena on maakonnaplaneeringu
etappidesse, vt edasiste etappide meetmed.
teemaplaneeringus välja toodud Järvakandi klaasitööstuse parem Meede nr 6B-8.3-1.
eksponeerimine. Klaasitööstuse alast jääb lõik 6B kaugele.
Trassikoridor 6B läbib väärtmaastiku metsast idaosa. Koridori
rajamisega terviku suhtes ei ole eeldatavalt siiski tegemist
kriitilise, kogu väärtust kaotava muudatusega.

8.4 Visuaalsed aspektid

Metsane, asustuseta ala, mitmete vähese liiklusega kohalike
teedega ning ojade/jõgedega. Üks lähim majapidamine ca 160m
kaugusel, mille vaated on kõrghaljastusega suletud.

Eelistatud on olukord, kus eluhoonete juurest avanevaid vaateid Erinevusi võrreldavate trasside vahel polnud.
ei mõjutata. Võrdluses, kus kõikide võrreldavate trassivariantide
puhul mõjutatakse vaateid eluhoonete juurest, ei ole eelistust
välja toodud, kuivõrd tegelik visuaalse mõju olulisus sõltub
subjektiivsetest hinnangutest. Üksikute hajaasustuses paiknevate
elamute juurest avanevate vaadete muutumine võib tunnetuslikul
tasandil olla tugevam häiring kui muutus tihedas
linnakeskkonnas, kus mõjutatavaid vaatajaid on arvuliselt
rohkem. Samas on kindlasti ka tiheasustusaladel inimesi, keda
tunnetuslikult häiriks olulisel määral isegi olemasolevasse
raudteekoridori lisanduv rajatis. Eelnevast tulenevalt on
eeldatud, et juhul, kui eluhoonete juurest avanevaid vaateid
mõjutatakse, kaasneb igal juhul visuaalne häiring, sõltumata
mõjutatavate vaatajate arvust.
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Kuivõrd lõikuvad teed on vähese liigeldavusega, asustus puudub
(üksik metsaga eraldatud majapidamine ca 160 m kaugusel) ning
metsasuse tõttu on vaated suletud, võib visuaalset mõju lugeda
ebaoluliseks. Visuaalne mõju on üheks aspektiks enamiku
kultuuriväärtuste puhul (kriteeriumi nr 8 alaktriteeriumites),
samuti kogukonna jätkusuutlikkuse (kriteeriumi nr 4
alakriteeriumites) puhul.

Müratõkked kavandada materjali, värvi jm osas maastikku
võimalikult harmoneeruvad (nt kasutada materjalidena puitu
ja/või looduskivi; müratõke varjata haljastusega vms).
Läbipaistvate müratõkete rajamisel arvestada suure
hooldustarvidusega, mis tegemata jättes võib põhjustada
esteetiliselt häiriva tulemuse. Müratõkete lahenduste valikul
arvestada ka sellega, et vaade müratõkkele on oluline samuti
rongis sõitjale.
Meede nr 6B-8.4-1.

8.5 Muu kriitilise või tähelepanu vajava
iseloomuga kultuuripärand

Muu kriitilise või tähelepanu vajava iseloomuga kultuuripärandi
objektid lõigul 6B puuduvad.

Trassivalik antud lõigul langeb kokku eelistusega kriteeriumis
Eelistatud on olukord, kus pärand säilib kahjustamata kujul
8.5.
algses asukohas. Arvestatud on eelkõige allikmaterjalides
nimetatud väärtuslike struktuuridega, st nt maaehituspärandi
puhul üldjuhul hooned ja hoov, XX sajandi arhitektuuripärandi
puhul hoone või vastavalt registris nimetatule hoonete grupp või
terve asula. Arvestatud on raudtee kaitsevööndi alasse, suurema
ulatusega väärtuste puhul ka trassikoridori nihutamisruumi sisse
jäävate objektidega (sõltuvalt üksikjuhust). Kuivõrd XX sajandi
arhitektuuripärandi objektide täpne paiknemine ei ole registri
põhjal üheselt tuvastatav, on neil juhtudel üldistatult hinnatud, et
kui antud lõigul puuduvad lammutatavad hooned ja/või trass
möödub hoonestatud aladest eemalt, siis eeldatavalt mõju
objektile puudub.

Meetmeid ei seatud

Puudub

Ei seata

8.6 Muu leevendatava iseloomuga
kultuuripärand

Muu leevendatava iseloomuga kultuuripärandi objektid lõigul 6B
puuduvad.

Trassivalik antud lõigul langeb kokku eelistusega kriteeriumis
Lähtepunktiks on eelistatud olukord, kus kõik objektid säilivad
8.6.
algsel kujul oma asukohas. Hinnangute andmisel pärandi
kahjustamise olulisusele on silmas peetud muuhulgas Rail Baltic
maakonnaplaneeringute eesmärki. Eesmärgi kohaselt on
trassivalikul aluseks eelkõige riigi huvid ning kohalikest huvidest
lähtutakse väljavalitud trassi osas mõjude leevendamisel ja
tasakaalustatud detailsema lahenduse väljatöötamisel. Samuti on
arvestatud leevendusvõimaluste rakendatavusega ning pärandi
registreerimisel seatud eesmärkidega (nt pärandkultuuri puhul on
eesmärgiks eelkõige teabe säilitamine).

Meetmeid ei seatud

Puudub

Ei seata

Trassivalik antud lõigul ei lange kokku eelistusega kriteeriumis
8.3; elistatud oli trassilõik 6D7D, mis ei läbinud väärtmaastikku.

Mõju (sh kumulatiivsus)

Ehitusetapp
Meetmed

Täitmine

Mõju (sh kumulatiivsus)

Kasutusetapp
Meetmed

Täitmine

Mõju (sh kumulatiivsus)

Meetmed

Etapp

Olemasolev olukord

Taotlustase

Maakonnaplaneeringu lahendus

Trassivalik

Kriteerium
1.2 Natura 2000 võrgustiku alad

Täitmine

Eelprojekt

Mõju (sh kumulatiivsus)

Meetmed

Täitmine
1. LOODUSKESKKOND

Trassilõigu mõjutsoonis Natura 2000 võrgustiku alasid sisuliselt ei Raudtee ehitamine ja kasutamine tuleb läbi viia selliselt, et nii
esine. Kuna Velise jõgi on ka Salavalge-Tõrasoo loodusala (mis jääb otsene kui kaudne oluline ebasoodne mõju Natura 2000
trassist u 2 km kaugusele) kaitseväärtuseks (elupaigatüüp jõed ja võrgustikku kuuluvate alade kaitse-eesmärkidele ja alade
ojad (3260)), tuleb sellega arvestada.
terviklikkusele oleks välistatud.

Trassivalikul on eeldatud, et trassilõik on võimalik rajada selliselt, Meetmeid ei seatud
et mõjud Natura2000 võrgustiku alade kaitseväärtustele puuduvad,
konkreetseid asukohapõhiseid meetmeid ei seatud

Trassialternatiivi rajamine ei mõjuta u 2 km kaugusel paiknevat SalavalgeTõrasoo loodusala kaitseväärtusi. Teoreetiliselt võib mõju ilmneda väga
ebaõnnestunud Velise jõe silla rajamisel, kui sellega muudetakse jõe
voolurežiimi või teisi jõe hüdromorfoloogilisi parameeterid.

Velise jõele tuleb loomade liikumisvõimaluse tagamiseks rajada
pikk ja kõrge sild, mis säilitab jõe looduslikke kallasradasid ning
mille olemasolu jõe hüdromorfoloogilisi parameetreid ei muuda.
Viimast tuleb silmas pidada ka silla ehitusprotsessis (sh vältida
tuleb ka lühiajalist vooluhulkade katkestamist või liigset piiramist,
vältida tuleb liigse pinnase või muu materjali jõkke või jõekallastele
paigutamist ning muid töid, mis võiks põhjustada nn settekoormuse
suurenemist, eriti tuleb ettevaatlik olla turba-alade suureulatulikul
kuivendamisel ning turbaheljumi tekkel). Konkreetsed meetmed on
rakendatvad projekteerimis- ja ehitusetapis.

Populatsiooni elujõulisuse seisukohalt ei tohi raudteel, seotud
taristul ja seal toimuval liiklusel olla olulist mõju populatsiooni
elujõulisusele raudtee piirkonnas.

Trassivaliku etapis suremust kriteeriumina ei arvestatud, antud
Meetmeid ei seatud
ulatuses on see seotud kriteeriumitega elupaigakadu ja elupaikade
killustatus.

Raudteega seotud suremuse osas on antud trassilõik võrdlemisi olulise
negatiivse mõjuga, trass lõikub Vahe-Eesti metsadega, mis on väga oluline
loomastiku elupaik ja liikumistee. Suurulukite osas minimeerib suremuse
mõju trassi tarastamine. Trass läbib ka väga kõrge väärtusega keskmise
suurusega imetajate elupaiku.Trass läbib Vastja metsise elupaiga
piirkonda, mille piires võib esineda metsise kokkupõrgete oht nii
raudteeäärsete taradega kui muu raudteetaristuga. Trassilõik läbib mitmeid
kahepaiksetele olulisi elupaiku, mis tõttu on eeldatav kahepaiksete
ränneteaegne raudteetrassile kogunemine.

Maakonnaplaneeringus erimeetmeid suremuse vältimiseks ei seata.
Suremuse minimeerimiseks suurulukitele trassilõik tarastatakse,
mis nõuab omakorda barjääriefekti leevendavate meetmete
rakendamist. Konkreetsed meetmed on rakendatvad
projekteerimise, ehituse ja kasutusetapis: Metsiste kokkupõrkeohu
leevendamiseks rakendada metsise mänguala piirkonnas
tarastamisel tarade ja elektriliinide nähtavust parandavaid
meetmeid. Kui piirkonnas on võimalik suurimetajate
liikumisvõimaluste tagamiseks loobuda tarastamisest, vähendab
see meede ka metsise suremuse ohtu. Üldmeetmed kahepaiksete
suremuse vältimiseks on: kahepaiksete oluliste elupaikade ulatuses
takistada pääs rööbastele ja tagada trassist läbipääs; lõigu
põhjaosas väärtuslikes elupaikades tuleb takistada kahepaiksete
pääs ehitusalale; võimalusel teosta pinnasetöid ajaperioodil
oktoobrist märtsini; kui kudetiigid likvideeritakse, asustada
eelnevalt kude ja kullesed ümber.

1.3 Suremus

1.4 Häiringud

Häiringutega tuleb arvestada eelkõige lõigu keskosas, kus trass
Häiringutundlike liikide elupaikade puhul tuleb viia müra
Trassivalikul on häiringute esinemise võimalustega arvestatud ning
möödub Vastja metsise PEP piirkonnast (elupaigad ja mänguplatsid ehitusaegne ja kasutusaegne teke miinimumini. Kaitsealuste liikide võrreldava trassi ning tundlike liikide elupaikade ja trassi vahele on
asuvad ca 1 km idasuunas).
elupaikades tuleb saavutada müratasemeks 55dB. Raudtee
jäetud tavapärasest suurem puhvervöönd.
valgustus ei oma olulist mõju kaitsealustele liikidele.

1.5 Elupaikade kadu

Raudtee rajamisega kaasnev elupaikade kadu on võimalikult väike
Trassilõik kulgeb enamasti loodusmaastikus - põhjaosas piki
ja seotud vähemväärtuslike elupaikadega, ajutiselt (ehitusaegselt)
põllumajandusmaade vahel paiknevat metsasiilu, lõunaosa lõikub
avalduv mõju on võimalikult kiirelt taastuv.
ulatuslikku Vahe-Eesti metsamaastikku, kus metsade ja soode
vahel on üksikuid asustusalasid ja põllumajandusmaid. Vastavalt
Corine maakattetüpoloogiale on trassilõigu 50 m laiuses otsese ja
vältimatu negatiivse mõju tsoonis järgmine maakate - heitlehised
metsad - 2 ha, okasmetsad - 12 ha, segametsad - 29 ha,
üleminekulised metsaalad mineraalmaadel - 6 ha. Trassilõigu
põhjaosas valdavad soometsad, lõunapool on eelkõige
soovikumetsad (angervaksa, osja, tarna), kuid on ka karusambla ja
karusambla-mustika kasvukohatüübi metsi. Põhjaosas on metsad
vähem majandatud, lõunaosa metsamassiiv on enam
fragmenteeritud lageraielankide ja kommunikatsioonide (teed,
elektriliinid) koridoridega. Valdavalt on metsad kuni 100 aastased,
on ka vanemaid eraldisi, kuid üldiselt need suurt looduskaitselist
väärtust ei oma - trassikoridorist 500 m ulatuses on määratletud 2
VEP-i, lõigu põhjaotsas on ka mõned keskmist looduslikku väärtust
omavad madalsoolaigud. Trassikoridori piires kaitsealuste liikide
elupaiku-kasvukohti ei ole täheldatud, trassi läheduses paikneb
metsise eluala (püsielupaiga piirist on trassikoridor min 150 m
kaugusel, mänguala jääb minimaalselt u 0,8 km kaugusele). Lõigu
märjad metsad on head kahepaiksete elupaigad, eriti lõigu
põhjaosa, Velise jõgi on nahkhiirte lennukoridor, lõigu lõunaots
ulatub must toonekure toitumisalale (vt lõik 6B).

Trassivalikul esitati soovitus teostada oluliste kahepaiksete
elupaikade säästmiseks trassi nihutus. Teisi asukohapõhiseid
tingimusi ei seatud.

Trassi nihutus läänesuunas osutus teostatvaks (looduskeskkonna
poolest oleks olnud eelistatum nihutus idasuunas).

Trassilõik läbib metsa-ala Vastja metsisemängu lähedusest (mänguala
keskmest üle 1 km kauguselt), tükeldades ja fragmenteerides metsise
poolt kasutatavat elupaika. Trassipiirkonnas ning sellest läänes leidub
eeldatavalt metsise poolt elupaigana kasutatavaid männi enamusega
metsaosasid. Raudtee rajamisel kaasneb nii kasutatava elupaiga pindala
vähenemine, kui ka elupaiga kvaliteedi langus (nt läbi häirimise, sidususe
vähenemise). Trassi ning Velise jõe vahelisel alal (trassi kaitsevööndist u
150 m kaugusel) paikneva VEP-ini (nr 124030, soostunud metsad) trassi
rajamisega seotud kaudsed mõjud eeldatavalt ei ulatu, välja arvatud
võimalikud veerežiimi ümberkujundamisest tuleneda võivad mõjud. Teisel
pool Laeste oja paiknevale VEP nr 124031 pole mõjusid ette näha.
Trassilõigu põhjaots kulgeb Hiienurme turbamaardlal, mille põhjaosas, eriti
tiikides (endistes turba-aukudes), paiknevad väga väärtuslikud
kahepaiksete (rabakonn, rohukonn, harilik kärnkonn,tiigikonn, harivesilik)
elupaigad, lõunapool on trassi ääres ka mõned keskmise looduskaitselise
väärtusega madalsood. Raudteetrassi rajamise mõju neile elupaikadele ja
kooslustele sõltub suuresti valitavast ehitustehnilisest lahendusest, kuna
antud asukohas tuleb lisaks looduskeskkonna säilitamise huvidele
arvestada ka maavaravaru (turvas) säästlikku kasutamise vajadusega,
raudtee tehniliste nõuetega ning üldiste veekaitseliste soovitustega. Antud
olukorras võib hinnata, et heal juhul on füüsiliselt võimalik säilitada
olulisemaid kahepaiksete elupaiga osi (mis paiknevad ka lõigul 7C),
halvimal juhul (näiteks turba välja kaevamisel või juhul kui trassi
rajamisega kaasneb oluline veerežiimi muutus) võib kaasneda kogu
tiikidesüsteemi kadumine ning madalsoolappide kuivendusest tulenev
oluline seisundi halvenemine.

Maakonnaplaneeringus erimeetmeid elupaikade kao vähendamiseks
ei seata. Trassi rajamisega kaasneva loodusliku taimkatte
hävinemise osas leevendavaid meetmeid ei ole võimalik seada.
Konkreetsed meetmed on rakendatvad projekti järgmistes
etappides (projekteerimine), kus on mõjude minimeerimiseks
soovitatav raudteetrassi kitsana hoidmine ning ka veerežiimi
säilitamine olulistes kahepaiksete ja linnustikuga seotud
elupaikades.

1.6 Elupaikade killustumine (sh
barjääriefektid)

Elupaikade killustumise mõju populatsioonide elujõulisusele on nii
Trassilõik ristub keskosas ühe maakondliku väikese (k9) ning
lõunaosas ühe maakondliku suure (k8) rohekoridoriga. Trassilõigu lühi kui ka pikaajalises perspektiivis väike.
lõunaosa läbib loomade läbipääsuvajaduse uuringu alusel äärmiselt
olulist Vahe-Eesti suurimetajate (metskits, metssiga, põder, hunt,
ilves, karu) liikumisala, kus üks intensiivsem liikumistee kulgeb piki
Velise jõe kaldaid.

Trassivalikul arvestati rohestruktuuride killustatuse ja
barjääriefektidega, trassilõigu valimisel konkreetseid
asukohapõhiseid meetmeid ei seatud

Meetmeid ei seatud

Tarastatud raudteekoridor on tõkkeks, mis võib killustada erinevate
loomaliikide elupaiku ja elupaigakomplekse. Raudtee negatiivne mõju
avaldub reaalse füüsilise tõkkena - raudtee täies ulatuses tarastamisega
lõigatakse läbi maismaaimetajate liikumisteed, raudtee muldkeha on
füüsiliseks takistuseks kahepaiksetele ja roomajatele, ebaõnnestunud
lahendused võivad takistada vee-elustiku ja poolveeliste liikide levikut.
Antud lõigu puhul on trassi ristumine Vahe-Eesti metsavööndiga seotud
äärmiselt olulise ja ulatusliku suurimetajate liikumisalaga, lõigu põhjaosas
killustab raudteemulle ka olulisi kahepaiksete elupaiku.

Maakonnaplaneering seab suurulukite elupaikade killustatuse
minimeerimiseks järgmised meetmed: Lõigu keskossa jääva
suurimetajate eriti oluliste liikumisteede säilitamiseks rajada
ökodukt (km 5,7) ning Velise jõe ristumisel lahendada loomade
läbipääs kõrge ja laiade kallasradadega sillaga (kallasraja laius
vähemalt 25 m ja kõrgus ja vaba sillaaluse kõrgus vähemalt 6 m).
Konkreetsed meetmed (kallasradadega truubid, lihtsad läbipääsud
ja suunavad seinad) kahepaiksete elupaikade killustatuse
vähendamiseks on rakendatavad projekti järgmistes etappides
(projekteerimine), kus on vajalik kavandada mitmeid läbipääse
kahepaiksete oluliste elupaikade ja vooluveekogude piirkondades.
Meetmed nr 7B-1.6-10, 7B-1.6-9

1.7 Mõju põhjavee kvaliteedile

Põhjavesi on trassi alal nõrgalt kaitstud. Põhjavesi paikneb
lõhelistes ja karstunud lubjakivides, dolomiitides. Trassikoridoris
puurkaevusid ei paikne.

Raudtee rajamise ja kasutamisega ei tohi kaasneda mõju põhjavee Trassivalikul eelistati antud kriteeriumis alternatiivi, mis kulgeb läbi Meetmeid ei seatud
kvaliteedile.
vähemate puurkaevude sanitaarkaitseala ning paremini kaitstud
põhjaveega alal.

Põhjavee reostumise oht on suurem nõrgalt kaitstud või kaitsmata
põhjaveega lõikudes ning kaevude vahetus läheduses. Raudtee rajamisel
või hooldamisel kasutatava tehnika kütuse või muu kemikaali leke, mis
jõuab pinnasesse, liigub kõrge pinnasevee või sadevete mõjul
sügavamatesse pinnase horisontidesse ning võib jõuda põhjavette.
Tulemuseks on piirkonnas antud põhjaveekihi veekvaliteedi muutus. Mõju
olulisus sõltub reostuse hulgast ning reoaine iseloomust. Pinnasel ning
põhjaveel on teatav isepuhastusvõime, samuti on mõju kergemini
leevenduv biolagunevate ainete puhul.

Projekteerimisetapis tuleb täpsustada, kas rajatava raudteetrassi
kaitsevööndisse või raudtee alla jääb mõni kaev. Vajadusel tuleb
sõltuvalt piirkonna hüdrogeoloogilisest situatsioonist hinnata, kas
kaev on vajalik likvideerida või teha ettepanek puurkaevu
sanitaarkaitseala vähendamiseks. Kinnistute joogiveega
varustamine tuleb kaevu likvideerimisel või kaevu
kasutuskõlbmatuks muutumisel (veetasseme alanemine,
veekvaliteedi halvenemine) tagada muul moel.
Kui on vajalik põhjaveetaseme alandamine, tuleb seda teha
selliselt, et see ei mõjutaks negatiivselt looduskeskkonda
(taimestikku ja antud piirkonna kooslusi tervikuna).
Raudtee rajamisel tuleb kinni pidada kemikaalide ja kütuste
käitlemise nõuetest, samuti jälgida tehnika korrasolekut, et
vähendada pinnasereostumise ning seeläbi ka põhjavee reostumise
riski .

1.8 Mõju pinnavee kvaliteedile ja
liikumisele

Trassilõik on kohati veekaitseliselt tundlik. Lõigu põhjaosa ületab
Hiienurme turbamaardla. Trassi keskosa, kaasa arvatud Velise jõe
kaldavöönd, liigniisketel ja ajutiselt liigniisketel aladel, Velise jõe
põhjakaldal leidub trassi piirkonnas keskmist looduskaitselist
väärtust omavaid madalsoolaike, jõe lõunakallas on hõlmatud
maaparandussüsteemiga. Trassilõigu põhjaosa kulgeb pikalt piki
kanaliseeritud Laeste oja. Valdavalt on lõik Velise jõe ning sellesse
suubuva Laeste oja valgalas, osaliselt ka Ahtama oja valgalas.

Raudtee rajamise ja kasutamisega seotud mõju piirkonna
veerežiimile on neutraalne. Maaparandussüsteemid taastatakse
senises funktsionaalsuses.

1.9 Mõju pinnasele ja reljeefile

2.1 Müra

Raudtee rajamise ja kasutusega on oodatav häirimine (müra, inimtegevus) Maakonnaplaneeringus erimeetmeid häiringute vähendamiseks ei
trassi läheduses, mis võib viia pesitsus/elupaiga kvaliteedi languseni või ka seata. Konkreetsed meetmed metsisele häiringute vähendamiseks
hülgamiseni. Trassilõik möödub Vastja metsise mänguala tsentrist u 1 km on rakendatavad projekti järgmistes etappides (ehitus- ja
kaugusel. Sellisel kaugusel mürarikaste ehitustööde teostamine metsise
kasutuetapp). Projekti kavandamisel arvestada, et Vastja
püsielupaiga läheduses mängu- ja pesitsusajal on kindlasti häiriv ning võib metsisemängu piirkonnas tingimata mitte teostada olulisi ehitus- ja
tuua kaasa ka elupaiga hülgamise, samuti on häiriv hooldusaegne
hooldustöid metsise mänguperioodil (01. märts kuni 15. mai).
külastuskoormuse oluline suurenemine.
Piirkonda mitte planeerida ehitusperioodiga või hooldusperioodiga
seotud objekte, mis võiks piirkonna inimkoormust suurendada.
Sama meede väldib metsise kõrval ka teiste metsaelustikuga
seotud häiringute esinemist. Soovitus on vältida eriti metsamaadel
trassi rajamisega seotud raietöödest kevadise raierahu perioodil
(15. aprillist 15. juunini), sh alad mis jäävad väljapoole metsise
eluapaiku.

Trassivaliku puhul on eeltingimuseks seatud, et raudtee rajamisel
peab olema tagatud trassiäärsetel aladel praeguse veerežiimi
tagamine, sh MPS-ide säilimine, kaitstavatel aladel üldjuhul ei tohi
toimuda veerežiimi muutmist (ka kuivendamist).
Vooluveekogudega ristumisel peab säilima veekogude soodne
seisund.

Meetmetega tuleb arvestada eksiisprojekti koostamisel

Raudtee rajamise mõju trassilõigu keskosa märgadel aladel sõltub
rakendatavast tehnilisest lahendusest, juhul kui seni intensiivselt
kuivendamata aladel on vajalik raudtee mullet oluliselt kuivendada, võib
sellega kaasneda piirkonna veerežiimi oluline ümberkujundamine, millega
eeldatavalt kaasneb ka piirkonda jäävate keskmist looduslikku väärtust
omavate madalsoolaikude. Ebaõnnestunud tehnilise lahendusega
raudteemulle võib põhjustada ebasoovitavaid muutusi pinna- ja pinnasevee
tasemetes ning äravoolurežiimis, mis võib omakorda mõjutada nii
metsamaa metsanduslikku kasutust kui muuta looduslike koosluste
struktuuri ja seeläbi mõjutada elurikkust.
Raudtee ristumisel vooluveekogudega võib ebaõnnestunud
projektlahenduste puhul tekkida negatiivseid suundumusi nii veekogude
hüdromorfoloogilises seisundis (sh voolurežiim, liigne voolukiirus,
põhjastruktuuri muutused, põhjaerosioon) kui vee-eelustiku
liikumisvõimalustes)

Tagada trassile- ja selle vahetusse lähedusse jäävate
maaparandussüsteemide toimimine (piisava arvu ja suurusega
veejuhtmete viimine läbi raudteetammi), sellisena et trassi
rajamisega ei kaasneks muudatusi olemasolevas pinna- ja
pinnasevee tasemes ja liikumisstruktuurides. Ka varasemalt
kuivendamata liigniisketes kohtades tuleb tagada pinnasevee
liikumine läbi mulde. Loodusobjektide piirkonnas tuleb tagada, et
kuivendussüsteemide ümberehitusel või nende trassist läbiviimisel
ei kaasneks ka täiendav kuivendamine.

Nii trassivalikul kui ka tehniliste lahenduste valikul eelistatakse
Maapinna reljeef on kogu trassi alal tasane ja maapind tõuseb
mõne meetri võrra põhjasuunas (maapinna kõrgused vahemikus 50-lahendusi, mis mõjutavad pinnast ja reljeefi võimalikult vähe.
60 m).Vaadeldav trassilõik paikneb enamasti Siluri platoo
abrasioonitasandikul, kus pinnakate on valdavalt õhuke ja levivad
heade geotehniliste omadustega pinnased. Pinnakatte paksus on
trassi lõunapoolses osas enamasti alla 5 m ning põhjapoolses osas
kuni 10 m. Trass paikneb moreeni, jääjõeliste liivade ja turba
levikualal. Pinnakattesetete all avanevad siluri lubjakivid ja
dolomiidid, milles võib esineda karstiprotsesse.

Trassivaliku etapis kriteeriumit mõju pinnasele ja reljeefile eraldi
kriteeriumina ei arvestatud.

Meetmeid trassivaliku etapis ei seatud.

Pinnasetööde läbimõtlematu teostamine võib kaasa tuua veerežiimi
muutused ja mõjud elusloodusele. Muutised reljeefis on raudtee rajamise
puhul teatud osas vältimatud, kuid piirduvad peamiselt trassi
kaitsevööndiga (kõrgemate viaduktide puhul mõnevõrra laiemal alal).

Maakonnaplaneeringus eraldi meetmeid välja ei tuua.
Projekteerimise etapis on vajalik täpsustada geoloogilise uuringu
raames trassilõigud ja piirkonnad, kus on vajadus kavandada
täiendavaid meetmeid. Meetmete väljatöötamisel on vajalik lähtuda
asukohapõhisest ehitusgeoloogilisest situatsioonist ning
maksimaalselt tagada olemasoleva veerežiimi ja võimalikult suures
osas reljeefi säilimine.

Seni valdavalt mürast mõjutamata elukeskkond, suurte
riigimaanteede või raudteedega ristumisi ei ole, vahetult
raudteekoridori ümbruses asuvad ainult üksikud müratundlikud
elamualad.

Trassivalikul toodi välja, et müra osas on tegemist väikseima
negatiivse mõjuga trassialternatiiviga. Trassivalikul arvestati, et
üksikutes piirkondades võib esineda müra vähendavate meetmete
rakendamise vajadus raudteele lähimate eluhoonete alal.

Eskiisile on kantud võimalikud müra konfliktalad, kus tuleb ette
näha mürakaitsemeetmed.

Valdavalt tegemist uue häiringuga seni märkimisväärsest mürast mõjutama
piirkonnas. Samas on mürast mõjutatud eluhooneid lõigu (10,0 km) kohta
suhteliselt vähe, suur osa lõigust kulgeb läbi tihedalt asustamata
metsapiirkondade.
• Trassikoridoris (kõige kriitilisem tsoon) ei asu ühtegi elu- või
ühiskondlikku hoonet (0 hoonet/km),
• 500 m raadiuses asub 7 eluhoonet (ca 0,7 hoonet/km),
• 1 km raadiuses asub ca 27 eluhoonet (ca 2,7 hoonet/km).
Leevendusmeetmete (müratõkkeseinad) rakendamisel tuleb teatud
piirkondades arvestada negatiivse visuaalse mõjuga.

Üksikutes piirkondades tuleb eelprojekti raames analüüsida
mürakaitsemeetmete vajadust (vallid, lokaalsed meetmed). Suuri
eluhoonete gruppe, mille kaitseks tuleks rajada pikki
müratõkkeseinu, raudtee mõjualas ei leidu.
Meede nr 7B-2.1-1

Meetmeid ei seatud

Puudub

Meetmeid ei seata

Valdavalt on müratundlikud alad klassifitseeritavad II kategooria
elamualadeks, mille puhul olemasolevate alade taotlustase on 60
dB päeval ja 50 dB öösel. Toodud välisõhu normtasemed on
lähtepunktiks leevendavate meetmete vaajduse hindamisel.

2. KESKKONNATERVIS

Raudtee rajamise ja kasutamisega ei tohi kaasneda ülenormatiivset
õhureostust

2.2 Välisõhu kvaliteet
2.3 Vibratsioon

Seni valdavalt vibratsioonist mõjutamata elukeskkond.

Vibratsiooni hindamisel lähtutakse Sotsiaalministri 17.05.2002.a.
määrusega nr 78 „Vibratsiooni piirväärtused elamutes ja
ühiskasutusega hoonetes ning vibratsiooni mõõtmise meetodid”
kehtestatud nõuetest, mille kohaselt ei tohi üldvibratsiooni
korrigeeritud kiirenduse tase olemasolevate elamute
magamisruumides ületada järgmisi väärtusi:
• päevasel ajal (07.00-23.00) - 0,0126 m/s2 (82 dB);
• öisel ajal (23.00-07.00) - 0,00883 m/s2 (79 dB).

2.4 Elektro-magnetiline mõju

Olemasolev elektromagnetkiirgus seotud olemasolevate
kiirgusallikatega (elektriliinid, raudteeside mastid, trafod)

Raudtee kasutamisega ei tohi kaasneda tervisele kahjulikku
elektromagnetkiirgust. Valguse liigset hajumist ja mõju tundlikele
liikidele ja inimestele tuleb takistada.

3.1 Jäätmeteke ja käitlusvõimalused

Raudtee rajamisega ja kasutamisega seotud jäätmeid ei teki

Trassivalikul toodi välja, et vibratsiooni osas on tegemist väikseima Võimalikud vibratsiooni konfliktalad sisalduvad müra konfliktalades, Valdavalt tegemist uue häiringuga seni märkimisväärselt mõjutamata
Üksikutes piirkondades tuleb eelprojekti raames analüüsida
eskiisil eraldi välja toodud ei ole.
piirkonnas. Samas on mõjutatud eluhooneid lõigu (10,0 km) kohta
negatiivse mõjuga trassialternatiiviga. Trassivalikul arvestati, et
vibratsiooni vähendavate meetmete vajadust. Vibratsiooni tekke
suhteliselt vähe, suur osa lõigust kulgeb läbi tihedalt asustamata
üksikutes piirkondades võib esineda vibratsiooni vähendavate
vähendamine rööbastee tehnoloogiliste lahendustega (massiivne ja
metsapiirkondade.
meetmete rakendamise vajadus raudteele lähimate eluhoonete
elastne tugistruktuur, siledad kontaktpinnad), vajadusel lähimate
• Trassikoridoris (kõige kriitilisem tsoon) ei asu ühtegi elu- või
alal.
hoonete välispiirete konstruktsiooni tugevdamine.
ühiskondlikku hoonet (0 hoonet/km).
Pinnase kaudu leviv vibratsioon võib põhjustada läheduses asuvate hoonete
konstruktsioonide (eelkõige aknad) vibreerimist, mis on täiendav
müraallikas siseruumides.
Meetmeid ei seatud
Meetmeid ei seatud
Elektri- ja sidesüsteemide keskkonnamõju avaldub eelkõige läbi
Tõenäoliselt ei ole elektromagnetilise mõju vähendavate meetmete
elektromagnetkiirguse. Raudtee elektrirajatiste mõju on uuritud (ulatub
rakendamine vajalik.
varasemate Rootsi näidete alusel kuni 10 m kaugusele objektidest). Mõju
tervisele on paljuski ebaselge ja raskesti leevendatav.

3. EHITATUD KESKKOND
Meetmeid ei seatud

3.3 Õnnetuseoht

Jäätmeteke ja käitlusvõimalused on nii ehitus- kui kasutusaegselt
korraldatud selliselt, et jäärtmekogused on minimaalsed ja
jäätmekäitlus ei kahjusta inimese elukeskkonda ja olulisi
loodusväärtusi.
Alal riigimaanteedest Rapla-Järvakandi-Kergu tugimaantee, lisaks Raudtee kasutamisega kaasnevad riskid on viidud miinimumini.
Trassil on tagatud maksimaalses ulatuses ligipääs päästeautodele,
kohalikud era- ja metsateed ning muu määratlusega teed. Suuri
et võimalike õnnetuste likvideerimine oleks operatiivne. Õnnetuste
ristumisi ei ole. Ohtlikke ja suurõnnetuse ohuga ettevõtteid
piirkonnas ei paikne. Looduskaitsealasid vahetult trassi läheduses ei tagajärgede raskus ja ulatus ei põhjusta ohtu inimeste elule,
tervisele ja varale ega pikaajalist mõju looduskeskkonnale.
paikne. Suurematest jõgedest piirkonnas Velise jõgi.

4.1 Elutingimused

Lõik 7 läbib hajusa asustusega piirkonda.

4.2 Kohalik identiteet ja 4.4 Kogukonna
taluvusvõime
4.3 Rahvastiku areng

Meetmeid ei seatud

Puudub

Meetmeid ei seata

Trassivalikul arvestati õnnetuseohtu suurendavate objektide
Meetmeid ei seatud
esinemist ja tagajärde ulatust ning raskusastet kolmes tsoonis: I
tsoon - trassikoridori ala 350 m (175 m mõlemale poole raudtee
keskteljest). Veeremi rööbastelt mahasõidul füüsiline oht, sh
sissesõit hoonesse. Kemikaaliõnnetuse puhul arvestatakse eriti
ohtliku alana, kus põlengust lähtuv soojuskiirgus või ülerõhk võivad
põhjustada inimeste hukkumist ja ehitiste kahjustusi. Võimalik
doominoefekti tekkimine.
II tsoon - 500 m mõlemale poole raudtee keskteljest. Arvestatakse
ohtlike veostega toimuda võiva õnnetuse ohtliku alana, kuhu
võivad ulatuda ohtlik soojuskiirgus, plahvatuse ülerõhk ja killud.
III tsoon - 1000 m mõlemale poole raudtee keskteljest.
Arvestatakse kemikaaliõnnetuse ohtliku alana, kus kemikaalilekkest
lähtuva aurupilve levikualal võib tekkida inimestel
tervisekahjustusi.

Maakonnaplaneeringu täpsusastmes mõju on varasemalt hinnatud
võrdlusetapis.

Meetmeid ei seata

Raudtee mõjutab inimese elutungimusi võimalikult vähe

Võrdluse etapis kuulus 7B sellise pikema võrreldava alternatiivi
koosseisu, mille elluviimisel on mõju elamistingimustele vähem
negatiivne.

Meetmeid ei seatud

Mõju leevendamine toimub müra ja vaadeldavust vähendavate
Mõnes asukohas möödub kavandatav raudtee olemasolevatest
meetmetega
majapidamistest (Ahekõnnu küla, Vahakõnnu küla, Purku küla, Lellapere
küla). Elukeskkonna kvaliteedi langus võib tuleneda subjektiivsetest
hinnangutest raudtee tajutavale lähedusele ning objektiivsetest muutustest
keskkonnas.

Valdavalt on tegemist maalise hajaasustatud keskkonnaga,
olemasolevad taristuobjektid on maanteed (väiksema
liiklussagedusega kõrval- või tugimaanteed)

Kogukonnad on kohanenud raudtee olemasoluga

Võrdluse etapis kuulus 7B sellise pikema võrreldava alternatiivi
koosseisu, mille elluviimisel on mõju kohalikule identiteedile
väiksem.

Meetmeid ei seatud

Keskkonna identiteet võib muutuda raudtee läheduses.

Mõju leevendamine toimub müra ja vaadeldavust vähendavate
meetmetega

Väheneva elanikearvuga maaasulad

Rahvaarvu vähenemine ei ole kiirem sarnaste piirkondadega
võrreldes

Meetmeid ei seatud

Rahvastikuprotsessid sõltuvad arengutest laiemal territooriumil

Mõju leevendamine toimub müra ja vaadeldavust vähendavate
meetmetega

5.1 Liikumis-võimalused, barjäärid

Liikumisvõimalused on tagatud kindlasti riigimaanteedel ja
Lõik on osa pikemast alternatiivist, mille puhul kaasneks vähemal
enamikul kohalikel teedel. Juurdepääs tagatakse kõigile kinnistutele määral liikumisbarjääride teket

Juurdepääsud tagatakse kõigile kinnistutele

Maakonnaplaneeringus on kavandatud eritasandilised ülepääsud raudteest, Ligipääsud looduslikele aladele on tagatud, täiendavaid ületuskohti
mis tagavad liikumisvõimaluste ja -ühenduste säilimise. Raudtee piirab
ei kavandata. Meetemed 7B-5.1-1 ja 7B-5.1-2.
majapidamiste läheduses ligipääsu naabruse looduslikele aladele KM 7-8.

5.2 Kohaliku rongiliikluse rakendamise
võimalused raudtee vaba läbilaskevõime
ulatuses

Kavandatud kiirraudtee arvestab võimaluste piires kohaliku
rongiliikluse võimaluse ja vajadustega

4. KOGUKONNA JÄTKUSUUTLIKKUS

5. JUURDEPÄÄS

Lõik on osa pikemast alternatiivist. Olulist erinevust alternatiivide
vahel ei olnud võimalik välja tuua.

Mõju puudub

6. VARA
6.1 Ehitised lähinaabruses

Trassikoridoris paikneb elu- ja ühiskondlikke hooneid 0 ning kõrval- Ehitisi paikneb raudtee võimalikus mõjualas võimalikult vähe
ja tootmishooneid 1.

Lõik on osa pikemast alternatiivist, mille puhul mõju ehitistele on
eeldatavasti väiksem

Vajalik võib olla ehitiste parendamine

6.2 Kinnistute väärtus - elamumaa

Ühekilomeetrilises koridoris paikneb 1,1 ha elamumaad.

Elamumaa kinnistute väärtus ei vähene

Lõik on osa pikemast alternatiivist, mille puhul võimalik negatiivne
mõju elamumaa väärtusele on eeldatavasti väiksem

Võimalik elamumaa turuväärtuse langus võib johtuda raudteega
Müra ja vaadeldavusega seotud meetmed. Vajadusel kinnistute
kaasnevatest keskkonnahäiringutest. Linlikus keskkonnas paikneb raudtee väärtuse languse hüvitamine
olemasolevas polüfunktsionaalses ja taristuelemente sisaldavas ruumis

6.3 Kinnistute väärtus- muud maa
otstarbed

Trassi läheduses ei paikne olulisel määral maad, mille puhul võiks
toimuda maa turuväärtuse oluline suurenemine

Muu sihtotstarbega kinnistute väärtus väheneb võimalikult vähe
(või suureneb võimalikult palju)

Lõik on osa pikemast alternatiivist, mille võimalus maa väärtuse
suurenemiseks on eeldatavasti ulatuslikum

Potentsiaalne positiivne mõju (maa väärtuse suurenemine) sõltub
täiendavate maha- ja pealesõitude võimaldamisest ning nende rajamise
otstarbekusest.

Planeeringus on vajalik tingimuste määratlemine, millistel
tingimustel on võimalik raudteele täiendavate peale-mahasõitude
rajamine
7. MAAKASUTUSE STRUKTUUR

7.1 Asustuse struktuur

Asustus on kohanenud raudtee olemasoluga

Muutused asustuse struktuuris sõltuvad arengutest laiemal territooriumil

7.2 Maa põllumajanduslik kasutus

Raudteerajatiste alla jääb 0 ha haritavat maad

Maa põllumajanduslik kasutus säilib võimalikult muutumatuna

Meetmeid ei seatud

Haritavat põllumajandusmaad kasutusest välja ei jää.

Meetmeid ei seata

7.3 Põllumajandus-maade terviklikkus

Raudteerajatiste alla jääb 0 ha haritavat maad

Põllumaa säilib võimalikult terviklikuna

Meetmeid ei seatud

Puudub

Meetmeid ei seata

7.4 Maa metsamajanduslik kasutus

Raudteerajatiste alla jääb 35,2 ha metsamaad

Maa metsamajanduslik kasutus säilib võimalikult muutumatuna

Meetmeid ei seatud

Raudtee rajamisel jääb kasutusest välja metsamaa

Planeeringus on vajalik keskkonnatingimuste ja piirangute
kirjeldamine, mis kaasnevad raudteega külgnevale metsale

7.5 Maavarad

Põhjapoolses osas läbib trass kohaliku tähtsusega Hiienurme
Juurdepääs ja kättesaadavus tagatakse kõigile maavaradele, kus
turbamaardla plokki nr 3, mis on liigitatud aktiivseks reservvaruks. juurdepääs on raudtee rajamisest tulenevalt takistatud.

Maavaravaru kvaliteet ja sellele ligipääsetavus ei tohi halveneda.

Raudtee rajamisega on võimalik mõjutada maavaravaru kvaliteeti,
ligipääsetavust.

Trassi kulgemisel üle maavara varu on vajalik projekteerimise
etapis leida vastavad tehnilised lahendused, et raudtee ehitus ning
kasutusetapis maavaravarude kvaliteet ning varudele
ligipääsetavus antud maardlas ei halveneks.

7.6 Taristu

Raudteetrasside ehitamisega mõjutatud alal ja selle mõjupiirkonnas Risted on tagatud kõigil riigimaanteedel ja enamikul kohalikel
on rajatud inimese elutuegevust ja majandustegevust toetav
teedel. Juurdepääs tagatakse kõigile kinnistutele, kus juurdepääs
taristu. Näiteks haja-asustusaladel on põllu- ja metsamaadel
on raudtee rajamisest tulenevalt takistatud.
maadel rajatud veereziimi säilitav taristu- kraavid, drenaaz jne.

Seatud meede: taristu funktsionaalsus tuleb täielikult tagada
kõikides lõikudes .

Raudtee rajamisega on võimalik mõjutada olemasolevat taristut. Näiteks
põllu- ja metsamaadel on võimalik, et raudtee rajamisel mõjutatakse
veereziimi säilitav taristu toimimist- kraavid, drenaaz jne.

Seatud meede: taristu funktsionaalsus tuleb oskusliku
projekteerimisega täielikult tagada kõikides lõikudes.

Planeeringus on vajalik tingimuste määratlemine, millistel
tingimustel on võimalik raudteele täiendavate peale-mahasõitude
rajamine

Raudteetrassi lähedusse ei jää teadaolevalt kohaliku majanduse seisukohalt
olulisi asukohti. Edasise arendustegevuse, sh ruumilise planeerimise käigus
on peale-mahasõitude või peatuste asukohtade määramisega võimalik ära
kasutada raudtee ligipääsupotentsiaali.

Raudteetrass läbib nii olemasoleva taristuga alasid nii tihe- kui ka
hajaasustuses

7.7 Mõju kohalikule majanduskeskkonnale

8. KULTUURIKESKKOND
8.1 Kultuuri-mälestised

Kultuurimälestisi lõigul 7B ei esine

Lähtepunktiks on eelistatud olukord, kus mälestis säilib
kahjustamata kujul algses asukohas (sh arheoloogiapärand säilib
pinnases puutumata), vaadeldavana olulistelt suundadelt.
Vaadeldavusele on pööratud tähelepanu eelkõige ehitismälestiste
puhul. Ehitismälestiste puhul on võimaliku mõjuna arvestatud ka
vibratsiooni.

Trassivalik antud lõigul langeb kokku eelistusega kriteeriumis 8.1
võrdlusgrupis 6.

Meetmeid ei seatud

Puudub

Ei seata

8.2 Kaardistamata arheoloogiapärand

Arheoloogiliselt huvipakkuvaid alasid lõigul 7B ei esine

Trassivalik antud lõigul langeb kokku eelistusega kriteeriumis 8.2
Lähtepunktiks on eelistatud olukord, kus arheoloogiapärand säilib
pinnases kahjustamata kujul. Arheoloogiliste väljakaevamiste näol võrdlusgrupis 6..
on tegemist destruktiivse uurimismeetodiga, mis tahes-tahtmata
lõppkokkuvõttes hävitab objekti ja mille käigus läheb paratamatult
mingi osa infot ka kaduma (vt arheoloogi eetilised põhimõtted).

Meetmeid ei seatud

Puudub

Ei seata

8.3 Väärtuslik maastik ja miljöö

Väärtuslikke maastikke ega miljööväärtuslikke alasid trassile 7B ei
jää

Eelistatud on olukord, kus maastik/miljööala säilib võimalikult
Trassivalik võrdlusgrupis 6 ei lange kokku eelistusega kriteeriumis
terviklikult ja säilivad väärtusi moodustavad põhistruktuurid. Juhul, 8.3, kuid lõigu 7B ulatuses erinevused puuduvad.
kui kaasneb häiring, on leevendava asjaoluna käsitletud asustusest
eemale ja/või metsasele alale jäämist, kuivõrd sel juhul on
muutuse nö pidevas mõjuväljas olevaid inimesi vähem. Kattuvaid
maastikuväärtusi (nt väärtmaastiku alal eraldi määratletud
väärtstruktuurid) on käsitletud koos, st ühe väärtusena.

Meetmeid ei seatud

Puudub

Ei seata

8.4 Visuaalsed aspektid

Metsane, asustuseta ala, ületab ühte keskmise liiklustihedusega
tugimaanteed (27 Rapla-Järvakandi-Kergu mnt) ning mõnda
vähese liiklusega kohalikku teed, samuti ristub Velise jõega.

Eelistatud on olukord, kus eluhoonete juurest avanevaid vaateid ei Võrdlusgrupis 6 võrreldavate trasside puhul eelistus puudus.
mõjutata. Võrdluses, kus kõikide võrreldavate trassivariantide
puhul mõjutatakse vaateid eluhoonete juurest, ei ole eelistust välja
toodud, kuivõrd tegelik visuaalse mõju olulisus sõltub
subjektiivsetest hinnangutest. Üksikute hajaasustuses paiknevate
elamute juurest avanevate vaadete muutumine võib tunnetuslikul
tasandil olla tugevam häiring kui muutus tihedas linnakeskkonnas,
kus mõjutatavaid vaatajaid on arvuliselt rohkem. Samas on
kindlasti ka tiheasustusaladel inimesi, keda tunnetuslikult häiriks
olulisel määral isegi olemasolevasse raudteekoridori lisanduv
rajatis. Eelnevast tulenevalt on eeldatud, et juhul, kui eluhoonete
juurest avanevaid vaateid mõjutatakse, kaasneb igal juhul
visuaalne häiring, sõltumata mõjutatavate vaatajate arvust.

Meetmeid ei seatud

Enamik lõikuvatest teedest on vähese liigeldavusega, asustus puudub ning
metsasuse tõttu on vaated suletud. Visuaalne mõju on tuntavam
tugimaanteel liiklejate vaadete muutusel, kuid kuna teel liikujad on
suhteliselt vähetundlik vaatajagrupp (vaadete kestus lühike), siis mõju
kokku võib lugeda ebaoluliseks. Visuaalne mõju on üheks aspektiks
enamiku kultuuriväärtuste puhul (kriteeriumi nr 8 alaktriteeriumites),
samuti kogukonna jätkusuutlikkuse (kriteeriumi nr 4 alakriteeriumites)
puhul.

Müratõkked kavandada materjali, värvi jm osas maastikku
võimalikult harmoneeruvad (nt kasutada materjalidena puitu ja/või
looduskivi; müratõke varjata haljastusega vms). Läbipaistvate
müratõkete rajamisel arvestada suure hooldustarvidusega, mis
tegemata jättes võib põhjustada esteetiliselt häiriva tulemuse.
Müratõkete lahenduste valikul arvestada ka sellega, et vaade
müratõkkele on oluline samuti rongis sõitjale.
Meede nr 7B-8.4-1

8.5 Muu kriitilise või tähelepanu vajava
iseloomuga kultuuripärand

Muu kriitilise või tähelepanu vajava iseloomuga kultuuripärandi
objektid lõigul 7B puuduvad.

Eelistatud on olukord, kus pärand säilib kahjustamata kujul algses Trassivalik antud lõigul langeb kokku eelistusega kriteeriumis 8.5
asukohas. Arvestatud on eelkõige allikmaterjalides nimetatud
võrdlusgrupis 6.
väärtuslike struktuuridega, st nt maaehituspärandi puhul üldjuhul
hooned ja hoov, XX sajandi arhitektuuripärandi puhul hoone või
vastavalt registris nimetatule hoonete grupp või terve asula.
Arvestatud on raudtee kaitsevööndi alasse, suurema ulatusega
väärtuste puhul ka trassikoridori nihutamisruumi sisse jäävate
objektidega (sõltuvalt üksikjuhust). Kuivõrd XX sajandi
arhitektuuripärandi objektide täpne paiknemine ei ole registri
põhjal üheselt tuvastatav, on neil juhtudel üldistatult hinnatud, et
kui antud lõigul puuduvad lammutatavad hooned ja/või trass
möödub hoonestatud aladest eemalt, siis eeldatavalt mõju objektile
puudub.

Meetmeid ei seatud

Puudub

Ei seata

8.6 Muu leevendatava iseloomuga
kultuuripärand

Lõigule 7B jääb väärtuslik maastikustruktuur Vahakõnnu külas
(riivab vaid serva).

Lähtepunktiks on eelistatud olukord, kus kõik objektid säilivad
algsel kujul oma asukohas. Hinnangute andmisel pärandi
kahjustamise olulisusele on silmas peetud muuhulgas Rail Baltic
maakonnaplaneeringute eesmärki. Eesmärgi kohaselt on
trassivalikul aluseks eelkõige riigi huvid ning kohalikest huvidest
lähtutakse väljavalitud trassi osas mõjude leevendamisel ja
tasakaalustatud detailsema lahenduse väljatöötamisel. Samuti on
arvestatud leevendusvõimaluste rakendatavusega ning pärandi
registreerimisel seatud eesmärkidega (nt pärandkultuuri puhul on
eesmärgiks eelkõige teabe säilitamine).

Meetmeid ei seatud

Väärtusliku maastikustruktuuri väärtuse iseloom on täpsemalt
määratlemata. Eeldatavalt tegemist Vahakõnnu mõisamaastikuga, kus
elasid vabadikud. Lõik 7B möödub ka Vahakõnnu mõisast. Väärtusliku
maastikustruktuuri serva viadukti rajamist võib pidada visuaalselt
eristuvaks.

Vt kriteerium 8.4.
Meede nr 7B-8.6-1

Trassivalik antud lõigul langeb kokku eelistusega kriteeriumis 8.6
võrdlusgrupis 6.

Mõju (sh kumulatiivsus)

Ehitusetapp
Meetmed

Täitmine

Mõju (sh kumulatiivsus)

Kasutusetapp
Meetmed

Täitmine

Mõju (sh kumulatiivsus)

Meetmed

Etapp

Olemasolev olukord

Taotlustase

Maakonnaplaneeringu lahendus

Trassivalik

Kriteerium
1.2 Natura 2000 võrgustiku alad

Täitmine
Trassilõik kulgeb Raiküla-Paka loodusala lahustükkide vahel, lähim
lahustükk jääb trassi kaitsevööndist u 200 m kaugusele, sellel
kaitstavad elupaigad (6510) aga u 450 m kaugusele. Kuusiku
loodusala paikenb üle 1 km kaugusel ja ala kaitse-eesmärkideks
on muuhulgas Vigala jõega seotud lamminiitude
elupaigatüüp(6450).

1.3 Suremus

1.4 Häiringud

Meetmed

Võib hinnata, et trass ei mõjuta Raiküla-Paka loodusala
kaitseväärtusi - trass paikneb alalt vete liikumise suunas allanõlva
ning tagades trassipiirkonnas üldise veerežiimi säilimise, ei ole
mõju alale oodata. Kaasaegse sillalahenduse ning ehitusprotsessi
rakendamisel ei ole Kuusiku jõe ja Vigala jõe sildade rajamisel
oodata selliseid negatiivseid ning kaugeleulatuvaid mõjusid, mis
võiksid mõjutada Kuusiku loodusalal paikneva jõelõigu (mis jääb
neist sildadest enam kui 2 km võrra allavoolu) seisundit.

Kuusiku jõe kallastel säilitada üldine veerežiim - tagada
olemasoleva lammiala veežiimi toimimine, vältida mastaapset
kuivendamist või vetevõrgu ümberehitamist. Kuusiku ja Vigala
sildade rajamisprotsessi käigus tuleb välistada negatiivne mõju
veerežiimile (nt katkestada või ülemäära piirata vooluhulkasid),
samuti tuleb nii ehitusprotsessis kui hilisemalt välistada jõe
settekoormuse suurenemine (nii ehitusfaasis näiteks jõkke
ehitades, samuti maaparandusüsteemide rajamiselrekonstrueerimisel (vajadusel rakendada settebasseine) kui ehitise
valmimisel (nt vältida mulde erosiooni). Konkreetsed meetmed on
rakendatvad projekteerimis- ja ehitusetapis.

Meetmeid ei seatud

Suremuse osas on antud trassilõik suhteliselt vähese mõjuga.
Trass ei läbi kõrge väärtusega keskmise suurusega imetajate ega
linnustiku elupaiku, mille puhul oleks oodatav ka oluline suremuse
mõju. Trassilõik läbib siiski mitmeid kahepaiksetele olulisi
elupaiku, kus suremuse mõju esinemine võib osutuda
leevendavate meetmeteta oluliseks.

Suremuse minimeerimiseks suurulukitele trassilõik tarastatakse,
mis nõuab omakorda barjääriefekti leevendavate meetmete
rakendamist. Maakonnaplaneeringus muid erimeetmeid suremuse
vältimiseks ei seata, siinkohal tuuakse välja edaspidistes etappides
vajalikud meetmed kahepaiksete suremuse vältimiseks: oluliste
elupaikade ulatuses tuleb takistada loomade pääs rööbastele ja
tagada trassist läbipääs, lisaks tuleb ehitusprotsessi aegselt näha
ette leevendavaid meetmeid (ehituse ajastamine, kahepaiksete
liikumise piiramine jm).

Meetmeid ei seatud

Raudtee rajamise ja kasutusega on oodatav häirimine (müra,
inimtegevus) trassi läheduses, mis võib viia pesitsus/elupaiga
kvaliteedi languseni või ka hülgamiseni. Trassilõigu mõjuulatuses
häiringutele eriliselt tundlike linnuliikide elupaiku või teisi
linnukaitseliselt eriti olulisi (nt lindude elupaikade kaitseks
moodustatud kaitsealasid, mitmete kaitsealuste linnuliikide
elupaiku) piirkondi ei esine. Seega antud trassilõigul raudtee välja
ehitamisel ning selle hilisemal opereerimisel ei ole oodata olulist
negatiivset ning tingimata leevendamist vajavat häiringutega
seotud mõju. Kuna trass läbib ka loodusmaastikku siis
paratamatult, eelkõige trassi rajamisetapis, häiringud kaasnevad.

Maakonnaplaneeringus erimeetmeid ei seata ja konkreetseid
piirkondi ei määratleta. Linnustikuga seotud häiringute ja
suremuse leevendamisel rakendatavaks meetmeks on olulisemate
ehitustööde ajastamine. Üldine soovitus on vältida eriti
metsamaadel trassi rajamisega seotud raietöödest kevadise
raierahu perioodil (15. aprillist 15. juunini).

Raudtee ehitamine ja kasutamine tuleb läbi viia selliselt, et nii
otsene kui kaudne oluline ebasoodne mõju Natura 2000
võrgustikku kuuluvate alade kaitse-eesmärkidele ja alade
terviklikkusele oleks välistatud.

Trassivalikul on eeldatud, et trassilõik on võimalik rajada selliselt, Trassivalikul erimeetmeid ei seatud
et mõjud Natura2000 võrgustiku alade kaitseväärtustele puuduvad

Populatsiooni elujõulisuse seisukohalt ei tohi raudteel, seotud
taristul ja seal toimuval liiklusel olla olulist mõju populatsiooni
elujõulisusele raudtee piirkonnas.

Trassivaliku etapis suremust kriteeriumina ei arvestatud, antud
ulatuses on see seotud kriteeriumite elupaigakadu ja elupaikade
killustatus.

Meetmeid ei seatud
Antud lõigus häiringutundlike liikide pesitusalasid teadaolevalt ei
Häiringutundlike liikide elupaikade puhul tuleb viia müra
esine, lähimaks on väike-konnakotka pesapaik, mis paikneb u 850 ehitusaegne ja kasutusaegne teke miinimumini. Kaitsealuste
m kaugusel trassikoridorist.
liikide elupaikades tuleb saavutada müratasemeks 55dB.

Eelprojekt

Mõju (sh kumulatiivsus)

Raudtee valgustus ei oma olulist mõju kaitsealustele
liikidele.

Täitmine
1. LOODUSKESKKOND

1.5 Elupaikade kadu

Trassilõigu põhjaosa kulgeb võrdlemisi mitmekesisel maastikul,
Raudtee rajamisega kaasnev elupaikade kadu on võimalikult väike Trassivalikul esitati soovitus teostada oluliste kahepaiksete
kus vahelduvad väiksemad ja suuremad metsaosad Vigala ja
ja seotud vähemväärtuslike elupaikadega, ajutiselt (ehitusaegselt) elupaikade säästmiseks trassi nihutus. Teisi asukohapõhiseid
Kuusiku jõgede kallastel olevate niitudega ning kuivendatud rohu- avalduv mõju on võimalikult kiirelt taastuv.
tingimusi ei seatud.
ja põllumaadega, mida killustavad mitmed teed ja elektriliinide
trassid. Lõigu põhjaosa seevastu kulgeb suurel jaol kuivendatud
endisel sooalal, millest vähegi loodusliku sooelupaigana on säilinud
vähe (Kaigapere soo), endised turbaaugud on aga kujunenud
väärtuslikeks kahepaiksete elupaikadeks. Trassil ja selle läheduses
kõrget looduslikku väärtust omavad kooslused (sh VEP-id,
inventeeritud märgalad või niidud, pool-looduslikud kooslused) või
kaitstavad alad puuduvad, samuti puuduvad teadaolevad
kaitsealuste liikide elupaigad-kasvukohad. Välja arvatud otse
trassile jääv III kat taimeliigi harilik käoraamat kasvukoht
trassilõigu põhjaosas. Vastavalt Corine maakattetüpoloogiale on
trassilõigu 50 m laiuses otsese ja vältimatu negatiivse mõju
tsoonis järgmine maakate - niisutuseta haritav maa - 27 ha,
põllumajanduslik maa - 1 ha, okasmetsad - 15 ha, segametsad 12 ha, üleminekulised metsaalad mineraalmaadel - 4 ha.

Trassi nihutus läänesuunas osutus teostatvaks (looduskeskkonna
poolest oleks olnud eelistatum nihutus idasuunas)

Raudtee rajamine on igal juhul negatiivse mõjuga looduslikele
Maakonnaplaneeringus erimeetmeid elupaikade kao
elupaikadele, kuna selle rajamisel trassile ja selle lähiümbrusesse vähendamiseks ei seata. Trassi rajamisega kaasneva loodusliku
jäävad elupaigad paratamatult hävinevad. Oluline mõju võib
taimkatte hävinemise osas leevendavaid meetmeid ei ole võimalik
avalduda konkreetsetes elupaikades-kasvukohtades. Lõigu
seada. Konkreetsed meetmed on rakendatavad projekti järgmistes
põhjaosas on trassi rajamine olulise negatiivse mõjuga III
etappides (projekteerimine/ehitusetapp), kus on mõjude
kaitsekategooria taimeliigi harilik käoraamat suhteliselt heale
minimeerimiseks soovitatav raudteetrass hoida võimalikult kitsas
asurkonnale (kasvukohaks olev niit ise olulist bioloogilist väärtust kaitstava teimeliigi, hariliku käoraamatu, kasvukohas. Kui
ei oma).
Teiseks looduslikult oluliseks piirkonnaks ja elupaigaks minimeerida trassi ja selle ehitusaegse mõjutsooni laiust,
on lõigu 7C-7B üleminekul paiknev kahepaiksete (rabakonn,
võimaldades säilitada kasvukohast nii palju kui võimalik, samuti
rohukonn, harilik kärnkonn, tiigikonn, harivesilik) elupaigana
võib kaaluda ümberistutamise ja elupaiga loomise (kujundamise)
väärtuslik tiikide süsteem. Raudteetrassi rajamise mõju sellele
teel kasvuala nihutamist idasuunas. Teise olelise meetmena on
elupaigale sõltub suuresti valitavast ehitustehnilisest lahendusest, projekteerimisetapis vajalik arvestada kahepaiksete väärtuslike
kuna antud asukohas tuleb lisaks kahepaiksete elukeskkonna
elupaikadega, mida tuleb säilitada tagades muuhulgas ka piirkonna
säilitamise huvidele arvestada ka maavaravaru (turvas) säästlikku veerežiimi.
kasutamise vajadusega, raudtee tehniliste nõuetega ning üldiste
veekaitseliste soovitustega. Antud olukorras võib hinnata, et heal
juhul on võimalik säilitada olulisemaid elupaiga osi, halvimal juhul
(näiteks turba välja kaevamisel või juhul kui trassi rajamisega
kaasneb oluline veerežiimi muutus) võib kaasneda kogu
tiikidesüsteemi kadumine.

1.6 Elupaikade killustumine (sh
barjääriefektid)

Elupaikade killustumise mõju populatsioonide elujõulisusele on nii
Trassilõik lõikub Raplast lõunas maakondliku tähtsusega
rohekoridoriga. Vastavalt loodusuuringutele on trassilõigu olulisim lühi kui ka pikaajalises perspektiivis väike.
suurimetajate liikumisala Kuusiku jõe kallastel. Elupaikade
killustatuse osas tuleb arvestada mitmel pool trassi piirkonnas
esinevate kahepaiksete väärtust omavate elupaikadega samuti
Vigala ja Kuusiku jõgedega seotud loomade (poolveelised
imetajad, keskmise suurusega imetajad, nahkhiired)
liikumisteedega.

Meetmeid ei seatud

Tarastatud raudteekoridor on tõkkeks, mis võib killustada
erinevate loomaliikide elupaiku ja elupaigakomplekse. Raudtee
negatiivne mõju avaldub reaalse füüsilise tõkkena - raudtee täies
ulatuses tarastamisega lõigatakse läbi maismaaimetajate
liikumisteed, raudtee muldkeha on füüsiliseks takistuseks
kahepaiksetele ja roomajatele, ebaõnnestunud lahendused võivad
takistada vee-elustiku ja poolveeliste liikide levikut. Suurulukite
puhul on antud lõik olulisima killustava mõjuga Kuusiku jõe
piirkonnas, kus tarastatud raudtee katkestab intensiivse
liikumistee toimimise. Lisaks on oluline poolveelise eluviisiga liikide
ja keskmise suurusega imetajate jaoks Vigala jõe piirkonna
sidususe säilitamine.

Maakonnaplaneering seab loomarühmade elupaikade killustatuse
minimeerimiseks järgmise meetme: rajada Kuusiku jõele kõrge
ning laiade kallasradadega sild (km 8,5; kallasrada vähemalt 15 m
ja vaba sillaaluse kõrgus vähemalt 6 m), mis võimaldaks ka
suurimetajate liikumist piki jõe kaldaid. Konkreetsed meetmed
kahepaiksete ja vooluveekgude kallaste elupaikade killustatuse
vähendamiseks on rakendatavad projekti järgmistes etappides
(projekteerimine), kus on vajalik kavandada mitmeid läbipääse
kahepaiksete oluliste elupaikade ja vooluveekogude piirkondades.
Meede nr 7C-1.6-6

1.7 Mõju põhjavee kvaliteedile

Põhjavesi on enamusel trassialal nõrgalt kaitstud. Põhjavesi
paikneb lõhelistes ja karstunud lubjakivides, dolomiitides.
Puurkaevusid trassikoridoris ei paikne.

Meetmeid ei seatud

Põhjavee reostumise oht on suurem nõrgalt kaitstud või kaitsmata
põhjaveega lõikudes ning kaevude vahetus läheduses. Raudtee
rajamisel või hooldamisel kasutatava tehnika kütuse või muu
kemikaali leke, mis jõuab pinnasesse, liigub kõrge pinnasevee või
sadevete mõjul sügavamatesse pinnase horisontidesse ning võib
jõuda põhjavette. Tulemuseks on piirkonnas antud põhjaveekihi
veekvaliteedi muutus. Mõju olulisus sõltub reostuse hulgast ning
reoaine iseloomust. Pinnasel ning põhjaveel on teatav
isepuhastusvõime, samuti on mõju kergemini leevenduv
biolagunevate ainete puhul.

Projekteerimisetapis tuleb täpsustada, kas rajatava raudteetrassi
kaitsevööndisse või raudtee alla jääb mõni kaev. Vajadusel tuleb
sõltuvalt piirkonna hüdrogeoloogilisest situatsioonist hinnata, kas
kaev on vajalik likvideerida või teha ettepanek puurkaevu
sanitaarkaitseala vähendamiseks. Kinnistute joogiveega
varustamine tuleb kaevu likvideerimisel või kaevu
kasutuskõlbmatuks muutumisel (veetasseme alanemine,
veekvaliteedi halvenemine) tagada muul moel.
Kui on vajalik põhjaveetaseme alandamine, tuleb seda teha
selliselt, et see ei mõjutaks negatiivselt looduskeskkonda
(taimestikku ja antud piirkonna kooslusi tervikuna).
Raudtee rajamisel tuleb kinni pidada kemikaalide ja kütuste
käitlemise nõuetest, samuti jälgida tehnika korrasolekut, et
vähendada pinnasereostumise ning seeläbi ka põhjavee
reostumise riski .

1.8 Mõju pinnavee kvaliteedile ja
liikumisele

Raudtee rajamise ja kasutamisega seotud mõju piirkonna
Trassilõigu põhjaosa on Vigala jõe, keskosa Kuusiku jõe ning
veerežiimile on neutraalne. Maaparandussüsteemid taastatakse
lõunaosa Raiküla peakraavi valgalas. Looduslikult on tähtsaim
senises funktsionaalsuses.
Vigala jõgi, mis voolab raudteega ristumisel loodulikud sängis.
Keskosas kulgeb trass ca 2 km pikkuses lõigus paralleelselt
Kuusiku jõega viimase kaldavööndis. Veekaitseliselt on keerukas
ka lõigu lõunaosa, kus see kulgeb pikalt turbapinnastel (Hiienurme
turbamaardla). Kogu lõigu ulatuses läbip trass mitmeid riigi poolt
korras hoitavaid maaparandussüsteemide alasid. Teisi pinnavee
kaitseliselt olulisi objekte või alasid trassi piirkonnas ei esine.

Trassivaliku puhul on eeltingimuseks seatud, et raudtee rajamisel Nõudega tuleb eskiisprojekti koostamisel arvestada
peab olema tagatud trassiäärsetel aladel praeguse veerežiimi
tagamine, sh MPS-ide säilimine, kaitstavatel aladel ei tohi toimuda
veerežiimi muutmist (ka kuivendamist). Vooluveekogudega
ristumisel peab säilima veekogude soodne seisund.

Tagada trassile- ja selle vahetusse lähedusse jäävate
Tagada trassilähedaste maaparandussüsteemide toimimine
maaparandussüsteemide toimimine (piisava arvu ja suurusega
(piisava arvu ja suurusega veejuhtmete viimine raudteetammist
veejuhtmete viimine läbi raudteetammi), sellisena et trassi
läbi), sellisena et trassi rajamisega ei kaasneks muudatusi
rajamisega ei kaasneks muudatusi olemasolevas pinna- ja
olemasolevas pinna- ja pinnasevee tasemes ja
liikumisstruktuurides. Ka kuivendamata liigniisketes kohtades tuleb pinnasevee tasemes ja liikumisstruktuurides. Ka varasemalt
tagada pinnasevee liikumine läbi mulde. Ebaõnnestunud tehnilise kuivendamata liigniisketes kohtades tuleb tagada pinnasevee
lahendusega raudteemulle võib põhjustada ebasoovitavaid muutusi liikumine läbi mulde. Loodusobjektide piirkonnas tuleb tagada, et
pinna- ja pinnasevee tasemetes ning äravoolurežiimis, mis võib
kuivendussüsteemide ümberehitusel või nende trassist läbiviimisel
omakorda mõjutada nii metsamaa metsanduslikku kasutust kui
ei kaasneks ka täiendav kuivendamine. Täpsemad potentsiaalsed
muuta looduslike koosluste struktuuri ja seeläbi mõjutada
mõjutatavad alad sõltuvad mulde ning sellega seotud rajatiste
elurikkust. Raudtee ristumisel vooluveekogudega võib
(kraavid) tehnilistest lahendustest ning olemasolevast
ebaõnnestunud projektlahenduste puhul tekkida negatiivseid
kuivendusvõrgust, mõju veerežiimile tuleb täpsustada eelprojekti
suundumusi nii veekogude hüdromorfoloogilises seisundis (sh
koostamise, kaasa arvatud sellega seotud uuringute raames.
voolurežiim, liigne voolukiirus, põhjastruktuuri muutused,
Vooluveekogudega ristumisel tuleb valida tehnilised lahendused,
põhjaerosioon) kui vee-eelustiku liikumisvõimalustes)
millega muudetakse inimaalselt veekogu morfoloogilist seisundit.
Meede nr 7C-1.8-5

1.9 Mõju pinnasele ja reljeefile

Maapinna reljeef on kogu trassi alal tasane, maapinna
Nii trassivalikul kui ka tehniliste lahenduste valikul eelistatakse
absoluutkõrgused on enamasti 50-55 m vahemikus. Vaadeldav
lahendusi, mis mõjutavad pinnast ja reljeefi võimalikult vähe.
trassilõik paikneb Siluri platoo abrasioonitasandikul, kus pinnakatte
paksus on valdavalt suhteliselt väike – enamasti kuni 5-10 m
paksune.
Trass jääb valdavalt moreeni, jääjärveliste liivade ja turba
levikualale. Pinnakattesetete all avanevad siluri lubjakivid ja
dolomiidid, milles võib esineda karsti.

Trassivaliku etapis kriteeriumit mõju pinnasele ja reljeefile eraldi
kriteeriumina ei arvestatud.

Meetmeid trassivaliku etapis ei seatud.

Pinnasetööde läbimõtlematu teostamine võib kaasa tuua
Maakonnaplaneeringus eraldi meetmeid välja ei tuua.
veerežiimi muutused ja mõjud elusloodusele. Muutised reljeefis on Projekteerimise etapis on vajalik täpsustada geoloogilise uuringu
raudtee rajamise puhul teatud osas vältimatud, kuid piirduvad
raames trassilõigud ja piirkonnad, kus on vajadus kavandada
peamiselt trassi kaitsevööndiga (kõrgemate viaduktide puhul
täiendavaid meetmeid. Meetmete väljatöötamisel on vajalik
mõnevõrra laiemal alal).
lähtuda asukohapõhisest ehitusgeoloogilisest situatsioonist ning
maksimaalselt tagada olemasoleva veerežiimi ja võimalikult suures
osas reljeefi säilimine.

2.1 Müra

Seni valdavalt mürast mõjutamata elukeskkond, suurte
riigimaanteede või raudteedega ristumisi ei ole, Rapla ümbruses
ristumised kahe pigem madala liikluskoormusega riigimaanteega
(Rapla - Järvakandi - Kergu, 2013 a AKÖL ca 1400 ning Rapla Märjamaa, 2013 a AKÖL ca 1700), mis müra osas siiski
ööpäevaringselt märkimisväärset mürahäiringut ei põhjusta.

Trassivalikul toodi välja, et müra osas on tegemist suhteliselt
väikse negatiivse mõjuga trassialternatiiviga. Trassivalikul
arvestati, et üksikutes piirkondades võib esineda müra
vähendavate meetmete rakendamise vajadus raudteele lähimate
eluhoonete alal.

Eskiisile on kantud võimalikud müra konfliktalad, kus tuleb ette
näha mürakaitsemeetmed.

Valdavalt tegemist uue häiringuga seni märkimisväärsest mürast Teatud piirkondades tuleb ette näha mürakaitsemeetmed
mõjutama piirkonnas. Samas on mürast mõjutatud eluhooneid
müratõkete või muldvallide näol, müratõkkeseinte/vallide
lõigu (12,1 km) kohta suhteliselt vähe, suur osa lõigust kulgeb läbi koondpikkus on suurusjärgus 2000-3000 m.
tihedalt asustamata metsapiirkondade.
Meetmete rakendamisel on võimalik tagada head elutingimused
• Trassikoridoris (kõige kriitilisem tsoon) asub 1 elu- või
ehk tervisekaitsenormidele vastav müratase elupiirkondades.
ühiskondlik hoone (0,1 hoonet/km),
Meetmed nr 7C-2.1-1 kuni 7C-2.1-5.
• 500 m raadiuses asub 19 eluhoonet (ca 1,6 hoonet/km),
• 1 km raadiuses asub ca 86 eluhoonet (ca 7,1 hoonet/km).
Leevendusmeetmete (müratõkkeseinad) rakendamisel tuleb teatud
piirkondades arvestada negatiivse visuaalse mõjuga.

Meetmeid ei seatud

Puudub

Võimalikud vibratsiooni konfliktalad sisalduvad müra
konfliktalades, eskiisil eraldi välja toodud ei ole.

Üksikutes piirkondades tuleb eelprojekti raames analüüsida
Valdavalt tegemist uue häiringuga seni märkimisväärselt
vibratsiooni vähendavate meetmete vajadust. Vibratsiooni tekke
mõjutamata piirkonnas. Samas on mõjutatud eluhooneid lõigu
vähendamine rööbastee tehnoloogiliste lahendustega (massiivne ja
(12,1 km) kohta suhteliselt vähe, suur osa lõigust kulgeb läbi
elastne tugistruktuur, siledad kontaktpinnad), vajadusel lähimate
tihedalt asustamata metsapiirkondade.
hoonete välispiirete konstruktsiooni tugevdamine.
• Trassikoridoris (kõige kriitilisem tsoon) asub 1 elu- või
ühiskondlik hoone (0,1 hoonet/km).
Pinnase kaudu leviv vibratsioon võib põhjustada läheduses asuvate
hoonete konstruktsioonide (eelkõige aknad) vibreerimist, mis on
täiendav müraallikas siseruumides.

Meetmeid ei seatud

Elektri- ja sidesüsteemide keskkonnamõju avaldub eelkõige Tõenäoliselt ei ole elektromagnetilise mõju vähendavate meetmete
läbi elektromagnetkiirguse. Raudtee elektrirajatiste mõju on rakendamine vajalik.
uuritud (ulatub varasemate Rootsi näidete alusel kuni 10 m
kaugusele objektidest). Mõju tervisele on paljuski ebaselge
ja raskesti leevendatav.

Meetmeid ei seatud

Puudub

Trassivalikul arvestati rohestruktuuride killustatuse ja
barjääriefektidega, trassilõigu valimisel konkreetseid
asukohapõhiseid meetmeid ei seatud

Raudtee rajamise ja kasutamisega ei tohi kaasneda mõju põhjavee Trassivalikul eelistati antud kriteeriumis alternatiivi, mis kulgeb
kvaliteedile.
läbi vähemate puurkaevude sanitaarkaitseala ning paremini
kaitstud põhjaveega alal.

2. KESKKONNATERVIS

2.2 Välisõhu kvaliteet

Valdavalt on müratundlikud alad klassifitseeritavad II kategooria
elamualadeks, mille puhul olemasolevate alade taotlustase on 60
dB päeval ja 50 dB öösel. Toodud välisõhu normtasemed on
lähtepunktiks leevendavate meetmete vaajduse hindamisel.

Raudtee rajamise ja kasutamisega ei tohi kaasneda
ülenormatiivset õhureostust
Trassivalikul toodi välja, et vibratsiooni osas on tegemist
suhteliselt väikse negatiivse mõjuga trassialternatiiviga.
Trassivalikul arvestati, et üksikutes piirkondades võib esineda
vibratsiooni vähendavate meetmete rakendamise vajadus
raudteele lähimate eluhoonete alal.

2.3 Vibratsioon

Seni valdavalt vibratsioonist mõjutamata elukeskkond.

Vibratsiooni hindamisel lähtutakse Sotsiaalministri 17.05.2002.a.
määrusega nr 78 „Vibratsiooni piirväärtused elamutes ja
ühiskasutusega hoonetes ning vibratsiooni mõõtmise meetodid”
kehtestatud nõuetest, mille kohaselt ei tohi üldvibratsiooni
korrigeeritud kiirenduse tase olemasolevate elamute
magamisruumides ületada järgmisi väärtusi:
• päevasel ajal (07.00-23.00) - 0,0126 m/s2 (82 dB);
• öisel ajal (23.00-07.00) - 0,00883 m/s2 (79 dB).

2.4 Elektro-magnetiline mõju

Olemasolev elektromagnetkiirgus seotud olemasolevate
kiirgusallikatega (elektriliinid, raudteeside mastid, trafod)

Meetmeid ei seatud
Raudtee kasutamisega ei tohi kaasneda tervisele kahjulikku
elektromagnetkiirgust. Valguse liigset hajumist ja mõju tundlikele
liikidele ja inimestele tuleb takistada.

3.1 Jäätmeteke ja käitlusvõimalused

Raudtee rajamisega ja kasutamisega seotud jäätmeid ei teki.

Meetmeid ei seata

3. EHITATUD KESKKOND

3.3 Õnnetuseoht

Jäätmeteke ja käitlusvõimalused on nii ehitus- kui kasutusaegselt
korraldatud selliselt, et jäärtmekogused on minimaalsed ja
jäätmekäitlus ei kahjusta inimese elukeskkonda ja olulisi
loodusväärtusi.
Alal riigimaanteedest Kehtna-Põlma tee ning Rapla-JärvakandiRaudtee kasutamisega kaasnevad riskid on viidud miinimumini.
Kergu tugimaantee, lisaks kohalikud era- ja metsateed ning muu Trassil on tagatud maksimaalses ulatuses ligipääs päästeautodele,
määratlusega teed. Ohtlikke ja suurõnnetuse ohuga ettevõtteid
et võimalike õnnetuste likvideerimine oleks operatiivne. Õnnetuste
piirkonnas ei paikne. Looduskaitsealasid vahetult trassi läheduses tagajärgede raskus ja ulatus ei põhjusta ohtu inimeste elule,
ei paikne. Suurematest jõgedest piirkonnas Vigala ja Kuusiku jõgi. tervisele ja varale ega pikaajalist mõju looduskeskkonnale.

4.1 Elutingimused

Lõik 7 läbib hajusa asustusega piirkonda.

Raudtee mõjutab inimese elutungimusi võimalikult vähe

Võrdluse etapis kuulus 7C sellise pikema võrreldava alternatiivi
koosseisu, mille elluviimisel on mõju elamistingimustele vähem
negatiivne.

Meetmeid ei seatud

Mõnes asukohas möödub kavandatav raudtee olemasolevatest
majapidamistest (Põlma küla, Sooaluste küla, Kaigepere küla,
Raela küla, Iira küla, Tuti küla, Raikküla küla). Elukeskkonna
kvaliteedi langus võib tuleneda subjektiivsetest hinnangutest
raudtee tajutavale lähedusele ning objektiivsetest muutustest
keskkonnas.

Mõju leevendamine toimub müra ja vaadeldavust vähendavate
meetmetega

4.2 Kohalik identiteet ja 4.4 Kogukonna
taluvusvõime

Valdavalt on tegemist maalise hajaasustatud keskkonnaga,
olemasolevad taristuobjektid on maanteed (väiksema
liiklussagedusega kõrval- või tugimaanteed)

Kogukonnad on kohanenud raudtee olemasoluga

Võrdluse etapis kuulus 7C sellise pikema võrreldava alternatiivi
koosseisu, mille elluviimisel on mõju kohalikule identiteedile
väiksem.

Meetmeid ei seatud

Keskkonna identiteet võib muutuda raudtee läheduses.

Mõju leevendamine toimub müra ja vaadeldavust vähendavate
meetmetega

4.3 Rahvastiku areng

Väheneva elanikearvuga maaasulad

Rahvaarvu vähenemine ei ole kiirem sarnaste piirkondadega
võrreldes

Meetmeid ei seatud

Mõju leevendamine toimub müra ja vaadeldavust vähendavate
Rahvastikuprotsessid sõltuvad arengutest laiemal territooriumil.
meetmetega
Peatuse kavandamine lõigu põhjaosas Rapla vallasisese linna
läheduses võib aidata pidurdada rahvaarvu vähenemist piirkonnas

Juurdepääsud tagatakse kõigile kinnistutele

Maakonnaplaneeringus on kavandatud eritasandilised ülepääsud
Ligipääsud looduslikele aladele on tagatud, täiendavaid ületuskohti
raudteest, mis tagavad liikumisvõimaluste ja -ühenduste säilimise. ei kavandata. Meetemed 7C-5.1-1 kkuni 7C-5.1-7.

Meetmeid ei seatud

Trassivalikul arvestati õnnetuseohtu suurendavate objektide
Meetmeid ei seatud
esinemist ja tagajärde ulatust ning raskusastet kolmes tsoonis: I
tsoon - trassikoridori ala 350 m (175 m mõlemale poole raudtee
keskteljest). Veeremi rööbastelt mahasõidul füüsiline oht, sh
sissesõit hoonesse. Kemikaaliõnnetuse puhul arvestatakse eriti
ohtliku alana, kus põlengust lähtuv soojuskiirgus või ülerõhk
võivad põhjustada inimeste hukkumist ja ehitiste kahjustusi.
Võimalik doominoefekti tekkimine.
II tsoon - 500 m mõlemale poole raudtee keskteljest. Arvestatakse
ohtlike veostega toimuda võiva õnnetuse ohtliku alana, kuhu
võivad ulatuda ohtlik soojuskiirgus, plahvatuse ülerõhk ja killud.
III tsoon - 1000 m mõlemale poole raudtee keskteljest.
Arvestatakse kemikaaliõnnetuse ohtliku alana, kus
kemikaalilekkest lähtuva aurupilve levikualal võib tekkida inimestel
tervisekahjustusi.

Meetmeid ei seata

Maakonnaplaneeringu täpsusastmes mõju on varasemalt hinnatud Meetmeid ei seata
võrdlusetapis.

4. KOGUKONNA JÄTKUSUUTLIKKUS

5. JUURDEPÄÄS
5.1 Liikumis-võimalused, barjäärid

Liikumisvõimalused on tagatud kindlasti riigimaanteedel ja
enamikul kohalikel teedel. Juurdepääs tagatakse kõigile
kinnistutele

Lõik on osa pikemast alternatiivist, mille puhul kaasneks vähemal
määral liikumisbarjääride teket

Rapla linna läheduses võib perspektiivis toimuda maa väärtuse
suurenemine tulenevalt kohaliku peatuse kavandamisest, millega
paranevad logistikavõimalused.

5.2 Kohaliku rongiliikluse rakendamise
võimalused raudtee vaba läbilaskevõime
ulatuses

6. VARA

6.2 Kinnistute väärtus - elamumaa

Trassikoridoris paikneb elu- ja ühiskondlikke hooneid 1 ning kõrval- Ehitisi paikneb raudtee võimalikus mõjualas võimalikult vähe
ja tootmishooneid 2.
Ühekilomeetrilises koridoris paikneb 14 ha elamumaad.
Elamumaa kinnistute väärtus ei vähene

Lõik on osa pikemast alternatiivist, mille puhul mõju ehitistele on Meetmeid ei seatud
eeldatavasti väiksem
Lõik on osa pikemast alternatiivist, mille puhul võimalik negatiivne
mõju elamumaa väärtusele on eeldatavasti väiksem

Ehitisteni võib ulatuda ülenormatiivne müra või vibratsioon; vajalik
võib olla hoonete võõrandamine.
Võimalik elamumaa turuväärtuse langus võib johtuda raudteega
kaasnevatest keskkonnahäiringutest.

6.3 Kinnistute väärtus- muud maa
otstarbed

Kuna raudtee antud asukohas puudub, ei ole tänane maakasutus
välja kujunenud raudtee võimalusi arvestades.

Lõik on osa pikemast alternatiivist, mille võimalus maa väärtuse
suurenemiseks on eeldatavasti ulatuslikum

Potentsiaalne positiivne mõju (maa väärtuse suurenemine) sõltub Planeeringus on vajalik tingimuste määratlemine, millistel
täiendavate maha- ja pealesõitude võimaldamisest ning nende
tingimustel on võimalik raudteele täiendavate peale-mahasõitude
rajamise otstarbekusest.
rajamine

6.1 Ehitised lähinaabruses

7.1 Asustuse struktuur

Muu sihtotstarbega kinnistute väärtus väheneb võimalikult vähe
(või suureneb võimalikult palju)
Asustus on kohanenud raudtee olemasoluga

Muutused asustuse struktuuris sõltuvad arengutest laiemal
territooriumil
Raudtee rajamisel jääb kasutusest välja põllumajanduslik maa

7.2 Maa põllumajanduslik kasutus

Raudteerajatiste alla jääb 24,6 ha haritavat maad

Maa põllumajanduslik kasutus säilib võimalikult muutumatuna

7.3 Põllumajandus-maade terviklikkus

Lõik 7C puhul tekib viies asukohas olukord, kus raudtee tekitab
barjääri eeldatavasti tervikuna haritava maa kasutamisel

Põllumaa säilib võimalikult terviklikuna

Meetmeid ei seatud

7.4 Maa metsamajanduslik kasutus

Raudteerajatiste alla jääb 15,2 ha metsamaad

Maa metsamajanduslik kasutus säilib võimalikult muutumatuna

Meetmeid ei seatud

7.5 Maavarad

Lõunapoolses otsas läbib trass kohaliku tähtsusega
Hiienurme turbamaardla järgmisi plokke nr 1-4, mis on
liigitatud aktiivseks reservvaruks ja plokk nr 5, mis on
liigitatud passiivseks reservvaruks.

Juurdepääs ja kättesaadavus tagatakse kõigile maavaradele, kus
juurdepääs on raudtee rajamisest tulenevalt takistatud.

Maavaravaru kvaliteet ja sellele ligipääsetavus ei tohi halveneda.

7.6 Taristu

Raudteetrasside ehitamisega mõjutatud alal ja selle
mõjupiirkonnas on rajatud inimese elutuegevust ja
majandustegevust toetav taristu. Näiteks haja-asustusaladel on
põllu- ja metsamaadel maadel rajatud veereziimi säilitav taristukraavid, drenaaz jne.

Risted on tagatud kõigil riigimaanteedel ja enamikul kohalikel
teedel. Juurdepääs tagatakse kõigile kinnistutele, kus juurdepääs
on raudtee rajamisest tulenevalt takistatud.

Raudteetrass läbib nii olemasoleva taristuga alasid nii tihe- kui ka Seatud meede: taristu funktsionaalsus tuleb täielikult tagada
hajaasustuses
kõikides lõikudes .

7.7 Mõju kohalikule majanduskeskkonnale

Planeeringus on vajalik tingimuste määratlemine, millistel
tingimustel on võimalik raudteele täiendavate peale-mahasõitude
rajamine

Raudtee on paigutatud selliselt, et mõju ehitistele oleks
minimaalne. Võimalike mõjude leevendamine toimub müra ja
vibratsiooni
levikut piiravate
meetmetega,
mille täpne
lahendus
Mõju
leevendamine
toimub müra
ja vaadeldavust
vähendavate
meetmetega

7. MAAKASUTUSE STRUKTUUR

Planeeringus on vajalik keskkonnatingimuste ja piirangute
kirjeldamine, mis kaasnevad raudteega külgnevale
põllumajandusmaale
Kaasneda võivad täiendavad kulud maa harimisel
Maakonnaplaneeringu koostamise käigus on eraldi tähelepanu
pööratud ülepääsude asjakohasele paigutamisele, vähendamaks
ligipääsude raskendamist põllumajandusmaale
Raudtee rajamisel jääb kasutusest välja metsamaa
Planeeringus on vajalik keskkonnatingimuste ja piirangute
kirjeldamine, mis kaasnevad raudteega külgnevale metsale
Raudtee rajamisega on võimalik mõjutada maavaravaru kvaliteeti, Trassi kulgemisel üle maavara varu on vajalik projekteerimise
ligipääsetavust.
etapis leida vastavad tehnilised lahendused, et raudtee ehitus ning
kasutusetapis maavaravarude kvaliteet ning varudele
ligipääsetavus antud maardlas ei halveneks.

Raudtee rajamisega on võimalik mõjutada olemasolevat taristut.
Seatud meede: taristu funktsionaalsus tuleb oskusliku
Näiteks põllu- ja metsamaadel on võimalik, et raudtee rajamisel
projekteerimisega täielikult tagada kõikides lõikudes.
mõjutatakse veereziimi säilitav taristu toimimist- kraavid, drenaaz
jne.

Lõigu põhjaosas, Rapla linna läheduses on kavandatud peatuse
asukoht. Edasise arendustegevuse, sh ruumilise planeerimise
käigus võimalik ära kasutada raudtee ligipääsupotentsiaali.
8. KULTUURIKESKKOND

8.1 Kultuuri-mälestised

Kultuurimälestisi lõigul 7C ei esine

Lähtepunktiks on eelistatud olukord, kus mälestis säilib
kahjustamata kujul algses asukohas (sh arheoloogiapärand säilib
pinnases puutumata), vaadeldavana olulistelt suundadelt.
Vaadeldavusele on pööratud tähelepanu eelkõige ehitismälestiste
puhul. Ehitismälestiste puhul on võimaliku mõjuna arvestatud ka
vibratsiooni.

8.2 Kaardistamata arheoloogiapärand

Trassilõigu 7C teljest jääb ca 90m kaugusele Väljataguse küla
pärimuslik ohverdamiskoht.

8.3 Väärtuslik maastik ja miljöö

Trassivalik võrdlusgrupis 7 ei lange kokku eelistusega kriteeriumis Meetmeid ei seatud
8.1, kuid lõigu 7C ulatuses erinevused puuduvad.

Puudub

Ei seata

Lähtepunktiks on eelistatud olukord, kus arheoloogiapärand säilib Trassivalik antud lõigul langeb kokku eelistusega kriteeriumis 8.2 Seatud meede: ala vajab inspekteerimist. Täitmine: täidetakse
pinnases kahjustamata kujul. Arheoloogiliste väljakaevamiste näol võrdlusgrupis 7.
edasistes etappides, enne ehitustööde toimumist.
on tegemist destruktiivse uurimismeetodiga, mis tahes-tahtmata
lõppkokkuvõttes hävitab objekti ja mille käigus läheb paratamatult
mingi osa infot ka kaduma (vt arheoloogi eetilised põhimõtted).

Juhul, kui pinnases leidub arheoloogilisi väärtusi ning need
hävivad, kaasneb oluline negatiivne mõju.

Planeeringu seletuskirjas seada tingimuseks Väljataguse küla
pärimusliku ohverdamiskohas uurida, kas kusagil on piirikivi ja
selle ümbrust šurfida.Vastavalt inspektsiooni tulemustele tuleb läbi
viia arheoloogilised väljakaevamised, kui objekti ei õnnestu ehituse
käigus puutumatuna säilitada ning inspektsiooni käigus on väärtus
tuvastatud, või tagada ehitusaegne järelevalve, kui inspektsiooni
käigus ei õnnestunud väärtust tuvastada
Meede nr 7C-8.2-1

Lõigule 7C jääb (riivab vaid serva) Raela külas Raikküla
väärtmaastik (maakondlik ).

Eelistatud on olukord, kus maastik/miljööala säilib võimalikult
Trassivalik võrdlusgrupis 7 ei lange kokku eelistusega kriteeriumis Meetmeid ei seatud
terviklikult ja säilivad väärtusi moodustavad põhistruktuurid.
8.3, kuid lõigu 7C ulatuses olulised negatiivsed aspektid puuduvad.
Juhul, kui kaasneb häiring, on leevendava asjaoluna käsitletud
asustusest eemale ja/või metsasele alale jäämist, kuivõrd sel juhul
on muutuse nö pidevas mõjuväljas olevaid inimesi vähem.
Kattuvaid maastikuväärtusi (nt väärtmaastiku alal eraldi
määratletud väärtstruktuurid) on käsitletud koos, st ühe
väärtusena.

Raikküla väärtmaastik kätkeb endas Raikküla mõisamaastiku
sealsete mälestistega ning mitmeid arheoloogia- ning
ajaloomälestisi. Lõik 7C riivab väärtmaastiku metsast servaala st
maastik säilib terviklikult ja säilivad väärtusi moodustavad
põhistruktuurid ning tegemist ei ole olulise negatiivse mõjuga.

Ei seata

8.4 Visuaalsed aspektid

Nii metsa- kui põllualad; ületab kahte keskmise liiklustihedusega
(27 Rapla-Järvakandi-Kergu mnt, 28 Rapla-Märjamaa mnt) ning
ühte vähese liiklusega tugimaanteed ( 20149 Kehtna-Põlma mnt)
ning vähese liiklusega kohalikke teid; samuti ristub Kuusiku ning
Vigala jõega ning ühe kraaviga; üldiselt asustuseta ala, lähimad
majapidamised ca 180 m kaugusel Tuti külas ning ca 250m
kaugusel Raikküla külas ning Iira ja Tuti külas. Lisaks üks
majapidamine Raikküla külas ca 230m kaugusel.

Eelistatud on olukord, kus eluhoonete juurest avanevaid vaateid ei Erinevusi võrreldavate trasside vahel polnud
mõjutata. Võrdluses, kus kõikide võrreldavate trassivariantide
puhul mõjutatakse vaateid eluhoonete juurest, ei ole eelistust välja
toodud, kuivõrd tegelik visuaalse mõju olulisus sõltub
subjektiivsetest hinnangutest. Üksikute hajaasustuses paiknevate
elamute juurest avanevate vaadete muutumine võib tunnetuslikul
tasandil olla tugevam häiring kui muutus tihedas linnakeskkonnas,
kus mõjutatavaid vaatajaid on arvuliselt rohkem. Samas on
kindlasti ka tiheasustusaladel inimesi, keda tunnetuslikult häiriks
olulisel määral isegi olemasolevasse raudteekoridori lisanduv
rajatis. Eelnevast tulenevalt on eeldatud, et juhul, kui eluhoonete
juurest avanevaid vaateid mõjutatakse, kaasneb igal juhul
visuaalne häiring, sõltumata mõjutatavate vaatajate arvust.

Meetmeid ei seatud

Raudtee rajamisega kaasnev visuaalne muutus on eeldatavasti
Müratõkked kavandada materjali, värvi jm osas maastikku
selgelt tajutav Iira ja Tuti külas 3 majapidamise juurest, mis
võimalikult harmoneeruvad (nt kasutada materjalidena puitu ja/või
jäävad planeeritavast raudteest või viaduktist ca 180-250m
looduskivi; müratõke varjata haljastusega vms). Läbipaistvate
raadiusesse, visuaalset muutust lisavad ka uued juurdepääsuteed.
Tuti külas raudteeteljest ca 180m kaugusel asuva majapidamise ja müratõkete rajamisel arvestada suure hooldustarvidusega, mis
tegemata jättes võib põhjustada esteetiliselt häiriva tulemuse.
trassi vaheline ala on vähese kõrghaljastusega; Iira ja Tuti külas
asuvad ca 250m kagusel olevad majapidamised asetsevad Vigala Müratõkete lahenduste valikul arvestada ka sellega, et vaade
jõe vahetus läheduses. Raikküla külas trassist ca 230m kaugusel müratõkkele on oluline samuti rongis sõitjale.
asetsev majapidamine asub avatud põllumaal. Osaliselt leevendab
Meetmed nr 7C-8.4-1, 7C-8.4-2.
häiringut tõenäoliselt vahetult elamute ümber olev haljastus.
Mõjutatavate elanike kui kõige tundlikuma vaatajagrupi arvukus on
väike, kuid olulise negatiivse mõju esinemine on võimalik, sõltudes
elanike subjektiivsetest hinnangutest.
Visuaalne mõju on üheks aspektiks enamiku kultuuriväärtuste
puhul (kriteeriumi nr 8 alaktriteeriumites), samuti kogukonna
jätkusuutlikkuse (kriteeriumi nr 4 alakriteeriumites) puhul.

8.5 Muu kriitilise või tähelepanu vajava
iseloomuga kultuuripärand

Muu kriitilise või tähelepanu vajava iseloomuga kultuuripärandi
objektid lõigul 7C puuduvad.

Eelistatud on olukord, kus pärand säilib kahjustamata kujul algses Erinevusi võrreldavate trasside vahel polnud
asukohas. Arvestatud on eelkõige allikmaterjalides nimetatud
väärtuslike struktuuridega, st nt maaehituspärandi puhul üldjuhul
hooned ja hoov, XX sajandi arhitektuuripärandi puhul hoone või
vastavalt registris nimetatule hoonete grupp või terve asula.
Arvestatud on raudtee kaitsevööndi alasse, suurema ulatusega
väärtuste puhul ka trassikoridori nihutamisruumi sisse jäävate
objektidega (sõltuvalt üksikjuhust). Kuivõrd XX sajandi
arhitektuuripärandi objektide täpne paiknemine ei ole registri
põhjal üheselt tuvastatav, on neil juhtudel üldistatult hinnatud, et
kui antud lõigul puuduvad lammutatavad hooned ja/või trass
möödub hoonestatud aladest eemalt, siis eeldatavalt mõju
objektile puudub.

Meetmeid ei seatud

Puudub

8.6 Muu leevendatava iseloomuga
kultuuripärand

Lõigule 7C jääb Rapla väärtuslik maastikustruktuur Tuti külas,
Rapla-Virtsu raudtee Rapla-Märjamaa lõik (PK obj, ühtlasi ilus
teelõik) ning Kehtna raba turbavõtukoht (PK obj).

Trassivalik võrdlusgrupis 7 ei lange kokku eelistusega kriteeriumis Meetmeid ei seatud
Lähtepunktiks on eelistatud olukord, kus kõik objektid säilivad
8.6, kuid lõigu 7C ulatuses olulised negatiivsed aspektid puuduvad.
algsel kujul oma asukohas. Hinnangute andmisel pärandi
kahjustamise olulisusele on silmas peetud muuhulgas Rail Baltic
maakonnaplaneeringute eesmärki. Eesmärgi kohaselt on
trassivalikul aluseks eelkõige riigi huvid ning kohalikest huvidest
lähtutakse väljavalitud trassi osas mõjude leevendamisel ja
tasakaalustatud detailsema lahenduse väljatöötamisel. Samuti on
arvestatud leevendusvõimaluste rakendatavusega ning pärandi
registreerimisel seatud eesmärkidega (nt pärandkultuuri puhul on
eesmärgiks eelkõige teabe säilitamine).

Ei seata

Rapla väärtusliku maastikustruktuuri väärtuse iseloom on
Vt kriteerium 8.4.
täpsemalt määratlemata. Trassile jääb maastikustruktuuri hõreda Meetmed nr 7C-8.6-1, 7C-8.6-2, 7C-8.6-3.
asustusega Vigala jõe kallastel asuv osa. Väärtusliku
maastikustruktuuri serva viadukti ja raudteesilla rajamist võib
pidada visuaalselt eristuvaks. Rapla-Virtsu raudtee RaplaMärjamaa lõik: maastikul on säilinud märgid, kuid ei luba üheselt
määrata tüüpi (pärandkultuuri andmebaasi põhjal). Raudteetamm
kulgeb osaliselt ka piki Rapla-Märjamaa maanteed.
Kitsarööpmeline raudtee lõpetas tegevuse 1968. a .Kehtna raba
turbavõtukoht:objektist või tema esialgsest funktsionaalsusest
säilinud alla 20% (pärandkultuuri andmebaasi põhjal). Raudtee
rajamisega osa väärtusest hävib. Arvestades objekti halba
seisukorda ja iseloomu, ei ole otstarbekas eeldada selle
olemasoleval kujul säilimise vajadust. Hinnanguliselt ei ole antud
kriteeriumi lõikes tegemist olulise negatiivse mõjuga.

Mõju (sh kumulatiivsus)

Ehitusetapp
Meetmed

Täitmine

Mõju (sh kumulatiivsus)

Kasutusetapp
Meetmed

Täitmine

Mõju (sh kumulatiivsus)

Meetmed

Etapp

Olemasolev olukord

Taotlustase

Maakonnaplaneeringu lahendus

Trassivalik

Kriteerium
1.2 Natura 2000 võrgustiku alad

Täitmine
Trassilõigu mõjutsoonis Natura2000 võrgustiku alasid ei esine.

1.3 Suremus

Eelprojekt

Mõju (sh kumulatiivsus)

Meetmed

Täitmine
1. LOODUSKESKKOND

Raudtee ehitamine ja kasutamine tuleb läbi viia selliselt, et nii
otsene kui kaudne oluline ebasoodne mõju Natura 2000
võrgustikku kuuluvate alade kaitse-eesmärkidele ja alade
terviklikkusele oleks välistatud.

Trassivalikul on eeldatud, et trassilõik on võimalik rajada selliselt,
et mõjud Natura2000 võrgustiku aladele puuduvad.

Meetmeid ei seatud.

Mõju Natura2000 võrgustiku alade kaitseväärtustele puudub.

Meetmeid ei rakendata.

Populatsiooni elujõulisuse seisukohalt ei tohi raudteel, seotud
taristul ja seal toimuval liiklusel olla olulist mõju populatsiooni
elujõulisusele raudtee piirkonnas.

Trassivaliku etapis suremust kriteeriumina ei arvestatud, antud
ulatuses on see seotud kriteeriumite elupaigakadu ja elupaikade
killustatus.

Meetmeid ei seatud

Suremuse osas on antud trassilõik suhteliselt vähese mõjuga.
Suurulukite osas minimeerib suremuse mõju trassi tarastamine.
Trassi tarastus on küll keskmise suurusega ja väikeimetajatele
läbitav, mis toob kaasa ka suremuse, kuid trass ei läbi kõrge
väärtusega keskmise suurusega imetajate elupaiku. Trassilõik ei
läbi linnustikuliselt olulisi elupaiku, mille puhul tuleks suremuse
vältimiseks erimeetmeid tingimata rakendada. Trassilõik läbib
mitmeid kahepaiksete olulisi elupaiku ning kahepaiksete suremuse
vältimiseks tuleb olulisematele liikumisteedele näha ette vastavad
läbipääsud.

Maakonnaplaneeringus erimeetmeid suremuse vältimiseks ei
seata. Suremuse mõju kahepaiksetele aitavad minimeerida
killustatuse vastased leevendusmeetmed (läbipääsud ja piirded),
mis on rakendatavad järgmites etappides
(projekteerimine/kasutusetapp).

Maakonnaplaneeringus erimeetmeid ei seata ja konkreetseid
piirkondi ei määratleta. Linnustikuga seotud häiringute ja
suremuse leevendamisel rakendatavaks meetmeks on olulisemate
ehitustööde ajastamine. Üldine soovitus on vältida eriti
metsamaadel trassi rajamisega seotud raietöödest kevadise
raierahu perioodil (15. aprillist 15. juunini).

1.4 Häiringud

Antud lõigus häiringutundlike liikide pesitusalasid teadaolevalt ei
esine.

Häiringutundlike liikide elupaikade puhul tuleb viia müra
Meetmeid ei seatud
ehitusaegne ja kasutusaegne teke miinimumini. Kaitsealuste liikide
elupaikades tuleb saavutada müratasemeks 55dB. Raudtee
valgustus ei oma olulist mõju kaitsealustele liikidele.

Meetmeid ei seatud

Raudtee rajamise ja kasutusega on oodatav häirimine (müra,
inimtegevus) trassi läheduses, mis võib viia pesitsus/elupaiga
kvaliteedi languseni või ka hülgamiseni. Antud trassilõigu ulatuses
häiringutele eriliselt tundlike linnuliikide elupaiku või teisi
linnukaitseliselt eriti olulisi piirkondi ei esine. Seega antud
trassilõigul ei ole oodata olulist negatiivset ning tingimata
leevendamist vajavat häiringutega seotud mõju. Kuna trass läbib
ka loodusmaastikku siis paratamatult, eelkõige trassi
rajamisetapis, häiringud kaasnevad.

1.5 Elupaikade kadu

Trassilõik kulgeb võrdlemisi mitmekesisel maastikul - lõigu
Raudtee rajamisega kaasnev elupaikade kadu on võimalikult väike Meetmeid ei seatud
põhjaots läbib Hagudi raba lääneosa, lõunapool vahelduvad
ja seotud vähemväärtuslike elupaikadega, ajutiselt (ehitusaegselt)
põllumajanduslikud maad väiksemate metsatukkadega. Vastavalt avalduv mõju on võimalikult kiirelt taastuv.
Corine maakattetüpoloogiale on trassilõigu 50 m laiuses otsese ja
vältimatu negatiivse mõju tsoonis järgmine maakate - niisutuseta
haritav maa - 13 ha, okasmetsad - 9 ha, segametsad - 14 ha,
üleminekulised metsaalad soodes - 2 ha. Trassile ja selle
lähialadele jäävad metsad on majandatavad ning võrdlemisi
noored, valdavalt esinevad laane, salu ja soostunud metsad (sh
angervaksa, sinilille, jänesekapsa kasvukohatüübid).
Trassiläheduses olulisi loodusväärtusi (sh väärtuslikud
inventeeritud kooslused, VEP-id, kaitsealad, kaitseluste liikide
elupaigad-kasvukohad) ei esine. Hagudi raba lääneosa
loodusväärtused on omaaegse turbakaevandamise tulemusel
degradeerunud.

Meetmeid ei seatud

Raudtee rajamine on igal juhul negatiivse mõjuga looduslikele
Kuna antud juhul trassil ning selle läheduses olulist looduslikku
elupaikadele, kuna selle rajamisel trassile ja selle lähiümbrusesse väärtust omavad elupaigad puuduvad, ei seata antud kriteeriumi
jäävad elupaigad paratamatult hävinevad. Teisalt, kuna antud
osas erimeetmeid.
juhul ei ole tegemist olulist väärtust omavate eluapikadega, siis ei
saa mõju hinnata oluliseks.

1.6 Elupaikade killustumine (sh
barjääriefektid)

Elupaikade killustumise mõju populatsioonide elujõulisusele on nii
Trassilõik ristub kahes kohas väikese maakondliku (piirkondliku)
rohekoridoriga. Vastavalt loodusuuringutele on trassilõigu olulisim lühi kui ka pikaajalises perspektiivis väike.
suurimetajate liikumisala Alult põhjas olev metsaala, samuti ka
Hagudi soo servaalad. Elupaikade killustatuse osas tuleb arvestada
mitmel pool trassi piirkonnas esinevate kahepaiksete väärtust
omavate elupaikadega ning Kodila jõe piirkonnaga seotud
nahkhiirte toitumisalaga.

Meetmeid ei seatud

Tarastatud raudteekoridor on tõkkeks, mis võib killustada
erinevate loomaliikide elupaiku ja elupaigakomplekse. Raudtee
negatiivne mõju avaldub reaalse füüsilise tõkkena - raudtee täies
ulatuses tarastamisega lõigatakse läbi maismaaimetajate
liikumisteed, raudtee muldkeha on füüsiliseks takistuseks
kahepaiksetele ja roomajatele, ebaõnnestunud lahendused võivad
takistada vee-elustiku ja poolveeliste liikide levikut. Antud lõigu
puhul on olulisimaks luua suurimetajate läbipääsu võimalus Alult
põhja paikneva roheala ja rohekoridori alal, kus paikneb
piirkondlikult oluline suurimetajate (metskits, metssiga, põder)
liikumisala, mille piires on suurimetajate liikumisvõimalustega
arvestamine esmatähtis. Samuti on oluline tagada trassile jäävate
väärtuslikumate kahepaiksete elupaikade sidusus.

Suurulukite elupaikade killustatuse minimeerimiseks seab
Maakonnaplaneering ühe meetme: Rajada ökodukt Alult
põhjasuunas jäävasse metsaalasse lõigu km 4,9 (arvestama peab
kaitsealuse Alu Suurkiviga). Konkreetsed meetmed
(kallasradadega truubid, lihtsad läbipääsud ja suunavad seinad)
kahepaiksete ja poolveeliste loomade elupaikade killustatuse
vähendamiseks on rakendatavad projekti järgmistes etappides
(projekteerimine/kasutusetapp) kahepaiksete oluliste elupaikade ja
vooluveekogude piirkondades.
Meetmed nr 8A-2.1-1 kuni 8A-2.1-6.

1.7 Mõju põhjavee kvaliteedile

Põhjavesi on trassi lõunapoolses osas keskmiselt kaitstud ning
ülejäänud trassi alal kaitsmata ja nõrgalt kaitstud. Põhjavesi
paikneb lõhelistes ja karstunud lubjakivides, dolomiitides.
Trassikoridor kulgeb läbi ühe puurkaevu sanitaarkaitseala.

Meetmeid ei seatud

Põhjavee reostumise oht on suurem nõrgalt kaitstud või kaitsmata
põhjaveega lõikudes ning kaevude vahetus läheduses. Raudtee
rajamisel või hooldamisel kasutatava tehnika kütuse või muu
kemikaali leke, mis jõuab pinnasesse, liigub kõrge pinnasevee või
sadevete mõjul sügavamatesse pinnase horisontidesse ning võib
jõuda põhjavette. Tulemuseks on piirkonnas antud põhjaveekihi
veekvaliteedi muutus. Mõju olulisus sõltub reostuse hulgast ning
reoaine iseloomust. Pinnasel ning põhjaveel on teatav
isepuhastusvõime, samuti on mõju kergemini leevenduv
biolagunevate ainete puhul.

Projekteerimisetapis tuleb täpsustada, kas rajatava raudteetrassi
kaitsevööndisse või raudtee alla jääb mõni kaev. Vajadusel tuleb
sõltuvalt piirkonna hüdrogeoloogilisest situatsioonist hinnata, kas
kaev on vajalik likvideerida või teha ettepanek puurkaevu
sanitaarkaitseala vähendamiseks. Kinnistute joogiveega
varustamine tuleb kaevu likvideerimisel või kaevu
kasutuskõlbmatuks muutumisel (veetasseme alanemine,
veekvaliteedi halvenemine) tagada muul moel (8A-1.7-1).
Kui on vajalik põhjaveetaseme alandamine, tuleb seda teha
selliselt, et see ei mõjutaks negatiivselt looduskeskkonda
(taimestikku ja antud piirkonna kooslusi tervikuna).
Raudtee rajamisel tuleb kinni pidada kemikaalide ja kütuste
käitlemise nõuetest, samuti jälgida tehnika korrasolekut, et
vähendada pinnasereostumise ning seeläbi ka põhjavee
reostumise riski.

1.8 Mõju pinnavee kvaliteedile ja
liikumisele

Lõigu põhjaosa, sh Hagudi raba jäänukid, on Sootaguse peakraavi Raudtee rajamise ja kasutamisega seotud mõju piirkonna
valgalas, keskosa Kodila jõe valgalas ning lõunaosa Vigala jõe
veerežiimile on neutraalne. Maaparandussüsteemid taastatakse
valgalas. Trass ristub Sootaguse peakraavi ja Kodila jõega, kumbki senises funktsionaalsuses.
neist olulist looduslikku või veemajanduslikku väärtust ei oma.
Looduslikult olulisi märgalasid trassil või selle piirkonnas ei ole,
olulisem läbitav märgala on Hagudi raba lääneosa, turbapinnaseid
on ka Alust edelas. Olulisi seisuveekogusid või teisi veeobjekte
trassipiirkonnas ei esine. Trass jääb riigi poolt korras hoitavate
maaparandussüsteemide alale peamiselt Kodila jõe piirkonnas
ning lõigu lõunaosas.

Trassivaliku puhul on eeltingimuseks seatud, et raudtee rajamisel Nõudega tuleb eskiisprojekti koostamisel arvestada
peab olema tagatud trassiäärsetel aladel praeguse veerežiimi
säilimine, sh MPS-ide toimimine, kaitstavatel aladel ei tohi toimuda
veerežiimi muutmist (ka kuivendamist). Vooluveekogudega
ristumisel peab säilima veekogude soodne seisund.

Eelkõige lõigu põhjaosas Hagudi raba läbimisel võib
ebaõnnestunud tehnilise lahendusega kaasneda ebasoovitavaid
muutusi pinna- ja pinnasevee tasemetes ning äravoolurežiimis,
mis võib omakorda mõjutada nii metsamaa metsanduslikku
kasutust kui muuta looduslike koosluste struktuuri ja seeläbi
mõjutada elurikkust.
Raudtee
ristumisel vooluveekogudega võib ebaõnnestunud
projektlahenduste puhul tekkida negatiivseid suundumusi nii
veekogude hüdromorfoloogilises seisundis (sh voolurežiim, liigne
voolukiirus, põhjastruktuuri muutused, põhjaerosioon) kui veeeelustiku liikumisvõimalustes)

Tagada trassile- ja selle vahetusse lähedusse jäävate
maaparandussüsteemide toimimine (piisava arvu ja suurusega
veejuhtmete viimine läbi raudteetammi), sellisena et trassi
rajamisega ei kaasneks muudatusi olemasolevas pinna- ja
pinnasevee tasemes ja liikumisstruktuurides. Ka varasemalt
kuivendamata liigniisketes kohtades tuleb tagada pinnasevee
liikumine läbi mulde. Loodusobjektide piirkonnas tuleb tagada, et
kuivendussüsteemide ümberehitusel või nende trassist läbiviimisel
ei kaasneks ka täiendav kuivendamine. Täpsemad potentsiaalsed
mõjutatavad alad sõltuvad mulde ning sellega seotud rajatiste
(kraavid) tehnilistest lahendustest ning olemasolevast
kuivendusvõrgust, mõju veerežiimile tuleb täpsustada eelprojekti
koostamise, kaasa arvatud sellega seotud uuringute raames.
Vooluveekogudega ristumisel tuleb valida tehnilised lahendused,
millega muudetakse inimaalselt veekogu morfoloogilist seisundit.

1.9 Mõju pinnasele ja reljeefile

Reljeef on trassi lõunapoolses osas tasane ja maapinna abs
Nii trassivalikul kui ka tehniliste lahenduste valikul eelistatakse
kõrgused 55 m läheduses. Põhjapoole maapind tõuseb ja reljeef
lahendusi, mis mõjutavad pinnast ja reljeefi võimalikult vähe.
muutub nõrgalt lainjaks, maapinna abs kõrgused on enamasti 6070 m vahemikus. Vaadeldav trassilõik paikneb põhiliselt siluri
platoo abrasioonitasandikul, kus pinnakate on paljudes kohtades
suhteliselt õhuke (< 5 m) ja suurema paksustega kohtades ei
tohiks pinnakatte paksus ületada 15 meetrit.
Vaadeldav trassilõik paikneb moreeni ja õhukese pinnakattega alal
ning jääjärveliste liivade ja turba leviku alal. Pinnakattesetete all
avanevad siluri lubjakivid ja dolomiidid, milles võib esineda karsti.

Trassivaliku etapis kriteeriumit mõju pinnasele ja reljeefile eraldi
kriteeriumina ei arvestatud.

Meetmeid trassivaliku etapis ei seatud.

Pinnasetööde läbimõtlematu teostamine võib kaasa tuua
Maakonnaplaneeringus eraldi meetmeid välja ei tuua.
veerežiimi muutused ja mõjud elusloodusele. Muutised reljeefis on Projekteerimise etapis on vajalik täpsustada geoloogilise uuringu
raudtee rajamise puhul teatud osas vältimatud, kuid piirduvad
raames trassilõigud ja piirkonnad, kus on vajadus kavandada
peamiselt trassi kaitsevööndiga (kõrgemate viaduktide puhul
täiendavaid meetmeid. Meetmete väljatöötamisel on vajalik
mõnevõrra laiemal alal).
lähtuda asukohapõhisest ehitusgeoloogilisest situatsioonist ning
maksimaalselt tagada olemasoleva veerežiimi ja võimalikult suures
osas reljeefi säilimine.

2.1 Müra

Seni valdavalt mürast mõjutamata elukeskkond, suurte
riigimaanteede või raudteedega ristumisi ei ole. Ristumised
maanteedega, mille liikluskoormused on väiksemad kui 1000
sõidukit ööpäevas ning mis müra osas ööpäevaringselt
märkimisväärset mürahäiringut ei põhjusta.

Trassivalikul toodi välja, et müra osas on tegemist suhteliselt
väikse negatiivse mõjuga trassialternatiiviga. Trassivalikul
arvestati, et üksikutes piirkondades võib esineda müra
vähendavate meetmete rakendamise vajadus raudteele lähimate
eluhoonete alal.

Eskiisile on kantud võimalikud müra konfliktalad, kus tuleb ette
näha mürakaitsemeetmed.

Valdavalt tegemist uue häiringuga seni märkimisväärsest mürast Teatud piirkondades tuleb ette näha mürakaitsemeetmed
mõjutama piirkonnas. Samas on mürast mõjutatud eluhooneid
müratõkete või muldvallide näol, müratõkkeseinte/vallide
lõigu (7,7 km) kohta suhteliselt vähe, suur osa lõigust kulgeb läbi koondpikkus on suurusjärgus 1500-2000 m.
tihedalt asustamata metsapiirkondade.
Meetmete rakendamisel on võimalik tagada head elutingimused
• Trassikoridoris (kõige kriitilisem tsoon) asub 1 elu- või
ehk tervisekaitsenormidele vastav müratase elupiirkondades.
ühiskondlik hoone (0,1 hoonet/km),
Meetmed nr 8A-2.1-1 kuni 8A-2.1-6.
• 500 m raadiuses asub 19 eluhoonet (ca 2,5 hoonet/km),
• 1 km raadiuses asub ca 99 eluhoonet (ca 12,9 hoonet/km).
Leevendusmeetmete (müratõkkeseinad) rakendamisel tuleb teatud
piirkondades arvestada negatiivse visuaalse mõjuga.

Meetmeid ei seatud

Puudub

Võimalikud vibratsiooni konfliktalad sisalduvad müra
konfliktalades, eskiisil eraldi välja toodud ei ole.

Üksikutes piirkondades tuleb eelprojekti raames analüüsida
Valdavalt tegemist uue häiringuga seni märkimisväärselt
vibratsiooni vähendavate meetmete vajadust. Vibratsiooni tekke
mõjutamata piirkonnas. Samas on mõjutatud eluhooneid lõigu
vähendamine rööbastee tehnoloogiliste lahendustega (massiivne ja
(7,7 km) kohta suhteliselt vähe, suur osa lõigust kulgeb läbi
elastne tugistruktuur, siledad kontaktpinnad), vajadusel lähimate
tihedalt asustamata metsapiirkondade.
hoonete välispiirete konstruktsiooni tugevdamine.
• Trassikoridoris (kõige kriitilisem tsoon) asub 1 elu- või
ühiskondlik hoone (0,1 hoonet/km).
Pinnase kaudu leviv vibratsioon võib põhjustada läheduses asuvate
hoonete konstruktsioonide (eelkõige aknad) vibreerimist, mis on
täiendav müraallikas siseruumides.

Trassivalikul arvestati rohestruktuuride killustatuse ja
barjääriefektidega, trassilõigu valimisel konkreetseid
asukohapõhiseid meetmeid ei seatud

Raudtee rajamise ja kasutamisega ei tohi kaasneda mõju põhjavee Trassivalikul eelistati antud kriteeriumis alternatiivi, mis kulgeb
kvaliteedile.
läbi vähemate puurkaevude sanitaarkaitseala ning paremini
kaitstud põhjaveega alal.

2. KESKKONNATERVIS

2.2 Välisõhu kvaliteet

Valdavalt on müratundlikud alad klassifitseeritavad II kategooria
elamualadeks, mille puhul olemasolevate alade taotlustase on 60
dB päeval ja 50 dB öösel. Toodud välisõhu normtasemed on
lähtepunktiks leevendavate meetmete vaajduse hindamisel.

Raudtee rajamise ja kasutamisega ei tohi kaasneda
ülenormatiivset õhureostust
Trassivalikul toodi välja, et vibratsiooni osas on tegemist
suhteliselt väikse negatiivse mõjuga trassialternatiiviga.
Trassivalikul arvestati, et üksikutes piirkondades võib esineda
vibratsiooni vähendavate meetmete rakendamise vajadus
raudteele lähimate eluhoonete alal.

Meetmeid ei seata

2.3 Vibratsioon

Seni valdavalt vibratsioonist mõjutamata elukeskkond.

Vibratsiooni hindamisel lähtutakse Sotsiaalministri 17.05.2002.a.
määrusega nr 78 „Vibratsiooni piirväärtused elamutes ja
ühiskasutusega hoonetes ning vibratsiooni mõõtmise meetodid”
kehtestatud nõuetest, mille kohaselt ei tohi üldvibratsiooni
korrigeeritud kiirenduse tase olemasolevate elamute
magamisruumides ületada järgmisi väärtusi:
• päevasel ajal (07.00-23.00) - 0,0126 m/s2 (82 dB);
• öisel ajal (23.00-07.00) - 0,00883 m/s2 (79 dB).

2.4 Elektro-magnetiline mõju

Olemasolev elektromagnetkiirgus seotud olemasolevate
kiirgusallikatega (elektriliinid, raudteeside mastid, trafod)

Meetmeid ei seatud
Raudtee kasutamisega ei tohi kaasneda tervisele kahjulikku
elektromagnetkiirgust. Valguse liigset hajumist ja mõju tundlikele
liikidele ja inimestele tuleb takistada.

Meetmeid ei seatud

Elektri- ja sidesüsteemide keskkonnamõju avaldub eelkõige läbi
elektromagnetkiirguse. Raudtee elektrirajatiste mõju on uuritud
(ulatub varasemate Rootsi näidete alusel kuni 10 m kaugusele
objektidest). Mõju tervisele on paljuski ebaselge ja raskesti
leevendatav.

Tõenäoliselt ei ole elektromagnetilise mõju vähendavate meetmete
rakendamine vajalik.

3.1 Jäätmeteke ja käitlusvõimalused

Raudtee rajamisega ja kasutamisega seotud jäätmeid ei teki.

Jäätmeteke ja käitlusvõimalused on nii ehitus- kui kasutusaegselt
korraldatud selliselt, et jäärtmekogused on minimaalsed ja
jäätmekäitlus ei kahjusta inimese elukeskkonda ja olulisi
loodusväärtusi.

Meetmeid ei seatud

Meetmeid ei seatud

Puudub

Meetmeid ei seata

3.3 Õnnetuseoht

Alal riigimaanteedest Rapla-Varbola; Seli-Kogi-Alu ning Rapla
ümbersõit. lisaks kohalikud era- ja metsateed ning muu
määratlusega teed. II tsoonis ohtlik ettevõte - Saarioinen Eesti AS,
ohuala 420 m (8A-3.3-1). Looduskaitsealasid vahetult trassi
läheduses ei paikne. Tundlikest aladest Hagudi raba, mida trass
ületab.

Raudtee kasutamisega kaasnevad riskid on viidud miinimumini.
Trassil on tagatud maksimaalses ulatuses ligipääs päästeautodele,
et võimalike õnnetuste likvideerimine oleks operatiivne. Õnnetuste
tagajärgede raskus ja ulatus ei põhjusta ohtu inimeste elule,
tervisele ja varale ega pikaajalist mõju looduskeskkonnale.

Meetmeid ei seatud
Trassivalikul arvestati õnnetuseohtu suurendavate objektide
esinemist ja tagajärde ulatust ning raskusastet kolmes tsoonis: I
tsoon - trassikoridori ala 350 m (175 m mõlemale poole raudtee
keskteljest). Veeremi rööbastelt mahasõidul füüsiline oht, sh
sissesõit hoonesse. Kemikaaliõnnetuse puhul arvestatakse eriti
ohtliku alana, kus põlengust lähtuv soojuskiirgus või ülerõhk
võivad põhjustada inimeste hukkumist ja ehitiste kahjustusi.
Võimalik doominoefekti tekkimine.
II tsoon - 500 m mõlemale poole raudtee keskteljest. Arvestatakse
ohtlike veostega toimuda võiva õnnetuse ohtliku alana, kuhu
võivad ulatuda ohtlik soojuskiirgus, plahvatuse ülerõhk ja killud.
III tsoon - 1000 m mõlemale poole raudtee keskteljest.
Arvestatakse kemikaaliõnnetuse ohtliku alana, kus
kemikaalilekkest lähtuva aurupilve levikualal võib tekkida inimestel
tervisekahjustusi.

4.1 Elutingimused

Lõik 8 läbib hajusa asustusega piirkonda, paiknedes Rapla linna
lähialal.

Raudtee mõjutab inimese elutungimusi võimalikult vähe

Võrdluse etapis ei olnud võimalik elutingimuste kriteeriumi
kontekstis võimalik eelistust välja tuua, kuna alternatiivid toovad
kaasa võrreldaval määral eeldatavaid mõjusid

Meetmeid ei seatud

Mõnes asukohas möödub kavandatav raudtee olemasolevatest
majapidamistest (Sulupere küla, Kalevi küla, Alu alevik, AluMetsküla küla). Elukeskkonna kvaliteedi langus võib tuleneda
subjektiivsetest hinnangutest raudtee tajutavale lähedusele ning
objektiivsetest muutustest keskkonnas.

Mõju leevendamine toimub müra ja vaadeldavust vähendavate
meetmetega

4.2 Kohalik identiteet ja 4.4 Kogukonna
taluvusvõime

Valdavalt on tegemist maalise hajaasustatud keskkonnaga,
Kogukonnad on kohanenud raudtee olemasoluga
olemasolevad taristuobjektid on maanteed (väiksema või keskmise
liiklussagedusega kõrval- või tugimaanteed)

Võrdluse etapis ei olnud võimalik kohaliku identiteedi kriteeriumi
kontekstis võimalik eelistust välja tuua, kuna alternatiivid toovad
kaasa võrreldaval määral eeldatavaid mõjusid.

Meetmeid ei seatud

Keskkonna identiteet võib muutuda raudtee läheduses.

Mõju leevendamine toimub müra ja vaadeldavust vähendavate
meetmetega

4.3 Rahvastiku areng

Väheneva või valglinnastumise perioodil osaliselt kasvanud
elanikearvuga maapiirkonnad

Meetmeid ei seatud

Mõju leevendamine toimub müra ja vaadeldavust vähendavate
Rahvastikuprotsessid sõltuvad arengutest laiemal territooriumil.
meetmetega
Peatuse kavandamine lõigu lõunaosas Rapla vallasisese linna
läheduses võib aidata pidurdada rahvaarvu vähenemist piirkonnas

Juurdepääsud tagatakse kõigile kinnistutele

Maakonnaplaneeringus on kavandatud eritasandilised ülepääsud
Ligipääsud looduslikele aladele on tagatud, täiendavaid ületuskohti
raudteest, mis tagavad liikumisvõimaluste ja -ühenduste säilimise. ei kavandata. Meetemed 8A-5.1-1 kuni 8A-5.1-3
Raudtee piirab majapidamiste läheduses ligipääsu naaberaladele
KM 4-5 (vähene inimeste liikumine võimalik lähedal asuva
ökodukti kaudu).

3. EHITATUD KESKKOND

Maakonnaplaneeringu täpsusastmes mõju on varasemalt hinnatud Meetmeid ei seata
võrdlusetapis.

4. KOGUKONNA JÄTKUSUUTLIKKUS

Rahvaarvu suurenemine ei pöördu rahvaarvu vähenemiseks

5. JUURDEPÄÄS
5.1 Liikumis-võimalused, barjäärid

Liikumisvõimalused on tagatud kindlasti riigimaanteedel ja
enamikul kohalikel teedel. Juurdepääs tagatakse kõigile
kinnistutele

Lõik on osa pikemast alternatiivist, mille puhul kaasneks vähemal
määral liikumisbarjääride teket

5.2 Kohaliku rongiliikluse rakendamise
võimalused raudtee vaba läbilaskevõime
ulatuses

Kavandatud kiirraudtee arvestab võimaluste piires kohaliku
rongiliikluse võimaluse ja vajadustega

Lõik on osa pikemast alternatiivist. Olulist erinevust alternatiivide
vahel ei olnud võimalik välja tuua.

Mõju puudub

6. VARA
6.1 Ehitised lähinaabruses

Trassikoridoris paikneb elu- ja ühiskondlikke hooneid 1 ning kõrval- Ehitisi paikneb raudtee võimalikus mõjualas võimalikult vähe
ja tootmishooneid 5.

Lõik on osa pikemast alternatiivist, mille puhul mõju ehitistele on
eeldatavasti väiksem

6.2 Kinnistute väärtus - elamumaa

Ühekilomeetrilises koridoris paikneb 11,5 ha elamumaad.

Lõik on osa pikemast alternatiivist, mille puhul võimalik negatiivne
mõju elamumaa väärtusele on eeldatavasti väiksem

6.3 Kinnistute väärtus- muud maa
otstarbed

Trassi läheduses ei paikne olulisel määral maad, mille puhul võiks Muu sihtotstarbega kinnistute väärtus väheneb võimalikult vähe
toimuda maa turuväärtuse oluline suurenemine
(või suureneb võimalikult palju)

Elamumaa kinnistute väärtus ei vähene

Meetmeid ei seatud

Ehitisteni võib ulatuda ülenormatiivne müra või vibratsioon; vajalik Raudtee on paigutatud selliselt, et mõju ehitistele oleks
võib olla hoonete võõrandamine.
minimaalne. Võimalike mõjude leevendamine toimub müra ja
vibratsiooni levikut piiravate meetmetega, mille täpne lahendus
selgub projekteerimise etapis.
Võimalik elamumaa turuväärtuse langus võib johtuda raudteega
Mõju leevendamine toimub müra ja vaadeldavust vähendavate
kaasnevatest keskkonnahäiringutest.
meetmetega
Potentsiaalne positiivne mõju (maa väärtuse suurenemine) sõltub Planeeringus on vajalik tingimuste määratlemine, millistel
tingimustel on võimalik raudteele täiendavate peale-mahasõitude
täiendavate maha- ja pealesõitude võimaldamisest ning nende
rajamine
rajamise otstarbekusest.

Lõik on osa pikemast alternatiivist, mille võimalus maa väärtuse
suurenemiseks on eeldatavasti ulatuslikum

7. MAAKASUTUSE STRUKTUUR
7.1 Asustuse struktuur

Asustus on kohanenud raudtee olemasoluga

Muutused asustuse struktuuris sõltuvad arengutest laiemal
territooriumil
Raudtee rajamisel jääb kasutusest välja põllumajanduslik maa

Planeeringus on vajalik keskkonnatingimuste ja piirangute
kirjeldamine, mis kaasnevad raudteega külgnevale
põllumajandusmaale

7.2 Maa põllumajanduslik kasutus

Raudteerajatiste alla jääb 12,8 ha haritavat maad

Maa põllumajanduslik kasutus säilib võimalikult muutumatuna

7.3 Põllumajandus-maade terviklikkus

Lõik 8A puhul tekib viies asukohas olukord, kus raudtee tekitab
barjääri eeldatavasti tervikuna haritava maa kasutamisel

Põllumaa säilib võimalikult terviklikuna

Meetmeid ei seatud

Kaasneda võivad täiendavad kulud maa harimisel

Maakonnaplaneeringu koostamise käigus on eraldi tähelepanu
pööratud ülepääsude asjakohasele paigutamisele, vähendamaks
ligipääsude raskendamist põllumajandusmaale

7.4 Maa metsamajanduslik kasutus

Raudteerajatiste alla jääb 17,1 ha metsamaad

Maa metsamajanduslik kasutus säilib võimalikult muutumatuna

Meetmeid ei seatud

Raudtee rajamisel jääb kasutusest välja metsamaa

Planeeringus on vajalik keskkonnatingimuste ja piirangute
kirjeldamine, mis kaasnevad raudteega külgnevale metsale

7.5 Maavarad

Põhjapoolses otsas läbib trass kohaliku tähtsusega Hagudi
turbamaardla järgmisi plokke: plokid nr 3, 4 ja 6, 7, mis on
liigitatud aktiivseks tarbevaruks.

Juurdepääs ja kättesaadavus tagatakse kõigile maavaradele, kus
juurdepääs on raudtee rajamisest tulenevalt takistatud.

Maavaravaru kvaliteet ja sellele ligipääsetavus ei tohi halveneda.

Raudtee rajamisega on võimalik mõjutada maavaravaru kvaliteeti, Trassi kulgemisel üle maavara varu on vajalik projekteerimise
ligipääsetavust.
etapis leida vastavad tehnilised lahendused, et raudtee ehitus ning
kasutusetapis maavaravarude kvaliteet ning varudele
ligipääsetavus antud maardlas ei halveneks.

7.6 Taristu

Raudteetrasside ehitamisega mõjutatud alal ja selle
mõjupiirkonnas on rajatud inimese elutuegevust ja
majandustegevust toetav taristu. Näiteks haja-asustusaladel on
põllu- ja metsamaadel maadel rajatud veereziimi säilitav taristukraavid, drenaaz jne.

Risted on tagatud kõigil riigimaanteedel ja enamikul kohalikel
teedel. Juurdepääs tagatakse kõigile kinnistutele, kus juurdepääs
on raudtee rajamisest tulenevalt takistatud.

Raudteetrass läbib nii olemasoleva taristuga alasid nii tihe- kui ka Seatud meede: taristu funktsionaalsus tuleb täielikult tagada
hajaasustuses
kõikides lõikudes .

7.7 Mõju kohalikule majanduskeskkonnale

Planeeringus on vajalik tingimuste määratlemine, millistel
tingimustel on võimalik raudteele täiendavate peale-mahasõitude
rajamine

Seatud meede: taristu funktsionaalsus tuleb oskusliku
Raudtee rajamisega on võimalik mõjutada olemasolevat taristut.
projekteerimisega täielikult tagada kõikides lõikudes.
Näiteks põllu- ja metsamaadel on võimalik, et raudtee rajamisel
mõjutatakse veereziimi säilitav taristu toimimist- kraavid, drenaaz
jne.
Lõigu lõunaosas, Rapla linna läheduses on kavandatud peatuse
asukoht. Edasise arendustegevuse, sh ruumilise planeerimise
käigus võimalik ära kasutada raudtee ligipääsupotentsiaali.

8. KULTUURIKESKKOND
8.1 Kultuuri-mälestised

8.2 Kaardistamata arheoloogiapärand

Lõigu 8A trassikoridori alasse, nihutamisruumi sisse jääb
arheoloogiamälestis nr 12155: kivikalme.

Arheoloogiliselt huvipakkuvaid alasid lõigul 8A ei esine

Lähtepunktiks on eelistatud olukord, kus mälestis säilib
kahjustamata kujul algses asukohas (sh arheoloogiapärand säilib
pinnases puutumata), vaadeldavana olulistelt suundadelt.
Vaadeldavusele on pööratud tähelepanu eelkõige ehitismälestiste
puhul. Ehitismälestiste puhul on võimaliku mõjuna arvestatud ka
vibratsiooni.

Trassivalik võrdlusgrupis 7 ei lange kokku eelistusega kriteeriumis Meetmeid ei seatud
8.1, kuid lõigu 8A ulatuses olulised negatiivsed aspektid puuduvad.

Lähtepunktiks on eelistatud olukord, kus arheoloogiapärand säilib Trassivalik antud lõigul langeb kokku eelistusega kriteeriumis 8.2
pinnases kahjustamata kujul. Arheoloogiliste väljakaevamiste näol võrdlusgrupis 7.
on tegemist destruktiivse uurimismeetodiga, mis tahes-tahtmata
lõppkokkuvõttes hävitab objekti ja mille käigus läheb paratamatult
mingi osa infot ka kaduma (vt arheoloogi eetilised põhimõtted).

Meetmeid ei seatud

Kivikalme kaitsevöönd jääb raudtee teljest ca 100m kaugusele, st Planeeringu seletuskirjas seada tingimuseks arheoloogiline
mälestis ise asub väljaspool radutee ehitustöödest mõjutatavat
inspektsioon mälestise nr 12155 ümbruses raudtee ehitustöödest
ala. Seega otsene mõju mälestisele puudub, kuid ka ümbrus võib mõjutatava ala ulatuses. Meede nr 8A-8.1-1.
olla arheoloogiliselt huvipakkuv. Väärtuste leidumise korral
raudtee ehitustööde alal tuleb tagada nende säilimine, vastavalt
Muinsuskaitseseadusele.
Puudub

Ei seata

8.3 Väärtuslik maastik ja miljöö

Lõigule 8A jääb Alu ja Sikeldi miljööväärtuslikku ala ühendav
miljööväärtuslik tee

Eelistatud on olukord, kus maastik/miljööala säilib võimalikult
Trassivalik võrdlusgrupis 7 ei lange kokku eelistusega kriteeriumis Meetmeid ei seatud
terviklikult ja säilivad väärtusi moodustavad põhistruktuurid.
8.3.
Juhul, kui kaasneb häiring, on leevendava asjaoluna käsitletud
asustusest eemale ja/või metsasele alale jäämist, kuivõrd sel juhul
on muutuse nö pidevas mõjuväljas olevaid inimesi vähem.
Kattuvaid maastikuväärtusi (nt väärtmaastiku alal eraldi
määratletud väärtstruktuurid) on käsitletud koos, st ühe
väärtusena.

Miljööväärtusliku ala iseloom on täpsemalt määratlemata.
Tingimustena seletuskirjas antakse vajalik sisend järgnevatesse
Tegemist on Sikeldi mõisasüda ning Alu mõisakompleksi ühendava etappidesse, vt edasiste etappide meetmed.
miljööväärtusliku kohaliku teega. Tee läbitavus säilitatakse,
Meede nr 8A-8.3-1.
rajatakse viadukt. Mõisasüdamed jäävad raudtee ja tee ristest
vastavalt ca 450m ja 1.1km kaugusele st säilivad väärtusi
moodustavad põhistruktuurid. Mijööväärtuslikule teele viadukti
rajamist võib pidada visuaalselt eristuvaks.

8.4 Visuaalsed aspektid

Nii metsa- kui põllualad; ületab kahte väikese liiklustihedusega
kõrvalmaanteed (20141 Rapla-Varbola mnt, 20131 Seli-Koigi-Alu
mnt) ning vähese liiklusega kohalikke teid; samuti ristub Kodila
jõega, lähim majapidamine Alu-Metsküla külas ca 90 m kaugusel
maantee ja raudtee ristest, vähesed majapidamised ca 170-240m
kaugusel, majapidamiste vaated on suuremal või vähemal määral
kõrghaljastusega suletud.

Eelistatud on olukord, kus eluhoonete juurest avanevaid vaateid ei Erinevusi võrreldavate trasside vahel polnud
mõjutata. Võrdluses, kus kõikide võrreldavate trassivariantide
puhul mõjutatakse vaateid eluhoonete juurest, ei ole eelistust välja
toodud, kuivõrd tegelik visuaalse mõju olulisus sõltub
subjektiivsetest hinnangutest. Üksikute hajaasustuses paiknevate
elamute juurest avanevate vaadete muutumine võib tunnetuslikul
tasandil olla tugevam häiring kui muutus tihedas linnakeskkonnas,
kus mõjutatavaid vaatajaid on arvuliselt rohkem. Samas on
kindlasti ka tiheasustusaladel inimesi, keda tunnetuslikult häiriks
olulisel määral isegi olemasolevasse raudteekoridori lisanduv
rajatis. Eelnevast tulenevalt on eeldatud, et juhul, kui eluhoonete
juurest avanevaid vaateid mõjutatakse, kaasneb igal juhul
visuaalne häiring, sõltumata mõjutatavate vaatajate arvust.

Meetmeid ei seatud

Raudtee rajamisega kaasnev visuaalne muutus on eeldatavasti
enim tajutav Alu-Metsküla külas planeeritud viaduktist 90-240m
kaugusele jäävatel majapidamistel. Osaliselt leevendab häiringut
tõenäoliselt elamute ümber olev haljastus. Mõjutatavate elanike
kui kõige tundlikuma vaatajagrupi arvukus on väike, kuid olulise
negatiivse mõju esinemine on võimalik, sõltudes elanike
subjektiivsetest hinnangutest.
Visuaalne mõju on üheks aspektiks enamiku kultuuriväärtuste
puhul (kriteeriumi nr 8 alaktriteeriumites), samuti kogukonna
jätkusuutlikkuse (kriteeriumi nr 4 alakriteeriumites) puhul.

Müratõkked kavandada materjali, värvi jm osas maastikku
võimalikult harmoneeruvad (nt kasutada materjalidena puitu ja/või
looduskivi; müratõke varjata haljastusega vms). Läbipaistvate
müratõkete rajamisel arvestada suure hooldustarvidusega, mis
tegemata jättes võib põhjustada esteetiliselt häiriva tulemuse.
Müratõkete lahenduste valikul arvestada ka sellega, et vaade
müratõkkele on oluline samuti rongis sõitjale.
Meede nr 8A-8.4-1.

8.5 Muu kriitilise või tähelepanu vajava
iseloomuga kultuuripärand

Muu kriitilise või tähelepanu vajava iseloomuga kultuuripärandi
objektid lõigul 8A puuduvad.

Eelistatud on olukord, kus pärand säilib kahjustamata kujul algses Erinevusi võrreldavate trasside vahel polnud
asukohas. Arvestatud on eelkõige allikmaterjalides nimetatud
väärtuslike struktuuridega, st nt maaehituspärandi puhul üldjuhul
hooned ja hoov, XX sajandi arhitektuuripärandi puhul hoone või
vastavalt registris nimetatule hoonete grupp või terve asula.
Arvestatud on raudtee kaitsevööndi alasse, suurema ulatusega
väärtuste puhul ka trassikoridori nihutamisruumi sisse jäävate
objektidega (sõltuvalt üksikjuhust). Kuivõrd XX sajandi
arhitektuuripärandi objektide täpne paiknemine ei ole registri
põhjal üheselt tuvastatav, on neil juhtudel üldistatult hinnatud, et
kui antud lõigul puuduvad lammutatavad hooned ja/või trass
möödub hoonestatud aladest eemalt, siis eeldatavalt mõju
objektile puudub.

Meetmeid ei seatud

Puudub

Ei seata

8.6 Muu leevendatava iseloomuga
kultuuripärand

Lõigule 8A jääb triangulatsiooniposti alus – kolmnurk-kraav (PK
obj).

Trassivalik võrdlusgrupis 7 ei lange kokku eelistusega kriteeriumis Meetmeid ei seatud
Lähtepunktiks on eelistatud olukord, kus kõik objektid säilivad
8.6, kuid lõigu 8A ulatusesolulised negatiivsed aspektid puuduvad.
algsel kujul oma asukohas. Hinnangute andmisel pärandi
kahjustamise olulisusele on silmas peetud muuhulgas Rail Baltic
maakonnaplaneeringute eesmärki. Eesmärgi kohaselt on
trassivalikul aluseks eelkõige riigi huvid ning kohalikest huvidest
lähtutakse väljavalitud trassi osas mõjude leevendamisel ja
tasakaalustatud detailsema lahenduse väljatöötamisel. Samuti on
arvestatud leevendusvõimaluste rakendatavusega ning pärandi
registreerimisel seatud eesmärkidega (nt pärandkultuuri puhul on
eesmärgiks eelkõige teabe säilitamine).

Tingimustena seletuskirjas antakse vajalik sisend järgnevatesse
Triangulatsiooniposti alus – kolmnurk-kraav: vana geodeetiline
märk, objektist või tema esialgsest funktsionaalsusest säilinud alla etappidesse, vt edasiste etappide meetmed.
Meede nr 8A-8.6-1.
20% (pärandkultuuri andmebaasi põhjal). Raudtee rajamisega
eeldatavalt objekt hävib.

Mõju (sh kumulatiivsus)

Ehitusetapp
Meetmed

Täitmine

Mõju (sh kumulatiivsus)

Kasutusetapp
Meetmed

Täitmine

Mõju (sh kumulatiivsus)

Meetmed

Etapp

Olemasolev olukord

Taotlustase

Maakonnaplaneeringu lahendus

Trassivalik

Kriteerium
1.2 Natura 2000 võrgustiku alad

Täitmine
Trassi vahetus läheduses Rabivere LoA, ala kaitseväärtused siiski
enam kui 0,1 km kaugusel (ca 120 m kaugusel asub elupaigatüüp
91D0), võimalikku veerežiimiga seonduvat mõju hoiab ära ala ja
trassi vahel kulgev peakraav.

1.3 Suremus

Raudtee ehitamine ja kasutamine tuleb läbi viia selliselt, et nii
otsene kui kaudne oluline ebasoodne mõju Natura 2000
võrgustikku kuuluvate alade kaitse-eesmärkidele ja alade
terviklikkusele oleks välistatud.

Trassivalikul on tehtud ettepanek puhverala loomiseks nihutada
trass idasuunas.

Trassi ei ole nihutatud, Natura ala jääb vältimatu mõju 50 m
tsooni. Nihutuse teostamine vähendaks kaudsete mõjude
esinemise võimalikkust.

Populatsiooni elujõulisuse seisukohalt ei tohi raudteel, seotud
taristul ja seal toimuval liiklusel olla olulist mõju populatsiooni
elujõulisusele raudtee piirkonnas.

Meetmeid ei seatud
Trassivaliku etapis suremust kriteeriumina ei arvestatud, antud
ulatuses on see seotud kriteeriumitega elupaigakadu ja elupaikade
killustatus.

Eelprojekt

Mõju (sh kumulatiivsus)

Meetmed

Täitmine
1. LOODUSKESKKOND

Rabiver LoA kaitse-eesmärkideks olevatest elupaigatüüpidest
lähimaks on ca 120 m kaugusel leiduv siirdesoo- ja rabametsade
elupaigatüüp (91D0), mille puhul tuleb välistada otsene elupaiga
kadu. Teoreetiline mõju võib esineda loodusala piiril, trassile
lähimas osas Sootaguse peakraavi veerežiimi ja seisundi
rikkumises.

Rabivere LoA elupaikade kahjustamise vältimiseks ning kaudse
mõju leevendamiseks tagada veerežiimi ja seisundi säilimine trassi
piirkonnas, samuti tuleb vältida Sootaguse peakraavi (asub LoA
piiril) veerežiimi ja seisundi rikkumist. Konkreetsed meetmed on
rakendatvad projekteerimis etapis.

Suremuse osas on antud trassilõik suhteliselt vähese mõjuga.
Trass ristub mitmete olululiste suurimetajate liikumiskoridoridega,
kuid suurulukite osas minimeerib suremuse mõju trassi
tarastamine. Keskmise suurusega ja väikeimetajatele on rajatav
tarastus küll läbitav, mis suurendab nende loomarühmade
suremust, kuid trass ei läbi kõrge väärtusega keskmise suurusega
imetajate elupaiku. Samuti ei läbi trassilõik linnustikule olulisi
elupaiku, mille puhul tuleks rakendada erimeetmeid suremuse
vältimiseks. Trassilõik läbib mitmeid kahepaiksete olulisi elupaiku.

Maakonnaplaneeringus erimeetmeid suremuse vältimiseks ei
seata. Kahepaiksete suremuse vähendamisele aitavad kaasa
edaspidistes etappides (projekteerimine, ehitusetapp)
rakendatavad killustatuse vastased meetmed (läbipääsud jms).
Suurulukite suremust minimeerib lõigu tarastamine.

1.4 Häiringud

Häiringutundlike linnuliikide pesitsusalasid ja nende kaitseks
moodustatud alasid trassi mõjualas teadaolevalt ei esine. Keila
jõega ristumise piirkonnas on nahkhiirte toitumisala.

Meetmeid ei seatud
Häiringutundlike liikide elupaikade puhul tuleb viia müra
ehitusaegne ja kasutusaegne teke miinimumini. Kaitsealuste liikide
elupaikades tuleb saavutada müratasemeks 55dB. Raudtee
valgustus ei oma olulist mõju kaitsealustele liikidele.

Meetmeid ei seatud

Raudtee rajamise ja kasutusega on oodatav häirimine (müra,
Maakonnaplaneeringus erimeetmeid ei seata ja konkreetseid
inimtegevus) trassi läheduses, mis võib viia pesitsus/elupaiga
piirkondi ei määratleta. Linnustikuga seotud häiringute ja
kvaliteedi languseni või ka hülgamiseni. Trassilõigu vahetus
suremuse leevendamisel rakendatavaks meetmeks on olulisemate
läheduses häiringutele eriliselt tundlike linnuliikide elupaiku või
ehitustööde ajastamine. Üldine soovitus on vältida eriti
linnukaitseliselt eriti olulisi (nt lindude elupaikade kaitseks
metsamaadel trassi rajamisega seotud raietöödest kevadise
moodustatud kaitsealasid) piirkondi ei esine. Tingimata
raierahu perioodil (15. aprillist 15. juunini).
leevendamist vajavat häiringutega seotud olulist mõju oodata ei
ole. Kuna trass läbib ka loodusmaastikku (ja ristub Keila jõega, mis
on nahkhiirte lennukoridor) siis, eelkõige trassi rajamisetapis,
häiringud paratamatult kaasnevad.

1.5 Elupaikade kadu

Otseselt trassil olulist looduskaitselist väärtust omavaid elupaiku ei Raudtee rajamisega kaasnev elupaikade kadu on võimalikult väike Meetmeid ei seatud
esine, lähedal Rabivere kaitseala elupaigad. Looduslikku maakatte ja seotud vähemväärtuslike elupaikadega, ajutiselt (ehitusaegselt)
avalduv mõju on võimalikult kiirelt taastuv.
otsene kadu u 42 ha, valdavalt okas- ja segametsad. Trassilõik
kulgeb võrdlemisi mitmekesisel maastikul - lõik läbib vahelduvalt
põllumajanduslikke ja metsaalasid, ristudes sealjuures ka Keila
jõega, mis on nahkhiirte lennu- ja toitumisala. Vastavalt Corine
maakattetüpoloogiale on trassilõigu 50 m laiuses otsese ja
vältimatu negatiivse mõju tsoonis järgmine maakate: niisutusega
haritav maa- 36 ha, karjamaa- 8 ha, põllumajanduslik maa 3 ha,
kompleksmaaviljelus- 3 ha, heitlehised metsad - 6 ha, okasmetsad
- 21 ha, segametsad - 14 ha.

Meetmeid ei seatud

Raudtee rajamine on igal juhul negatiivse mõjuga looduslikele
Meetmeid ei rakendata.
elupaikadele, kuna selle rajamisel trassile ja selle lähiümbrusesse
jäävad elupaigad paratamatult hävinevad. Kuna antud juhul trassil
ning selle läheduses olulist looduslikku väärtust omavad elupaigad
puuduvad, siis puudub vajadus leevendavate meetmete
rakendamise järele

1.6 Elupaikade killustumine (sh
barjääriefektid)

Trass ristub 3 korral maakondliku taseme suure rohekoridoriga
(T8). Vastavalt eksperthinnangule on määratletud trassil suur- ja
väikeimetejate liikumiskoridoriga ristumine lõigu alguses Kõnnu
raba piirkonnas, Keila jõe ja sellest kirdesse jäävate metsade
piirkonnas ning ka lõigu kesk ja lõpuosas puistutes. Lisaks ristub
trass nahkhiirte toitumisalade ja lennukoridoridega Keila jõe
koridoris ja selle äärsetel puisniitudel.

Elupaikade killustumise mõju populatsioonide elujõulisusele on nii
lühi kui ka pikaajalises perspektiivis väike.

Meetmeid ei seatud

Tarastatud raudteekoridor on tõkkeks, mis võib killustada
erinevate loomaliikide elupaiku kui killustada ka
elupaigakomplekse. Raudtee negatiivne mõju võib avalduda nii
reaalse füüsilise tõkkena - kui raudtee täies ulatuses tarastada,
lõigatakse läbi maismaaimetajate liikumisteed, raudtee muldkeha
on füüsiliseks takistuseks kahepaiksetele ja roomajatele,
ebaõnnestunud lahendused võivad takistada vee-elustiku ja
poolveeliste liikide levikut. Antud trassilõigu puhul on mitmes
kohas tegemist suurimetajate liikumiskoridoride lõikamisega ning
ka Keila jõe piirkonnas väike- ja keskmise suurusega imetajate
elupaikade killustamisega.

1.7 Mõju põhjavee kvaliteedile

Põhjavesi paikneb lõhelistes ja karstunud lubjakivides ja
dolomiitides. Põhjavesi on trassi alal peamiselt nõrgalt kaitstud,
väiksemates lõikudes ka keskmiselt kaitstud või kaitsmata.

Raudtee rajamise ja kasutamisega ei tohi kaasneda mõju põhjavee Trassivalikul eelistati antud kriteeriumis alternatiivi, mis kulgeb
kvaliteedile.
läbi vähemate puurkaevude sanitaarkaitseala ning paremini
kaitstud põhjaveega alal. Konkreetseid meetmeid trassivaliku
etapis ei seatud.

1.8 Mõju pinnavee kvaliteedile ja
liikumisele

Kogu trassilõik asub Keila jõe valgalal. Trass ristub selle põhjaosas Raudtee rajamise ja kasutamisega seotud mõju piirkonna
veerežiimile on neutraalne. Maaparandussüsteemid taastatakse
kanaliseeritud Võiba ojaga, mis voolab ca 250 m lõigul vahetult
trassiga paralleelselt selle kaitsevööndi piiril ja kanaliseeritud Siimu senises funktsionaalsuses.
kraaviga. Trassi keskosas toimub ristumine Kivisilla ojaga ja
lõunaosas Sootaguse peakraaviga, mis on samuti tehissängides ja
olulist looduskaitselist väärtust ei oma. Lõunaosas ristub trass
Keila jõega, mis on ristumisel looduslikus sängis ja
looduskaitseliselt väärtuslik veekogu. Trassi lõunaosa kulgeb ca
300 m lõigul Koigi raba ja Rabivere loodusala lähedal. Olulisi
seisuveekogusid või teisi veeobjekte trassipiirkonnas ei esine.
Trass jääb valdavalt liivase lähtekivimiga (ajutiselt liigniiskete)
muldade levikualale ning mitmete riigi poolt korrashoitavate
maaparandussüsteemide alale.

1.9 Mõju pinnasele ja reljeefile

Nii trassivalikul kui ka tehniliste lahenduste valikul eelistatakse
Maapinna reljeef trassi alal on tasane, nõrgalt lainjas. Maapinna
lahendusi, mis mõjutavad pinnast ja reljeefi võimalikult vähe.
üldine langus on põhjasuunas – lõunapoolses osas on maapinna
absoluutkõrgused enamasti üle 60 m, põhjapoolses osas aga
enamasti vahemikus 50-60 m. Enamus vaadeldavast trassist
paikneb ordoviitsiumi platoo abrasioonitasandikul, trassi
lõunapoolne osa jääb siluri platoo abrasioonitasandikule.
Pinnakatte paksus on trassi alal enamasti alla 10 m, lõunapoolses
kuni 20 m. Pinnakattesetete all avanevad siluri ja ordoviitsiumi
lubjakivid ja dolomiidid, milles võib esineda karsti.
Enamus trassist paikneb jääjärveliste liivade levikualal, lühemate
lõikudena läbib trass moreeni ja õhukese pinnakattega alasid ning
jääjõeliste liivade, jääjärveliste liiv- ja savipinnaste ning turba
levikualasid.

2.1 Müra

Üks ristumine märkimisväärse liikluskoormusega III klassi
riigimaanteega (Tallinn - Rapla - Türi, 2014 a AKÖL ca 5000),
samuti ristumine olemasoleva Tallinn-Rapla raudteelõiguga
(valdavalt reisirongiliiklus). Suur osa lõigust kulgeb seni mürast
mõjutamata elukeskkonnas.

Trassivalikul arvestati rohestruktuuride killustatuse ja
barjääriefektidega, trassilõigu valimisel konkreetseid
asukohapõhiseid Meetmeid ei seatud

Suurulukite elupaikade ja liikumisteed killustatuse vähendamiseks
näeb Maakonnaplaneering ette ökoduktide rajamise nelja kohta
trassilõigule (km 3,2; 8,8; 15,1; 18,2) ning lisaks on vajalik rajada
Keila jõe ristumisel väikeulukite läbipääsuks sobilikud silla
kallasrajad (km 5,9)- silla kallasradade laius 2 m, kõrgus 2 m, mis
peab tagama läbipääsu poolveelistele ja keskmise suurusega
loomadele. Konkreetsed meetmed kahepaiksete elupaikade
killustatuse vähendamiseks on rakendatavad projekti järgmistes
etappides (projekteerimine/kasutusetapp) kahepaiksete oluliste
elupaikade ja vooluveekogude piirkondades.
Meetmed nr 16A-1.6-1 kuni 16A-1.6-5.

Meede nr 16A-1.7-1.

Trassivaliku puhul on eeltingimuseks seatud, et raudtee rajamisel Meetmega tuleb arvestada eelprojekti koostamisel
peab olema tagatud trassiäärsetel aladel praeguse veerežiimi
säilimine, sh MPS-ide toimimine, kaitstavatel aladel ei tohi toimuda
veerežiimi muutmist (ka kuivendamist). Vooluveekogudega
ristumisel peab säilima veekogude soodne seisund.

Eelkõige lõigu lõunaosas Koigi (Seli-Koigi) raba äärealade
soomuldade levikualal võib ebaõnnestunud tehnilise lahendusega
kaasneda ebasoovitavaid muutusi pinna- ja pinnasevee tasemes
ning äravoolurežiimis, mis võib omakorda mõjutada nii metsamaa
metsanduslikku kasutust kui muuta looduslike koosluste struktuuri
ja seeläbi mõjutada elurikkust. Raudtee ristumisel
vooluveekogudega võib ebaõnnestunud projektlahenduste puhul
tekkida negatiivseid suundumusi nii veekogude
hüdromorfoloogilises seisundis (sh voolurežiim, voolukiirus,
veekogu morfoloogia) kui vee-eelustiku liikumisvõimalustes).

Trassivalikul arvestati, et teatud piirkondades tuleb ette näha
mürakaitsemeetmed müratõkete või muldvallide näol, meetmete
rakendamisel on võimalik tagada head elutingimused ehk
tervisekaitsenormidele vastav müratase elupiirkondades.

Eskiisile on kantud võimalikud müra konfliktalad, kus tuleb ette
näha mürakaitsemeetmed.

Teatud piirkondades tuleb ette näha mürakaitsemeetmed
Valdavalt on tegemist uue häiringuga seni märkimisväärsest
müratõkete või muldvallide näol, meetmete maht lõigu kohta on
mürast mõjutama piirkonnas, kohati on siiski märgatav ka
küllaltki suur: müratõkkeseinte/vallide koondpikkus on
maanteemüra ning olemasolev raudteemüra foon. Mürast
suurusjärgus ca 7000-8000 m.
mõjutatud eluhooneid on lõigu (ca 18,3 km) kohta suhteliselt
Meetmete rakendamisel on võimalik tagada head elutingimused
palju, kuna läbitakse Mälivere ja Pirgu külasid ning möödutakse
ehk tervisekaitsenormidele vastav müratase elupiirkondades.
Kohila alevist.
Meetmed 16A-2.1-1 kuni 16A-2.1-18.
• Trassikoridoris (kõige kriitilisem tsoon) asub 24 elu- või
ühiskondlikku hoonet (1,3 hoonet/km),
• 500 m raadiuses asub 139 elu- või ühiskondlikku hoonet (ca 7,6
hoonet/km),
• 1 km raadiuses asub 741 eluhoonet (40 hoonet/km).
Leevendusmeetmete (müratõkkeseinad) rakendamisel tuleb teatud
piirkondades arvestada negatiivse visuaalse mõjuga.

Trassivalikul arvestati, et teatud piirkondades võib esineda
vibratsiooni vähendavate meetmete rakendamise vajadus
raudteele lähimate eluhoonete alal.

Võimalikud vibratsiooni konfliktalad sisalduvad müra
konfliktalades, eskiisil eraldi välja toodud ei ole.

Vibratsiooni tekke vähendamine rööbastee tehnoloogiliste
Valdavalt tegemist uue häiringuga seni märkimisväärselt
lahendustega (massiivne ja elastne tugistruktuur, siledad
mõjutamata piirkonnas.
kontaktpinnad),
• Trassikoridoris (kõige kriitilisem tsoon) asub 24 elu- või
vajadusel lähimate hoonete välispiirete konstruktsiooni
ühiskondlikku hoonet (1,3 hoonet/km).
Pinnase kaudu leviv vibratsioon võib põhjustada läheduses asuvate tugevdamine.
hoonete konstruktsioonide (eelkõige aknad) vibreerimist, mis on
täiendav müraallikas siseruumides.

Tagada trassile- ja selle vahetusse lähedusse jäävate
maaparandussüsteemide toimimine (piisava arvu ja suurusega
veejuhtmete viimine läbi raudteetammi), sellisena et trassi
rajamisega ei kaasneks muudatusi olemasolevas pinna- ja
pinnasevee tasemes ja liikumisstruktuurides. Ka varasemalt
kuivendamata liigniisketes kohtades tuleb tagada pinnasevee
liikumine läbi mulde. Loodusobjektide piirkonnas tuleb tagada, et
kuivendussüsteemide ümberehitusel või nende trassist läbiviimisel
ei kaasneks ka täiendav kuivendamine. Täpsemad potentsiaalsed
mõjutatavad alad sõltuvad mulde ning sellega seotud rajatiste
(kraavid) tehnilistest lahendustest ning olemasolevast
kuivendusvõrgust, mõju veerežiimile tuleb täpsustada eelprojekti
koostamise, kaasa arvatud sellega seotud uuringute raames.
Vooluveekogudega ristumisel tuleb valida tehnilised lahendused,
millega muudetakse inimaalselt veekogu morfoloogilist seisundit.

2. KESKKONNATERVIS

2.2 Välisõhu kvaliteet

Valdavalt on müratundlikud alad klassifitseeritavad II kategooria
elamualadeks, mille puhul olemasolevate alade taotlustase on 60
dB päeval ja 50 dB öösel. Toodud välisõhu normtasemed on
lähtepunktiks leevendavate meetmete vaajduse hindamisel.

Raudtee rajamise ja kasutamisega ei tohi kaasneda
ülenormatiivset õhureostust

2.3 Vibratsioon

Seni valdavalt vibratsioonist mõjutamata elukeskkond.

Vibratsiooni hindamisel lähtutakse Sotsiaalministri 17.05.2002.a.
määrusega nr 78 „Vibratsiooni piirväärtused elamutes ja
ühiskasutusega hoonetes ning vibratsiooni mõõtmise meetodid”
kehtestatud nõuetest, mille kohaselt ei tohi üldvibratsiooni
korrigeeritud kiirenduse tase olemasolevate elamute
magamisruumides ületada järgmisi väärtusi:
• päevasel ajal (07.00-23.00) - 0,0126 m/s2 (82 dB);
• öisel ajal (23.00-07.00) - 0,00883 m/s2 (79 dB).

2.4 Elektro-magnetiline mõju

Olemasolev elektromagnetkiirgus seotud olemasolevate
kiirgusallikatega (elektriliinid, raudteeside mastid, trafod)

Meetmeid ei seatud
Raudtee kasutamisega ei tohi kaasneda tervisele kahjulikku
elektromagnetkiirgust. Valguse liigset hajumist ja mõju tundlikele
liikidele ja inimestele tuleb takistada.

Meetmeid ei seatud

Elektri- ja sidesüsteemide keskkonnamõju avaldub eelkõige läbi
elektromagnetkiirguse. Raudtee elektrirajatiste mõju on uuritud
(ulatub varasemate Rootsi näidete alusel kuni 10 m kaugusele
objektidest). Mõju tervisele on paljuski ebaselge ja raskesti
leevendatav.

Tõenäoliselt ei ole elektromagnetilise mõju vähendavate meetmete
rakendamine vajalik.

3.1 Jäätmeteke ja käitlusvõimalused

Raudtee rajamisega ja kasutamisega seotud jäätmeid ei teki.

Jäätmeteke ja käitlusvõimalused on nii ehitus- kui kasutusaegselt
korraldatud selliselt, et jäärtmekogused on minimaalsed ja
jäätmekäitlus ei kahjusta inimese elukeskkonda ja olulisi
loodusväärtusi.

Meetmeid ei seatud

Meetmeid ei seatud

Puudub

Meetmeid ei seata

3.3 Õnnetuseoht

Vaadeldaval alal valdavalt väiksema liiklussagedusega kohalikud
era- ja metsateed ning muu määratlusega teed. Tugimaanteedest
olulisem põhja-lõunasuunaliselt kulgev Tallinn-Rapla-Türi mnt.
Lisaks olemasolev raudtee. Kahetasandilisi ristumisi ei ole.
Ohtlikud ettevõtted ja looduskaitsealad puuduvad. Tundlikest
aladest Keila jõgi, Sootaguse pkr, Kivisilla oja, Siimu kr, Võiba oja.

Raudtee kasutamisega kaasnevad riskid on viidud miinimumini.
Trassil on tagatud maksimaalses ulatuses ligipääs päästeautodele,
et võimalike õnnetuste likvideerimine oleks operatiivne. Õnnetuste
tagajärgede raskus ja ulatus ei põhjusta ohtu inimeste elule,
tervisele ja varale ega pikaajalist mõju looduskeskkonnale.

Trassivalikul arvestati õnnetuseohtu suurendavate objektide
Meetmeid ei seatud
esinemist ja tagajärde ulatust ning raskusastet kolmes tsoonis: I
tsoon - trassikoridori ala 350 m (175 m mõlemale poole raudtee
keskteljest). Veeremi rööbastelt mahasõidul füüsiline oht, sh
sissesõit hoonesse. Kemikaaliõnnetuse puhul arvestatakse eriti
ohtliku alana, kus põlengust lähtuv soojuskiirgus või ülerõhk
võivad põhjustada inimeste hukkumist ja ehitiste kahjustusi.
Võimalik doominoefekti tekkimine.
II tsoon - 500 m mõlemale poole raudtee keskteljest. Arvestatakse
ohtlike veostega toimuda võiva õnnetuse ohtliku alana, kuhu
võivad ulatuda ohtlik soojuskiirgus, plahvatuse ülerõhk ja killud.
III tsoon - 1000 m mõlemale poole raudtee keskteljest.
Arvestatakse kemikaaliõnnetuse ohtliku alana, kus
kemikaalilekkest lähtuva aurupilve levikualal võib tekkida inimestel
tervisekahjustusi.

Maakonnaplaneeringu täpsusastmes mõju on varasemalt hinnatud Meetmeid ei seata
võrdlusetapis.

4.1 Elutingimused

Lõik 16A läbib hajusa asustusega piirkonda.

Raudtee mõjutab inimese elutungimusi võimalikult vähe

16A vs 16D kontekstis ei olnud ühest eelistust võimalik anda, kuna Meetmeid ei seatud
mõlemad alternatiivid läbisid külatervikuid

Mõnes asukohas möödub kavandatav raudtee olemasolevatest
Mõju leevendamine toimub müra ja vaadeldavust vähendavate
majapidamistest (Kuku küla, Röa küla, Mälivere küla, Loone
meetmetega
hajaküla, Salutaguse küla, Urge küla) Elukeskkonna kvaliteedi
langus võib tuleneda subjektiivsetest hinnangutest raudtee
tajutavale lähedusele ning objektiivsetest muutustest keskkonnas.

4.2 Kohalik identiteet ja 4.4 Kogukonna
taluvusvõime

Valdavalt on tegemist maalise hajaasustatud keskkonnaga,
olemasolevad taristuobjektid on maanteed (väiksema
liiklussagedusega kõrval- või tugimaanteed)

Kogukonnad on kohanenud raudtee olemasoluga

16A vs 16D kontekstis ei olnud ühest eelistust võimalik anda, kuna Meetmeid ei seatud
mõlemad alternatiivid läbisid külatervikuid

Keskkonna identiteet võib muutuda raudtee läheduses.

Mõju leevendamine toimub müra ja vaadeldavust vähendavate
meetmetega

4.3 Rahvastiku areng

Valglinnastumise perioodil vähesel määral suurenenud
rahvaarvuga piirkonnad

Rahvaarvu suurenemine ei pöördu rahvaarvu vähenemiseks

Meetmeid ei seatud

Rahvastikuprotsessid sõltuvad arengutest laiemal territooriumil

Mõju leevendamine toimub müra ja vaadeldavust vähendavate
meetmetega

Juurdepääsud tagatakse kõigile kinnistutele

Maakonnaplaneeringus on kavandatud eritasandilised ülepääsud
Ülepääsud on maakonnaplaneeringuga kavandatud. Meetmed 16Araudteest, mis tagavad liikumisvõimaluste ja -ühenduste säilimise. 5.1-1 kuni 16A-5.1-12.
Raudtee pikendab majapidamiste läheduses ligipääsu naabruse
looduslikele aladele Röa külas, Mälivere külas, Loone külas,
Salutaguse külas, Urge külas,

3. EHITATUD KESKKOND

4. KOGUKONNA JÄTKUSUUTLIKKUS

5. JUURDEPÄÄS
5.1 Liikumis-võimalused, barjäärid

Liikumisvõimalused on tagatud kindlasti riigimaanteedel ja
enamikul kohalikel teedel. Juurdepääs tagatakse kõigile
kinnistutele

Lõik on osa pikemast alternatiivist. Olulist erinevust ei olnud
alternatiivide vahel võimalik välja tuua, kuna mõlema
realiseerimisel kaasneks võrreldaval määral liikumisbarjääride
teket

5.2 Kohaliku rongiliikluse rakendamise
võimalused raudtee vaba läbilaskevõime
ulatuses

Kavandatud kiirraudtee arvestab võimaluste piires kohaliku
rongiliikluse võimaluse ja vajadustega

Lõik on osa pikemast alternatiivist, mille puhul võimalik kohalik
reisirongiliiklus oleks ilmselt otstarbekam välja arendada.

Kohaliku reisirongiliikluse korraldamine sõltub edasistest
Lõigu puhul võib perspektiivis osutuda otstarbekaks kohaliku
reisirongiliikluse välja arendamine, rajades peatuse Kohila aleviku transpordipoliitilistest otsustest
lähedusse.
6. VARA
Meetmeid ei seatud

Ehitisteni võib ulatuda ülenormatiivne müra või vibratsioon; vajalik Raudtee on paigutatud selliselt, et mõju ehitistele oleks
võib olla hoonete võõrandamine.
minimaalne. Võimalike mõjude leevendamine toimub müra ja
vibratsiooni levikut piiravate meetmetega, mille täpne lahendus
selgub projekteerimise etapis.

6.1 Ehitised lähinaabruses

Trassikoridoris paikneb elu- ja ühiskondlikke hooneid 24 ning
kõrval- ja tootmishooneid 38.

Ehitisi paikneb raudtee võimalikus mõjualas võimalikult vähe

Lõik on osa pikemast alternatiivist. Olulist erinevust ei olnud
alternatiivide vahel võimalik välja tuua

6.2 Kinnistute väärtus - elamumaa

Ühekilomeetrilises koridoris paikneb 75,9 ha elamumaad.

Elamumaa kinnistute väärtus ei vähene

Lõik on osa pikemast alternatiivist. Olulist erinevust ei olnud
alternatiivide vahel võimalik välja tuua

Võimalik elamumaa turuväärtuse langus võib johtuda raudteega
kaasnevatest keskkonnahäiringutest.

6.3 Kinnistute väärtus- muud maa
otstarbed

Trassi läheduses ei paikne olulisel määral maad, mille puhul võiks Muu sihtotstarbega kinnistute väärtus väheneb võimalikult vähe
toimuda maa turuväärtuse oluline suurenemine
(või suureneb võimalikult palju)

Lõik on osa pikemast alternatiivist, mille puhul võimalus maa
väärtuse suurenemiseks on eeldatavasti ulatuslikum

Potentsiaalne positiivne mõju (maa väärtuse suurenemine) sõltub Planeeringus on vajalik tingimuste määratlemine, millistel
tingimustel on võimalik raudteele täiendavate peale-mahasõitude
täiendavate maha- ja pealesõitude võimaldamisest ning nende
rajamine
rajamise otstarbekusest.

Mõju leevendamine toimub müra ja vaadeldavust vähendavate
meetmetega

7. MAAKASUTUSE STRUKTUUR
7.1 Asustuse struktuur

Asustus on kohanenud raudtee olemasoluga

Muutused asustuse struktuuris sõltuvad arengutest laiemal
territooriumil

Maa põllumajanduslik kasutus säilib võimalikult muutumatuna

Raudtee rajamisel jääb kasutusest välja põllumajanduslik maa

Planeeringus on vajalik keskkonnatingimuste ja piirangute
kirjeldamine, mis kaasnevad raudteega külgnevale
põllumajandusmaale

7.2 Maa põllumajanduslik kasutus

Raudteerajatiste alla jääb 40,2 ha haritavat maad

7.3 Põllumajandus-maade terviklikkus

Lõik 16A puhul tekib kuues asukohas olukord, kus raudtee tekitab Põllumaa säilib võimalikult terviklikuna
barjääri eeldatavasti tervikuna haritava maa kasutamisel

Meetmeid ei seatud

Kaasneda võivad täiendavad kulud maa harimisel

Maakonnaplaneeringu koostamise käigus on eraldi tähelepanu
pööratud ülepääsude asjakohasele paigutamisele, vähendamaks
ligipääsude raskendamist põllumajandusmaale

7.4 Maa metsamajanduslik kasutus

Raudteerajatiste alla jääb 30,2 ha metsamaad

Meetmeid ei seatud

Raudtee rajamisel jääb kasutusest välja metsamaa

Planeeringus on vajalik keskkonnatingimuste ja piirangute
kirjeldamine, mis kaasnevad raudteega külgnevale metsale

7.5 Maavarad

Trass läbib kohaliku tähtsusega Hagudi turbamaardla blokki nr 10. Juurdepääs ja kättesaadavus tagatakse kõigile maavaradele, kus
juurdepääs on raudtee rajamisest tulenevalt takistatud.

Meetmeid ei seatud

Raudtee rajamisega mõjutatakse tõenäoliselt maavaravaru
kvaliteeti ja ligipääsetavust.

7.6 Taristu

Raudteetrasside ehitamisega mõjutatud alal ja selle
mõjupiirkonnas on rajatud inimese elutuegevust ja
majandustegevust toetav taristu. Näiteks haja-asustusaladel on
põllu- ja metsamaadel maadel rajatud veereziimi säilitav taristukraavid, drenaaz jne.

Risted on tagatud kõigil riigimaanteedel ja enamikul kohalikel
teedel. Juurdepääs tagatakse kõigile kinnistutele, kus juurdepääs
on raudtee rajamisest tulenevalt takistatud.

Raudteetrass läbib nii olemasoleva taristuga alasid nii tihe- kui ka
hajaasustuses

Trassi kulgemisel üle maavara varu on vajalik projekteerimise
etapis leida vastavad tehnilised lahendused, et raudtee ehitus ning
kasutusetapis maavaravarude kvaliteet ning varudele
ligipääsetavus antud maardlas ei halveneks.
Seatud meede: taristu funktsionaalsus tuleb oskusliku
projekteerimisega täielikult tagada kõikides lõikudes.

8.1 Kultuuri-mälestised

Kultuurimälestisi lõigul 16A ei esine

Lähtepunktiks on eelistatud olukord, kus mälestis säilib
kahjustamata kujul algses asukohas (sh arheoloogiapärand säilib
pinnases puutumata), vaadeldavana olulistelt suundadelt.
Vaadeldavusele on pööratud tähelepanu eelkõige ehitismälestiste
puhul. Ehitismälestiste puhul on võimaliku mõjuna arvestatud ka
vibratsiooni.

Trassivalik antud lõigul langeb kokku eelistusega kriteeriumis 8.1
võrdlusgrupis 12.

Meetmeid ei seatud

Puudub

Ei seata

8.2 Kaardistamata arheoloogiapärand

Arheoloogiliselt huvipakkuvaid alasid lõigul 16A ei esine

Lähtepunktiks on eelistatud olukord, kus arheoloogiapärand säilib Trassivalik antud lõigul langeb kokku eelistusega kriteeriumis 8.2
pinnases kahjustamata kujul. Arheoloogiliste väljakaevamiste näol võrdlusgrupis 12.
on tegemist destruktiivse uurimismeetodiga, mis tahes-tahtmata
lõppkokkuvõttes hävitab objekti ja mille käigus läheb paratamatult
mingi osa infot ka kaduma (vt arheoloogi eetilised põhimõtted).

Meetmeid ei seatud

Puudub

Ei seata

8.3 Väärtuslik maastik ja miljöö

Lõik 16A läbib Keila jõe väärtusliku maastiku servaala
(maakondliku/potentsiaalse riikliku tähtsusega).

Trassivalik antud lõigul langeb kokku eelistusega kriteeriumis 8.3
Eelistatud on olukord, kus maastik/miljööala säilib võimalikult
võrdlusgrupis 12.
terviklikult ja säilivad väärtusi moodustavad põhistruktuurid.
Juhul, kui kaasneb häiring, on leevendava asjaoluna käsitletud
asustusest eemale ja/või metsasele alale jäämist, kuivõrd sel juhul
on muutuse nö pidevas mõjuväljas olevaid inimesi vähem.
Kattuvaid maastikuväärtusi (nt väärtmaastiku alal eraldi
määratletud väärtstruktuurid) on käsitletud koos, st ühe
väärtusena.

Meetmeid ei seatud

Vastavalt maakonnaplaneeringu teemaplaneeringule moodustab
Tingimustena seletuskirjas antakse vajalik sisend järgnevatesse
Keila jõgi pärast Atla jõega ühinemist
etappidesse, vt edasiste etappide meetmed.
maalilise, suhteliselt sügava ja järsuveerulise oru. Ümberkaudne
Meede nr 16A-8.3-1
maastik on soodne põlluharimiseks ning seetõttu on seal ka palju
mõisaid. Säilimise soovitusena on välja toodud Keila jõele
suunatud vaadete avamine ja säilitamine. Mõisaansamblite
hoonete
seisundi parandamine ja nende ümbruse heakorrastamine. Lohu
Jaanilinna parem
eksponeerimine turistidele. Mõisaalad jäävad raudteetrassist
kaugemale, Keila jõe ületuskohale raudteesilla rajamist võib pidada
visuaalselt eristuvaks, kuid koridori rajamisega terviku suhtes ei
ole eeldatavalt siiski tegemist kriitilise, kogu väärtust kaotava
muudatusega.

8.4 Visuaalsed aspektid

Nii metsasel kui lagedal alal; Kuku külas asub raudtee ja HagudiKodila maantee ristest ca 220 m ja 315 m kaugusel majapidamine
lagedal põllualal ning mõned majapidamised ristest põhjasuunas
minimaalselt ca 130 m kaugusel raduteeteljest; majapidamiste
grupp asub ka Röa külas planeeritud raudtee ja olemasoleva
Tallinn-Rapla raudtee ristumise lähedal, kuid seal on elamud
puhverdatud olemasoleva kõrghaljastusega. Keila jõe ja raudtee
ristumise lähedale jäävad mitmed majapidamised, kus lähim neist
jääb kavandatava raudtee kaitsevööndi piirile. Kohaliku Sihi teega
ristumisest ca 150 m idasuunas asub lagedal põllul majapidamine
ning Loone külas raudtee ja kohaliku tee ristest 200 m kaugusel
kõrghaljastusega puhverdatud ning 300 m kaugusel
õuehaljastusega majapidamine. Samuti jäävad mõned
majapidamised raudteelõigust, mis asetseb Prillimäe aleviku ja
Kohila alevi vahel Urge külas, ca 100-200 m kaugusele olles
suuremal või vähemal määral kõrghaljastusega puhverdatud.
Raudtee ristub vähes liiklusega kõrvalmaanteega (20113 HagudiKodila), Tallinn-Rapla raudteega, kahes kohas keskmise
liiklussagedusega tugimaanteega (15 Tallinn-Rapla-Türi) ja
mitmete kohalike teedega; ristub Sootaguse peakraavi ja Keila
jõega, kuhu on kavandatud raudteesillad. Samuti ristub Kivisilla ja
Võibla ojaga ning Siimu kraaviga.

Eelistatud on olukord, kus eluhoonete juurest avanevaid vaateid ei Võrdlusgrupis 12 võrreldavate trasside puhul eelistus puudus.
mõjutata. Võrdluses, kus kõikide võrreldavate trassivariantide
puhul mõjutatakse vaateid eluhoonete juurest, ei ole eelistust välja
toodud, kuivõrd tegelik visuaalse mõju olulisus sõltub
subjektiivsetest hinnangutest. Üksikute hajaasustuses paiknevate
elamute juurest avanevate vaadete muutumine võib tunnetuslikul
tasandil olla tugevam häiring kui muutus tihedas linnakeskkonnas,
kus mõjutatavaid vaatajaid on arvuliselt rohkem. Samas on
kindlasti ka tiheasustusaladel inimesi, keda tunnetuslikult häiriks
olulisel määral isegi olemasolevasse raudteekoridori lisanduv
rajatis. Eelnevast tulenevalt on eeldatud, et juhul, kui eluhoonete
juurest avanevaid vaateid mõjutatakse, kaasneb igal juhul
visuaalne häiring, sõltumata mõjutatavate vaatajate arvust.

Meetmeid ei seatud

Raudtee rajamisega kaasnev visuaalne muutus on eeldatavasti
Müratõkked kavandada materjali, värvi jm osas maastikku
võimalikult harmoneeruvad (nt kasutada materjalidena puitu ja/või
selgelt tajutav Kuku külas, Loone külas ning Urge külas asuvatel
looduskivi; müratõke varjata haljastusega vms). Läbipaistvate
majapidamistel, mis asuvad lagedal alal; visuaalset muutust
müratõkete rajamisel arvestada suure hooldustarvidusega, mis
lisavad ka uued juurdepääsuteed. Samuti on sarnane visuaalne
tegemata jättes võib põhjustada esteetiliselt häiriva tulemuse.
muutus eeldatavalt teistel lagedal alal asuvatel majapidamistel.
Osaliselt leevendab häiringut tõenäoliselt vahetult elamute ümber Müratõkete lahenduste valikul arvestada ka sellega, et vaade
müratõkkele on oluline samuti rongis sõitjale.
olev haljastus. Samuti on eeldatavalt visuaalne muutus tajutav
Meetmed nr 16A-8.4-1 kuni 16A-8.4-4.
Keila jõe ja raudtee riste lähedale jäävatel majapidamistel.
Mõjutatavate elanike kui kõige tundlikuma vaatajagrupi arvukus on
väike, kuid olulise negatiivse mõju esinemine on võimalik, sõltudes
elanike subjektiivsetest hinnangutest. Visuaalne mõju on üheks
aspektiks enamiku kultuuriväärtuste puhul (kriteeriumi nr 8
alaktriteeriumites), samuti kogukonna jätkusuutlikkuse
(kriteeriumi nr 4 alakriteeriumites) puhul.

8.5 Muu kriitilise või tähelepanu vajava
iseloomuga kultuuripärand

Muu kriitilise või tähelepanu vajava iseloomuga kultuuripärandi
objektid lõigul 16A puuduvad.

Eelistatud on olukord, kus pärand säilib kahjustamata kujul algses Võrdlusgrupis 12 võrreldavate trasside puhul eelistus puudus.
asukohas. Arvestatud on eelkõige allikmaterjalides nimetatud
väärtuslike struktuuridega, st nt maaehituspärandi puhul üldjuhul
hooned ja hoov, XX sajandi arhitektuuripärandi puhul hoone või
vastavalt registris nimetatule hoonete grupp või terve asula.
Arvestatud on raudtee kaitsevööndi alasse, suurema ulatusega
väärtuste puhul ka trassikoridori nihutamisruumi sisse jäävate
objektidega (sõltuvalt üksikjuhust). Kuivõrd XX sajandi
arhitektuuripärandi objektide täpne paiknemine ei ole registri
põhjal üheselt tuvastatav, on neil juhtudel üldistatult hinnatud, et
kui antud lõigul puuduvad lammutatavad hooned ja/või trass
möödub hoonestatud aladest eemalt, siis eeldatavalt mõju
objektile puudub.
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Puudub

8.6 Muu leevendatava iseloomuga
kultuuripärand

Lõik 16A kattub väheses ulatuses väärtusliku
Lähtepunktiks on eelistatud olukord, kus kõik objektid säilivad
Trassivalik antud lõigul langeb kokku eelistusega kriteeriumis 8.6
maastikustruktuuriga Röa külas (loodenurk). Lõigu
algsel kujul oma asukohas. Hinnangute andmisel pärandi
võrdlusgrupis 12.
nihutamisruumi jääb ca 45 m kaugusele raudteeteljest Röa
kahjustamise olulisusele on silmas peetud muuhulgas Rail Baltic
paemurd (PK obj) ning ca 65 m kaugusele teljest Kerisahju seinad maakonnaplaneeringute eesmärki. Eesmärgi kohaselt on
(PK obj).
trassivalikul aluseks eelkõige riigi huvid ning kohalikest huvidest
lähtutakse väljavalitud trassi osas mõjude leevendamisel ja
tasakaalustatud detailsema lahenduse väljatöötamisel. Samuti on
arvestatud leevendusvõimaluste rakendatavusega ning pärandi
registreerimisel seatud eesmärkidega (nt pärandkultuuri puhul on
eesmärgiks eelkõige teabe säilitamine).
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Vt kriteerium 8.4.
Röa küla väärtusliku maastikustruktuuri väärtuse iseloom on
Meetmed nr 16A-8.6-1, 16A-8.6-2, 16A-8.6-3.
täpsemalt määratlemata. Väärtusliku maastikustruktuuri serva
raudtee rajamist võib pidada visuaalselt eristuvaks. Röa paemurdtõenäoliselt stratotüüpne Röa kihistiku Jakobi talu paemurd
ulatusega 160 m, objektist või tema esialgsest funktsionaalsusest
säilinud 50-90% (pärandkultuuri andmebaasi põhjal); Kerisahju
seinad-õuel vana reheahju seinad kohalikust röa dolokivist,
objektist või tema esialgsest funktsionaalsusest säilinud alla 20%
(pärandkultuuri andmebaasi põhjal). Kuna väärtuslikus
maastikustruktuuris läbib trass vaid nurka ning
pärandkultuurobjektid asuvad väljaspool raudtee kaitsevööndit ei
ole hinnanguliselt antud kriteeriumi lõikes tegemist olulise
negatiivse mõjuga.

Maa metsamajanduslik kasutus säilib võimalikult muutumatuna

Raudtee rajamisega on võimalik mõjutada olemasolevat taristut.
Näiteks põllu- ja metsamaadel on võimalik, et raudtee rajamisel
mõjutatakse veereziimi säilitav taristu toimimist- kraavid, drenaaz
jne.

7.7 Mõju kohalikule majanduskeskkonnale
8. KULTUURIKESKKOND
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Mõju (sh kumulatiivsus)

Ehitusetapp
Meetmed
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Mõju (sh kumulatiivsus)

Kasutusetapp
Meetmed

Täitmine

Mõju (sh kumulatiivsus)

Meetmed

Etapp

Olemasolev olukord

Taotlustase

Maakonnaplaneeringu lahendus

Trassivalik

Kriteerium
1.2 Natura 2000 võrgustiku alad

Täitmine
Lähimaks Natura võrgustiku alaks on Kurtna-Vilivere loodusala, mis Raudtee ehitamine ja kasutamine tuleb läbi viia selliselt, et nii
asub üle 1 km hargnemiskohast läänes, otsene ja kaudne mõju
otsene kui kaudne oluline ebasoodne mõju Natura 2000
puudub.
võrgustikku kuuluvate alade kaitse-eesmärkidele ja alade
terviklikkusele oleks välistatud.

1.3 Suremus

Populatsiooni elujõulisuse seisukohalt ei tohi raudteel, seotud
taristul ja seal toimuval liiklusel olla olulist mõju populatsiooni
elujõulisusele raudtee piirkonnas.

Trassivalikul on eeldatud, et trassilõik on võimalik rajada selliselt,
et mõjud Natura2000 võrgustiku aladele puuduvad.

Meetmeid ei seatud.

Mõju (sh kumulatiivsus)

Meetmed

Täitmine
1. LOODUSKESKKOND

Mõju Natura2000 võrgustiku alade kaitseväärtustele puudub.

Meetmeid ei rakendata.

Suremuse osas on antud trassilõik suhteliselt vähese mõjuga. Trass
ristub küll olululiste suurimetajate liikumiskoridoride ja
elupaikadega, kuid suurulukite osas minimeerib suremuse mõju
trassi tarastamine. Keskmise suurusega ja väikeimetajatele on
rajatav tarastus küll läbitav, mis suurendab nende loomarühmade
suremust, kuid trass ei läbi kõrge väärtusega keskmise suurusega
imetajate elupaiku. Samuti ei läbi trassilõik linnustikule olulisi
elupaiku, mille puhul tuleks rakendada erimeetmeid suremuse
vältimiseks. Trassilõik läbib mitmeid kahepaiksete olulisi elupaiku.

Maakonnaplaneeringus erimeetmeid suremuse vältimiseks ei seata.
Kahepaiksete suremuse vähendamisele aitavad kaasa edaspidistes
etappides (projekteerimine, ehitusetapp) rakendatavad killustatuse
vastased meetmed (läbipääsud jms). Suurulukite suremust
minimeerib lõigu tarastamine.

Meetmeid ei seatud

Raudtee rajamise ja kasutusega on oodatav häirimine (müra,
inimtegevus) trassi läheduses, mis võib viia pesitsus/elupaiga
kvaliteedi languseni või ka hülgamiseni. Trassilõigu mõjuulatuses
häiringutele eriliselt tundlike linnuliikide elupaiku või teisi
linnukaitseliselt eriti olulisi (nt lindude elupaikade kaitseks
moodustatud kaitsealasid, mitmete kaitsealuste linnuliikide
elupaiku) piirkondi ei esine. Seega antud trassilõigul raudtee välja
ehitamisel ning selle hilisemal opereerimisel ei ole oodata olulist
negatiivset ning tingimata leevendamist vajavat häiringutega
seotud mõju. Kuna trass läbib ka loodusmaastikku siis
paratamatult, eelkõige trassi rajamisetapis, häiringud kaasnevad.

Maakonnaplaneeringus erimeetmeid ei seata ja konkreetseid
piirkondi ei määratleta. Linnustikuga seotud häiringute ja suremuse
leevendamisel rakendatavaks meetmeks on olulisemate
ehitustööde ajastamine. Üldine soovitus on vältida eriti
metsamaadel trassi rajamisega seotud raietöödest kevadise
raierahu perioodil (15. aprillist 15. juunini).

Trassivaliku etapis suremust kriteeriumina ei arvestatud, antud
Meetmeid ei seatud
ulatuses on see seotud kriteeriumitega elupaigakadu ja elupaikade
killustatus.

Häiringutundlike liikide elupaikade puhul tuleb viia müra
Meetmeid ei seatud
ehitusaegne ja kasutusaegne teke miinimumini. Kaitsealuste liikide
elupaikades tuleb saavutada müratasemeks 55dB. Raudtee
valgustus ei oma olulist mõju kaitsealustele liikidele.

Eelprojekt

1.4 Häiringud

Mõjuulatuses teadaolevalt häiringutundlike
liikide pesitsuskohti ei esine.

1.5 Elupaikade kadu

Trass kulgeb suhteliselt suures ulatuses kultuurmaastikes läbides Raudtee rajamisega kaasnev elupaikade kadu on võimalikult väike
ja seotud vähemväärtuslike elupaikadega, ajutiselt (ehitusaegselt)
mitmeid väikseid metsatukki. Vastavalt Corine
avalduv mõju on võimalikult kiirelt taastuv.
maakattetüpoloogiale on trassilõigu 50 m laiuses otsese ja
vältimatu negatiivse mõju tsoonis looduslikest kooslustest valdavalt
okas- ja segametsad (vastavalt 13 ja 12 ha). Kultuurmaastiku osas
on valdavaks niisutuseta haritav maa (14 ha) ja karjamaad (7 ha).
Vääna jõega ristumise piirkonnas kahepaiksete elupaik.

Konkreetseid asukohapõhiseid meetmeid ei seatud

Meetmeid ei seatud

Raudtee rajamine on igal juhul negatiivse mõjuga looduslikele
elupaikadele, kuna selle rajamisel trassile ja selle lähiümbrusesse
jäävad elupaigad paratamatult hävinevad. Konkreetsel trassilõigul
on oluliseks Vääna jõega risumise piirkonnas kahepaiksete elupaik,
mis võib meetmeid rakendamata kahjustada saada.

Maakonnaplaneeringus erimeetmeid elupaikade kao vähendamiseks
ei seata. Trassi rajamisega kaasneva loodusliku taimkatte
hävinemise osas leevendavaid meetmeid ei ole võimalik seada.
Konkreetsed meetmed antud lõigul on rakendatvad projekteerimise
faasis, kus mõjude minimeerimiseks kahepaiksete elupaigas on
vajalik raudteetrass hoida võimalikult kitsana ning säilitada
veerežiimi.

1.6 Elupaikade killustumine (sh
barjääriefektid)

Trass ristub kolmel korral maakonna piirkondliku taseme rohevõrgu Elupaikade killustumise mõju populatsioonide elujõulisusele on nii
koridoriga (K9) ning lõik lõppeb rohevõrgu tuumalas. Vastavalt
lühi kui ka pikaajalises perspektiivis väike.
eksperthinnangule on määratletud nendes piirkondades trassil suurja väikeimetejate liikumiskoridoriga ristumine.

Trassivalikul arvestati rohestruktuuride killustatuse ja
barjääriefektidega, trassilõigu valimisel konkreetseid
asukohapõhiseid meetmeid ei seatud

Meetmeid ei seatud

Tarastatud raudteekoridor on tõkkeks, mis võib killustada erinevate
loomaliikide elupaiku kui killustada ka elupaigakomplekse. Raudtee
negatiivne mõju võib avalduda nii reaalse füüsilise tõkkena - kui
raudtee täies ulatuses tarastada, lõigatakse läbi maismaaimetajate
liikumisteed, raudtee muldkeha on füüsiliseks takistuseks
kahepaiksetele ja roomajatele. Antud juhul killustab tarastatud
raudtee loomade liikumisi Keila jõe äärsete alade ja Nabala
tuumikelupiaga vahel.

Nabala tuumikelupaiga ja Keila jõe vahelise suurimetajate
liikumiskoridori killustatuse vähendamiseks rajada ökodukt lõigu
km 3,0. Konkreetsed meetmed kahepaiksete, poolveeliste
imetajate, nahkhiirte jt loomarühmade jaoks on rakendatavad
projekti järgmistes etappides (projekteerimine/ehitusetapp)
peamiselt mitmete vooluveekogudega ristumiste piirkondades
(Vääna jõgi ja selle vanajõgi, Kivisilla peakraav, Soo oja).
Meede nr 16B-1.6-1.

1.7 Mõju põhjavee kvaliteedile

Põhjavesi paikneb lõhelistes ja karstunud lubjakivides, dolomiitides Raudtee rajamise ja kasutamisega ei tohi kaasneda mõju põhjavee Trassivalikul eelistati antud kriteeriumis alternatiivi, mis kulgeb läbi Meetmeid ei seatud
ning on antud lõigus enamasti nõrgalt kaitstud. Trassikoridoris 1
kvaliteedile.
vähemate puurkaevude sanitaarkaitseala ning paremini kaitstud
puurkaev.
põhjaveega alal. Konkreetseid meetmeid trassivaliku etapis ei
seatud.

Põhjavee reostumise oht on suurem nõrgalt kaitstud või kaitsmata
põhjaveega lõikudes ning kaevude vahetus läheduses. Raudtee
rajamisel või hooldamisel kasutatava tehnika kütuse või muu
kemikaali leke, mis jõuab pinnasesse, liigub kõrge pinnasevee või
sadevete mõjul sügavamatesse pinnase horisontidesse ning võib
jõuda põhjavette. Tulemuseks on piirkonnas antud põhjaveekihi
veekvaliteedi muutus. Mõju olulisus sõltub reostuse hulgast ning
reoaine iseloomust. Pinnasel ning põhjaveel on teatav
isepuhastusvõime, samuti on mõju kergemini leevenduv
biolagunevate ainete puhul.

Projekteerimisetapis tuleb täpsustada, kas rajatava raudteetrassi
kaitsevööndisse või raudtee alla jääb mõni kaev. Vajadusel tuleb
sõltuvalt piirkonna hüdrogeoloogilisest situatsioonist hinnata, kas
kaev on vajalik likvideerida või teha ettepanek puurkaevu
sanitaarkaitseala vähendamiseks. Kinnistute joogiveega
varustamine tuleb kaevu likvideerimisel või kaevu
kasutuskõlbmatuks muutumisel (veetasseme alanemine,
veekvaliteedi halvenemine) tagada muul moel.
Kui on vajalik põhjaveetaseme alandamine, tuleb seda teha
selliselt, et see ei mõjutaks negatiivselt looduskeskkonda
(taimestikku ja antud piirkonna kooslusi tervikuna).
Meede nr 16B-1.7-1.

1.8 Mõju pinnavee kvaliteedile ja
liikumisele

Trassilõgu põhjaosa asub Vääna jõe- ja lõunaosa Keila jõe valgalal. Raudtee rajamise ja kasutamisega seotud mõju piirkonna
Lõigu põhjaosas ristub trass Vääna jõega ja jõega ristumise kohast veerežiimile on neutraalne. Maaparandussüsteemid taastatakse
ca 350 m lõuna pool Vääna jõe vanajõega. Vääna jõgi on ristumisel senises funktsionaalsuses.
tehissängis ja kuulub riigi poolt korrashoitavate eesvoolude
nimistusse. Vääna jõe vanajõed on oluliseks kudealaks mitmetele
kalaliikidele. Keskosas ristub trassilõik Kivisilla peakraaviga ja
lõunaosas Soo- ja Koosi ojaga. Koosi oja on ristumisel looduslikus
sängis ning metsaalal, seetõttu omab oja looduskaitseliselt
suuremat väärtust, kui teised väiksed ristuvad vooluveekogud. Lõik
asub kogu pikkuses mitmete riigi poolt korashoitavate
maaparandussüsteemide alal.

Trassivaliku puhul on eeltingimuseks seatud, et raudtee rajamisel
peab olema tagatud trassiäärsetel aladel praeguse veerežiimi
tagamine, sh MPS-ide säilimine, kaitstavatel aladel ei tohi toimuda
veerežiimi muutmist (ka kuivendamist). Vooluveekogudega
ristumisel peab säilima veekogude soodne seisund.

Meetmega tuleb arvestada eelprojekti koostamisel

Kogu trassilõik läbib mitmeid riigi poolt korras hoitavaid
maaparandussüsteemi alasid ning maaparandussüsteemide
toimimine tuleb projektiga tagada. Ebaõnnestunud tehnilise
lahenduste rakendamisel võib kaasneda ebasoovitavaid muutusi
pinna- ja pinnasevee tasemes ning äravoolurežiimis, mis võib
omakorda mõjutada nii metsamaa metsanduslikku kasutust kui
muuta looduslike koosluste struktuuri ja seeläbi mõjutada
elurikkust.
Raudtee ristumisel
vooluveekogudega võib ebaõnnestunud projektlahenduste puhul
tekkida negatiivseid suundumusi nii veekogude
hüdromorfoloogilises seisundis (sh voolurežiim, voolukiirus,
veekogu morfoloogia) kui vee-eelustiku liikumisvõimalustes).

Tagada trassilähedaste maaparandussüsteemide toimimine
(piisava arvu ja suurusega veejuhtmete viimine raudteetammist
läbi), sellisena et trassi rajamisega ei kaasneks muudatusi
olemasolevas pinna- ja pinnasevee tasemes ja
liikumisstruktuurides. Vooluveekogudega ristumised tuleb
lahendada tehniliselt selliselt, et oleks tagatud vee vaba läbipääs.
Ka kuivendamata liigniisketes kohtades tuleb tagada pinnasevee
liikumine läbi mulde. Loodusobjektide piirkonnas tuleb tagada, et
kuivendussüsteemide ümberehitusel või nende trassist läbiviimisel
ei kaasneks ka täiendav kuivendamine. Täpsemad potentsiaalsed
mõjutatavad alad sõltuvad mulde ning sellega seotud rajatiste
(kraavid) tehnilistest lahendustest ning olemasolevast
kuivendusvõrgust, mõju veerežiimile tuleb täpsustada eelprojekti
koostamise, kaasa arvatud sellega seotud uuringute raames.
Vooluveekogudega ristumisel tuleb valida tehnilised lahendused,
millega muudetakse minimaalselt veekogu morfoloogilist seisundit.

1.9 Mõju pinnasele ja reljeefile

Nii trassivalikul kui ka tehniliste lahenduste valikul eelistatakse
Maapinna reljeef trassi alal on tasane, nõrgalt lainjas. Maapinna
üldine langus on põhjasuunas – lõunapoolses osas on maapinna abs lahendusi, mis mõjutavad pinnast ja reljeefi võimalikult vähe.
kõrgused enamasti vahemikus 45-50 m, põhjapoolses osas 40-45
m ning madalamates kohtades langeb maapind abs kõrguse 35 m
lähedale. Vaadeldav trassilõik paikneb ordoviitsiumi platoo
abrasioonitasandikul. Pinnakatte paksus on trassi alal enamasti alla
15 m. Põhjapoolses otsas mattunud oru kohal võib pinnakatte
paksus ulatuda ca 20 m. Pinnakattesetete all avanevad
ordoviitsiumi lubjakivid ja dolomiidid, milles võib esineda karsti.
Enamus trassist jääb jääjärveliste liivade ja turba levikualale,
lühemad lõigud paiknesid moreeni ja jääjõeliste liivade levikualal.

Trassivaliku etapis kriteeriumit Mõju pinnasele ja reljeefile eraldi
kriteeriumina ei arvestatud.

Meetmeid trassivaliku etapis ei seatud.

Raudtee rajamisega hävitatakse või rikutakse ehitustegevusest
haaratud alal pinnase ülemised kihid. Mulde alla jääv pinnas
hävineb, ehitustegevusest mõjutatud alal muutuvad pinnase
füüsilised omadused. Kokkusurutud pinnases väheneb hapniku
sisaldus ning keskkond muutub anaeroobseks. Samuti väheneb vee
infiltreerumine. Kõik see toob kaasa pinnase elustiku muutuse, mis
omakorda tingib koosluste muutused. Savipinnaste omadused
muutuvad pinnase tihenemisel, samuti vibratsiooni mõjul.

Turba esinemise tõttu geoloogilises läbilõikes on raskemate ehitiste
püsivuse ja liigsete vajumiste vältimiseks tõenäoliselt vajalik
kasutada vastavaid ehituslikke võtteid (pinnase parendamine,
väljavahetamine, vaiad jne). Tähelepanu tueb pöörata ka
karstinähtuste levikualale ning vajadusel rakendada asjakohaseid
tehnilisi lahendusi.

2.1 Müra

Ristumisi märkimisväärse liikluskoormusega maanteede või
olemasoleva raudteega ei ole, valdav osa lõigust kulgeb seni
märkimisväärsest mürast mõjutamata elukeskkonnas.

Trassivalikul arvestati, et teatud piirkondades tuleb ette näha
mürakaitsemeetmed müratõkete või muldvallide näol, meetmete
rakendamisel on võimalik tagada head elutingimused ehk
tervisekaitsenormidele vastav müratase elupiirkondades.

Eskiisile on kantud võimalikud müra konfliktalad, kus tuleb ette
näha mürakaitsemeetmed.

Valdavalt on tegemist uue häiringuga seni märkimisväärsest
mürast mõjutama piirkonnas, kuid suur osa lõigust kulgeb läbi
metsa- ja põllumaade. Raudtee ei läbi külasid või suuremaid
asustusalasid, kuid raudtee äärde jääb siiski üksikuid olemasolevaid
elamualasid. Mürast mõjutatud eluhooneid on lõigu (ca 10,6 km)
kohta suhteliselt vähe:
• Trassikoridoris (kõige kriitilisem tsoon) asub 2 elu- või
ühiskondlikku hoonet (0,2 hoonet/km),
• 500 m raadiuses asub 24 elu- või ühiskondlikku hoonet (ca 2
hoonet/km),
• 1 km raadiuses asub 155 eluhoonet (15 hoonet/km).
Leevendusmeetmete (müratõkkeseinad) rakendamisel tuleb teatud
piirkondades arvestada negatiivse visuaalse mõjuga.

Teatud piirkondades tuleb ette näha mürakaitsemeetmed
müratõkete või muldvallide näol, meetmete maht lõigu kohta on
suhteliselt väike: müratõkkeseinte/vallide koondpikkus on
suurusjärgus ca 1000 m.
Meetmete rakendamisel on võimalik tagada head elutingimused
ehk tervisekaitsenormidele vastav müratase elupiirkondades.
Meetmed 16B-2.1-1 kuni 16B-2.1-6.

2. KESKKONNATERVIS
Valdavalt on müratundlikud alad klassifitseeritavad II kategooria
elamualadeks, mille puhul olemasolevate alade taotlustase on 60
dB päeval ja 50 dB öösel. Toodud välisõhu normtasemed on
lähtepunktiks leevendavate meetmete vaajduse hindamisel.

Raudtee rajamise ja kasutamisega ei tohi kaasneda ülenormatiivset
õhureostust

2.2 Välisõhu kvaliteet
2.3 Vibratsioon

Seni valdavalt vibratsioonist mõjutamata elukeskkond.

Vibratsiooni hindamisel lähtutakse Sotsiaalministri 17.05.2002.a.
määrusega nr 78 „Vibratsiooni piirväärtused elamutes ja
ühiskasutusega hoonetes ning vibratsiooni mõõtmise meetodid”
kehtestatud nõuetest, mille kohaselt ei tohi üldvibratsiooni
korrigeeritud kiirenduse tase olemasolevate elamute
magamisruumides ületada järgmisi väärtusi:
• päevasel ajal (07.00-23.00) - 0,0126 m/s2 (82 dB);
• öisel ajal (23.00-07.00) - 0,00883 m/s2 (79 dB).

Trassivalikul arvestati, et teatud piirkondades võib esineda
Võimalikud vibratsiooni konfliktalad sisalduvad müra konfliktalades, Valdavalt tegemist uue häiringuga seni märkimisväärselt
vibratsiooni vähendavate meetmete rakendamise vajadus raudteele eskiisil eraldi välja toodud ei ole.
mõjutamata piirkonnas.
lähimate eluhoonete alal.
• Trassikoridoris (kõige kriitilisem tsoon) asub 10 elu- või
ühiskondlikku hoonet (0,9 hoonet/km).
Pinnase kaudu leviv vibratsioon võib põhjustada läheduses asuvate
hoonete konstruktsioonide (eelkõige aknad) vibreerimist, mis on
täiendav müraallikas siseruumides.

Vibratsiooni tekke vähendamine rööbastee tehnoloogiliste
lahendustega (massiivne ja elastne tugistruktuur, siledad
kontaktpinnad),
vajadusel lähimate hoonete välispiirete konstruktsiooni
tugevdamine.

2.4 Elektro-magnetiline mõju

Olemasolev elektromagnetkiirgus seotud olemasolevate
kiirgusallikatega (elektriliinid, raudteeside mastid, trafod)

Raudtee kasutamisega ei tohi kaasneda tervisele kahjulikku
elektromagnetkiirgust. Valguse liigset hajumist ja mõju tundlikele
liikidele ja inimestele tuleb takistada.

Meetmeid ei seatud

Meetmeid ei seatud

Elektri- ja sidesüsteemide keskkonnamõju avaldub eelkõige läbi
elektromagnetkiirguse. Raudtee elektrirajatiste mõju on uuritud
(ulatub varasemate Rootsi näidete alusel kuni 10 m kaugusele
objektidest). Mõju tervisele on paljuski ebaselge ja raskesti
leevendatav.

Tõenäoliselt ei ole elektromagnetilise mõju vähendavate meetmete
rakendamine vajalik.

3.1 Jäätmeteke ja käitlusvõimalused

Raudtee rajamisega ja kasutamisega seotud jäätmeid ei teki.

Jäätmeteke ja käitlusvõimalused on nii ehitus- kui kasutusaegselt
korraldatud selliselt, et jäärtmekogused on minimaalsed ja
jäätmekäitlus ei kahjusta inimese elukeskkonda ja olulisi
loodusväärtusi.

Meetmeid ei seatud

Meetmeid ei seatud

Puudub

Meetmeid ei seata

3.3 Õnnetuseoht

Vaadeldaval alal valdavalt väiksema liiklussagedusega kohalikud
era- ja metsateed ning muu määratlusega teed. Kahetasandilisi
ristumisi ei ole. Üks ohtlik ettevõte. Tundlikest aladest Vääna jõgi,
Võiba ja Koosi ojad, Kõrnumäe turbakarjäär-veehoidla.

Raudtee kasutamisega kaasnevad riskid on viidud miinimumini.
Trassil on tagatud maksimaalses ulatuses ligipääs päästeautodele,
et võimalike õnnetuste likvideerimine oleks operatiivne. Õnnetuste
tagajärgede raskus ja ulatus ei põhjusta ohtu inimeste elule,
tervisele ja varale ega pikaajalist mõju looduskeskkonnale.

Meetmeid ei seatud
Trassivalikul arvestati õnnetuseohtu suurendavate objektide
esinemist ja tagajärde ulatust ning raskusastet kolmes tsoonis: I
tsoon - trassikoridori ala 350 m (175 m mõlemale poole raudtee
keskteljest). Veeremi rööbastelt mahasõidul füüsiline oht, sh
sissesõit hoonesse. Kemikaaliõnnetuse puhul arvestatakse eriti
ohtliku alana, kus põlengust lähtuv soojuskiirgus või ülerõhk võivad
põhjustada inimeste hukkumist ja ehitiste kahjustusi. Võimalik
doominoefekti tekkimine.
II tsoon - 500 m mõlemale poole raudtee keskteljest. Arvestatakse
ohtlike veostega toimuda võiva õnnetuse ohtliku alana, kuhu
võivad ulatuda ohtlik soojuskiirgus, plahvatuse ülerõhk ja killud.
III tsoon - 1000 m mõlemale poole raudtee keskteljest.
Arvestatakse kemikaaliõnnetuse ohtliku alana, kus kemikaalilekkest
lähtuva aurupilve levikualal võib tekkida inimestel
tervisekahjustusi.

Maakonnaplaneeringu täpsusastmes mõju on varasemalt hinnatud
võrdlusetapis.

Meetmeid ei seata

4.1 Elutingimused

Lõik 16B läbib hajusa asustusega piirkonda.

Raudtee mõjutab inimese elutungimusi võimalikult vähe

Võrdluse etapis kuulus 16B sellise pikema võrreldava alternatiivi
koosseisu, mille elluviimisel on mõju elamistingimustele vähem
negatiivne.

Meetmeid ei seatud

Mõnes asukohas möödub kavandatav raudtee olemasolevatest
Mõju leevendamine toimub müra ja vaadeldavust vähendavate
majapidamistest (Kurtna küla, Kirdalu küla, Tõdva küla, Kajamaa
meetmetega
küla). Elukeskkonna kvaliteedi langus võib tuleneda subjektiivsetest
hinnangutest raudtee tajutavale lähedusele ning objektiivsetest
muutustest keskkonnas.

4.2 Kohalik identiteet ja 4.4 Kogukonna
taluvusvõime

Valdavalt on tegemist maalise hajaasustatud keskkonnaga,
olemasolevad taristuobjektid on maanteed (väiksema
liiklussagedusega kõrval- või tugimaanteed)

Kogukonnad on kohanenud raudtee olemasoluga

Võrdluse etapis kuulus 16B sellise pikema võrreldava alternatiivi
koosseisu, mille elluviimisel on mõju elamistingimustele vähem
negatiivne.

Meetmeid ei seatud

Keskkonna identiteet võib muutuda raudtee läheduses.

Mõju leevendamine toimub müra ja vaadeldavust vähendavate
meetmetega

4.3 Rahvastiku areng

Valglinnastumise perioodil suurenenud rahvaarvuga piirkonnad

Rahvaarvu suurenemine ei pöördu rahvaarvu vähenemiseks

Meetmeid ei seatud

Rahvastikuprotsessid sõltuvad arengutest laiemal territooriumil

Mõju leevendamine toimub müra ja vaadeldavust vähendavate
meetmetega

3. EHITATUD KESKKOND

4. KOGUKONNA JÄTKUSUUTLIKKUS

5. JUURDEPÄÄS
5.1 Liikumis-võimalused, barjäärid

Liikumisvõimalused on tagatud kindlasti riigimaanteedel ja
Lõik on osa pikemast alternatiivist. Olulist erinevust ei olnud
Juurdepääsud tagatakse kõigile kinnistutele
enamikul kohalikel teedel. Juurdepääs tagatakse kõigile kinnistutele alternatiivide vahel võimalik välja tuua, kuna mõlema
realiseerimisel kaasneks võrreldaval määral liikumisbarjääride teket

Ülepääsud on maakonnaplaneeringuga kavandatud. Meetmed nr
Maakonnaplaneeringus on kavandatud eritasandilised ülepääsud
raudteest, mis tagavad liikumisvõimaluste ja -ühenduste säilimise. 16B-5.1-1 kuni 16B-5.1-7.
Raudtee pikendab majapidamiste läheduses ligipääsu naabruse
looduslikele aladele Kurtna külas, Kirdalu külas, Tõdva külas,
Kajamaa külas.

5.2 Kohaliku rongiliikluse rakendamise
võimalused raudtee vaba läbilaskevõime
ulatuses

Kavandatud kiirraudtee arvestab võimaluste piires kohaliku
rongiliikluse võimaluse ja vajadustega

Lõigu puhul võib perspektiivis osutuda otstarbekaks kohaliku
reisirongiliikluse välja arendamine, rajades peatuse Saku aleviku
lähedusse.

Lõik on osa pikemast alternatiivist, mille puhul võimalik kohalik
reisirongiliiklus oleks ilmselt otstarbekam välja arendada.

Kohaliku reisirongiliikluse korraldamine sõltub edasistest
transpordipoliitilistest otsustest
6. VARA

6.1 Ehitised lähinaabruses

Trassikoridoris paikneb elu- ja ühiskondlikke hooneid 2 ning kõrval- Ehitisi paikneb raudtee võimalikus mõjualas võimalikult vähe
ja tootmishooneid 7.

Lõik on osa pikemast alternatiivist. Olulist erinevust ei olnud
alternatiivide vahel võimalik välja tuua

Meetmeid ei seatud

Ehitisteni võib ulatuda ülenormatiivne müra või vibratsioon; vajalik Raudtee on paigutatud selliselt, et mõju ehitistele oleks
võib olla hoonete võõrandamine.
minimaalne. Võimalike mõjude leevendamine toimub müra ja
vibratsiooni levikut piiravate meetmetega, mille täpne lahendus
selgub projekteerimise etapis.

6.2 Kinnistute väärtus - elamumaa

Ühekilomeetrilises koridoris paikneb 3,3 ha elamumaad.

Elamumaa kinnistute väärtus ei vähene

Lõik on osa pikemast alternatiivist. Olulist erinevust ei olnud
alternatiivide vahel võimalik välja tuua

Võimalik elamumaa turuväärtuse langus võib johtuda raudteega
kaasnevatest keskkonnahäiringutest.

Mõju leevendamine toimub müra ja vaadeldavust vähendavate
meetmetega

6.3 Kinnistute väärtus- muud maa
otstarbed

Trassi läheduses ei paikne olulisel määral maad, mille puhul võiks
toimuda maa turuväärtuse oluline suurenemine

Muu sihtotstarbega kinnistute väärtus väheneb võimalikult vähe
(või suureneb võimalikult palju)

Lõik on osa pikemast alternatiivist, mille puhul võimalus maa
väärtuse suurenemiseks on eeldatavasti ulatuslikum

Potentsiaalne positiivne mõju (maa väärtuse suurenemine) sõltub
täiendavate maha- ja pealesõitude võimaldamisest ning nende
rajamise otstarbekusest.

Planeeringus on vajalik tingimuste määratlemine, millistel
tingimustel on võimalik raudteele täiendavate peale-mahasõitude
rajamine
7. MAAKASUTUSE STRUKTUUR

7.1 Asustuse struktuur
7.2 Maa põllumajanduslik kasutus

Raudteerajatiste alla jääb 18,8 ha haritavat maad

7.3 Põllumajandus-maade terviklikkus

Asustus on kohanenud raudtee olemasoluga

Muutused asustuse struktuuris sõltuvad arengutest laiemal
territooriumil

Maa põllumajanduslik kasutus säilib võimalikult muutumatuna

Raudtee rajamisel jääb kasutusest välja põllumajanduslik maa

Planeeringus on vajalik keskkonnatingimuste ja piirangute
kirjeldamine, mis kaasnevad raudteega külgnevale
põllumajandusmaale

Põllumaa säilib võimalikult terviklikuna

Meetmeid ei seatud

Kaasneda võivad täiendavad kulud maa harimisel

Maakonnaplaneeringu koostamise käigus on eraldi tähelepanu
pööratud ülepääsude asjakohasele paigutamisele, vähendamaks
ligipääsude raskendamist põllumajandusmaale

7.4 Maa metsamajanduslik kasutus

Raudteerajatiste alla jääb 17,6 ha metsamaad

Maa metsamajanduslik kasutus säilib võimalikult muutumatuna

Meetmeid ei seatud

Raudtee rajamisel jääb kasutusest välja metsamaa

Planeeringus on vajalik keskkonnatingimuste ja piirangute
kirjeldamine, mis kaasnevad raudteega külgnevale metsale

7.5 Maavarad

Põhjapoolses osas läbib trass kohaliku tähtsusega Saku
turbamaardla plokke nr 5 (pR) ja 3 (aR).

Juurdepääs ja kättesaadavus tagatakse kõigile maavaradele, kus
juurdepääs on raudtee rajamisest tulenevalt takistatud.

Maavaravaru kvaliteet ja sellele ligipääsetavus ei tohi halveneda.

Raudtee rajamisega on võimalik mõjutada maavaravaru kvaliteeti,
ligipääsetavust.

Trassi kulgemisel üle maavara varu on vajalik projekteerimise
etapis leida vastavad tehnilised lahendused, et raudtee ehitus ning
kasutusetapis maavaravarude kvaliteet ning varudele
ligipääsetavus antud maardlas ei halveneks.

7.6 Taristu

Raudteetrasside ehitamisega mõjutatud alal ja selle mõjupiirkonnas Risted on tagatud kõigil riigimaanteedel ja enamikul kohalikel
on rajatud inimese elutuegevust ja majandustegevust toetav
teedel. Juurdepääs tagatakse kõigile kinnistutele, kus juurdepääs
taristu. Näiteks haja-asustusaladel on põllu- ja metsamaadel
on raudtee rajamisest tulenevalt takistatud.
maadel rajatud veereziimi säilitav taristu- kraavid, drenaaz jne.

Raudteetrass läbib nii olemasoleva taristuga alasid nii tihe- kui ka
hajaasustuses

Raudtee rajamisega on võimalik mõjutada olemasolevat taristut.
Näiteks põllu- ja metsamaadel on võimalik, et raudtee rajamisel
mõjutatakse veereziimi säilitav taristu toimimist- kraavid, drenaaz
jne.

Seatud meede: taristu funktsionaalsus tuleb oskusliku
projekteerimisega täielikult tagada kõikides lõikudes.

8.1 Kultuuri-mälestised

Kultuurimälestisi lõigul 16B ei esine

Lähtepunktiks on eelistatud olukord, kus mälestis säilib
kahjustamata kujul algses asukohas (sh arheoloogiapärand säilib
pinnases puutumata), vaadeldavana olulistelt suundadelt.
Vaadeldavusele on pööratud tähelepanu eelkõige ehitismälestiste
puhul. Ehitismälestiste puhul on võimaliku mõjuna arvestatud ka
vibratsiooni.

Trassivalik antud lõigul langeb kokku eelistusega kriteeriumis 8.1
võrdlusgrupis 11.

Meetmeid ei seatud

Puudub

Ei seata

8.2 Kaardistamata arheoloogiapärand

Lõigule 16B jääb üks kaitse alla võtmata ohvrikivi ning
potentsiaalne leiuala

Trassivalik antud lõigul langeb kokku eelistusega kriteeriumis 8.2
Lähtepunktiks on eelistatud olukord, kus arheoloogiapärand säilib
pinnases kahjustamata kujul. Arheoloogiliste väljakaevamiste näol võrdlusgrupis 11.
on tegemist destruktiivse uurimismeetodiga, mis tahes-tahtmata
lõppkokkuvõttes hävitab objekti ja mille käigus läheb paratamatult
mingi osa infot ka kaduma (vt arheoloogi eetilised põhimõtted).

Seatud meede: vajalikud on ohvrikivi arheoloogilised
väljakaevamised ning potentsiaalne leiuala vajab inspekteerimist.
Täitmine: täidetakse edasistes etappides, enne ehitustööde
toimumist

Ohvrikivi jääb raudtee kaitsevööndisse, sh eeldatavasse
ehitustegevuse alasse, millest tulenevalt objekti ei õnnestu ehituse
käigus puutumatuna säilitada ning ohvrikivi häviks ja kaasneks
oluline negatiivne mõju. Juhul, kui potentsiaalse leiukoha pinnases
leidub arheoloogilisi väärtusi ning need hävivad, kaasneb oluline
negatiivne mõju

Planeeringu seletuskirjas seada tingimuseks ohvrikivi
arheoloogiliste väljakaevamiste läbiviimine. Meede nr 16B-8.2-1
ning seada tingimuseks potentsiaalse leiuala inspekteerimine enne
ehitustööde toimumist. Vastavalt inspektsiooni tulemustele tuleb
läbi viia arheoloogilised väljakaevamised, kui objekti ei õnnestu
ehituse käigus puutumatuna säilitada ning inspektsiooni käigus on
väärtus tuvastatud, või tagada ehitusaegne järelevalve, kui
inspektsiooni käigus ei õnnestunud väärtust tuvastada.
Meede nr 16B-8.2-2

8.3 Väärtuslik maastik ja miljöö

Lõik 16B läbib Kajamaa külas miljööväärtusliku loodusmaastikuala
keskosa ning riivab samas külas miljööväärtusliku külamiljööala
hooneteta loodenurka.

Eelistatud on olukord, kus maastik/miljööala säilib võimalikult
Trassivalik antud lõigul ei lange kokku eelistusega kriteeriumis 8.3
terviklikult ja säilivad väärtusi moodustavad põhistruktuurid. Juhul, võrdlusgrupis 11; eelistatud oli trassilõik, mis ei läbinud
kui kaasneb häiring, on leevendava asjaoluna käsitletud asustusest miljööalasid.
eemale ja/või metsasele alale jäämist, kuivõrd sel juhul on
muutuse nö pidevas mõjuväljas olevaid inimesi vähem. Kattuvaid
maastikuväärtusi (nt väärtmaastiku alal eraldi määratletud
väärtstruktuurid) on käsitletud koos, st ühe väärtusena.

Võimalik mõju miljööväärtuslikele aladele oleks välditud soodsama
trassivalikuga. Muid Meetmeid ei seatud

Kajamaa küla miljööväärtuslik loodusmaastikuala on moodustatud Tingimustena seletuskirjas antakse vajalik sisend järgnevatesse
küla loodusliku ilme säilitamiseks ning miljööväärtuslik
etappidesse, vt edasiste etappide meetmed.
külamiljööala väljakujunenud asustuse säilitamiseks.
Meetmed nr 16B-8.3-1, 16B-8.3-2.
Miljööväärtuslik loodusmaastik on antud piirkonnale oma reljeefi
iseärasuste, kaunite vaadete, taimekoosluste jms poolest
iseloomulik maastik, kus peetakse oluliseks säilitada
loodusmaastikule avanev vaade hoonete ja rajatiste n.ö maastikku
peitmise võtte abil, kasutades selleks looduslikke võimalusi
(looduslikud pinnavormid, hoonestust varjavad metsatukad, rajatav
kõrghaljastus vms). Kajamaa küla territooriumil asub endise Saku
soo sügavturbaala. Külamiljöö aladena on määratletud maa-alad,
mille terviklik miljöö kuulub säilitamisele oma ajalooliselt
väljakujunenud teedevõrgu, haljastuse, hoonestusviisi, ühtse ja
omanäolise arhitektuuri või muu avaliku huvi tõttu. Suures osas v a
lõigu põhjaosa kulgeb raudteetrass metsasel alal kahjustades
maastiku väärtust vähem, kuid keskosa läbimine ja põhjaosa
kulgemine turbaalal mõjub miljööväärtusliku loodusmaastikuala
terviku suhtes ebasoodsalt. Lõik riivab miljööväärtusliku
külamiljööala metsast loodenurka. Kuna hoonestuse ja raudtee
vahel säilib siiski metsamassiiv ja maastik säilib terviklikult ja
säilivad väärtusi moodustavad põhistruktuurid, siis külamiljööalal ei
ole tegemist olulise negatiivse mõjuga.

8.4 Visuaalsed aspektid

Nii metsasel kui lagedal alal; hõreda asustusega, Kurtna külas
majapidamine lagedal alal ca 125 m kaugusel raudteeteljest ning
ca 120 m kaugusel lagedal alal Tagadi-Kurtna maantee ja raudtee
ristest; Kajamaa külas majapidamine Saku-Tõdva maantee ja
raudtee ristest ca 270 m kaugusel ning Sootee ja raudtee ristest ca
340 m kaugusel puhverdatult metsaga. Ristub paljude
kõrvalmaanteedega (11154 Tagadi-Kurtna, 11152 Kirdalu-Kiisa,
11240 Tõdva-Hageri, 11342 Saku-Tõdva) ning mõnede kohalike
teedega, millest Sooteele on sarnaselt riigimaanteedega ette
nähtud viadukti rajamine. Ristub Vääna jõega, kuhu on kavandatud
raudteesild ning Kivisilla peakraaviga ja Koosi ojaga.

Eelistatud on olukord, kus eluhoonete juurest avanevaid vaateid ei Võrdlusgrupis 11 võrreldavate trasside puhul eelistus puudus.
mõjutata. Võrdluses, kus kõikide võrreldavate trassivariantide
puhul mõjutatakse vaateid eluhoonete juurest, ei ole eelistust välja
toodud, kuivõrd tegelik visuaalse mõju olulisus sõltub
subjektiivsetest hinnangutest. Üksikute hajaasustuses paiknevate
elamute juurest avanevate vaadete muutumine võib tunnetuslikul
tasandil olla tugevam häiring kui muutus tihedas linnakeskkonnas,
kus mõjutatavaid vaatajaid on arvuliselt rohkem. Samas on
kindlasti ka tiheasustusaladel inimesi, keda tunnetuslikult häiriks
olulisel määral isegi olemasolevasse raudteekoridori lisanduv
rajatis. Eelnevast tulenevalt on eeldatud, et juhul, kui eluhoonete
juurest avanevaid vaateid mõjutatakse, kaasneb igal juhul
visuaalne häiring, sõltumata mõjutatavate vaatajate arvust.

Meetmeid ei seatud

Raudtee rajamisega kaasnev visuaalne muutus on eeldatavasti
selgelt tajutav lagedal põllualal asuvatel majapidamistel Kurtna
külas. Osaliselt leevendab häiringut tõenäoliselt vahetult elamute
ümber olev haljastus. Mõjutatavate elanike kui kõige tundlikuma
vaatajagrupi arvukus on väike, kuid olulise negatiivse mõju
esinemine on võimalik, sõltudes elanike subjektiivsetest
hinnangutest. Vääna jõele kavandatud raudteesilla läheduses
asustus puudub ning raudteesillast tulenevad vaatemuutused on
seetõttu eeldatavalt ebaolulised. Visuaalne mõju on üheks
aspektiks enamiku kultuuriväärtuste puhul (kriteeriumi nr 8
alaktriteeriumites), samuti kogukonna jätkusuutlikkuse (kriteeriumi
nr 4 alakriteeriumites) puhul.

8.5 Muu kriitilise või tähelepanu vajava
iseloomuga kultuuripärand

XX sajandi arhitektuuripärandi objektid külades, mida lõik 16B
läbib:
nr 1753 – Tõdva Vennastekoguduse palvela.
nr 2146 – Saku vallamaja Kajamaa külas.

Eelistatud on olukord, kus pärand säilib kahjustamata kujul algses Võrdlusgrupis 11 võrreldavate trasside puhul eelistus puudus.
asukohas. Arvestatud on eelkõige allikmaterjalides nimetatud
väärtuslike struktuuridega, st nt maaehituspärandi puhul üldjuhul
hooned ja hoov, XX sajandi arhitektuuripärandi puhul hoone või
vastavalt registris nimetatule hoonete grupp või terve asula.
Arvestatud on raudtee kaitsevööndi alasse, suurema ulatusega
väärtuste puhul ka trassikoridori nihutamisruumi sisse jäävate
objektidega (sõltuvalt üksikjuhust). Kuivõrd XX sajandi
arhitektuuripärandi objektide täpne paiknemine ei ole registri
põhjal üheselt tuvastatav, on neil juhtudel üldistatult hinnatud, et
kui antud lõigul puuduvad lammutatavad hooned ja/või trass
möödub hoonestatud aladest eemalt, siis eeldatavalt mõju objektile
puudub.

Meetmeid ei seatud

Tõdva Vennastekoguduse palvelale eeldatavalt mõju puudub,
Ei seata
kuivõrd lammutatavana määratletud hooneid piirkonnas ei ole.
Saku vallamajale Kajamaa külas eeldatavalt mõju puudub, kuivõrd
lammutatavana määratletud hooneid piirkonnas ei ole.

8.6 Muu leevendatava iseloomuga
kultuuripärand

Muu leevendatava iseloomuga kultuuripärandi objektid lõigul 16B
puuduvad.

Lähtepunktiks on eelistatud olukord, kus kõik objektid säilivad
algsel kujul oma asukohas. Hinnangute andmisel pärandi
kahjustamise olulisusele on silmas peetud muuhulgas Rail Baltic
maakonnaplaneeringute eesmärki. Eesmärgi kohaselt on
trassivalikul aluseks eelkõige riigi huvid ning kohalikest huvidest
lähtutakse väljavalitud trassi osas mõjude leevendamisel ja
tasakaalustatud detailsema lahenduse väljatöötamisel. Samuti on
arvestatud leevendusvõimaluste rakendatavusega ning pärandi
registreerimisel seatud eesmärkidega (nt pärandkultuuri puhul on
eesmärgiks eelkõige teabe säilitamine).

Meetmeid ei seatud

Puudub

7.7 Mõju kohalikule majanduskeskkonnale
8. KULTUURIKESKKOND

Trassivalik antud lõigul langeb kokku eelistusega kriteeriumis 8.6
võrdlusgrupis 11.

Müratõkked kavandada materjali, värvi jm osas maastikku
võimalikult harmoneeruvad (nt kasutada materjalidena puitu ja/või
looduskivi; müratõke varjata haljastusega vms). Läbipaistvate
müratõkete rajamisel arvestada suure hooldustarvidusega, mis
tegemata jättes võib põhjustada esteetiliselt häiriva tulemuse.
Müratõkete lahenduste valikul arvestada ka sellega, et vaade
müratõkkele on oluline samuti rongis sõitjale.
Meetmed nr 16B-8.4-1, 16B-8.4-2.

Ei seata

Mõju (sh kumulatiivsus)

Ehitusetapp
Meetmed

Täitmine

Mõju (sh kumulatiivsus)

Kasutusetapp
Meetmed

Täitmine

Mõju (sh kumulatiivsus)

Meetmed

Etapp

Olemasolev olukord

Taotlustase

Maakonnaplaneeringu lahendus

Trassivalik

Kriteerium
1.2 Natura 2000 võrgustiku alad

Täitmine
Trassilõigu mõjutsoonis Natura 2000 võrgustiku alasid ei esine.

1.3 Suremus

Eelprojekt

Mõju (sh kumulatiivsus)

Meetmed

Täitmine
1. LOODUSKESKKOND

Raudtee ehitamine ja kasutamine tuleb läbi viia selliselt, et nii
otsene kui kaudne oluline ebasoodne mõju Natura 2000
võrgustikku kuuluvate alade kaitse-eesmärkidele ja alade
terviklikkusele oleks välistatud.

Trassivalikul on eeldatud, et trassilõik on võimalik rajada selliselt, Meetmeid ei seatud
et mõjud Natura2000 võrgustiku alade kaitseväärtustele
puuduvad, konkreetseid asukohapõhiseid meetmeid ei seatud.

Mõju Natura2000 võrgustiku alade kaitseväärtustele puudub.

Meetmeid ei rakendata.

Populatsiooni elujõulisuse seisukohalt ei tohi raudteel, seotud
taristul ja seal toimuval liiklusel olla olulist mõju populatsiooni
elujõulisusele raudtee piirkonnas.

Trassivaliku etapis suremust kriteeriumina ei arvestatud, antud
ulatuses on see seotud kriteeriumitega elupaigakadu ja
elupaikade killustatus.

Meetmeid ei seatud

Suremuse osas on antud trassilõik suhtelislt olulise mõjuga, kuna
kulgeb läbi Männiku raba looduskoosluste servaalde, kus on nii
väike- kui ka suurimetajate liikumisalad. Suurulukite osas
minimeerib suremuse mõju trassi tarastamine. Keskmise
suurusega ja väikeimetajatele on tarastus läbitav, mis suurendab
nende loomarühmade suremust. Imetajate suremust aitavad
mõnevõrra vähendada killustamise vastased meetmed. Trassilõik
kulgeb Männiku raba serva-aladele, II ja III kaitsekategooria
linnuliikide elupaikad ja toitumisalade lähedal.

Maakonnaplaneeringus erimeetmeid suremuse vältimiseks ei
seata. Linnustiku suremuse mõju minimeerimiseks on vajalik
edasistes etappides (projekteerimine, ehitusetapp) Männiku raba
piirkonnas raudteetaristu (kontaktliinid) nähtavuse parandamine
spetsiaalsete märgistega.

1.4 Häiringud

Männiku rabas, trassist paarisaja m kaugusel on
sookurgede(Grus grus, LKIII) elupaik. Trassilõigu mõõduka mõju
tsooni (ca 200 m) I kaitsekategooria linnuliigi väike-konnakotka
(Aquila pomarina ) pesa (Ülemiste PEP).

Häiringutundlike liikide elupaikade puhul tuleb viia müra
Meetmeid ei seatud
ehitusaegne ja kasutusaegne teke miinimumini. Kaitsealuste
liikide elupaikades tuleb saavutada müratasemeks 55dB. Raudtee
valgustus ei oma olulist mõju kaitsealustele liikidele.
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Raudtee rajamise ja kasutusega on oodatav häirimine (müra,
inimtegevus) trassi läheduses, mis võib viia pesitsus/elupaiga
kvaliteedi languseni või ka hülgamiseni. Häiring kaasneb eelkõige
ehitus- ja kasutusetapis, mil on inimeste ja masinate
liikumisintensiivsus ja müra suurem. Raudteeliikluse müra võib
olla ohuteguriks, kuid on näiteid kus ka häiringutundlikud liigid on
edukalt raudtee- ja maanteemüraga kohanenud. Antud
trassilõigul on tõenäoline häiringu esinemine Männiku raba
piirkonna liikidele, olulisemaks aga väike-konnakotka (Ülemiste
PEP) ja Männiku raba sookurgede häirimine nii ehitusperioodil kui
ka kasutusaegselt.

Maakonnaplaneeringus erimeetmeid häiringute vähendamiseks ei
seata. Konkreetsed meetmed häiringute vähendamiseks on
rakendatavad projekti järgmistes etappides (ehitus- ja
kasutuetapp). Trassi kavandamisel tuleb arvestada, et
linnustikuliselt olulistes lõikudes Männiku raba piirkonnas ning
Ülemiste väike-konnakotka püsielupaiga läheduses tuleb ehitusja hooldustööde teostamist vältida linnustiku pesitsusperioodil.

1.5 Elupaikade kadu

Oluliseimaks konfliktkohaks Männiku raba, kui keskmise
Raudtee rajamisega kaasnev elupaikade kadu on võimalikult väike Meetmeid ei seatud
väärtusega loodusliku rabakompleksi, mis on ka kaitsealusete
ja seotud vähemväärtuslike elupaikadega, ajutiselt (ehitusaegselt)
lindude ja sõraliste elupaigaks, läbimine. Looduslikult on kõrgema avalduv mõju on võimalikult kiirelt taastuv.
väärtusega raba lõunaosas Hioni kraavi kaldal olev väike
siirdesoo, mida trass ületab, eriti kõrge väärtusega madalsood
jäävad vähe eemale, need sood on määratletud varinimekirja
alana, mida aga teadaolevalt kaitse alla ei võeta. Männiku rabast
põhjapool trassi vahetus läheduses Raku järvede ümbruskonna
kõre(LK I) ja kivisisaliku(LKII) püsielupaik, samuti oluline
nahkhiirte elupaik, nahkhiirte toitumisaladeks on Kurna oja
koridor.

Meetmeid ei seatud

Raudtee rajamine on igal juhul negatiivse mõjuga looduslikele
elupaikadele, kuna selle rajamisel trassile ja selle lähiümbrusesse
jäävad elupaigad paratamatult hävinevad. Konkreetsel lõigul on
trassile väga lähedal kahepaiksete ja roomajate elupaigad,
täpsemalt Männiku raba kivisisaliku ja kõre püsielupaigad asuvad
Männiku rabas. Lisaks on vajalik säilitada Männiku raba märgala
elupaiku Männiku raba lõunaosas.

Maakonnaplaneeringus erimeetmeid elupaikade kao
vähendamiseks ei seata. Trassi rajamisega kaasneva loodusliku
taimkatte hävinemise osas leevendavaid meetmeid ei ole võimalik
seada. Konkreetsed meetmed antud lõigul on rakendatvad
projekteerimise faasis, kus mõjude minimeerimiseks kahepaiksete
ja roomajate ning Männiku raba mrgalaelupaikades on tehinilste
lahendutsega vajalik tagada veerežiim piirkonnas.

1.6 Elupaikade killustumine (sh
barjääriefektid)

Läbib Männiku raba ja selle äärsed rohetuumalad (maakondlik
Elupaikade killustumise mõju populatsioonide elujõulisusele on nii Meetmeid ei seatud
suur tuumala) ja killustab sealsed elupaigad. Männiku raba
lühi kui ka pikaajalises perspektiivis väike.
servaaladel killustab looduslikku raba, mitme kaitsealuse linnu (I,
II ja III kat.) ja sõraliste elupaiku. Ristumisel vooluveekogudega
võib killustada nahkhiirte toitumisalasid.

Meetmeid ei seatud

Tarastatud raudteekoridor on tõkkeks, mis võib killustada
erinevate loomaliikide elupaiku kui killustada ka
elupaigakomplekse. Raudtee negatiivne mõju võib avalduda nii
reaalse füüsilise tõkkena - kui raudtee täies ulatuses tarastada,
lõigatakse läbi maismaaimetajate liikumisteed, raudtee muldkeha
on füüsiliseks takistuseks kahepaiksetele ja roomajatele,
ebaõnnestunud lahendused võivad takistada vee-elustiku ja
poolveeliste liikide levikut. Trass killustab Männiku raba servaaladel sõraliste elupaiku. Tallinn-Viljandi maantee ja Kurna oja
vahele jääv metsa-ala on sõraliste ja väike-imetajate elupaik. See
piirkond on oluline suurimetajate liikumiskoridor, mis ühendab
Ülemiste järve rohevõrgustiku tuumikalaga. Kurna oja koridoris
asub nahkhiirte toitumisala ja lennukoridor.

Suurulukite elupaikade killustatuse minimeerimiseks seab
Maakonnaplaneering kaks meedet: Trassilõigu algusesse
Männniku raba elupaikade sidususe tegamiseks rajada ökodukt
km 0,1 ning teine ökodukt rajada Männiku raba ja Ülemiste järve
vahelisse piirkonda km 7,4. Konkreetsed meetmed kahepaiksete
ja poolveeliste imetajate on rakendatavad projekti järgmistes
etappides (projekteerimine) peamiselt mitmete vooluveekogudega
ristumiste ja märgade elupaikade piirkondades sobivate
läbipääsulahenduste kavandamisega (Hioni ja Kurna ojad, Lehmja
peakraav, Männiku raba äärealad).
Meetmed nr 14C-1.6-1, 14C-1.6-4.

1.7 Mõju põhjavee kvaliteedile

Põhjavesi paikneb lõhelistes ja karstunud lubjakivides,
dolomiitides. Põhjavesi on enamusel trassi alal keskmiselt
kaitstud, põhjapoolses osas nõrgalt kaitstud. Trassikoridoris 8
puurkaevu.
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Põhjavee reostumise oht on suurem nõrgalt kaitstud või
kaitsmata põhjaveega lõikudes ning kaevude vahetus läheduses.
Raudtee rajamisel või hooldamisel kasutatava tehnika kütuse või
muu kemikaali leke, mis jõuab pinnasesse, liigub kõrge
pinnasevee või sadevete mõjul sügavamatesse pinnase
horisontidesse ning võib jõuda põhjavette. Tulemuseks on
piirkonnas antud põhjaveekihi veekvaliteedi muutus. Mõju olulisus
sõltub reostuse hulgast ning reoaine iseloomust. Pinnasel ning
põhjaveel on teatav isepuhastusvõime, samuti on mõju kergemini
leevenduv biolagunevate ainete puhul.

Projekteerimisetapis tuleb täpsustada, kas rajatava raudteetrassi
kaitsevööndisse või raudtee alla jääb mõni kaev. Vajadusel tuleb
sõltuvalt piirkonna hüdrogeoloogilisest situatsioonist hinnata, kas
kaev on vajalik likvideerida või teha ettepanek puurkaevu
sanitaarkaitseala vähendamiseks. Kinnistute joogiveega
varustamine tuleb kaevu likvideerimisel või kaevu
kasutuskõlbmatuks muutumisel (veetasseme alanemine,
veekvaliteedi halvenemine) tagada muul moel.
Kui on vajalik põhjaveetaseme alandamine, tuleb seda teha
selliselt, et see ei mõjutaks negatiivselt looduskeskkonda
(taimestikku ja antud piirkonna kooslusi tervikuna).
Hüdrogeoloogiliste puurkaevude jaoks meetmed nr 14C-1.7-1
kuni 14C-1.7-4; olmevee puurkaevude jaoks 14C-1.7-5 kuni 14C1.7-8.

1.8 Mõju pinnavee kvaliteedile ja
liikumisele

Trassilõigu põhjaosa asub Kämeri oja valgalal, keskjooks Raku
Raudtee rajamise ja kasutamisega seotud mõju piirkonna
järve valgalal (Raku järv kuulub Tallinna linna joogiveeveehaarde veerežiimile on neutraalne. Maaparandussüsteemid taastatakse
koosseisu) ning lõunaosa asub Vääna jõe valgalal. Trass ristub
senises funktsionaalsuses.
selle põhjaosas Lehmja peakraaviga, mis on kanaliseeritud ega
oma olulist looduskaitselist väärtust ja Kurna ojaga. Kurna oja
kuulub Tallinna linna joogiveehaarde koosseisu. Lõigu lõunaosas
ristub trassilõik kahel korral Hioni ojaga, mis on samuti
kanaliseeritud. Lõik läbib Tallinna joogiveehaarde koosseisu
kuuluva Raku järve valgala ca 2,5 km lõigul, Männiku raba ca 2
km lõigul ja Sautsinõmme maanteeäärset siirdesood ca 100 m
lõigul. Vaid trassilõigu lõunaosa jääb suurel määral
maaparandussüsteemide alale.

Trassivaliku puhul on eeltingimuseks seatud, et raudtee rajamisel Meetmega tuleb arvestada eelprojekti koostamisel
peab olema tagatud trassiäärsetel aladel praeguse veerežiimi
säilimine, sh MPS-ide toimimine, kaitstavatel aladel ei tohi
toimuda veerežiimi muutmist (ka kuivendamist).
Vooluveekogudega ristumisel peab säilima veekogude soodne
seisund.

Ebaõnnestunud tehnilise lahendusega kaasneda ebasoovitavaid
muutusi pinna- ja pinnasevee tasemes ning äravoolurežiimis, mis
võib omakorda mõjutada nii metsamaa metsanduslikku kasutust
kui muuta looduslike koosluste struktuuri ja seeläbi mõjutada
elurikkust. Raudtee ristumisel vooluveekogudega võib
ebaõnnestunud projektlahenduste puhul tekkida negatiivseid
suundumusi nii veekogude hüdromorfoloogilises seisundis (sh
voolurežiim, voolukiirus, veekogu morfoloogia) kui vee-eelustiku
liikumisvõimalustes. Kurna oja ületusel tuleb rangelt järgida
veekaitselisi piiranguid, kuna oja kuulub Tallinna linna
joogiveehaarde koosseisu.

Lõigu ulatuses tagada trassilähedastel aladel pinna- ja pinnasevee
režiimi säilimine. Ka kuivendamata liigniisketes kohtades tuleb
tagada pinnasevee liikumine läbi mulde. Tagada trassilähedaste
maaparandussüsteemide toimimine (piisava arvu ja suurusega
veejuhtmete viimine raudteetammist läbi), sellisena et trassi
rajamisega ei kaasneks muudatusi olemasolevas pinna- ja
pinnasevee tasemes ja liikumisstruktuurides. Loodusobjektide
piirkonnas tuleb tagada, et kuivendussüsteemide ümberehitusel
või nende trassist läbiviimisel ei kaasneks täiendav kuivendamine.

1.9 Mõju pinnasele ja reljeefile

Maapinna reljeef trassi alal on nõrgalt lainjas. Enamusel trassi alal Nii trassivalikul kui ka tehniliste lahenduste valikul eelistatakse
muutuvad maapinna abs kõrgused 40-55 m vahemikus, trassi
lahendusi, mis mõjutavad pinnast ja reljeefi võimalikult vähe.
keskosas on maapinna abs kõrgused kohati <40 m. Vaadeldav
trass paikneb ordoviitsiumi platoo abrasioonitasandikul.
Pinnakatte paksus on trassi alal muutlik: põhjapoolses osas võib
õhema pinnakattega kohtades pinnakatet kohati olla ainult ca 1
m, lõunapoolses otsas, mattunud ürgoru kohal, võib pinnakatte
paksus ulatuda ca 20 m ja keskosast läbi mineva ürgoru
piirkonnas võib pinnakatet olla üle 35 m. Trassilõik paikneb turba,
moreeni ja jääjõeliste liivade levikualal. Pinnakattesetete all
avanevad ordoviitsiumi lubjakivid ja dolomiidid, milles võib esined
karsti.

Trassivaliku etapis kriteeriumit Mõju pinnasele ja reljeefile eraldi
kriteeriumina ei arvestatud.

Meetmeid trassivaliku etapis ei seatud.

Raudtee rajamisega hävitatakse või rikutakse ehitustegevusest
haaratud alal pinnase ülemised kihid. Mulde alla jääv pinnas
hävineb, ehitustegevusest mõjutatud alal muutuvad pinnase
füüsilised omadused. Kokkusurutud pinnases väheneb hapniku
sisaldus ning keskkond muutub anaeroobseks. Samuti väheneb
vee infiltreerumine. Kõik see toob kaasa pinnase elustiku
muutuse, mis omakorda tingib koosluste muutused. Savipinnaste
omadused muutuvad pinnase tihenemisel, samuti vibratsiooni
mõjul.

Turba esinemise tõttu geoloogilises läbilõikes on raskemate
ehitiste püsivuse ja liigsete vajumiste vältimiseks tõenäoliselt
vajalik kasutada vastavaid ehituslikke võtteid (pinnase
parendamine, väljavahetamine, vaiad jne). Tähelepanu tueb
pöörata ka karstinähtuste levikualale ning vajadusel rakendada
asjakohaseid tehnilisi lahendusi.

2.1 Müra

Suur osa lõigust kulgeb märkimisväärse liikluskoormusega III
klassi riigimaantee (Tallinn - Rapla - Türi, 2014 a AKÖL ca 7000)
lähistel, mille läheduses esineb ka tuntav olemasolev liiklusmüra
foon. Lisaks ristub raudtee Tallinna ringteega ning Tallinn-TartuVõru-Luhamaa maanteega, mis on mõlemad suure
liikluskoormuse ning märkimisväärse mürafooniga teed. Osa
lõigust kulgeb ka seni valdavalt mürast mõjutamata
elukeskkonnas.

Trassivalikul arvestati, et teatud piirkondades tuleb ette näha
mürakaitsemeetmed müratõkete või muldvallide näol, meetmete
rakendamisel on võimalik tagada head elutingimused ehk
tervisekaitsenormidele vastav müratase elupiirkondades.

Eskiisile on kantud võimalikud müra konfliktalad, kus tuleb ette
näha mürakaitsemeetmed.

Suur osa lõigust kulgeb olemasolevate maanteede läheduses,
nendes piirkondades ei ole müra puhul tegemist täiesti uue
häiringuga seni mõjutamata keskkonnas. Osa lõigust kulgeb ka
seni valdavalt mürast mõjutamata elukeskkonnas ning
raudteemüra võib lugeda uueks häiringuks seni mürast mõjutama
piirkonnas. Mürast mõjutatud eluhooneid on lõigu (ca 13 km)
kohta küllaltki palju, kuna möödutakse mitmest asulast, kuid
kõige kriitlisemas tsoonis (trassikoridor) asub suhteliselt vähe
eluhooneid (mõjualasse võivad lisanduda detaiplaneeringutega
kavandatud perspektiivsed eluhooned, reaalselt ehitatavate
hoonete arv ei ole hetkel teada):
• Trassikoridoris (kõige kriitilisem tsoon) asub 7 elu- või
ühiskondlikku hoonet (0,5 hoonet/km),
• 500 m raadiuses asub 139 elu- või ühiskondlikku hoonet (ca 11
hoonet/km),
• 1 km raadiuses asub 994 eluhoonet (76 hoonet/km).
Leevendusmeetmete (müratõkkeseinad) rakendamisel tuleb
teatud piirkondades arvestada negatiivse visuaalse mõjuga.

Teatud piirkondades tuleb ette näha mürakaitsemeetmed
müratõkete või muldvallide näol, meetmete maht lõigu kohta on
küllaltki suur: müratõkkeseinte/vallide koondpikkus on
suurusjärgus ca 5000 m (arvestatud on ka perspektiivsete
elamualade mürakaitse vajadusega).
Meetmete rakendamisel on võimalik tagada head elutingimused
ehk tervisekaitsenormidele vastav müratase
elupiirkondades.Meetmed 14C-2.1-1 kuni 14C-2.1-7.

Trassivalikul arvestati, et teatud piirkondades võib esineda
vibratsiooni vähendavate meetmete rakendamise vajadus
raudteele lähimate eluhoonete alal.

Võimalikud vibratsiooni konfliktalad sisalduvad müra
konfliktalades, eskiisil eraldi välja toodud ei ole.

Valdavalt tegemist uue häiringuga seni märkimisväärselt
mõjutamata piirkonnas.
• Trassikoridoris (kõige kriitilisem tsoon) asub 7 elu- või
ühiskondlikku hoonet (0,5 hoonet/km).
Pinnase kaudu leviv vibratsioon võib põhjustada läheduses
asuvate hoonete konstruktsioonide (eelkõige aknad) vibreerimist,
mis on täiendav müraallikas siseruumides.

Vibratsiooni tekke vähendamine rööbastee tehnoloogiliste
lahendustega (massiivne ja elastne tugistruktuur, siledad
kontaktpinnad),
vajadusel lähimate hoonete välispiirete konstruktsiooni
tugevdamine.

Raudtee rajamise ja kasutamisega ei tohi kaasneda mõju
põhjavee kvaliteedile.

Trassivalikul eelistati antud kriteeriumis alternatiivi, mis kulgeb
läbi vähemate puurkaevude sanitaarkaitseala ning paremini
kaitstud põhjaveega alal. Konkreetseid meetmeid trassivaliku
etapis ei seatud.

2. KESKKONNATERVIS

2.2 Välisõhu kvaliteet

Valdavalt on müratundlikud alad klassifitseeritavad II kategooria
elamualadeks, mille puhul olemasolevate alade taotlustase on 60
dB päeval ja 50 dB öösel. Toodud välisõhu normtasemed on
lähtepunktiks leevendavate meetmete vaajduse hindamisel.

Raudtee rajamise ja kasutamisega ei tohi kaasneda
ülenormatiivset õhureostust

2.3 Vibratsioon

Seni valdavalt vibratsioonist mõjutamata elukeskkond.

Vibratsiooni hindamisel lähtutakse Sotsiaalministri 17.05.2002.a.
määrusega nr 78 „Vibratsiooni piirväärtused elamutes ja
ühiskasutusega hoonetes ning vibratsiooni mõõtmise meetodid”
kehtestatud nõuetest, mille kohaselt ei tohi üldvibratsiooni
korrigeeritud kiirenduse tase olemasolevate elamute
magamisruumides ületada järgmisi väärtusi:
• päevasel ajal (07.00-23.00) - 0,0126 m/s2 (82 dB);
• öisel ajal (23.00-07.00) - 0,00883 m/s2 (79 dB).

2.4 Elektro-magnetiline mõju

Olemasolev elektromagnetkiirgus seotud olemasolevate
kiirgusallikatega (elektriliinid, raudteeside mastid, trafod)

Raudtee kasutamisega ei tohi kaasneda tervisele kahjulikku
Meetmeid ei seatud
elektromagnetkiirgust. Valguse liigset hajumist ja mõju tundlikele
liikidele ja inimestele tuleb takistada.

Meetmeid ei seatud

Elektri- ja sidesüsteemide keskkonnamõju avaldub eelkõige läbi
elektromagnetkiirguse. Raudtee elektrirajatiste mõju on uuritud
(ulatub varasemate Rootsi näidete alusel kuni 10 m kaugusele
objektidest). Mõju tervisele on paljuski ebaselge ja raskesti
leevendatav.

Tõenäoliselt ei ole elektromagnetilise mõju vähendavate
meetmete rakendamine vajalik.

3.1 Jäätmeteke ja käitlusvõimalused

Raudtee rajamisega ja kasutamisega seotud jäätmeid ei teki.

Jäätmeteke ja käitlusvõimalused on nii ehitus- kui kasutusaegselt Meetmeid ei seatud
korraldatud selliselt, et jäärtmekogused on minimaalsed ja
jäätmekäitlus ei kahjusta inimese elukeskkonda ja olulisi
loodusväärtusi.

Meetmeid ei seatud

Puudub

Meetmeid ei seata

3.3 Õnnetuseoht

Vaadeldaval alal suure liikluskoormusega Tallinna ringtee (enam
kui 8000 sõidukit ööpäevas) ning Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa
mnt (~18000 sõidukit ööpäevas). Tugimaanteedest TallinnRapla-Türi mnt. Lisaks mitmed väiksema liiklussagedusega
kohalikud era- ja metsateed ning muu määratlusega teed.
Ohtlikke ettevõtteid ei ole. Tundlikest aladest Männiku raba, sh
Raku järv.

Trassivalikul arvestati õnnetuseohtu suurendavate objektide
Raudtee kasutamisega kaasnevad riskid on viidud miinimumini.
Trassil on tagatud maksimaalses ulatuses ligipääs päästeautodele, esinemist ja tagajärde ulatust ning raskusastet kolmes tsoonis: I
et võimalike õnnetuste likvideerimine oleks operatiivne. Õnnetuste tsoon - trassikoridori ala 350 m (175 m mõlemale poole raudtee
tagajärgede raskus ja ulatus ei põhjusta ohtu inimeste elule,
keskteljest). Veeremi rööbastelt mahasõidul füüsiline oht, sh
tervisele ja varale ega pikaajalist mõju looduskeskkonnale.
sissesõit hoonesse. Kemikaaliõnnetuse puhul arvestatakse eriti
ohtliku alana, kus põlengust lähtuv soojuskiirgus või ülerõhk
võivad põhjustada inimeste hukkumist ja ehitiste kahjustusi.
Võimalik doominoefekti tekkimine.
II tsoon - 500 m mõlemale poole raudtee keskteljest.
Arvestatakse ohtlike veostega toimuda võiva õnnetuse ohtliku
alana, kuhu võivad ulatuda ohtlik soojuskiirgus, plahvatuse
ülerõhk ja killud.
III tsoon - 1000 m mõlemale poole raudtee keskteljest.
Arvestatakse kemikaaliõnnetuse ohtliku alana, kus
kemikaalilekkest lähtuva aurupilve levikualal võib tekkida
inimestel tervisekahjustusi.
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Maakonnaplaneeringu täpsusastmes mõju on varasemalt hinnatud Meetmeid ei seata
võrdlusetapis.

4.1 Elutingimused

Lõik 14C läbib hajusa asustusega piirkonda, kulgedes mõnes
asukohas tihedamate asumite läheduses.

Raudtee mõjutab inimese elutungimusi võimalikult vähe

Võrdluse etapis kuulus 14C sellise pikema võrreldava alternatiivi
koosseisu, mille elluviimisel on mõju elamistingimustele vähem
negatiivne.

Meetmeid ei seatud

Mõnes asukohas möödub kavandatav raudtee olemasolevatest
Mõju leevendamine toimub müra ja vaadeldavust vähendavate
majapidamistest ja tööstus-laohoonetest (Saustinõmme küla,
meetmetega
Luige alevik, Kangru alevik, Järveküla küla, Assaku alevik, Lehmja
küla). Elukeskkonna kvaliteedi langus võib tuleneda
subjektiivsetest hinnangutest raudtee tajutavale lähedusele ning
objektiivsetest muutustest keskkonnas.

4.2 Kohalik identiteet ja 4.4 Kogukonna
taluvusvõime

Valdavalt on tegemist linnalähedase keskkonnaga, olemasolevad
taristuobjektid on põhi- ja tugimaanteed

Kogukonnad on kohanenud raudtee olemasoluga

Võrdluse etapis kuulus 14C sellise pikema võrreldava alternatiivi
koosseisu, mille elluviimisel on mõju elamistingimustele vähem
negatiivne.

Meetmeid ei seatud

Keskkonna identiteet võib muutuda raudtee läheduses.

Mõju leevendamine toimub müra ja vaadeldavust vähendavate
meetmetega

4.3 Rahvastiku areng

Valglinnastumise perioodil suurenenud rahvaarvuga piirkonnad

Rahvaarvu suurenemine ei pöördu rahvaarvu vähenemiseks

Meetmeid ei seatud

Rahvastikuprotsessid sõltuvad arengutest laiemal territooriumil

Mõju leevendamine toimub müra ja vaadeldavust vähendavate
meetmetega

Juurdepääsud tagatakse kõigile kinnistutele

Maakonnaplaneeringus on kavandatud eritasandilised ülepääsud
raudteest, mis tagavad liikumisvõimaluste ja -ühenduste
säilimise. Raudtee pikendab majapidamiste läheduses ligipääsu
Saustinõmme külas, Kangru külas, Järveküla külas, Assaku
alevikus.

Ülepääsud on maakonnaplaneeringuga kavandatud. Meetmed nr
14C-5.1-1 kuni 14C-5.1-9.

Lõigu puhul võib perspektiivis osutuda otstarbekaks kohaliku
reisirongiliikluse välja arendamine, rajades peatuse Assaku
aleviku lähedusse.

Kohaliku reisirongiliikluse korraldamine sõltub edasistest
transpordipoliitilistest otsustest

Ehitisteni võib ulatuda ülenormatiivne müra või vibratsioon;
vajalik võib olla hoonete võõrandamine.

Raudtee on paigutatud selliselt, et mõju ehitistele oleks
minimaalne. Võimalike mõjude leevendamine toimub müra ja
vibratsiooni levikut piiravate meetmetega, mille täpne lahendus
selgub projekteerimise etapis.
Mõju leevendamine toimub müra ja vaadeldavust vähendavate
meetmetega

3. EHITATUD KESKKOND

4. KOGUKONNA JÄTKUSUUTLIKKUS

5. JUURDEPÄÄS
5.1 Liikumis-võimalused, barjäärid

Liikumisvõimalused on tagatud kindlasti riigimaanteedel ja
enamikul kohalikel teedel. Juurdepääs tagatakse kõigile
kinnistutele

Lõik on osa pikemast alternatiivist. Olulist erinevust ei olnud
alternatiivide vahel võimalik välja tuua, kuna mõlema
realiseerimisel kaasneks võrreldaval määral liikumisbarjääride
teket

5.2 Kohaliku rongiliikluse rakendamise
võimalused raudtee vaba läbilaskevõime
ulatuses

Kavandatud kiirraudtee arvestab võimaluste piires kohaliku
rongiliikluse võimaluse ja vajadustega

Lõik on osa pikemast alternatiivist, mille puhul võimalik kohalik
reisirongiliiklus oleks ilmselt otstarbekam välja arendada.

6. VARA
6.1 Ehitised lähinaabruses

Trassikoridoris paikneb elu- ja ühiskondlikke hooneid 7 ning
kõrval- ja tootmishooneid 14.

Ehitisi paikneb raudtee võimalikus mõjualas võimalikult vähe

Lõik on osa pikemast alternatiivist. Olulist erinevust ei olnud
alternatiivide vahel võimalik välja tuua

Meetmeid ei seatud

6.2 Kinnistute väärtus - elamumaa

Ühekilomeetrilises koridoris paikneb 76,6 ha elamumaad.

Elamumaa kinnistute väärtus ei vähene

Lõik on osa pikemast alternatiivist. Olulist erinevust ei olnud
alternatiivide vahel võimalik välja tuua

Võimalik elamumaa turuväärtuse langus võib johtuda raudteega
kaasnevatest keskkonnahäiringutest.

6.3 Kinnistute väärtus- muud maa
otstarbed

Kuna raudtee antud asukohas puudub, ei ole tänane maakasutus
välja kujunenud raudtee võimalusi arvestades.

Muu sihtotstarbega kinnistute väärtus väheneb võimalikult vähe
(või suureneb võimalikult palju)

Lõik on osa pikemast alternatiivist, mille puhul võimalus maa
väärtuse suurenemiseks on eeldatavasti ulatuslikum

Potentsiaalne positiivne mõju (maa väärtuse suurenemine) sõltub Planeeringus on vajalik tingimuste määratlemine, millistel
täiendavate maha- ja pealesõitude võimaldamisest ning nende
tingimustel on võimalik raudteele täiendavate peale-mahasõitude
rajamise otstarbekusest.
rajamine
7. MAAKASUTUSE STRUKTUUR

7.1 Asustuse struktuur

7.2 Maa põllumajanduslik kasutus

Raudteerajatiste alla jääb 14,7 ha haritavat maad

7.3 Põllumajandus-maade terviklikkus

Asustus on kohanenud raudtee olemasoluga

Muutused asustuse struktuuris sõltuvad arengutest laiemal
territooriumil

Maa põllumajanduslik kasutus säilib võimalikult muutumatuna

Raudtee rajamisel jääb kasutusest välja põllumajanduslik maa

Planeeringus on vajalik keskkonnatingimuste ja piirangute
kirjeldamine, mis kaasnevad raudteega külgnevale
põllumajandusmaale

Põllumaa säilib võimalikult terviklikuna

Meetmeid ei seatud

Kaasneda võivad täiendavad kulud maa harimisel

Maakonnaplaneeringu koostamise käigus on eraldi tähelepanu
pööratud ülepääsude asjakohasele paigutamisele, vähendamaks
ligipääsude raskendamist põllumajandusmaale

7.4 Maa metsamajanduslik kasutus

Raudteerajatiste alla jääb 13,3 ha metsamaad

Maa metsamajanduslik kasutus säilib võimalikult muutumatuna

Meetmeid ei seatud

Raudtee rajamisel jääb kasutusest välja metsamaa

Planeeringus on vajalik keskkonnatingimuste ja piirangute
kirjeldamine, mis kaasnevad raudteega külgnevale metsale

7.5 Maavarad

Trass läbib Tallinn-Saku liivamaardlat ning Valdeku
turbamaardlat. Üldiselt on tegemist reservavaru plokkidega,
erandiks on Tallinn-Saku liivamaardla tarbevaru plokk (nr 66).

Juurdepääs ja kättesaadavus tagatakse kõigile maavaradele, kus
juurdepääs on raudtee rajamisest tulenevalt takistatud.

Maavaravaru kvaliteet ja sellele ligipääsetavus ei tohi halveneda.

Raudtee rajamisega on võimalik mõjutada maavaravaru
kvaliteeti, ligipääsetavust.

Trassi kulgemisel üle maavara varu on vajalik projekteerimise
etapis leida vastavad tehnilised lahendused, et raudtee ehitus
ning kasutusetapis maavaravarude kvaliteet ning varudele
ligipääsetavus antud maardlas ei halveneks.

7.6 Taristu

Raudteetrasside ehitamisega mõjutatud alal ja selle
mõjupiirkonnas on rajatud inimese elutuegevust ja
majandustegevust toetav taristu. Näiteks haja-asustusaladel on
põllu- ja metsamaadel maadel rajatud veereziimi säilitav taristukraavid, drenaaz jne.

Risted on tagatud kõigil riigimaanteedel ja enamikul kohalikel
Raudteetrass läbib nii olemasoleva taristuga alasid nii tihe- kui ka
teedel. Juurdepääs tagatakse kõigile kinnistutele, kus juurdepääs hajaasustuses
on raudtee rajamisest tulenevalt takistatud.

Raudtee rajamisega on võimalik mõjutada olemasolevat taristut. Seatud meede: taristu funktsionaalsus tuleb oskusliku
projekteerimisega täielikult tagada kõikides lõikudes.
Näiteks põllu- ja metsamaadel on võimalik, et raudtee rajamisel
mõjutatakse veereziimi säilitav taristu toimimist- kraavid, drenaaz
jne.

8.1 Kultuuri-mälestised

Lõigu 14C nihutamisruumi jäävad arheologiamälestis nr 18732Lohukivi, nr 18851- Ohvrikivi "Tohtrikivi".

Lähtepunktiks on eelistatud olukord, kus mälestis säilib
Trassivalik antud lõigul langeb kokku eelistusega kriteeriumis 8.1 Meetmeid ei seatud
kahjustamata kujul algses asukohas (sh arheoloogiapärand säilib võrdlusgrupis 11.
pinnases puutumata), vaadeldavana olulistelt suundadelt.
Vaadeldavusele on pööratud tähelepanu eelkõige ehitismälestiste
puhul. Ehitismälestiste puhul on võimaliku mõjuna arvestatud ka
vibratsiooni.

Arheoloogiamälestised jäävad raudteekoridori nihutamisruumi, st Ei seata
mälestised ise asuvad väljaspool radutee ehitustöödest
mõjutatavat ala ning seega eeldatavalt otsene mõju objektidele
puudub.

8.2 Kaardistamata arheoloogiapärand

Arheoloogiliselt huvipakkuvaid alasid lõigul 14C ei esine

Lähtepunktiks on eelistatud olukord, kus arheoloogiapärand säilib Trassivalik antud lõigul langeb kokku eelistusega kriteeriumis 8.2 Meetmeid ei seatud
pinnases kahjustamata kujul. Arheoloogiliste väljakaevamiste näol võrdlusgrupis 11.
on tegemist destruktiivse uurimismeetodiga, mis tahes-tahtmata
lõppkokkuvõttes hävitab objekti ja mille käigus läheb
paratamatult mingi osa infot ka kaduma (vt arheoloogi eetilised
põhimõtted).

Puudub

Ei seata

8.3 Väärtuslik maastik ja miljöö

Väärtuslikke maastikke ega miljööväärtuslikke alasid trassile 14C Eelistatud on olukord, kus maastik/miljööala säilib võimalikult
ei jää
terviklikult ja säilivad väärtusi moodustavad põhistruktuurid.
Juhul, kui kaasneb häiring, on leevendava asjaoluna käsitletud
asustusest eemale ja/või metsasele alale jäämist, kuivõrd sel
juhul on muutuse nö pidevas mõjuväljas olevaid inimesi vähem.
Kattuvaid maastikuväärtusi (nt väärtmaastiku alal eraldi
määratletud väärtstruktuurid) on käsitletud koos, st ühe
väärtusena.

Trassivalik antud lõigul ei lange kokku eelistusega kriteeriumis 8.3 Meetmeid ei seatud
võrdlusgrupis 11; eelistatud oli trass, mis kogu ulatuses ei läbinud
väärtuslikke maastikke ega miljööalasid.

Puudub

Ei seata

8.4 Visuaalsed aspektid

Nii metsasel kui lagedal alal; raudtee mõjutsooni jäävad
majapidamised Saustinõmme külas, Kangru alevikus ning
Järveküla külas on raudteest eraldatud kõrghaljastusega. Vaid
üks majapidamine asub lagedal alal Lehmja külas ca 125 m
kaugusel raudteeteljest. Ristub tiheda liiklusega põhimaanteedega
(11 Tallinna ringtee, 2 Tallinn - Tartu - Võru - Luhamaa) ning
vähese liiklusega kõrvalmaanteedega (11115 Kurna-Tuhala,
11330 Järveküla-Jüri), kuhu on kavandatud viaduktid. Samuti
ristub Kurna oja ning Lehmja peakraaviga.

Eelistatud on olukord, kus eluhoonete juurest avanevaid vaateid Võrdlusgrupis 11 võrreldavate trasside puhul eelistus puudus.
ei mõjutata. Võrdluses, kus kõikide võrreldavate trassivariantide
puhul mõjutatakse vaateid eluhoonete juurest, ei ole eelistust
välja toodud, kuivõrd tegelik visuaalse mõju olulisus sõltub
subjektiivsetest hinnangutest. Üksikute hajaasustuses paiknevate
elamute juurest avanevate vaadete muutumine võib tunnetuslikul
tasandil olla tugevam häiring kui muutus tihedas linnakeskkonnas,
kus mõjutatavaid vaatajaid on arvuliselt rohkem. Samas on
kindlasti ka tiheasustusaladel inimesi, keda tunnetuslikult häiriks
olulisel määral isegi olemasolevasse raudteekoridori lisanduv
rajatis. Eelnevast tulenevalt on eeldatud, et juhul, kui eluhoonete
juurest avanevaid vaateid mõjutatakse, kaasneb igal juhul
visuaalne häiring, sõltumata mõjutatavate vaatajate arvust.

Meetmeid ei seatud

Kuna enamusel raudteekoridori lähedusse jäävatel majapidamistel
on metsasuse tõttu vaated suletud, võib visuaalset mõju lugeda
ebaoluliseks. Visuaalne mõju on üheks aspektiks enamiku
kultuuriväärtuste puhul (kriteeriumi nr 8 alaktriteeriumites),
samuti kogukonna jätkusuutlikkuse (kriteeriumi nr 4
alakriteeriumites) puhul. Raudtee rajamisega kaasnev visuaalne
muutus on eeldatavasti selgelt tajutav vaid Lehmja külas
majapidamisel, mis jääb raudteeteljest ca 125 m kaugusele.
Osaliselt leevendab häiringut tõenäoliselt vahetult elamu ümber
olev haljastus.

Müratõkked kavandada materjali, värvi jm osas maastikku
võimalikult harmoneeruvad (nt kasutada materjalidena puitu
ja/või looduskivi; müratõke varjata haljastusega vms).
Läbipaistvate müratõkete rajamisel arvestada suure
hooldustarvidusega, mis tegemata jättes võib põhjustada
esteetiliselt häiriva tulemuse. Müratõkete lahenduste valikul
arvestada ka sellega, et vaade müratõkkele on oluline samuti
rongis sõitjale.
Meede nr 14C-8.4-1.

8.5 Muu kriitilise või tähelepanu vajava
iseloomuga kultuuripärand

XX sajandi arhitektuuripärandi objektiks Männiku külas, mida lõik Eelistatud on olukord, kus pärand säilib kahjustamata kujul algses Võrdlusgrupis 11 võrreldavate trasside puhul eelistus puudus.
14C läbib on nr 1844 – Männiku raudteejaam.
asukohas. Arvestatud on eelkõige allikmaterjalides nimetatud
väärtuslike struktuuridega, st nt maaehituspärandi puhul üldjuhul
hooned ja hoov, XX sajandi arhitektuuripärandi puhul hoone või
vastavalt registris nimetatule hoonete grupp või terve asula.
Arvestatud on raudtee kaitsevööndi alasse, suurema ulatusega
väärtuste puhul ka trassikoridori nihutamisruumi sisse jäävate
objektidega (sõltuvalt üksikjuhust). Kuivõrd XX sajandi
arhitektuuripärandi objektide täpne paiknemine ei ole registri
põhjal üheselt tuvastatav, on neil juhtudel üldistatult hinnatud, et
kui antud lõigul puuduvad lammutatavad hooned ja/või trass
möödub hoonestatud aladest eemalt, siis eeldatavalt mõju
objektile puudub.

Meetmeid ei seatud

Männiku raudteejaamale mõju puudub, kuivõrd kavandatav trass Ei seata
jääb eemale olemasolevast hoonestusest, mille ääres asub
Männiku raudteejaam.

8.6 Muu leevendatava iseloomuga
kultuuripärand

Ilus teelõik Assaku-Lehmja

7.7 Mõju kohalikule
majanduskeskkonnale
8. KULTUURIKESKKOND

Lähtepunktiks on eelistatud olukord, kus kõik objektid säilivad
Trassivalik antud lõigul langeb kokku eelistusega kriteeriumis 8.6 Meetmeid ei seatud
algsel kujul oma asukohas. Hinnangute andmisel pärandi
võrdlusgrupis 11.
kahjustamise olulisusele on silmas peetud muuhulgas Rail Baltic
maakonnaplaneeringute eesmärki. Eesmärgi kohaselt on
trassivalikul aluseks eelkõige riigi huvid ning kohalikest huvidest
lähtutakse väljavalitud trassi osas mõjude leevendamisel ja
tasakaalustatud detailsema lahenduse väljatöötamisel. Samuti on
arvestatud leevendusvõimaluste rakendatavusega ning pärandi
registreerimisel seatud eesmärkidega (nt pärandkultuuri puhul on
eesmärgiks eelkõige teabe säilitamine).

Mõju avaldub konkreetselt ilusa teelõiguga lõikumise kohas ning
ristele viadukti rajamist võib pidada visuaalselt eristuvaks.
Objekti kui terviku suhtes ei ole tegemist kriitilise, kogu väärtust
kaotava muudatusega. Hinnanguliselt ei ole antud kriteeriumi
lõikes tegemist olulise negatiivse mõjuga.

Vt kriteerium 8.4.
Meede nr 14C-8.6-1.

Mõju (sh kumulatiivsus)

Ehitusetapp
Meetmed

Täitmine

Mõju (sh kumulatiivsus)

Kasutusetapp
Meetmed

Täitmine

Mõju (sh kumulatiivsus)

Meetmed

Etapp

Olemasolev olukord

Taotlustase

Maakonnaplaneeringu lahendus

Trassivalik

Kriteerium
1.2 Natura 2000 võrgustiku alad

Täitmine
Trassilõigu mõjutsoonis Natura 2000 võrgustiku alasid ei esine.

1.3 Suremus

Raudtee ehitamine ja kasutamine tuleb läbi viia selliselt, et nii
otsene kui kaudne oluline ebasoodne mõju Natura 2000
võrgustikku kuuluvate alade kaitse-eesmärkidele ja alade
terviklikkusele oleks välistatud.

Meetmeid ei seatud
Trassivalikul on eeldatud, et trassilõik on võimalik rajada
selliselt, et mõjud Natura2000 võrgustiku alade kaitseväärtustele
puuduvad, konkreetseid asukohapõhiseid meetmeid ei seatud.

Populatsiooni elujõulisuse seisukohalt ei tohi raudteel, seotud
taristul ja seal toimuval liiklusel olla olulist mõju populatsiooni
elujõulisusele raudtee piirkonnas.

Trassivaliku etapis suremust kriteeriumina ei arvestatud, antud
ulatuses on see seotud kriteeriumitega elupaigakadu ja
elupaikade killustatus.

Eelprojekt

Mõju (sh kumulatiivsus)

Meetmed

Täitmine
1. LOODUSKESKKOND

Mõju Natura2000 võrgustiku alade kaitseväärtustele puudub.

Meetmeid ei rakendata.

Meetmeid ei seatud

Suremuse osas on antud trassilõik pigem väikese mõjuga. Suurte
ja keskmise suurusega ulukite suremus on tarade kasutamise
ning killustatuse vastaste meetmete rakendamisega
minimeeritud. Trassilõik ei läbi linnustikuliselt olulisi elupaiku,
mille puhul oleks oluline suremuse vältimiseks erimeetmeid
rakendada. Trassilõik läbib mitmeid kahepaiksetele väärtuslikke
elupaiku.

Maakonnaplaneeringus erimeetmeid suremuse vältimiseks ei
seata. Kahepaiksete suremuse vähendamisele aitavad kaasa
edaspidistes etappides (projekteerimine, ehitusetapp)
rakendatavad killustatuse vastased meetmed (läbipääsud jms).

Meetmeid ei rakendata.

1.4 Häiringud

Häiringutundlike liikide pesitsuskohti
teadaolevalt mõjupiirkonnas
ei esine.

Meetmeid ei seatud
Häiringutundlike liikide elupaikade puhul tuleb viia müra
ehitusaegne ja kasutusaegne teke miinimumini. Kaitsealuste
liikide elupaikades tuleb saavutada müratasemeks 55dB. Raudtee
valgustus ei oma olulist mõju kaitsealustele liikidele.

Meetmeid ei seatud

Trassilõigu vahetus läheduses häiringutele eriliselt tundlike
linnuliikide elupaiku või teisi linnukaitseliselt eriti olulisi (nt
lindude elupaikade kaitseks moodustatud kaitsealasid) piirkondi
ei esine. Seega antud trassilõigul raudtee välja ehitamisel ning
selle hilisemal opereerimisel ei ole oodata olulist negatiivset ning
tingimata leevendamist vajavat häiringutega seotud mõju.

1.5 Elupaikade kadu

Vastavalt Corine maakattetüpoloogiale on trassilõigu 50 m
laiuses otsese ja vältimatu negatiivse mõju tsoonis valdav
järgmine maakate: maantee- ja raudteevõrgu ala (37 ha),
segametsad (12 ha), heitlehised metsad (8ha) ning lisaks ka
vähesemal määral avatud kultuurmaastikku. Trass läbib madala
looduskaitselise väärtusega elupaiku enne Ülemiste-Vaskjala
kanaliga ristumist. Rae asula lähedal trassist põjapool asuvad
kahepaiksete elupaigad, samuti Ülemiste-Vaskjala kanaliga
ristumisel. Kanaliga ristumise piirkond on ka nahkhiirte
elupaigaks.

Raudtee rajamisega kaasnev elupaikade kadu on võimalikult
väike ja seotud vähemväärtuslike elupaikadega, ajutiselt
(ehitusaegselt) avalduv mõju on võimalikult kiirelt taastuv.

Meetmeid ei seatud

Enne Ülemiste- Vaskjala kanaliga ristumist läbib trass järgmisi
Meetmeid ei seata.
elupaiku: Fennoskandia madalike liigirikkad arurohumaad (6270),
kuivad niidud lubjarikkal mullal(6210). Nimetatud elupaigad ei
ole väga kõrge looduskaitselise väärtusega. Kahepaiksete
kudemisveekogud on piisavas kauguses, et neid otseselt mitte
mõjutada.

1.6 Elupaikade killustumine (sh
barjääriefektid)

Trass ristub ühes kohas Rae raba juures maakonna piirkondliku Elupaikade killustumise mõju populatsioonide elujõulisusele on nii Meetmeid ei seatud, koosmõju teiste infrastruktuuriobjektidega.
taseme rohevõrgu koridoriga (K9), selles piirkonnas on eksperdid lühi kui ka pikaajalises perspektiivis väike.
määranud sõraliste ja väikeimetajate liikumisala. Trassist
mitmesaja meetri kaugusel asuvad kahepaiksete elupaigad
(trassilõigu alguses Rae asula lähedal, trassist põhjapool).
Vaskjala-Ülemiste kanali koridor ja ümbritsevad puistud on
nahkhiirte toitumisala ja lennukoridor; Natura 2000 elupaigad.

Meetmeid ei seatud

Tarastatud raudteekoridor on tõkkeks, mis võib killustada
erinevate loomaliikide elupaiku kui killustada ka
elupaigakomplekse. Raudtee negatiivne mõju võib avalduda nii
reaalse füüsilise tõkkena - kui raudtee täies ulatuses tarastada,
lõigatakse läbi maismaaimetajate liikumisteed, raudtee muldkeha
on füüsiliseks takistuseks kahepaiksetele ja roomajatele,
ebaõnnestunud lahendused võivad takistada vee-elustiku ja
poolveeliste liikide levikut. Trassilõik killustab suurulukite
liikumisala Rae raba idaservas, kuhu on vajalik ette näha
leevendavad meetmed. Võimalik Rae asula juures olevate
kahepaiksete elupaigale killustav mõju.

Suurulukite elupaikade killustatuse minimeerimiseks seab
Maakonnaplaneering kaks meedet: Rae raba sõraliste ja
väikeulukite elupaikade sidusus tagada rajades ökodukti lõigu km
2,7 ning teise meetmena on soovitatav rajada kõrge sild VaskjalaÜlemiste kanalile (km 2,1). Sild leevenab killustatust lisaks
suurulukitele ka poolveeliste liikide ja väikeulukite jaoks. (vava
silla-aluse kõrgus vähemalt 6 m ja kallasrajad 50 m).
Konkreetsed meetmed kahepaiksete ja poolveeliste imetajate on
rakendatavad projekti järgmistes etappides (projekteerimine)
peamiselt mitmete vooluveekogudega ristumiste ja märgade
elupaikade piirkondades sobivate läbipääsulahenduste
kavandamisega (Soodevahe ja Rae-Lagedi pkr ning Rae raba
idaserva elupaigad).
Meetmed nr 14G-1.6-3, 14G-1.6-4.

1.7 Mõju põhjavee kvaliteedile

Põhjavesi paikneb lõhelistes ja karstunud lubjakivides,
dolomiitides. Põhjavesi on trassivariandi 14G alal peamiselt
nõrgalt kaitstud, kohati (alavarid) aga ka kaitsmata.
Trassikoridoris 1 puurkaev.

Meetmeid ei seatud

Põhjavee reostumise oht on suurem nõrgalt kaitstud või
kaitsmata põhjaveega lõikudes ning kaevude vahetus läheduses.
Raudtee rajamisel või hooldamisel kasutatava tehnika kütuse või
muu kemikaali leke, mis jõuab pinnasesse, liigub kõrge
pinnasevee või sadevete mõjul sügavamatesse pinnase
horisontidesse ning võib jõuda põhjavette. Tulemuseks on
piirkonnas antud põhjaveekihi veekvaliteedi muutus. Mõju
olulisus sõltub reostuse hulgast ning reoaine iseloomust. Pinnasel
ning põhjaveel on teatav isepuhastusvõime, samuti on mõju
kergemini leevenduv biolagunevate ainete puhul.

Projekteerimisetapis tuleb täpsustada, kas rajatava raudteetrassi
kaitsevööndisse või raudtee alla jääb mõni kaev. Vajadusel tuleb
sõltuvalt piirkonna hüdrogeoloogilisest situatsioonist hinnata, kas
kaev on vajalik likvideerida või teha ettepanek puurkaevu
sanitaarkaitseala vähendamiseks. Kinnistute joogiveega
varustamine tuleb kaevu likvideerimisel või kaevu
kasutuskõlbmatuks muutumisel (veetaseme alanemine,
veekvaliteedi halvenemine) tagada muul moel.

1.8 Mõju pinnavee kvaliteedile ja
liikumisele

Raudtee rajamise ja kasutamisega seotud mõju piirkonna
Trassilõigu põhjaosa asub Pirita jõe alamjooksu osavalgalal ja
veerežiimile on neutraalne. Maaparandussüsteemid taastatakse
lõunaosa asub Vaskjala-Ülemiste kanali valgalal. Trassilõik
ristub selle põhjaosas kanaliseeritud- Soodevahe peakraaviga ja senises funktsionaalsuses.
keskosas Rae-Lagedi (Rae kraaav) peakraaviga, mis kuuluva riigi
poolt korras hoitavate eesvoolude nimistusse. Lõiguga ristuvad
peakraavid ei oma olulist looduskaitselist väärtust. Trassilõik
ristub selle keskosas Tallinna linna joogiveehaardesse kuuluva
Vaskjala-Ülemiste kanaliga. Trassilõik ei jää oluliste
maaparandussüsteemide alale. Lõigu põhjaosa jääb olemasoleva
raudteetrassi alale.

Trassivaliku puhul on eeltingimuseks seatud, et raudtee rajamisel Meetmega tuleb arvestada eelprojekti koostamisel
peab olema tagatud trassiäärsetel aladel praeguse veerežiimi
säilimine, sh MPS-ide toimimine, kaitstavatel aladel ei tohi
toimuda veerežiimi muutmist (ka kuivendamist).
Vooluveekogudega ristumisel peab säilima veekogude soodne
seisund.

Ebaõnnestunud tehnilise lahendusega kaasneda ebasoovitavaid
muutusi pinna- ja pinnasevee tasemes ning äravoolurežiimis, mis
võib omakorda mõjutada nii metsamaa metsanduslikku kasutust
kui muuta looduslike koosluste struktuuri ja seeläbi mõjutada
elurikkust.
Raudtee ristumisel
vooluveekogudega võib ebaõnnestunud projektlahenduste puhul
tekkida negatiivseid suundumusi nii veekogude
hüdromorfoloogilises seisundis (sh voolurežiim, voolukiirus,
veekogu morfoloogia) kui vee-eelustiku liikumisvõimalustes.
Vaskjala-Ülemiste kanali ületusel tuleb rangelt järgida
veekaitselisi piiranguid, kuna kanal kuulub Tallinna linna
joogiveehaarde koosseisu.

Vooluveekogudega ristumised tuleb lahendada tehniliselt selliselt,
et oleks tagatud vee vaba läbipääs. Ka kuivendamata
liigniisketes kohtades tuleb tagada pinnasevee liikumine läbi
mulde. Loodusobjektide piirkonnas tuleb tagada, et
kuivendussüsteemide ümberehitusel või nende trassist
läbiviimisel ei kaasneks ka täiendav kuivendamine.

1.9 Mõju pinnasele ja reljeefile

Nii trassivalikul kui ka tehniliste lahenduste valikul eelistatakse
Maapinna reljeef trassi alal on nõrgalt lainjas, maapinna abs
lahendusi, mis mõjutavad pinnast ja reljeefi võimalikult vähe.
kõrgused on trassi alal enamasti 35-50 m.Trass paikneb
ordoviitsiumi platoo abrasioonitasandikul, kus pinnakatet on
kohati esinevatel alvaritel ainult ca 0,5 m ja ka paksema
pinnakattega kohtades ei tohiks pinnakatte paksus ületada 10 m.
Ligilähedaselt pool vaadeldavast trassilõigust jääb turba
levikualale ja pool moreenialale, väike lõik trassist jääb õhukese
pinnakattega alale (alvarile). Pinnakattesetete all avanevad
ordoviitsiumi lubjakivid ja dolomiidid, milles võib esineda karsti.

Trassivaliku etapis kriteeriumit Mõju pinnasele ja reljeefile eraldi
kriteeriumina ei arvestatud.

Meetmeid trassivaliku etapis ei seatud.

Raudtee rajamisega hävitatakse või rikutakse ehitustegevusest
haaratud alal pinnase ülemised kihid. Mulde alla jääv pinnas
hävineb, ehitustegevusest mõjutatud alal muutuvad pinnase
füüsilised omadused. Kokkusurutud pinnases väheneb hapniku
sisaldus ning keskkond muutub anaeroobseks. Samuti väheneb
vee infiltreerumine. Kõik see toob kaasa pinnase elustiku
muutuse, mis omakorda tingib koosluste muutused. Savipinnaste
omadused muutuvad pinnase tihenemisel, samuti vibratsiooni
mõjul.

Turba esinemise tõttu geoloogilises läbilõikes on raskemate
ehitiste püsivuse ja liigsete vajumiste vältimiseks tõenäoliselt
vajalik kasutada vastavaid ehituslikke võtteid (pinnase
parendamine, väljavahetamine, vaiad jne). Tähelepanu tueb
pöörata ka karstinähtuste levikualale ning vajadusel rakendada
asjakohaseid tehnilisi lahendusi.

2.1 Müra

Valdav osa lõigust kulgeb suure liikluskoormusega III klassi
riigimaantee (Tallinn ringtee, 2014 a AKÖL ca 12 000) lähistel,
mille läheduses esineb ka märkimisväärse olemasolev liiklusmüra
foon. Lõigu lõpuosa kulgeb olemasolevas Tallinn-Tapa
raudteekoridoris.

Trassivalikul arvestati, et teatud piirkondades tuleb ette näha
mürakaitsemeetmed müratõkete või muldvallide näol, meetmete
rakendamisel on võimalik tagada head elutingimused ehk
tervisekaitsenormidele vastav müratase elupiirkondades.

Eskiisile on kantud võimalikud müra konfliktalad, kus tuleb ette
näha mürakaitsemeetmed.

Suur osa lõigust kulgeb olemasoleva maantee ning raudtee
läheduses, nendes piirkondades ei ole müra puhul tegemist
täiesti uue häiringuga seni mõjutamata keskkonnas. Mürast
mõjutatud eluhooneid on lõigu (ca 7,5 km) kohta suhteliselt vähe
(mõjualasse võivad lisanduda detaiplaneeringutega kavandatud
perspektiivsed eluhooned, reaalselt ehitatavate hoonete arv ei ole
hetkel teada):
• Trassikoridoris (kõige kriitilisem tsoon) asub 7 elu- või
ühiskondlikku hoonet (0,9 hoonet/km),
• 500 m raadiuses asub 45 elu- või ühiskondlikku hoonet (ca 6
hoonet/km),
• 1 km raadiuses asub 78 eluhoonet (10 hoonet/km).
Leevendusmeetmete (müratõkkeseinad) rakendamisel tuleb
teatud piirkondades arvestada negatiivse visuaalse mõjuga.

Teatud piirkondades tuleb ette näha mürakaitsemeetmed
müratõkete või muldvallide näol, meetmete maht lõigu kohta ei
ole väga suur: müratõkkeseinte/vallide koondpikkus on
suurusjärgus 2000-3000 m (arvestatud on ka perspektiivsete
elamualade mürakaitse vajadusega).
Meetmete rakendamisel on võimalik tagada head elutingimused
ehk tervisekaitsenormidele vastav müratase elupiirkondades.
Meetmed 14G-2.1-1 kuni 14G-2.1-9.

Raudtee rajamise ja kasutamisega ei tohi kaasneda mõju
põhjavee kvaliteedile.

Meetmeid ei seatud

Trassivalikul eelistati antud kriteeriumis alternatiivi, mis kulgeb
läbi vähemate puurkaevude sanitaarkaitseala ning paremini
kaitstud põhjaveega alal. Konkreetseid meetmeid trassivaliku
etapis ei seatud.

2. KESKKONNATERVIS

2.2 Välisõhu kvaliteet

Valdavalt on müratundlikud alad klassifitseeritavad II kategooria
elamualadeks, mille puhul olemasolevate alade taotlustase on 60
dB päeval ja 50 dB öösel. Toodud välisõhu normtasemed on
lähtepunktiks leevendavate meetmete vaajduse hindamisel.

Raudtee rajamise ja kasutamisega ei tohi kaasneda
ülenormatiivset õhureostust

2.3 Vibratsioon

Seni valdavalt vibratsioonist mõjutamata elukeskkond, kuid
olemasoleva raudtee läheduses võib vibratsiooni siiski esineda.

Vibratsiooni hindamisel lähtutakse Sotsiaalministri 17.05.2002.a. Trassivalikul arvestati, et teatud piirkondades võib esineda
määrusega nr 78 „Vibratsiooni piirväärtused elamutes ja
vibratsiooni vähendavate meetmete rakendamise vajadus
ühiskasutusega hoonetes ning vibratsiooni mõõtmise meetodid”
raudteele lähimate eluhoonete alal.
kehtestatud nõuetest, mille kohaselt ei tohi üldvibratsiooni
korrigeeritud kiirenduse tase olemasolevate elamute
magamisruumides ületada järgmisi väärtusi:
• päevasel ajal (07.00-23.00) - 0,0126 m/s2 (82 dB);
• öisel ajal (23.00-07.00) - 0,00883 m/s2 (79 dB).

Võimalikud vibratsiooni konfliktalad sisalduvad müra
konfliktalades, eskiisil eraldi välja toodud ei ole.

Valdavalt tegemist uue häiringuga seni märkimisväärselt
mõjutamata piirkonnas.
• Trassikoridoris (kõige kriitilisem tsoon) asub 7 elu- või
ühiskondlikku hoonet (0,9 hoonet/km).
Pinnase kaudu leviv vibratsioon võib põhjustada läheduses
asuvate hoonete konstruktsioonide (eelkõige aknad) vibreerimist,
mis on täiendav müraallikas siseruumides.

Vibratsiooni tekke vähendamine rööbastee tehnoloogiliste
lahendustega (massiivne ja elastne tugistruktuur, siledad
kontaktpinnad),
vajadusel lähimate hoonete välispiirete konstruktsiooni
tugevdamine.

2.4 Elektro-magnetiline mõju

Olemasolev elektromagnetkiirgus seotud olemasolevate
kiirgusallikatega (elektriliinid, raudteeside mastid, trafod)

Raudtee kasutamisega ei tohi kaasneda tervisele kahjulikku
Meetmeid ei seatud
elektromagnetkiirgust. Valguse liigset hajumist ja mõju tundlikele
liikidele ja inimestele tuleb takistada.

Meetmeid ei seatud

Elektri- ja sidesüsteemide keskkonnamõju avaldub eelkõige läbi
elektromagnetkiirguse. Raudtee elektrirajatiste mõju on uuritud
(ulatub varasemate Rootsi näidete alusel kuni 10 m kaugusele
objektidest). Mõju tervisele on paljuski ebaselge ja raskesti
leevendatav.

Tõenäoliselt ei ole elektromagnetilise mõju vähendavate
meetmete rakendamine vajalik.

3.1 Jäätmeteke ja käitlusvõimalused

Raudtee rajamisega ja kasutamisega seotud jäätmeid ei teki.

Meetmeid ei seatud

Meetmeid ei seatud

Puudub

Meetmeid ei seata

3.3 Õnnetuseoht

Vaadeldaval alal põhja-lõuna suunas suure liikluskoormusega
Tallinna ringtee (enam kui 8000 sõidukit ööpäevas) ning loodekagu suunas laiarööpmeline Tallinn-Tapa raudtee. Lisaks
väiksema liiklussagedusega kohalikud era- ja metsateed ning
muu määratlusega teed. Ohtlikke ettevõtteid ei ole. Tundlikest
aladest Rae raba.

Jäätmeteke ja käitlusvõimalused on nii ehitus- kui kasutusaegselt
korraldatud selliselt, et jäärtmekogused on minimaalsed ja
jäätmekäitlus ei kahjusta inimese elukeskkonda ja olulisi
loodusväärtusi.
Raudtee kasutamisega kaasnevad riskid on viidud miinimumini.
Trassil on tagatud maksimaalses ulatuses ligipääs
päästeautodele, et võimalike õnnetuste likvideerimine oleks
operatiivne. Õnnetuste tagajärgede raskus ja ulatus ei põhjusta
ohtu inimeste elule, tervisele ja varale ega pikaajalist mõju
looduskeskkonnale.

Trassivalikul arvestati õnnetuseohtu suurendavate objektide
esinemist ja tagajärde ulatust ning raskusastet kolmes tsoonis: I
tsoon - trassikoridori ala 350 m (175 m mõlemale poole raudtee
keskteljest). Veeremi rööbastelt mahasõidul füüsiline oht, sh
sissesõit hoonesse. Kemikaaliõnnetuse puhul arvestatakse eriti
ohtliku alana, kus põlengust lähtuv soojuskiirgus või ülerõhk
võivad põhjustada inimeste hukkumist ja ehitiste kahjustusi.
Võimalik doominoefekti tekkimine.
II tsoon - 500 m mõlemale poole raudtee keskteljest.
Arvestatakse ohtlike veostega toimuda võiva õnnetuse ohtliku
alana, kuhu võivad ulatuda ohtlik soojuskiirgus, plahvatuse
ülerõhk ja killud.
III tsoon - 1000 m mõlemale poole raudtee keskteljest.
Arvestatakse kemikaaliõnnetuse ohtliku alana, kus
kemikaalilekkest lähtuva aurupilve levikualal võib tekkida
inimestel tervisekahjustusi.

Meetmeid ei seatud

Maakonnaplaneeringu täpsusastmes mõju on varasemalt
hinnatud võrdlusetapis.

Meetmeid ei seata

4.1 Elutingimused

Lõik 14G läbib hajusa asustusega piirkonda, kulgedes mõnes
asukohas tihedamate asumite läheduses.

Raudtee mõjutab inimese elutungimusi võimalikult vähe

Võrdluse etapis kuulus 14G sellise pikema võrreldava alternatiivi
koosseisu, mille elluviimisel on mõju elamistingimustele vähem
negatiivne.

Meetmeid ei seatud

Mõju leevendamine toimub müra ja vaadeldavust vähendavate
Mõnes asukohas möödub kavandatav raudtee olemasolevatest
majapidamistest ja tööstus-laohoonetest (Lehmja küla, Rae küla, meetmetega
Lagedi alevik, Soodevahe küla). Elukeskkonna kvaliteedi langus
võib tuleneda subjektiivsetest hinnangutest raudtee tajutavale
lähedusele ning objektiivsetest muutustest keskkonnas.

4.2 Kohalik identiteet ja 4.4 Kogukonna
taluvusvõime

Valdavalt on tegemist linnalähedase keskkonnaga, olemasolevad
taristuobjektid on põhi- ja tugimaanteed

Kogukonnad on kohanenud raudtee olemasoluga

Võrdluse etapis kuulus 14G sellise pikema võrreldava alternatiivi
koosseisu, mille elluviimisel on mõju elamistingimustele vähem
negatiivne.

Meetmeid ei seatud

Keskkonna identiteet võib muutuda raudtee läheduses.

Mõju leevendamine toimub müra ja vaadeldavust vähendavate
meetmetega

4.3 Rahvastiku areng

Valglinnastumise perioodil suurenenud rahvaarvuga piirkonnad

Rahvaarvu suurenemine ei pöördu rahvaarvu vähenemiseks

Meetmeid ei seatud

Rahvastikuprotsessid sõltuvad arengutest laiemal territooriumil

Mõju leevendamine toimub müra ja vaadeldavust vähendavate
meetmetega

Juurdepääsud tagatakse kõigile kinnistutele

Maakonnaplaneeringus on kavandatud eritasandilised ülepääsud
raudteest, mis tagavad liikumisvõimaluste ja -ühenduste
säilimise. Raudtee piirab majapidamiste läheduses ligipääsu Rae
külas, Lehmja külas, Soodevahe külas.

Ülepääsud on maakonnaplaneeringuga kavandatud. Meetmed
14G-5.1-1 kuni 14G-5.1-3.

3. EHITATUD KESKKOND

4. KOGUKONNA JÄTKUSUUTLIKKUS

5. JUURDEPÄÄS
5.1 Liikumis-võimalused, barjäärid

Liikumisvõimalused on tagatud kindlasti riigimaanteedel ja
enamikul kohalikel teedel. Juurdepääs tagatakse kõigile
kinnistutele

Lõik on osa pikemast alternatiivist. Olulist erinevust ei olnud
alternatiivide vahel võimalik välja tuua, kuna mõlema
realiseerimisel kaasneks võrreldaval määral liikumisbarjääride
teket

5.2 Kohaliku rongiliikluse rakendamise
võimalused raudtee vaba läbilaskevõime
ulatuses

Kavandatud kiirraudtee arvestab võimaluste piires kohaliku
rongiliikluse võimaluse ja vajadustega

Lõik on osa pikemast alternatiivist, mille puhul võimalik kohalik
reisirongiliiklus oleks ilmselt otstarbekam välja arendada.

Mõju puudub

6. VARA
6.1 Ehitised lähinaabruses

Trassikoridoris paikneb elu- ja ühiskondlikke hooneid 7 ning
kõrval- ja tootmishooneid 14.

Ehitisi paikneb raudtee võimalikus mõjualas võimalikult vähe

Lõik on osa pikemast alternatiivist. Olulist erinevust ei olnud
alternatiivide vahel võimalik välja tuua

6.2 Kinnistute väärtus - elamumaa

Ühekilomeetrilises koridoris paikneb 26,7 ha elamumaad.

Elamumaa kinnistute väärtus ei vähene

6.3 Kinnistute väärtus- muud maa
otstarbed

Kuna raudtee antud asukohas puudub, ei ole tänane maakasutus Muu sihtotstarbega kinnistute väärtus väheneb võimalikult vähe
välja kujunenud raudtee võimalusi arvestades.
(või suureneb võimalikult palju)

Meetmeid ei seatud

Ehitisteni võib ulatuda ülenormatiivne müra või vibratsioon;
vajalik võib olla hoonete võõrandamine.

Raudtee on paigutatud selliselt, et mõju ehitistele oleks
minimaalne. Võimalike mõjude leevendamine toimub müra ja
vibratsiooni levikut piiravate meetmetega, mille täpne lahendus
selgub projekteerimise etapis.

Lõik on osa pikemast alternatiivist. Olulist erinevust ei olnud
alternatiivide vahel võimalik välja tuua

Võimalik elamumaa turuväärtuse langus võib johtuda raudteega
kaasnevatest keskkonnahäiringutest.

Mõju leevendamine toimub müra ja vaadeldavust vähendavate
meetmetega

Lõik on osa pikemast alternatiivist, mille puhul võimalus maa
väärtuse suurenemiseks on eeldatavasti ulatuslikum

Potentsiaalne positiivne mõju (maa väärtuse suurenemine) sõltub Planeeringus on vajalik tingimuste määratlemine, millistel
täiendavate maha- ja pealesõitude võimaldamisest ning nende
tingimustel on võimalik raudteele täiendavate peale-mahasõitude
rajamise otstarbekusest.
rajamine
7. MAAKASUTUSE STRUKTUUR

7.1 Asustuse struktuur
7.2 Maa põllumajanduslik kasutus

Raudteerajatiste alla jääb 5,1 ha haritavat maad

7.3 Põllumajandus-maade terviklikkus

Asustus on kohanenud raudtee olemasoluga

Muutused asustuse struktuuris sõltuvad arengutest laiemal
territooriumil

Maa põllumajanduslik kasutus säilib võimalikult muutumatuna

Raudtee rajamisel jääb kasutusest välja põllumajanduslik maa

Planeeringus on vajalik keskkonnatingimuste ja piirangute
kirjeldamine, mis kaasnevad raudteega külgnevale
põllumajandusmaale

Põllumaa säilib võimalikult terviklikuna

Meetmeid ei seatud

Kaasneda võivad täiendavad kulud maa harimisel

Maakonnaplaneeringu koostamise käigus on eraldi tähelepanu
pööratud ülepääsude asjakohasele paigutamisele, vähendamaks
ligipääsude raskendamist põllumajandusmaale

7.4 Maa metsamajanduslik kasutus

Raudteerajatiste alla jääb 11,3 ha metsamaad

Maa metsamajanduslik kasutus säilib võimalikult muutumatuna

Meetmeid ei seatud

Raudtee rajamisel jääb kasutusest välja metsamaa

Planeeringus on vajalik keskkonnatingimuste ja piirangute
kirjeldamine, mis kaasnevad raudteega külgnevale metsale

7.5 Maavarad

Trassivariant 14G kulgeb kohaliku tähtsusega Rae turbamaardla
idaservas. Trass läbib maardlat lõigus, kus paiknevad passiivse
tarbevaru plokk nr. 10 ja passiivse reservvaru plokk nr.18.

Juurdepääs ja kättesaadavus tagatakse kõigile maavaradele, kus
juurdepääs on raudtee rajamisest tulenevalt takistatud.

Maavaravaru kvaliteet ja sellele ligipääsetavus ei tohi halveneda.

Raudtee rajamisega on võimalik mõjutada maavaravaru
kvaliteeti, ligipääsetavust.

Trassi kulgemisel üle maavara varu on vajalik projekteerimise
etapis leida vastavad tehnilised lahendused, et raudtee ehitus
ning kasutusetapis maavaravarude kvaliteet ning varudele
ligipääsetavus antud maardlas ei halveneks.

7.6 Taristu

Raudteetrasside ehitamisega mõjutatud alal ja selle
mõjupiirkonnas on rajatud inimese elutuegevust ja
majandustegevust toetav taristu. Näiteks haja-asustusaladel on
põllu- ja metsamaadel maadel rajatud veereziimi säilitav taristukraavid, drenaaz jne.

Risted on tagatud kõigil riigimaanteedel ja enamikul kohalikel
Raudteetrass läbib nii olemasoleva taristuga alasid nii tihe- kui
teedel. Juurdepääs tagatakse kõigile kinnistutele, kus juurdepääs ka hajaasustuses
on raudtee rajamisest tulenevalt takistatud.

Raudtee rajamisega on võimalik mõjutada olemasolevat taristut.
Näiteks põllu- ja metsamaadel on võimalik, et raudtee rajamisel
mõjutatakse veereziimi säilitav taristu toimimist- kraavid,
drenaaz jne.

Seatud meede: taristu funktsionaalsus tuleb oskusliku
projekteerimisega täielikult tagada kõikides lõikudes.

8.1 Kultuuri-mälestised

Lõigu 14G nihutamisruumi jääb arheologiamälestis nr 18828asulakoht.

Trassivalik antud lõigul langeb kokku eelistusega kriteeriumis 8.1 Meetmeid ei seatud
Lähtepunktiks on eelistatud olukord, kus mälestis säilib
kahjustamata kujul algses asukohas (sh arheoloogiapärand säilib võrdlusgrupis 11.
pinnases puutumata), vaadeldavana olulistelt suundadelt.
Vaadeldavusele on pööratud tähelepanu eelkõige ehitismälestiste
puhul. Ehitismälestiste puhul on võimaliku mõjuna arvestatud ka
vibratsiooni.

Arheoloogiamälestis jääb raudteekoridori nihutamisruumi st
mälestis se asub väljaspool radutee ehitustöödest mõjutatavat
ala ning seega eeldatavalt otsene mõju objektile puudub.

Ei seata

8.2 Kaardistamata arheoloogiapärand

Arheoloogiliselt huvipakkuvaid alasid lõigul 14G ei esine

Lähtepunktiks on eelistatud olukord, kus arheoloogiapärand säilib Trassivalik antud lõigul langeb kokku eelistusega kriteeriumis 8.2 Meetmeid ei seatud
võrdlusgrupis 11.
pinnases kahjustamata kujul. Arheoloogiliste väljakaevamiste
näol on tegemist destruktiivse uurimismeetodiga, mis tahestahtmata lõppkokkuvõttes hävitab objekti ja mille käigus läheb
paratamatult mingi osa infot ka kaduma (vt arheoloogi eetilised
põhimõtted).

Puudub

Ei seata

8.3 Väärtuslik maastik ja miljöö

Väärtuslikke maastikke ega miljööväärtuslikke alasid trassile 14G Eelistatud on olukord, kus maastik/miljööala säilib võimalikult
ei jää
terviklikult ja säilivad väärtusi moodustavad põhistruktuurid.
Juhul, kui kaasneb häiring, on leevendava asjaoluna käsitletud
asustusest eemale ja/või metsasele alale jäämist, kuivõrd sel
juhul on muutuse nö pidevas mõjuväljas olevaid inimesi vähem.
Kattuvaid maastikuväärtusi (nt väärtmaastiku alal eraldi
määratletud väärtstruktuurid) on käsitletud koos, st ühe
väärtusena.

Meetmeid ei seatud

Puudub

Ei seata

8.4 Visuaalsed aspektid

Nii metsasel kui lagedal alal; raudteetrassi mõjutsoonis asustust
vähe, majapidamised Rae külas Assaku-Jüri maantee ja raudtee
ristest ca 170 m kaugusel ning raudteeteljest ca 125 m kaugusel,
mis on suuremal või vähemal määral haljastusega eraldatud.
Ristub vähese liiklusega kõrvalmaanteega (11113 Assaku-Jüri)
ning mõne kohaliku teega, samuti Vaskjala-Ülemiste kanaliga,
kuhu on kavandatud raudteesild.

Eelistatud on olukord, kus eluhoonete juurest avanevaid vaateid Võrdlusgrupis 11 võrreldavate trasside puhul eelistus puudus.
ei mõjutata. Võrdluses, kus kõikide võrreldavate trassivariantide
puhul mõjutatakse vaateid eluhoonete juurest, ei ole eelistust
välja toodud, kuivõrd tegelik visuaalse mõju olulisus sõltub
subjektiivsetest hinnangutest. Üksikute hajaasustuses paiknevate
elamute juurest avanevate vaadete muutumine võib tunnetuslikul
tasandil olla tugevam häiring kui muutus tihedas
linnakeskkonnas, kus mõjutatavaid vaatajaid on arvuliselt
rohkem. Samas on kindlasti ka tiheasustusaladel inimesi, keda
tunnetuslikult häiriks olulisel määral isegi olemasolevasse
raudteekoridori lisanduv rajatis. Eelnevast tulenevalt on eeldatud,
et juhul, kui eluhoonete juurest avanevaid vaateid mõjutatakse,
kaasneb igal juhul visuaalne häiring, sõltumata mõjutatavate
vaatajate arvust.

Meetmeid ei seatud

Kuivõrd lõikuvaid teid on vähe ning need on vähese
liigeldavusega, vähesel asustusel on metsasuse tõttu vaated
suletud ning Vaskjala-Ülemiste kanali kaldad on haljastatud, võib
visuaalset mõju lugeda ebaoluliseks. Visuaalne mõju on üheks
aspektiks enamiku kultuuriväärtuste puhul (kriteeriumi nr 8
alaktriteeriumites), samuti kogukonna jätkusuutlikkuse
(kriteeriumi nr 4 alakriteeriumites) puhul.

Müratõkked kavandada materjali, värvi jm osas maastikku
võimalikult harmoneeruvad (nt kasutada materjalidena puitu
ja/või looduskivi; müratõke varjata haljastusega vms).
Läbipaistvate müratõkete rajamisel arvestada suure
hooldustarvidusega, mis tegemata jättes võib põhjustada
esteetiliselt häiriva tulemuse. Müratõkete lahenduste valikul
arvestada ka sellega, et vaade müratõkkele on oluline samuti
rongis sõitjale.
Meede nr 14G-8.4-1.

8.5 Muu kriitilise või tähelepanu vajava
iseloomuga kultuuripärand

Muu kriitilise või tähelepanu vajava iseloomuga kultuuripärandi
objektid lõigul 14G puuduvad.

Eelistatud on olukord, kus pärand säilib kahjustamata kujul
Võrdlusgrupis 11 võrreldavate trasside puhul eelistus puudus.
algses asukohas. Arvestatud on eelkõige allikmaterjalides
nimetatud väärtuslike struktuuridega, st nt maaehituspärandi
puhul üldjuhul hooned ja hoov, XX sajandi arhitektuuripärandi
puhul hoone või vastavalt registris nimetatule hoonete grupp või
terve asula. Arvestatud on raudtee kaitsevööndi alasse, suurema
ulatusega väärtuste puhul ka trassikoridori nihutamisruumi sisse
jäävate objektidega (sõltuvalt üksikjuhust). Kuivõrd XX sajandi
arhitektuuripärandi objektide täpne paiknemine ei ole registri
põhjal üheselt tuvastatav, on neil juhtudel üldistatult hinnatud, et
kui antud lõigul puuduvad lammutatavad hooned ja/või trass
möödub hoonestatud aladest eemalt, siis eeldatavalt mõju
objektile puudub.

Meetmeid ei seatud

Puudub

Ei seata

8.6 Muu leevendatava iseloomuga
kultuuripärand

Muu leevendatava iseloomuga kultuuripärandi objektid lõigul 14G Lähtepunktiks on eelistatud olukord, kus kõik objektid säilivad
Trassivalik antud lõigul langeb kokku eelistusega kriteeriumis 8.6 Meetmeid ei seatud
puuduvad.
algsel kujul oma asukohas. Hinnangute andmisel pärandi
võrdlusgrupis 11.
kahjustamise olulisusele on silmas peetud muuhulgas Rail Baltic
maakonnaplaneeringute eesmärki. Eesmärgi kohaselt on
trassivalikul aluseks eelkõige riigi huvid ning kohalikest huvidest
lähtutakse väljavalitud trassi osas mõjude leevendamisel ja
tasakaalustatud detailsema lahenduse väljatöötamisel. Samuti on
arvestatud leevendusvõimaluste rakendatavusega ning pärandi
registreerimisel seatud eesmärkidega (nt pärandkultuuri puhul on
eesmärgiks eelkõige teabe säilitamine).

Puudub

Ei seata

7.7 Mõju kohalikule
majanduskeskkonnale
8. KULTUURIKESKKOND

Trassivalik antud lõigul ei lange kokku eelistusega kriteeriumis
8.3 võrdlusgrupis 11; eelistatud oli trass, mis kogu ulatuses ei
läbinud väärtuslikke maastikke ega miljööalasid.

Mõju (sh kumulatiivsus)

Ehitusetapp
Meetmed

Täitmine

Mõju (sh kumulatiivsus)

Kasutusetapp
Meetmed

Täitmine

Mõju (sh kumulatiivsus)

Meetmed

Etapp

Olemasolev olukord

Taotlustase

Maakonnaplaneeringu lahendus

Trassivalik

Kriteerium
1.2 Natura 2000 võrgustiku alad

Täitmine
Trassilõigu mõjutsoonis Natura 2000 võrgustiku alasid ei esine.

1.3 Suremus

Meetmeid ei seatud

Raudtee ehitamine ja kasutamine tuleb läbi viia selliselt, et nii
otsene kui kaudne oluline ebasoodne mõju Natura 2000
võrgustikku kuuluvate alade kaitse-eesmärkidele ja alade
terviklikkusele oleks välistatud.

Trassivalikul on eeldatud, et trassilõik on võimalik rajada selliselt,
et mõjud Natura2000 võrgustiku aladele puuduvad, konkreetseid
asukohapõhiseid meetmeid ei seatud.

Populatsiooni elujõulisuse seisukohalt ei tohi raudteel, seotud
taristul ja seal toimuval liiklusel olla olulist mõju populatsiooni
elujõulisusele raudtee piirkonnas.

Meetmeid ei seatud
Trassivaliku etapis suremust kriteeriumina ei arvestatud, antud
ulatuses on see seotud kriteeriumitega elupaigakadu ja elupaikade
killustatus.

Eelprojekt

Mõju (sh kumulatiivsus)
Mõju Natura2000 võrgustiku alade kaitseväärtustele puudub.

Meetmed

Täitmine
1. LOODUSKESKKOND

Meetmeid ei rakendata.

Maakonnaplaneeringus erimeetmeid suremuse vältimiseks ei
Trassilõik kulgeb läbi linnalähedase suurimetajate elupaiga ja
seata. Kahepaiksete suremuse vähendamisele aitavad kaasa
lõigule ei paigaldata loomatarsid, kuid sellel lõigul sõidavad
edaspidistes etappides (projekteerimine, ehitusetapp)
aeglase kiirusega kaubarongid, mistõttu on suremuse osas
rakendatavad killustatuse vastased meetmed (läbipääsud jms).
eeldatavalt väikese mõjuga lõiguga. Lõik ei läbi linnustikuliselt
olulisi alasid, kus oleks vajalik suremuse mõju minimeerimine. Lõik
läbib kahepaiksete väärtuslikke elupaiku Rae raba piirkonnas, mis
tuurendab kahepaiksete suremuse riski.

1.4 Häiringud

Häiringutundlike liikide pesitsuskohti
teadaolevalt mõjupiirkonnas
ei esine.

Meetmeid ei seatud
Häiringutundlike liikide elupaikade puhul tuleb viia müra
ehitusaegne ja kasutusaegne teke miinimumini. Kaitsealuste liikide
elupaikades tuleb saavutada müratasemeks 55dB. Raudtee
valgustus ei oma olulist mõju kaitsealustele liikidele.

Meetmeid ei seatud

Trassilõigu vahetus läheduses häiringutele eriliselt tundlike
Meetmeid ei rakendata.
linnuliikide elupaiku või teisi linnukaitseliselt eriti olulisi (nt lindude
elupaikade kaitseks moodustatud kaitsealasid) piirkondi ei esine.
Seega antud trassilõigul raudtee välja ehitamisel ning selle
hilisemal opereerimisel ei ole oodata olulist negatiivset ning
tingimata leevendamist vajavat häiringutega seotud mõju.

1.5 Elupaikade kadu

Trassilõik algab Rae raba servaaladel ja kulgeb suures osas
kultuurmaastikus ning olemosaolevate infrastruktuuriobjektide
koridorides. Loomastiku ja taimestiku seisukohalt olulise
väärtusega elupaiku trassile ei jää.

Raudtee rajamisega kaasnev elupaikade kadu on võimalikult väike Meetmeid ei seatud
ja seotud vähemväärtuslike elupaikadega, ajutiselt (ehitusaegselt)
avalduv mõju on võimalikult kiirelt taastuv.

Meetmeid ei seatud

Olulisi ja loodusväärtuslikke säilitamist vajavaid elupaiku trassile ei Meetmeid ei rakendata.
jää, mõju elupaikade kao osas puudub.

1.6 Elupaikade killustumine (sh
barjääriefektid)

Trassilõik kulgeb läbi linnalähedase suurimetajate elupaiga.
Lõpuosas ristub trass piirkondliku tasandi rohevõrgu koridoriga
(K9) mis kulgeb piki Pirita jõeaäärseis alasid.

Elupaikade killustumise mõju populatsioonide elujõulisusele on nii Meetmeid ei seatud
lühi kui ka pikaajalises perspektiivis väike.

Meetmeid ei seatud

Trass läbib linnalähedast roheala ja suurimetajate elupaika.
Piirkonnas loomade liikumine Rae raba ja Pirita jõe suunal.
Killustatust vähendab oluliselt asjaolu, et antud lõigule ei ole
loomatarasid planeeritud.

Meetmeid ei rakendata. Konkreetsed meetmed kahepaiksetele on
rakendatavad projekti järgmistes etappides (projekteerimine)
vooluveekogudega ristumiste piirkonnas (Soodevahe pkr,
Põlluääre kraav).

1.7 Mõju põhjavee kvaliteedile

Põhjavesi paikneb aluspõhja lõhelistes ja karstunud lubjakivides,
dolomiitides. Põhjavesi on trassi alal enamasti kaitsmata,
lõunapoolses otsas kohati ka nõrgalt kaitstud. Trassikoridoris 5
puurkaevu.

Raudtee rajamise ja kasutamisega ei tohi kaasneda mõju
põhjavee kvaliteedile.

Trassivalikul eelistati antud kriteeriumis alternatiivi, mis kulgeb läbi Meetmeid ei seatud
vähemate puurkaevude sanitaarkaitseala ning paremini kaitstud
põhjaveega alal. Konkreetseid meetmeid trassivaliku etapis ei
seatud.

Põhjavee reostumise oht on suurem nõrgalt kaitstud või kaitsmata
põhjaveega lõikudes ning kaevude vahetus läheduses. Raudtee
rajamisel või hooldamisel kasutatava tehnika kütuse või muu
kemikaali leke, mis jõuab pinnasesse, liigub kõrge pinnasevee või
sadevete mõjul sügavamatesse pinnase horisontidesse ning võib
jõuda põhjavette. Tulemuseks on piirkonnas antud põhjaveekihi
veekvaliteedi muutus. Mõju olulisus sõltub reostuse hulgast ning
reoaine iseloomust. Pinnasel ning põhjaveel on teatav
isepuhastusvõime, samuti on mõju kergemini leevenduv
biolagunevate ainete puhul.

Projekteerimisetapis tuleb täpsustada, kas rajatava raudteetrassi
kaitsevööndisse või raudtee alla jääb mõni kaev. Vajadusel tuleb
sõltuvalt piirkonna hüdrogeoloogilisest situatsioonist hinnata, kas
kaev on vajalik likvideerida või teha ettepanek puurkaevu
sanitaarkaitseala vähendamiseks. Kinnistute joogiveega
varustamine tuleb kaevu likvideerimisel või kaevu
kasutuskõlbmatuks muutumisel (veetaseme alanemine,
veekvaliteedi halvenemine) tagada muul moel.

1.8 Mõju pinnavee kvaliteedile ja
liikumisele

Trassilõik asub tervenisti Pirita jõe alamjooksu osavalgalal.
Raudtee rajamise ja kasutamisega seotud mõju piirkonna
Trassilõik ristub selle põhjaosas Põlluääre kraaviga ja lõunaosas
veerežiimile on neutraalne. Maaparandussüsteemid taastatakse
Soodevahe peakraaviga. Lõiguga ristuvad kraavid on
senises funktsionaalsuses.
kanaliseeritud ega oma olulist looduskaitselist väärtust Trassilõik
ei jää riigi poolt korrashoitavate maaparandussüsteemide alale.

Trassivaliku puhul on eeltingimuseks seatud, et raudtee rajamisel
peab olema tagatud trassiäärsetel aladel praeguse veerežiimi
säilimine tagamine, sh MPS-ide toimimine. Kaitstavatel aladel ei
tohi toimuda veerežiimi muutmist (ka kuivendamist).
Vooluveekogudega ristumisel peab säilima veekogude soodne
seisund.

Meetmega tuleb arvestada eelprojekti koostamisel

Raudtee ristumisel vooluveekogudega võib ebaõnnestunud
projektlahenduste puhul tekkida negatiivseid suundumusi nii
veekogude hüdromorfoloogilises seisundis (sh voolurežiim,
voolukiirus, veekogu morfoloogia) kui vee-eelustiku
liikumisvõimalustes.

Trassilõigu vooluveekogudega ristumistel rakendada tehnilist
lahendust, millega tagatakse veekogu veerežiimi säilimine.

1.9 Mõju pinnasele ja reljeefile

Maapinna reljeef on trassi alal nõrgalt lainjas, maapinna abs
Nii trassivalikul kui ka tehniliste lahenduste valikul eelistatakse
kõrgused on enamasti 30-45 m vahemikus. Vaadeldav trass
lahendusi, mis mõjutavad pinnast ja reljeefi võimalikult vähe.
paikneb ordoviitsiumi platoo abrasioonitasandikul, kus pinnakatet
on mitmel pool esinevatel alvaritel vaid ca 0,5 m ja ka paksema
pinnakattega kohtades ei tohiks pinnakatte paksus ületada 10 m.
Kõige ulatuslikuma levikuga on vaadeldava trassi alal moreenialad
ja turbaalad, lühikesed trassi lõigud jäävad õhukese pinnakattega
alale ja mereliivade levikualale. Pinnakattesetete all avanevad
ordoviitsiumi lubjakivid ja dolomiidid, milles võib esineda karsti.

Trassivaliku etapis kriteeriumit Mõju pinnasele ja reljeefile eraldi
kriteeriumina ei arvestatud.

Meetmeid trassivaliku etapis ei seatud.

Raudtee rajamisega hävitatakse või rikutakse ehitustegevusest
haaratud alal pinnase ülemised kihid. Mulde alla jääv pinnas
hävineb, ehitustegevusest mõjutatud alal muutuvad pinnase
füüsilised omadused. Kokkusurutud pinnases väheneb hapniku
sisaldus ning keskkond muutub anaeroobseks. Samuti väheneb
vee infiltreerumine. Kõik see toob kaasa pinnase elustiku
muutuse, mis omakorda tingib koosluste muutused. Savipinnaste
omadused muutuvad pinnase tihenemisel, samuti vibratsiooni
mõjul.

Turba esinemise tõttu geoloogilises läbilõikes on raskemate
ehitiste püsivuse ja liigsete vajumiste vältimiseks tõenäoliselt
vajalik kasutada vastavaid ehituslikke võtteid (pinnase
parendamine, väljavahetamine, vaiad jne). Tähelepanu tueb
pöörata ka karstinähtuste levikualale ning vajadusel rakendada
asjakohaseid tehnilisi lahendusi.

2.1 Müra

Valdav osa lõigust kulgeb suure liikluskoormusega III klassi
riigimaantee (Tallinn ringtee, 2014 a AKÖL ca 12 000) lähistel,
mille läheduses esineb ka märkimisväärse olemasolev liiklusmüra
foon. Lõigu lõpuosa kulgeb olemasolevas kaubaraudtee koridoris.

Trassivalikul arvestati, et teatud piirkondades tuleb ette näha
mürakaitsemeetmed müratõkete või muldvallide näol, meetmete
rakendamisel on võimalik tagada head elutingimused ehk
tervisekaitsenormidele vastav müratase elupiirkondades.

Eskiisile on kantud võimalikud müra konfliktalad, kus tuleb ette
näha mürakaitsemeetmed.

Suur osa lõigust kulgeb olemasoleva maantee ning raudtee
läheduses, nendes piirkondades ei ole müra puhul tegemist täiesti
uue häiringuga seni mõjutamata keskkonnas. Mürast mõjutatud
eluhooneid on lühikese lõigu (ca 4,3 km) kohta küllaltki palju, kuid
mitmes piirkonnas on mõju sarnane olemasolevale olukorrale:
• Trassikoridoris (kõige kriitilisem tsoon) asub 12 elu- või
ühiskondlikku hoonet (2,8 hoonet/km),
• 500 m raadiuses asub 36 elu- või ühiskondlikku hoonet (ca 8
hoonet/km),
• 1 km raadiuses asub 94 eluhoonet (22 hoonet/km).
Leevendusmeetmete (müratõkkeseinad) rakendamisel tuleb
teatud piirkondades arvestada negatiivse visuaalse mõjuga.

Teatud piirkondades tuleb ette näha mürakaitsemeetmed
müratõkete või muldvallide näol, meetmete maht ei ole väga suur:
müratõkkeseinte/vallide koondpikkus on suurusjärgus 2000-3000
m.
Meetmete rakendamisel on võimalik tagada head elutingimused
ehk tervisekaitsenormidele vastav müratase elupiirkondades.
Meetmed 15B-2.1-1 kuni 15B-2.1-9.

Trassivalikul arvestati, et teatud piirkondades võib esineda
vibratsiooni vähendavate meetmete rakendamise vajadus
raudteele lähimate eluhoonete alal.

Võimalikud vibratsiooni konfliktalad sisalduvad müra
konfliktalades, eskiisil eraldi välja toodud ei ole.

Valdavalt tegemist uue häiringuga seni märkimisväärselt
mõjutamata piirkonnas, v.a lõigu teises pooles, kus uus raudtee
jääb olemasolevasse raudteekoridori ning mõju on sarnane
olemasolevaga:
• Trassikoridoris (kõige kriitilisem tsoon) asub 12 elu- või
ühiskondlikku hoonet (2,8 hoonet/km).
Pinnase kaudu leviv vibratsioon võib põhjustada läheduses
asuvate hoonete konstruktsioonide (eelkõige aknad) vibreerimist,
mis on täiendav müraallikas siseruumides.

Vibratsiooni tekke vähendamine rööbastee tehnoloogiliste
lahendustega (massiivne ja elastne tugistruktuur, siledad
kontaktpinnad),
vajadusel lähimate hoonete välispiirete konstruktsiooni
tugevdamine.

Meetmeid ei seatud

Elektri- ja sidesüsteemide keskkonnamõju avaldub eelkõige läbi
elektromagnetkiirguse. Raudtee elektrirajatiste mõju on uuritud
(ulatub varasemate Rootsi näidete alusel kuni 10 m kaugusele
objektidest). Mõju tervisele on paljuski ebaselge ja raskesti
leevendatav.

Tõenäoliselt ei ole elektromagnetilise mõju vähendavate meetmete
rakendamine vajalik.

Meetmeid ei seatud

Puudub

Meetmeid ei seata

2. KESKKONNATERVIS

2.2 Välisõhu kvaliteet
2.3 Vibratsioon

Seni valdavalt vibratsioonist mõjutamata elukeskkond, kuid lõigu
lõpuosas olemasoleva raudtee läheduses võib vibratsiooni siiski
esineda.

2.4 Elektro-magnetiline mõju

Olemasolev elektromagnetkiirgus seotud olemasolevate
kiirgusallikatega (elektriliinid, raudteeside mastid, trafod)

3.1 Jäätmeteke ja käitlusvõimalused

Raudtee rajamisega ja kasutamisega seotud jäätmeid ei teki.

Valdavalt on müratundlikud alad klassifitseeritavad II kategooria
elamualadeks, mille puhul olemasolevate alade taotlustase on 60
dB päeval ja 50 dB öösel. Toodud välisõhu normtasemed on
lähtepunktiks leevendavate meetmete vaajduse hindamisel.

Raudtee rajamise ja kasutamisega ei tohi kaasneda
ülenormatiivset õhureostust
Vibratsiooni hindamisel lähtutakse Sotsiaalministri 17.05.2002.a.
määrusega nr 78 „Vibratsiooni piirväärtused elamutes ja
ühiskasutusega hoonetes ning vibratsiooni mõõtmise meetodid”
kehtestatud nõuetest, mille kohaselt ei tohi üldvibratsiooni
korrigeeritud kiirenduse tase olemasolevate elamute
magamisruumides ületada järgmisi väärtusi:
• päevasel ajal (07.00-23.00) - 0,0126 m/s2 (82 dB);
• öisel ajal (23.00-07.00) - 0,00883 m/s2 (79 dB).

Meetmeid ei seatud
Raudtee kasutamisega ei tohi kaasneda tervisele kahjulikku
elektromagnetkiirgust. Valguse liigset hajumist ja mõju tundlikele
liikidele ja inimestele tuleb takistada.

3. EHITATUD KESKKOND

3.3 Õnnetuseoht

Jäätmeteke ja käitlusvõimalused on nii ehitus- kui kasutusaegselt
korraldatud selliselt, et jäärtmekogused on minimaalsed ja
jäätmekäitlus ei kahjusta inimese elukeskkonda ja olulisi
loodusväärtusi.
Vaadeldaval alal põhja-lõuna suunas suure liikluskoormusega
Raudtee kasutamisega kaasnevad riskid on viidud miinimumini.
Tallinna ringtee (enam kui 8000 sõidukit ööpäevas) ning loodeTrassil on tagatud maksimaalses ulatuses ligipääs päästeautodele,
kagu suunas laiarööpmeline Tallinn-Tapa raudtee, sh ohtlikud
et võimalike õnnetuste likvideerimine oleks operatiivne. Õnnetuste
veosed. Täiendavalt Tallinn-Muuga raudtee, sh ohtlikud veosed.
tagajärgede raskus ja ulatus ei põhjusta ohtu inimeste elule,
Lisaks kõrvalmaanteed ning väiksema liiklussagedusega kohalikud tervisele ja varale ega pikaajalist mõju looduskeskkonnale.
era- ja metsateed ning muu määratlusega teed. Tundlikest aladest
Rae raba ja Pirita jõgi koos hoiualaga.

Meetmeid ei seatud

Trassivalikul arvestati õnnetuseohtu suurendavate objektide
Meetmeid ei seatud
esinemist ja tagajärde ulatust ning raskusastet kolmes tsoonis: I
tsoon - trassikoridori ala 350 m (175 m mõlemale poole raudtee
keskteljest). Veeremi rööbastelt mahasõidul füüsiline oht, sh
sissesõit hoonesse. Kemikaaliõnnetuse puhul arvestatakse eriti
ohtliku alana, kus põlengust lähtuv soojuskiirgus või ülerõhk
võivad põhjustada inimeste hukkumist ja ehitiste kahjustusi.
Võimalik doominoefekti tekkimine.
II tsoon - 500 m mõlemale poole raudtee keskteljest.
Arvestatakse ohtlike veostega toimuda võiva õnnetuse ohtliku
alana, kuhu võivad ulatuda ohtlik soojuskiirgus, plahvatuse
ülerõhk ja killud.
III tsoon - 1000 m mõlemale poole raudtee keskteljest.
Arvestatakse kemikaaliõnnetuse ohtliku alana, kus
kemikaalilekkest lähtuva aurupilve levikualal võib tekkida inimestel
tervisekahjustusi.

Maakonnaplaneeringu täpsusastmes mõju on varasemalt hinnatud Meetmeid ei seata
võrdlusetapis.

4. KOGUKONNA JÄTKUSUUTLIKKUS
4.1 Elutingimused

Lõik 15B läbib hajusa asustusega piirkonda, kulgedes mõnes
asukohas tihedamate asumite läheduses.

Raudtee mõjutab inimese elutungimusi võimalikult vähe

Võrdluse etapis kuulus 15B sellise pikema võrreldava alternatiivi
koosseisu, mille elluviimisel on mõju elamistingimustele vähem
negatiivne.

Meetmeid ei seatud

Mõnes asukohas möödub kavandatav raudtee olemasolevatest
majapidamistest ja tööstus-laohoonetest (Veneküla küla, Ülejõe
küla). Elukeskkonna kvaliteedi langus võib tuleneda
subjektiivsetest hinnangutest raudtee tajutavale lähedusele ning
objektiivsetest muutustest keskkonnas.

Mõju leevendamine toimub müra ja vaadeldavust vähendavate
meetmetega

4.2 Kohalik identiteet ja 4.4 Kogukonna
taluvusvõime

Valdavalt on tegemist linnalähedase keskkonnaga, olemasolevad
taristuobjektid on põhi- ja tugimaanteed, olemasolev raudtee

Kogukonnad on kohanenud raudtee olemasoluga

Võrdluse etapis kuulus 15B sellise pikema võrreldava alternatiivi
koosseisu, mille elluviimisel on mõju elamistingimustele vähem
negatiivne.

Meetmeid ei seatud

Keskkonna identiteet võib muutuda raudtee läheduses.

Mõju leevendamine toimub müra ja vaadeldavust vähendavate
meetmetega

4.3 Rahvastiku areng

Valglinnastumise perioodil suurenenud rahvaarvuga piirkonnad

Rahvaarvu suurenemine ei pöördu rahvaarvu vähenemiseks

Meetmeid ei seatud

Rahvastikuprotsessid sõltuvad arengutest laiemal territooriumil

Mõju leevendamine toimub müra ja vaadeldavust vähendavate
meetmetega

Juurdepääsud tagatakse kõigile kinnistutele

Ülepääsud on maakonnaplaneeringuga kavandatud. Meetmed 15BMaakonnaplaneeringus on kavandatud eritasandilised ülepääsud
raudteest, mis tagavad liikumisvõimaluste ja -ühenduste säilimise. 5.1-1 kuni 15B-5.1-2.
Raudtee pikendab majapidamiste läheduses ligipääsu Veneküla
külas

5. JUURDEPÄÄS
5.1 Liikumis-võimalused, barjäärid

Liikumisvõimalused on tagatud kindlasti riigimaanteedel ja
enamikul kohalikel teedel. Juurdepääs tagatakse kõigile
kinnistutele

Lõik on osa pikemast alternatiivist. Olulist erinevust ei olnud
alternatiivide vahel võimalik välja tuua, kuna mõlema
realiseerimisel kaasneks võrreldaval määral liikumisbarjääride
teket

5.2 Kohaliku rongiliikluse rakendamise
võimalused raudtee vaba läbilaskevõime
ulatuses

Kavandatud kiirraudtee arvestab võimaluste piires kohaliku
rongiliikluse võimaluse ja vajadustega

Lõik on osa pikemast alternatiivist.

Mõju puudub

6. VARA
6.1 Ehitised lähinaabruses

Trassikoridoris paikneb elu- ja ühiskondlikke hooneid 12 ning
kõrval- ja tootmishooneid 25.

Ehitisi paikneb raudtee võimalikus mõjualas võimalikult vähe

Lõik on osa pikemast alternatiivist. Olulist erinevust ei olnud
alternatiivide vahel võimalik välja tuua

6.2 Kinnistute väärtus - elamumaa

Ühekilomeetrilises koridoris paikneb 23,6 ha elamumaad.

Elamumaa kinnistute väärtus ei vähene

Lõik on osa pikemast alternatiivist. Olulist erinevust ei olnud
alternatiivide vahel võimalik välja tuua

6.3 Kinnistute väärtus- muud maa
otstarbed

Muu sihtotstarbega kinnistute väärtus väheneb võimalikult vähe
(või suureneb võimalikult palju)

Lõik on osa pikemast alternatiivist, mille puhul võimalus maa
väärtuse suurenemiseks on eeldatavasti ulatuslikum

7.1 Asustuse struktuur

Asustus on kohanenud raudtee olemasoluga

Meetmeid ei seatud

Ehitisteni võib ulatuda ülenormatiivne müra või vibratsioon; vajalik Raudtee on paigutatud selliselt, et mõju ehitistele oleks
võib olla hoonete võõrandamine.
minimaalne. Võimalike mõjude leevendamine toimub müra ja
vibratsiooni levikut piiravate meetmetega, mille täpne lahendus
selgub projekteerimise etapis.
Võimalik elamumaa turuväärtuse langus võib johtuda raudteega
Mõju leevendamine toimub müra ja vaadeldavust vähendavate
kaasnevatest keskkonnahäiringutest.
meetmetega.
Potentsiaalne positiivne mõju (maa väärtuse suurenemine) sõltub Planeeringus on vajalik tingimuste määratlemine, millistel
täiendavate maha- ja pealesõitude võimaldamisest ning nende
tingimustel on võimalik raudteele täiendavate peale-mahasõitude
rajamise otstarbekusest.
rajamine.
7. MAAKASUTUSE STRUKTUUR

7.2 Maa põllumajanduslik kasutus

Raudteerajatiste alla jääb 9 ha haritavat maad

7.3 Põllumajandus-maade terviklikkus

Muutused asustuse struktuuris sõltuvad arengutest laiemal
territooriumil
Raudtee rajamisel jääb kasutusest välja põllumajanduslik maa

Maa põllumajanduslik kasutus säilib võimalikult muutumatuna

Planeeringus on vajalik keskkonnatingimuste ja piirangute
kirjeldamine, mis kaasnevad raudteega külgnevale
põllumajandusmaale

Põllumaa säilib võimalikult terviklikuna

Meetmeid ei seatud

Kaasneda võivad täiendavad kulud maa harimisel

Maakonnaplaneeringu koostamise käigus on eraldi tähelepanu
pööratud ülepääsude asjakohasele paigutamisele, vähendamaks
ligipääsude raskendamist põllumajandusmaale
Planeeringus on vajalik keskkonnatingimuste ja piirangute
kirjeldamine, mis kaasnevad raudteega külgnevale metsale

7.4 Maa metsamajanduslik kasutus

Raudteerajatiste alla jääb 3,8 ha metsamaad

Maa metsamajanduslik kasutus säilib võimalikult muutumatuna

Meetmeid ei seatud

Raudtee rajamisel jääb kasutusest välja metsamaa

7.5 Maavarad

Trass läbib riikliku tähtsusega Väo lubjakivimaardla passiivse
tarbevaru plokki nr 29.

Juurdepääs ja kättesaadavus tagatakse kõigile maavaradele, kus
juurdepääs on raudtee rajamisest tulenevalt takistatud.

Maavaravaru kvaliteet ja sellele ligipääsetavus ei tohi halveneda.

Raudtee rajamisega on võimalik mõjutada maavaravaru kvaliteeti, Trassi kulgemisel üle maavara varu on vajalik projekteerimise
etapis leida vastavad tehnilised lahendused, et raudtee ehitus ning
ligipääsetavust.
kasutusetapis maavaravarude kvaliteet ning varudele
ligipääsetavus antud maardlas ei halveneks.

7.6 Taristu

Raudteetrasside ehitamisega mõjutatud alal ja selle
mõjupiirkonnas on rajatud inimese elutuegevust ja
majandustegevust toetav taristu. Näiteks haja-asustusaladel on
põllu- ja metsamaadel maadel rajatud veereziimi säilitav taristukraavid, drenaaz jne.

Risted on tagatud kõigil riigimaanteedel ja enamikul kohalikel
teedel. Juurdepääs tagatakse kõigile kinnistutele, kus juurdepääs
on raudtee rajamisest tulenevalt takistatud.

Raudteetrass läbib nii olemasoleva taristuga alasid nii tihe- kui ka
hajaasustuses

8.1 Kultuuri-mälestised

Kultuurimälestisi lõigul 15B ei esine

Lähtepunktiks on eelistatud olukord, kus mälestis säilib
kahjustamata kujul algses asukohas (sh arheoloogiapärand säilib
pinnases puutumata), vaadeldavana olulistelt suundadelt.
Vaadeldavusele on pööratud tähelepanu eelkõige ehitismälestiste
puhul. Ehitismälestiste puhul on võimaliku mõjuna arvestatud ka
vibratsiooni.

Trassivalik antud lõigul langeb kokku eelistusega kriteeriumis 8.1
võrdlusgrupis 11.

Meetmeid ei seatud

Puudub

Ei seata

8.2 Kaardistamata arheoloogiapärand

Lõigu 15B nihutamisruumi jääb leiukoht

Lähtepunktiks on eelistatud olukord, kus arheoloogiapärand säilib Trassivalik antud lõigul langeb kokku eelistusega kriteeriumis 8.2
pinnases kahjustamata kujul. Arheoloogiliste väljakaevamiste näol võrdlusgrupis 11.
on tegemist destruktiivse uurimismeetodiga, mis tahes-tahtmata
lõppkokkuvõttes hävitab objekti ja mille käigus läheb paratamatult
mingi osa infot ka kaduma (vt arheoloogi eetilised põhimõtted).

Meetmeid ei seatud

Leiukoht jääb raudteekoridori nihutamisruumi st objekt ise asub
väljaspool radutee ehitustöödest mõjutatavat ala ning seega
eeldatavalt otsene mõju objektidele puudub.

Ei seata

8.3 Väärtuslik maastik ja miljöö

Lõik 15B läbib Veneküla küla miljööväärtuslikku ala loodenurka.
Lõik on selles kohas kavandatud paralleeleselt ja kõrvuti
olemasoleva Tallinn-Tapa raudteega.

Trassivalik antud lõigul ei lange kokku eelistusega kriteeriumis 8.3 Võimalik mõju miljööväärtuslikule aladele oleks välditud soodsama Veneküla küla miljööväärtusliku ala väärtuse iseloom on täpsemalt Tingimustena seletuskirjas antakse vajalik sisend järgnevatesse
Eelistatud on olukord, kus maastik/miljööala säilib võimalikult
määratlemata. Kuna väärtusliku maastikustruktuuri servas kulgeb etappidesse, vt edasiste etappide meetmed.
võrdlusgrupis 11; eelistatud oli trass, mis kogu ulatuses ei läbinud trassivalikuga. Muid Meetmeid ei seatud
terviklikult ja säilivad väärtusi moodustavad põhistruktuurid.
juba olemasolev raudtee, mille kõrvale on kavandatud uus
väärtuslikke maastikke ega miljööalasid.
Juhul, kui kaasneb häiring, on leevendava asjaoluna käsitletud
asustusest eemale ja/või metsasele alale jäämist, kuivõrd sel juhul
raudtee, siis säilivad väärtusi moodustavad põhistruktuurid ning
on muutuse nö pidevas mõjuväljas olevaid inimesi vähem.
tegemist ei ole olulise negatiivse mõjuga.
Kattuvaid maastikuväärtusi (nt väärtmaastiku alal eraldi
määratletud väärtstruktuurid) on käsitletud koos, st ühe
väärtusena.

8.4 Visuaalsed aspektid

Enamus trassilõigust lagedal alal; asustatud suhteliselt hõredalt;
majapidamine Soodevahe külas ca 150 m kaugusel raudteeteljest
puhverdatult haljastusega, samas külas lagedal alal raudtee ja
Tuuliku tee ristest ca 140 m kaugusel. Veneküla külas asuvad
majapidamised lagedal alal ca 90 m ja 130 m kaugusel
raudteeteljest, samuti majapidamised ca 160 m ja 65 m kaugusel
raudteeteljest, kuid kahest viimasena nimetatust kulgeb mööda ka
olemasolev raudtee. Ristub Tallinn-Tapa raudteega ning Veneküla
külas kulgeb planeeritud raudtee kõrvuti olemasolevaga; samuti
ristub mõnede kohalike teedega, kuhu on ette nähtud viadukt.

Eelistatud on olukord, kus eluhoonete juurest avanevaid vaateid ei Võrdlusgrupis 11 võrreldavate trasside puhul eelistus puudus.
mõjutata. Võrdluses, kus kõikide võrreldavate trassivariantide
puhul mõjutatakse vaateid eluhoonete juurest, ei ole eelistust
välja toodud, kuivõrd tegelik visuaalse mõju olulisus sõltub
subjektiivsetest hinnangutest. Üksikute hajaasustuses paiknevate
elamute juurest avanevate vaadete muutumine võib tunnetuslikul
tasandil olla tugevam häiring kui muutus tihedas linnakeskkonnas,
kus mõjutatavaid vaatajaid on arvuliselt rohkem. Samas on
kindlasti ka tiheasustusaladel inimesi, keda tunnetuslikult häiriks
olulisel määral isegi olemasolevasse raudteekoridori lisanduv
rajatis. Eelnevast tulenevalt on eeldatud, et juhul, kui eluhoonete
juurest avanevaid vaateid mõjutatakse, kaasneb igal juhul
visuaalne häiring, sõltumata mõjutatavate vaatajate arvust.

Meetmeid ei seatud

Raudtee rajamisega kaasnev visuaalne muutus on eeldatavasti
selgelt tajutav lagedal alal asuvatel majapidamistel Soodevahe ja
Veneküla külas. Osaliselt leevendab häiringut tõenäoliselt vahetult
elamute ümber olev haljastus. Mõjutatavate elanike kui kõige
tundlikuma vaatajagrupi arvukus on väike, kuid olulise negatiivse
mõju esinemine on võimalik, sõltudes elanike subjektiivsetest
hinnangutest. Alates Veneküla külast kulgevad uued rööpapaarid
olemasolevas raudteekoridoris ning seetõttu vaadete põhistruktuur
ja –iseloom jäävad samaks. Hinnanguliselt suureneb küll raudtee
ja kaasnevate elementide dominantsus vaadetes.Visuaalne mõju
on üheks aspektiks enamiku kultuuriväärtuste puhul (kriteeriumi
nr 8 alaktriteeriumites), samuti kogukonna jätkusuutlikkuse
(kriteeriumi nr 4 alakriteeriumites) puhul.

Müratõkked kavandada materjali, värvi jm osas maastikku
võimalikult harmoneeruvad (nt kasutada materjalidena puitu
ja/või looduskivi; müratõke varjata haljastusega vms).
Läbipaistvate müratõkete rajamisel arvestada suure
hooldustarvidusega, mis tegemata jättes võib põhjustada
esteetiliselt häiriva tulemuse. Müratõkete lahenduste valikul
arvestada ka sellega, et vaade müratõkkele on oluline samuti
rongis sõitjale.
Meetmed nr 15B-8.4-1, 15B-8.4-2.

8.5 Muu kriitilise või tähelepanu vajava
iseloomuga kultuuripärand

Muu kriitilise või tähelepanu vajava iseloomuga kultuuripärandi
objektid lõigul 15B puuduvad.

Eelistatud on olukord, kus pärand säilib kahjustamata kujul algses Võrdlusgrupis 11 võrreldavate trasside puhul eelistus puudus.
asukohas. Arvestatud on eelkõige allikmaterjalides nimetatud
väärtuslike struktuuridega, st nt maaehituspärandi puhul üldjuhul
hooned ja hoov, XX sajandi arhitektuuripärandi puhul hoone või
vastavalt registris nimetatule hoonete grupp või terve asula.
Arvestatud on raudtee kaitsevööndi alasse, suurema ulatusega
väärtuste puhul ka trassikoridori nihutamisruumi sisse jäävate
objektidega (sõltuvalt üksikjuhust). Kuivõrd XX sajandi
arhitektuuripärandi objektide täpne paiknemine ei ole registri
põhjal üheselt tuvastatav, on neil juhtudel üldistatult hinnatud, et
kui antud lõigul puuduvad lammutatavad hooned ja/või trass
möödub hoonestatud aladest eemalt, siis eeldatavalt mõju
objektile puudub.

Meetmeid ei seatud

Puudub

Ei seata

8.6 Muu leevendatava iseloomuga
kultuuripärand

Muu leevendatava iseloomuga kultuuripärandi objektid lõigul 15B
puuduvad.

Lähtepunktiks on eelistatud olukord, kus kõik objektid säilivad
Trassivalik antud lõigul langeb kokku eelistusega kriteeriumis 8.6
algsel kujul oma asukohas. Hinnangute andmisel pärandi
võrdlusgrupis 11.
kahjustamise olulisusele on silmas peetud muuhulgas Rail Baltic
maakonnaplaneeringute eesmärki. Eesmärgi kohaselt on
trassivalikul aluseks eelkõige riigi huvid ning kohalikest huvidest
lähtutakse väljavalitud trassi osas mõjude leevendamisel ja
tasakaalustatud detailsema lahenduse väljatöötamisel. Samuti on
arvestatud leevendusvõimaluste rakendatavusega ning pärandi
registreerimisel seatud eesmärkidega (nt pärandkultuuri puhul on
eesmärgiks eelkõige teabe säilitamine).

Meetmeid ei seatud

Puudub

Ei seata

Seatud meede: taristu funktsionaalsus tuleb oskusliku
Raudtee rajamisega on võimalik mõjutada olemasolevat taristut.
projekteerimisega täielikult tagada kõikides lõikudes.
Näiteks põllu- ja metsamaadel on võimalik, et raudtee rajamisel
mõjutatakse veereziimi säilitav taristu toimimist- kraavid, drenaaz
jne.

7.7 Mõju kohalikule
majanduskeskkonnale
8. KULTUURIKESKKOND

Mõju (sh kumulatiivsus)

Ehitusetapp
Meetmed

Täitmine

Mõju (sh kumulatiivsus)

Kasutusetapp
Meetmed

Täitmine

Mõju (sh kumulatiivsus)

Meetmed

Etapp

Olemasolev olukord

Taotlustase

Maakonnaplaneeringu lahendus

Trassivalik

Kriteerium
1.2 Natura 2000 võrgustiku alad

Täitmine
Trass ületab alguses Pirita jõge, ca 0,6 km sillast allavoolu asub
Pirita LoA, mille kaitse-eesmärkideks on muuhulgas ka
elupaigatüüp jõed ja ojad (3260) ning jõe elupaigaga seotud liigid
(harilik hink, harilik võldas, paksukojaline jõekarp, jõesilm, lõhe,
saarmas).

1.3 Suremus

Eelprojekt

Mõju (sh kumulatiivsus)

Meetmed

Täitmine
1. LOODUSKESKKOND

Raudtee ehitamine ja kasutamine tuleb läbi viia selliselt, et nii
otsene kui kaudne oluline ebasoodne mõju Natura 2000
võrgustikku kuuluvate alade kaitse-eesmärkidele ja alade
terviklikkusele oleks välistatud.

Trassivalikul on eeldatud, et trassilõik on võimalik rajada selliselt,
et mõjud Natura 2000 võrgustiku alade kaitseväärtustele
puuduvad, konkreetseid asukohapõhiseid meetmeid ei seatud.

Populatsiooni elujõulisuse seisukohalt ei tohi raudteel, seotud
taristul ja seal toimuval liiklusel olla olulist mõju populatsiooni
elujõulisusele raudtee piirkonnas.

Trassivaliku etapis suremust kriteeriumina ei arvestatud, antud
Meetmeid ei seatud
ulatuses on see seotud kriteeriumitega elupaigakadu ja elupaikade
killustatus.

Suremuse osas on antud trassilõik vähese mõjuga - raudtee ei läbi Maakonnaplaneeringus erimeetmeid suremuse vältimiseks ei
olulisi looduslikke alasid. Lisaks sõidavad lõigul aeglase kiirusega
seata.
kaubarongid, mistõttu on suremuse osas eeldatavalt väikese
mõjuga lõiguga.Lõik läbib kahepaiksete ja roomajate elupaika,
mille osas aitavad mõju minimeerimisele killustatuse vastased
meetmed, mida rakendatakse järgmistes etappides
(projekteerimine).

Meetmeid ei seatud

Võimalik mõju tekkimine tekkida läbi ebaõnnestunud Pirita jõe
sillaehituse, kui sellega muudetakse jõe voolurežiimi või teisi jõe
hüdromorfoloogilisi parameeterid, mis omakorda mõjutab
elupaigatüüpi 3260 ja selle elupaigaga seotud liike.

Pirita jõe silla rajamisel tuleb vältida vooluhulkade katkestamist
või liigset piiramist, liigse pinnase või muu materjali jõkke või
jõekallastele paigutamist ning muid töid, mis võiks põhjustada nn
settekoormuse suurenemist või muuta hüdromorfoloogilisi
parameeterid. Konkreetsed meetmed rakendatavad ehitus- ja
kasutusetapis.

1.4 Häiringud

Häiringutundlike liikide pesitsuskohti
teadaolevalt mõjupiirkonnas
ei esine.

Häiringutundlike liikide elupaikade puhul tuleb viia müra
ehitusaegne ja kasutusaegne teke miinimumini. Kaitsealuste
liikide elupaikades tuleb saavutada müratasemeks 55dB. Raudtee
valgustus ei oma olulist mõju kaitsealustele liikidele.

Meetmeid ei seatud

Meetmeid ei seatud

Trassilõigu vahetus läheduses häiringutele eriliselt tundlike
Meetmeid ei rakendata
linnuliikide elupaiku või teisi linnukaitseliselt eriti olulisi (nt
lindude elupaikade kaitseks moodustatud kaitsealasid) piirkondi ei
esine. Seega antud trassilõigul raudtee välja ehitamisel ning selle
hilisemal opereerimisel ei ole oodata olulist negatiivset ning
tingimata leevendamist vajavat häiringutega seotud mõju.

1.5 Elupaikade kadu

Pirita jõgi on kaitsealuste kalaliikide (III kat. hink ja võldas) ning
lõhilaste, jõe- ja ojasilmu elupaik. Trassi kulgemisel Peterburi tee
koridoris on floristiliselt väärtuslik ala trassist lõuna pool, üle
Peterburi tee- selles piirkonnas on määratud kaitsealuste taimede
kasvukoht (lähimaks aasnelk, LKII) ja seal on kavandatav Loo
aasnelgi ja kuninga-kuuskjala püsielupaiga loomine.

Raudtee rajamisega kaasnev elupaikade kadu on võimalikult väike Meetmeid ei seatud
ja seotud vähemväärtuslike elupaikadega, ajutiselt (ehitusaegselt)
avalduv mõju on võimalikult kiirelt taastuv.

Meetmeid ei seatud

Raudtee rajamine on igal juhul negatiivse mõjuga looduslikele
elupaikadele, kuna selle rajamisel trassile ja selle lähiümbrusesse
jäävad elupaigad paratamatult hävinevad. Teoreetiline mõju võib
tekkida läbi ebaõnnestunud sillaehituse Pirita jõele, kui sellega
muudetakse jõe voolurežiimi või teisi jõe hüdromorfoloogilisi
parameeterid. Kavandatava Loo aasnelgi ja kuninga-kuuskjala
püsielupaiga vahel on Peterburi tee, selline lahendus tagab piisava
puhverala, et mitte kahjustada kaitstavaid liike ja elupaiku(seda
eeldusel, et raudtee jääb maanteest põhjapoole).

Maakonnaplaneeringus erimeetmeid elupaikade kao
vähendamiseks ei seata. Trassi rajamisega kaasneva loodusliku
taimkatte hävinemise osas leevendavaid meetmeid ei ole võimalik
seada. Konkreetsed meetmed on rakendatavad projekti järgmistes
etappides (projekteerimine/ehitusetapp), kus mõjude
minimeerimiseks Pirita jõe-elustiku elupaikadele on vajalik tagada
jõe hüdromorfoloogilise seisundi muutumatus (eeskätt
settekoormiuse suurenemine). Asnelgi kasvukoha lähedal on
vajalik raudteetrassi paiknemine maanteest põhjapool, et
elupaigakadu vältida.

1.6 Elupaikade killustumine (sh
barjääriefektid)

Elupaikade killustumise mõju populatsioonide elujõulisusele on nii
Elupaikade killustamine sotud peamiselt Pirita jõe ristumise
piirkonnaga, mis on nii väike kui suurimetajate aga ka poolveelise lühi kui ka pikaajalises perspektiivis väike.
eluviisiga loomade ja nahkhiirte liikumiskoridor, mis ühendab
Viimsi poolsaare elupaiku ülejäänud
rohevõrgustikuga.

Meetmeid ei seatud

Antud lõigul vähendab killustatust vähendab oluliselt asjaolu, et
antud lõigule ei ole loomatarasid planeeritud. Elupaikade
killustatuse seisukohalt on antud lõigus 1 kriitiline piirkond - uue
raudteesilla ehitamine üle Pirita jõe, mis on vee-elustiku elupaik
ning suur- ja väikeuluktite ulukite rändetee ja poolveeliste
imetajate ning nahkhiirte liikumiskoridor.

Maakonnaplaneering näeb killustatust leevendava meetmena ette
Pirita jõe silla (km 0,2) rajamise nn kõrge sillana, et jkõe
kallasrajad oleksid läbitavad kõikidele loomarühmadele (sh
suurulukid) (kallasradade laius vähemalt 25 m ja vaba sillaaluse
kõrgus 6 m). Säilitada puud jõe kallastel.
Meede nr 11B-II-1.6-1.

1.7 Mõju põhjavee kvaliteedile

Põhjavesi paikneb enamusel trassialal lõhelistes ja karstunud
lubjakivides, dolomiitides. Põhjavesi on enamusel trassi alal
nõrgalt kaitstud või kaitsmata, põhjapoolses osas klindiesisel alal
kaitstud.Trassikoridoris 3 puurkaevu.

Raudtee rajamise ja kasutamisega ei tohi kaasneda mõju põhjavee Trassivalikul eelistati antud kriteeriumis alternatiivi, mis kulgeb
kvaliteedile.
läbi vähemate puurkaevude sanitaarkaitseala ning paremini
kaitstud põhjaveega alal. Konkreetseid meetmeid trassivaliku
etapis ei seatud.

Meetmeid ei seatud

Põhjavee reostumise oht on suurem nõrgalt kaitstud või kaitsmata
põhjaveega lõikudes ning kaevude vahetus läheduses. Raudtee
rajamisel või hooldamisel kasutatava tehnika kütuse või muu
kemikaali leke, mis jõuab pinnasesse, liigub kõrge pinnasevee või
sadevete mõjul sügavamatesse pinnase horisontidesse ning võib
jõuda põhjavette. Tulemuseks on piirkonnas antud põhjaveekihi
veekvaliteedi muutus. Mõju olulisus sõltub reostuse hulgast ning
reoaine iseloomust. Pinnasel ning põhjaveel on teatav
isepuhastusvõime, samuti on mõju kergemini leevenduv
biolagunevate ainete puhul.

Projekteerimisetapis tuleb täpsustada, kas rajatava raudteetrassi
kaitsevööndisse või raudtee alla jääb mõni kaev. Vajadusel tuleb
sõltuvalt piirkonna hüdrogeoloogilisest situatsioonist hinnata, kas
kaev on vajalik likvideerida või teha ettepanek puurkaevu
sanitaarkaitseala vähendamiseks. Kinnistute joogiveega
varustamine tuleb kaevu likvideerimisel või kaevu
kasutuskõlbmatuks muutumisel (veetaseme alanemine,
veekvaliteedi halvenemine) tagada muul moel.
Meetmed nr 11B-II-1.7-1, 11B-II-1.7-2, 11B-II-1.7-3.

1.8 Mõju pinnavee kvaliteedile ja
liikumisele

Trassilõigu põhjaosa kulgeb olemasoleva infrastruktuuri alal, kus
looduslikke pinnaveekogusid ei asu. Lõigu lõunaosa ristub Pirita
jõega, mis kuulub lõheliste elupaigana kaitstavate veekogude
nimekirja.

Raudtee rajamise ja kasutamisega seotud mõju piirkonna
veerežiimile on neutraalne. Maaparandussüsteemid taastatakse
senises funktsionaalsuses.

Trassivaliku puhul on eeltingimuseks seatud, et raudtee rajamisel Meetmega tuleb arvestada eelprojekti koostamisel
peab olema tagatud trassiäärsetel aladel praeguse veerežiimi
tagamine, sh MPS-ide säilimine, kaitstavatel aladel ei tohi toimuda
veerežiimi muutmist (ka kuivendamist). Vooluveekogudega
ristumisel peab säilima veekogude soodne seisund.

Raudtee ristumisel vooluveekogudega võib ebaõnnestunud
projektlahenduste puhul tekkida negatiivseid suundumusi nii
veekogude hüdromorfoloogilises seisundis (sh voolurežiim,
voolukiirus, veekogu morfoloogia) kui vee-eelustiku
liikumisvõimalustes. Lõhejõgede puhul on oluline vältida liigset
settereostust ja arvestada kalade kudeaegadega.

Vooluveekogudega ristumised tuleb lahendada tehniliselt selliselt,
et oleks tagatud veekogu morfoloogia ja veerežiimi säilimine. Ka
kuivendamata liigniisketes kohtades tuleb tagada pinnasevee
liikumine läbi mulde. Pirita jõega ristumisel tuleb tagada jõe
morfoloogia- ja veerežiimi säilimine, ehitusperioodil tuleb
arvestada lõheliste kudeaegadega ja vältida settereostust.

1.9 Mõju pinnasele ja reljeefile

Nii trassivalikul kui ka tehniliste lahenduste valikul eelistatakse
Trassi lõunapoolses osas, mis jääb lubjakiviplatoole, on maapind
tasane (nõrgalt lainjas). Maapinna absoluutkõrgused on enamasti lahendusi, mis mõjutavad pinnast ja reljeefi võimalikult vähe.
30-40 m vahemikus. Mattunud klindi nõlval langeb maapind mere
suunas, nõlva ülemises osas on maapind absoluutkõrguse ca 30 m
ja trassi merepoolses otsas absoluutkõrgusel ca 5 m. Suurem osa
vaadeldavast trassist paikneb ordoviitsiumi platoo
abrasioonitasandikul, trassi põhjapoolne osa jääb klindieelsele
madalikule. Pinnakatte paksus muutub vaadeldava trassi alal
enamasti vahemikus 0,5-10 m. Klindieelsel madalikul, maetud
Muuga ürgoru kohal, võib pinnakate paksus ulatuda üle 30 m.
Pinnakattesetete all avanevad enamusel trassialal ordoviitsiumi
lubjakivid ja dolomiidid, milles võib esineda karsti. Põhjapoolses
osas, klindi nõlval ja klindieelsel alal, avanevad pinnakatte all
kambriumi ja alamordoviitsiumi liivakivid ja sinisavi.
Kõige ulatuslikuma levikuga on vaadeldava trassi alal
moreenialad, õhukese pinnakattega alad ja mereliste liivpinnaste
alad. Jääjärvelised liivpinnased, tuuletekkelised ja jõelised setted
ning turvas esinesid väga piiratud lõikudel.

Trassivaliku etapis kriteeriumit Mõju pinnasele ja reljeefile eraldi
kriteeriumina ei arvestatud.

Meetmeid trassivaliku etapis ei seatud.

Raudtee rajamisega hävitatakse või rikutakse ehitustegevusest
haaratud alal pinnase ülemised kihid. Mulde alla jääv pinnas
hävineb, ehitustegevusest mõjutatud alal muutuvad pinnase
füüsilised omadused. Kokkusurutud pinnases väheneb hapniku
sisaldus ning keskkond muutub anaeroobseks. Samuti väheneb
vee infiltreerumine. Kõik see toob kaasa pinnase elustiku
muutuse, mis omakorda tingib koosluste muutused. Savipinnaste
omadused muutuvad pinnase tihenemisel, samuti vibratsiooni
mõjul.

Turbaalasid esineb küll väga piiratud aladel, kuid selle esinemise
tõttu geoloogilises läbilõikes on raskemate ehitiste püsivuse ja
liigsete vajumiste vältimiseks tõenäoliselt vajalik kasutada
vastavaid ehituslikke võtteid (pinnase parendamine,
väljavahetamine, vaiad jne). Tähelepanu tueb pöörata ka
karstinähtuste levikualale ning vajadusel rakendada asjakohaseid
tehnilisi lahendusi.

2.1 Müra

Raudtee kulgeb olemasolevas kaubaraudtee koridoris. Lisaks
kujundab piirkonna mürafooni suure liikluskoormusega I klassi
riigimaantee (Tallinn-Narva, 2014 a AKÖL ca 24 500) ning sellega
ristuvad teed.

Trassivalikul arvestati, et teatud piirkondades tuleb ette näha
mürakaitsemeetmed müratõkete või muldvallide näol, meetmete
rakendamisel on võimalik tagada head elutingimused ehk
tervisekaitsenormidele vastav müratase elupiirkondades.

Eskiisile on kantud võimalikud müra konfliktalad, kus tuleb ette
näha mürakaitsemeetmed.

Raudtee kulgeb olemasolevas kaubaraudtee koridoris ning müra
puhul ei ole tegemist täiesti uue häiringuga seni mõjutamata
keskkonnas. Mürast mõjutatud eluhooned on koondunud lõigu
(pikkusega 8,3 km) lõpuosasse ca 1,5 km pikkusele lõiguosale
(Muuga elamupiirkond), muus osas läbib trass valdavalt
tootmismaid. Kokkuvõttes on uue raudtee mõju suuresti sarnane
olemasolevale olukorrale.
• Trassikoridoris (kõige kriitilisem tsoon) asub 126 elu- või
ühiskondlikku hoonet (ca 15 hoonet/km),
• 500 m raadiuses asub 615 elu- või ühiskondlikku hoonet (ca 74
hoonet/km),
• 1 km raadiuses asub 1549 eluhoonet (187 hoonet/km).
Leevendusmeetmete (müratõkkeseinad) rakendamisel tuleb
teatud piirkondades arvestada negatiivse visuaalse mõjuga.

Teatud piirkondades tuleb ette näha mürakaitsemeetmed
müratõkete või muldvallide näol, meetmete maht ei ole väga suur,
peamiselt tuleb meetmed ette näha lõigu lõpuosas asuva Muuga
elamupiirkonnas kaitseks: müratõkkeseinte/vallide koondpikkus
on suurusjärgus 2000-2500 m.
Meetmete rakendamisel on võimalik tagada head elutingimused
ehk tervisekaitsenormidele vastav müratase elupiirkondades.

Trassivalikul arvestati, et teatud piirkondades võib esineda
vibratsiooni vähendavate meetmete rakendamise vajadus
raudteele lähimate eluhoonete alal.

Võimalikud vibratsiooni konfliktalad sisalduvad müra
konfliktalades, eskiisil eraldi välja toodud ei ole.

Raudtee jääb olemasolevasse raudteekoridori ning mõju on
sarnane olemasolevaga.
• Trassikoridoris (kõige kriitilisem tsoon) asub 126 elu- või
ühiskondlikku hoonet (ca 15 hoonet/km, kõik hooned asuvad
trassi lõpuosas).
Pinnase kaudu leviv vibratsioon võib põhjustada läheduses
asuvate hoonete konstruktsioonide (eelkõige aknad) vibreerimist,
mis on täiendav müraallikas siseruumides.

Vibratsiooni tekke vähendamine rööbastee tehnoloogiliste
lahendustega (massiivne ja elastne tugistruktuur, siledad
kontaktpinnad),
vajadusel lähimate hoonete välispiirete konstruktsiooni
tugevdamine.

Trassivalikul arvestati rohestruktuuride killustatuse ja
barjääriefektidega, trassilõigu valimisel konkreetseid
asukohapõhiseid meetmeid ei seatud

2. KESKKONNATERVIS

2.2 Välisõhu kvaliteet

Valdavalt on müratundlikud alad klassifitseeritavad II kategooria
elamualadeks, mille puhul olemasolevate alade taotlustase on 60
dB päeval ja 50 dB öösel. Toodud välisõhu normtasemed on
lähtepunktiks leevendavate meetmete vaajduse hindamisel.

Raudtee rajamise ja kasutamisega ei tohi kaasneda
ülenormatiivset õhureostust
Vibratsiooni hindamisel lähtutakse Sotsiaalministri 17.05.2002.a.
määrusega nr 78 „Vibratsiooni piirväärtused elamutes ja
ühiskasutusega hoonetes ning vibratsiooni mõõtmise meetodid”
kehtestatud nõuetest, mille kohaselt ei tohi üldvibratsiooni
korrigeeritud kiirenduse tase olemasolevate elamute
magamisruumides ületada järgmisi väärtusi:
• päevasel ajal (07.00-23.00) - 0,0126 m/s2 (82 dB);
• öisel ajal (23.00-07.00) - 0,00883 m/s2 (79 dB).

2.3 Vibratsioon

Raudtee kulgeb olemasolevas kaubaraudtee koridoris,
olemasoleva raudtee läheduses võib vibratsiooni esineda.

2.4 Elektro-magnetiline mõju

Olemasolev elektromagnetkiirgus seotud olemasolevate
kiirgusallikatega (elektriliinid, raudteeside mastid, trafod)

Raudtee kasutamisega ei tohi kaasneda tervisele kahjulikku
elektromagnetkiirgust. Valguse liigset hajumist ja mõju tundlikele
liikidele ja inimestele tuleb takistada.

Meetmeid ei seatud

Meetmeid ei seatud

Elektri- ja sidesüsteemide keskkonnamõju avaldub eelkõige läbi
elektromagnetkiirguse. Raudtee elektrirajatiste mõju on uuritud
(ulatub varasemate Rootsi näidete alusel kuni 10 m kaugusele
objektidest). Mõju tervisele on paljuski ebaselge ja raskesti
leevendatav.

Tõenäoliselt ei ole elektromagnetilise mõju vähendavate
meetmete rakendamine vajalik.

3.1 Jäätmeteke ja käitlusvõimalused

Raudtee rajamisega ja kasutamisega seotud jäätmeid ei teki.

Meetmeid ei seatud

Meetmeid ei seatud

Puudub

Meetmeid ei seata

3.3 Õnnetuseoht

Alal Tallinn-Muuga raudtee, sh ohtlikud veosed. Täiendavaltl
kulgeb ida-lääne suunaline Tallinn-Narva mnt (riigi põhimaantee)
liiklussagedusega enam kui 16 000 sõidukit ööpäevas.
Mitmetasandilised ristumised. Lisaks tugi- ja kõrvalmaanteed
(Muuga sadama tee) ning väiksema liiklussagedusega teed. Ala
põhjaosas Maardu linna tööstuspiirkond (Maardu Kaubaterminal),
sh 6 ohtlikku ja/või suurõnnetuse ohuga ettevõtet ohualadega 100
- 4900 m; peamine käideldav kemikaal bensiin, diislikütus.
Tundlikest aladest Pirita jõgi koos hoiualaga ning Maardu järv.

Jäätmeteke ja käitlusvõimalused on nii ehitus- kui kasutusaegselt
korraldatud selliselt, et jäärtmekogused on minimaalsed ja
jäätmekäitlus ei kahjusta inimese elukeskkonda ja olulisi
loodusväärtusi.
Raudtee kasutamisega kaasnevad riskid on viidud miinimumini.
Trassil on tagatud maksimaalses ulatuses ligipääs päästeautodele,
et võimalike õnnetuste likvideerimine oleks operatiivne. Õnnetuste
tagajärgede raskus ja ulatus ei põhjusta ohtu inimeste elule,
tervisele ja varale ega pikaajalist mõju looduskeskkonnale.

Trassivalikul arvestati õnnetuseohtu suurendavate objektide
Meetmeid ei seatud
esinemist ja tagajärde ulatust ning raskusastet kolmes tsoonis: I
tsoon - trassikoridori ala 350 m (175 m mõlemale poole raudtee
keskteljest). Veeremi rööbastelt mahasõidul füüsiline oht, sh
sissesõit hoonesse. Kemikaaliõnnetuse puhul arvestatakse eriti
ohtliku alana, kus põlengust lähtuv soojuskiirgus või ülerõhk
võivad põhjustada inimeste hukkumist ja ehitiste kahjustusi.
Võimalik doominoefekti tekkimine.
II tsoon - 500 m mõlemale poole raudtee keskteljest. Arvestatakse
ohtlike veostega toimuda võiva õnnetuse ohtliku alana, kuhu
võivad ulatuda ohtlik soojuskiirgus, plahvatuse ülerõhk ja killud.
III tsoon - 1000 m mõlemale poole raudtee keskteljest.
Arvestatakse kemikaaliõnnetuse ohtliku alana, kus
kemikaalilekkest lähtuva aurupilve levikualal võib tekkida
inimestel tervisekahjustusi.

Maakonnaplaneeringu täpsusastmes mõju on varasemalt hinnatud Meetmeid ei seata
võrdlusetapis.

4.1 Elutingimused

Lõik 11B-II möödub mõnes asukohas elamualadele lähemal
(ligikaudu olemasoleva raudtee asukohas), ent paikneb põhiosas
elamutest eemal

Raudtee mõjutab inimese elutungimusi võimalikult vähe

Võrdluse etapis kuulus 11B-II sellise pikema võrreldava alternatiivi Meetmeid ei seatud
koosseisu, mille elluviimisel on mõju elamistingimustele vähem
negatiivne.

Mõnes asukohas möödub kavandatav raudtee olemasolevatest
majapidamistest ja tööstus-laohoonetest (Nehatu küla, Maardu
linn). Elukeskkonna kvaliteedi langus võib tuleneda
subjektiivsetest hinnangutest raudtee tajutavale lähedusele ning
objektiivsetest muutustest keskkonnas.

Mõju leevendamine toimub müra ja vaadeldavust vähendavate
meetmetega

4.2 Kohalik identiteet ja 4.4 Kogukonna
taluvusvõime

Valdavalt on tegemist linnalähedase keskkonnaga, olemasolevad
suured taristuobjektid on põhi- ja tugimaanteed, olemasolev
raudtee

Kogukonnad on kohanenud raudtee olemasoluga

Võrdluse etapis kuulus 11B-II sellise pikema võrreldava alternatiivi Meetmeid ei seatud
koosseisu, mille elluviimisel on mõju elamistingimustele vähem
negatiivne.

Keskkonna identiteet võib muutuda raudtee läheduses.

Mõju leevendamine toimub müra ja vaadeldavust vähendavate
meetmetega

4.3 Rahvastiku areng

Valglinnastumise perioodil suurenenud rahvaarvuga piirkonnad

Rahvaarvu suurenemine ei pöördu rahvaarvu vähenemiseks

Meetmeid ei seatud

Rahvastikuprotsessid sõltuvad arengutest laiemal territooriumil

Mõju leevendamine toimub müra ja vaadeldavust vähendavate
meetmetega

Juurdepääsud tagatakse kõigile kinnistutele

Ülepääsud on maakonnaplaneeringuga kavandatud. Meetmed 11BMaakonnaplaneeringus on kavandatud eritasandilised ülepääsud
raudteest, mis tagavad liikumisvõimaluste ja -ühenduste säilimise. II-5.1-1 kuni 11B-II-5.1-8.
Raudtee ei põhjusta olulisi liikumisbarjääre

3. EHITATUD KESKKOND

4. KOGUKONNA JÄTKUSUUTLIKKUS

5. JUURDEPÄÄS
5.1 Liikumis-võimalused, barjäärid

Liikumisvõimalused on tagatud kindlasti riigimaanteedel ja
enamikul kohalikel teedel. Juurdepääs tagatakse kõigile
kinnistutele

5.2 Kohaliku rongiliikluse rakendamise
võimalused raudtee vaba läbilaskevõime
ulatuses

Kavandatud kiirraudtee arvestab võimaluste piires kohaliku
rongiliikluse võimaluse ja vajadustega

Lõik on osa pikemast alternatiivist, mille puhul kaasneks vähemal
määral liikumisbarjääride teket

Mõju puudub

6. VARA
6.1 Ehitised lähinaabruses

Trassikoridoris hooneid ei paikne

Ehitisi paikneb raudtee võimalikus mõjualas võimalikult vähe

6.2 Kinnistute väärtus - elamumaa

Ühekilomeetrilises koridoris paikneb 0 ha elamumaad.

Meetmeid ei seatud

Ehitisteni võib ulatuda ülenormatiivne müra või vibratsioon;
vajalik võib olla hoonete võõrandamine.

Raudtee on paigutatud selliselt, et mõju ehitistele oleks
minimaalne. Võimalike mõjude leevendamine toimub müra ja
vibratsiooni levikut piiravate meetmetega, mille täpne lahendus
selgub projekteerimise etapis.

Elamumaa kinnistute väärtus ei vähene

Võimalik elamumaa turuväärtuse langus võib johtuda raudteega
kaasnevatest keskkonnahäiringutest.

Mõju leevendamine toimub müra ja vaadeldavust vähendavate
meetmetega

6.3 Kinnistute väärtus- muud maa
otstarbed

Muu sihtotstarbega kinnistute väärtus väheneb võimalikult vähe
(või suureneb võimalikult palju)

Potentsiaalne positiivne mõju (maa väärtuse suurenemine) sõltub
täiendavate maha- ja pealesõitude võimaldamisest ning nende
rajamise otstarbekusest.

Planeeringus on vajalik tingimuste määratlemine, millistel
tingimustel on võimalik raudteele täiendavate peale-mahasõitude
rajamine

7.1 Asustuse struktuur

Asustus on kohanenud raudtee olemasoluga

Muutused asustuse struktuuris sõltuvad arengutest laiemal
territooriumil

7. MAAKASUTUSE STRUKTUUR

7.2
7.3
7.4
7.5

Maa põllumajanduslik kasutus
Põllumajandus-maade terviklikkus
Maa metsamajanduslik kasutus
Maavarad

Raudteerajatiste alla jääb 0 ha haritavat maad
Raudteerajatiste alla jääb 0 ha haritavat maad
Raudteerajatiste alla jääb 0 ha metsamaad
Keskosas läbib trass Väo lubjakivimaardla plokki nr 29, mis on
liigitatud passiivseks tarbevaruks.

Maa põllumajanduslik kasutus säilib võimalikult muutumatuna
Põllumaa säilib võimalikult terviklikuna
Maa metsamajanduslik kasutus säilib võimalikult muutumatuna
Juurdepääs ja kättesaadavus tagatakse kõigile maavaradele, kus
juurdepääs on raudtee rajamisest tulenevalt takistatud.

Raudteetrasside ehitamisega mõjutatud alal ja selle
mõjupiirkonnas on rajatud inimese elutuegevust ja
majandustegevust toetav taristu. Näiteks haja-asustusaladel on
põllu- ja metsamaadel maadel rajatud veereziimi säilitav taristukraavid, drenaaz jne.

Risted on tagatud kõigil riigimaanteedel ja enamikul kohalikel
teedel. Juurdepääs tagatakse kõigile kinnistutele, kus juurdepääs
on raudtee rajamisest tulenevalt takistatud.

Raudteetrass läbib nii olemasoleva taristuga alasid nii tihe- kui ka
hajaasustuses

8.1 Kultuuri-mälestised

Kultuurimälestisi lõigul 11B-II ei esine

Lähtepunktiks on eelistatud olukord, kus mälestis säilib
kahjustamata kujul algses asukohas (sh arheoloogiapärand säilib
pinnases puutumata), vaadeldavana olulistelt suundadelt.
Vaadeldavusele on pööratud tähelepanu eelkõige ehitismälestiste
puhul. Ehitismälestiste puhul on võimaliku mõjuna arvestatud ka
vibratsiooni.

Trassivalik antud lõigul langeb kokku eelistusega kriteeriumis 8.1
võrdlusgrupis 11.

Meetmeid ei seatud

Puudub

Ei seata

8.2 Kaardistamata arheoloogiapärand

Arheoloogiliselt huvipakkuvaid alasid lõigul 11B-II ei esine

Lähtepunktiks on eelistatud olukord, kus arheoloogiapärand säilib Trassivalik antud lõigul langeb kokku eelistusega kriteeriumis 8.2
pinnases kahjustamata kujul. Arheoloogiliste väljakaevamiste näol võrdlusgrupis 11.
on tegemist destruktiivse uurimismeetodiga, mis tahes-tahtmata
lõppkokkuvõttes hävitab objekti ja mille käigus läheb paratamatult
mingi osa infot ka kaduma (vt arheoloogi eetilised põhimõtted).

Meetmeid ei seatud

Puudub

Ei seata

8.3 Väärtuslik maastik ja miljöö

Lõik 11B-II läbib Veneküla küla miljööväärtuslikku ala põhjaosa.
Lõik on selles kohas kavandatud paralleeleselt ja kõrvuti
olemasoleva Tallinn-Tapa raudteega.

Eelistatud on olukord, kus maastik/miljööala säilib võimalikult
terviklikult ja säilivad väärtusi moodustavad põhistruktuurid.
Juhul, kui kaasneb häiring, on leevendava asjaoluna käsitletud
asustusest eemale ja/või metsasele alale jäämist, kuivõrd sel
juhul on muutuse nö pidevas mõjuväljas olevaid inimesi vähem.
Kattuvaid maastikuväärtusi (nt väärtmaastiku alal eraldi
määratletud väärtstruktuurid) on käsitletud koos, st ühe
väärtusena.

8.4 Visuaalsed aspektid

Uus raudteetrass kulgeb paralleelselt ja kõrvuti olemasoleva
Tallinn-Tapa raudteega. Ristub väga tiheda liiklusega
põhimaanteega (1 Tallinn-Narva) ja Maardu teega, kuhu on
kavandatud viadukt. Samuti ristub Pirita jõega, kuhu on
kavandatud raudteesild. Maardu linnas kulgeb sama trajektoori
mööda lõigu 11C põhjaosaga, kus kulgedes olemasoleva
raudteetrassi kõrval jääb olemasoleva raudtee ja elamupiirkonna
vahele kõrghaljastatud ala. Riigimaanteega ja Maardu
linnatänavatega ristumisel on kavandatud viaduktid.
Kaubaterminal on kavandatud Uusküla külla juba olemasoleva
raudteetaristu vahetusse lähedusse.

Eelistatud on olukord, kus eluhoonete juurest avanevaid vaateid ei Võrdlusgrupis 11 võrreldavate trasside puhul eelistus puudus.
mõjutata. Võrdluses, kus kõikide võrreldavate trassivariantide
puhul mõjutatakse vaateid eluhoonete juurest, ei ole eelistust
välja toodud, kuivõrd tegelik visuaalse mõju olulisus sõltub
subjektiivsetest hinnangutest. Üksikute hajaasustuses paiknevate
elamute juurest avanevate vaadete muutumine võib tunnetuslikul
tasandil olla tugevam häiring kui muutus tihedas linnakeskkonnas,
kus mõjutatavaid vaatajaid on arvuliselt rohkem. Samas on
kindlasti ka tiheasustusaladel inimesi, keda tunnetuslikult häiriks
olulisel määral isegi olemasolevasse raudteekoridori lisanduv
rajatis. Eelnevast tulenevalt on eeldatud, et juhul, kui eluhoonete
juurest avanevaid vaateid mõjutatakse, kaasneb igal juhul
visuaalne häiring, sõltumata mõjutatavate vaatajate arvust.

Meetmeid ei seatud

Rööpapaarid kulgevad olemasolevas raudteekoridoris, mistõttu
vaadete põhistruktuur ja –iseloom jäävad samaks. Hinnanguliselt
suureneb küll raudtee ja kaasnevate elementide dominantsus
vaadetes. Kaubaterminali rajamine Uusküla külla ei avalda
visuaalset mõju mälestistele, mis lähiümbruses puuduvad; ka
olemasolevad majapidamised on kavandatud kaubaterminalist
kõrghaljastusega puhverdatud. Võimalik on positiivse visuaalse
mõju avaldumine Maardu linnas, juhul kui raudteerajatiste
täpsemal kavandamisel kasutatakse häid lahendusi (nt
haljastusvõtted, ristete elementide disainilahendused jmt).
Visuaalne mõju on üheks aspektiks enamiku kultuuriväärtuste
puhul (kriteeriumi nr 8 alaktriteeriumites), samuti kogukonna
jätkusuutlikkuse (kriteeriumi nr 4 alakriteeriumites) puhul.

Müratõkked kavandada materjali, värvi jm osas maastikku võimalikult
harmoneeruvad (nt kasutada materjalidena puitu ja/või looduskivi; müratõke
varjata haljastusega vms). Läbipaistvate müratõkete rajamisel arvestada suure
hooldustarvidusega, mis tegemata jättes võib põhjustada esteetiliselt häiriva
tulemuse. Müratõkete lahenduste valikul arvestada ka sellega, et vaade
müratõkkele on oluline samuti rongis sõitjale.
Meede nr 11B-II-8.4-1.

8.5 Muu kriitilise või tähelepanu vajava
iseloomuga kultuuripärand

Muu kriitilise või tähelepanu vajava iseloomuga kultuuripärandi
objektid lõigul 11B-II puuduvad.

Eelistatud on olukord, kus pärand säilib kahjustamata kujul algses Võrdlusgrupis 11 võrreldavate trasside puhul eelistus puudus.
asukohas. Arvestatud on eelkõige allikmaterjalides nimetatud
väärtuslike struktuuridega, st nt maaehituspärandi puhul üldjuhul
hooned ja hoov, XX sajandi arhitektuuripärandi puhul hoone või
vastavalt registris nimetatule hoonete grupp või terve asula.
Arvestatud on raudtee kaitsevööndi alasse, suurema ulatusega
väärtuste puhul ka trassikoridori nihutamisruumi sisse jäävate
objektidega (sõltuvalt üksikjuhust). Kuivõrd XX sajandi
arhitektuuripärandi objektide täpne paiknemine ei ole registri
põhjal üheselt tuvastatav, on neil juhtudel üldistatult hinnatud, et
kui antud lõigul puuduvad lammutatavad hooned ja/või trass
möödub hoonestatud aladest eemalt, siis eeldatavalt mõju
objektile puudub.

Meetmeid ei seatud

Puudub

Ei seata

8.6 Muu leevendatava iseloomuga
kultuuripärand

Muu leevendatava iseloomuga kultuuripärandi objektid lõigul 11B- Lähtepunktiks on eelistatud olukord, kus kõik objektid säilivad
II puuduvad.
algsel kujul oma asukohas. Hinnangute andmisel pärandi
kahjustamise olulisusele on silmas peetud muuhulgas Rail Baltic
maakonnaplaneeringute eesmärki. Eesmärgi kohaselt on
trassivalikul aluseks eelkõige riigi huvid ning kohalikest huvidest
lähtutakse väljavalitud trassi osas mõjude leevendamisel ja
tasakaalustatud detailsema lahenduse väljatöötamisel. Samuti on
arvestatud leevendusvõimaluste rakendatavusega ning pärandi
registreerimisel seatud eesmärkidega (nt pärandkultuuri puhul on
eesmärgiks eelkõige teabe säilitamine).

Meetmeid ei seatud

Puudub

Ei seata

7.6 Taristu

Meetmeid ei seatud
Meetmeid ei seatud
Meetmeid ei seatud
Maavaravaru kvaliteet ja sellele ligipääsetavus ei tohi halveneda.

Haritavat põllumajandusmaad kasutusest välja ei jää.
Meetmeid ei seata
Puudub
Meetmeid ei seata
Metsamaad kasutusest välja ei jää.
Meetmeid ei seata
Raudtee rajamisega on võimalik mõjutada maavaravaru kvaliteeti, Trassi kulgemisel üle maavara varu on vajalik projekteerimise
etapis leida vastavad tehnilised lahendused, et raudtee ehitus ning
ligipääsetavust.
kasutusetapis maavaravarude kvaliteet ning varudele
ligipääsetavus antud maardlas ei halveneks.

Seatud meede: taristu funktsionaalsus tuleb oskusliku
Raudtee rajamisega on võimalik mõjutada olemasolevat taristut.
projekteerimisega täielikult tagada kõikides lõikudes.
Näiteks põllu- ja metsamaadel on võimalik, et raudtee rajamisel
mõjutatakse veereziimi säilitav taristu toimimist- kraavid, drenaaz
jne.

7.7 Mõju kohalikule
majanduskeskkonnale
8. KULTUURIKESKKOND

Trassivalik antud lõigul ei lange kokku eelistusega kriteeriumis 8.3 Võimalik mõju miljööväärtuslikule aladele oleks välditud soodsama Veneküla küla miljööväärtusliku ala väärtuse iseloom on täpsemalt Tingimustena seletuskirjas antakse vajalik sisend järgnevatesse
määratlemata. Kuna väärtusliku maastikustruktuuri servas kulgeb etappidesse, vt edasiste etappide meetmed.
võrdlusgrupis 11; eelistatud oli trass, mis kogu ulatuses ei läbinud trassivalikuga. Muid Meetmeid ei seatud
juba olemasolev raudtee, mille kõrvale on kavandatud uus
Meede nr 11B-II-8.3-1.
väärtuslikke maastikke ega miljööalasid.
raudtee, siis säilivad väärtusi moodustavad põhistruktuurid ning
tegemist ei ole olulise negatiivse mõjuga.

Trassivalik antud lõigul langeb kokku eelistusega kriteeriumis 8.6
võrdlusgrupis 11.

Mõju (sh kumulatiivsus)

Ehitusetapp
Meetmed

Täitmine

Mõju (sh kumulatiivsus)

Kasutusetapp
Meetmed

Täitmine

Mõju (sh kumulatiivsus)

Meetmed

Etapp

Olemasolev olukord

Taotlustase

Maakonnaplaneeringu lahendus

Trassivalik

Kriteerium
1.2 Natura 2000 võrgustiku alad

Täitmine
Trassilõigu mõjutsoonis Natura 2000 võrgustiku alasid ei esine.

1.3 Suremus

Raudtee ehitamine ja kasutamine tuleb läbi viia selliselt, et nii
otsene kui kaudne oluline ebasoodne mõju Natura 2000
võrgustikku kuuluvate alade kaitse-eesmärkidele ja alade
terviklikkusele oleks välistatud.

Trassivalikul on eeldatud, et trassilõik on võimalik rajada selliselt,
et mõjud Natura2000 võrgustiku alade kaitseväärtustele
puuduvad, konkreetseid asukohapõhiseid meetmeid ei seatud.

Populatsiooni elujõulisuse seisukohalt ei tohi raudteel, seotud
taristul ja seal toimuval liiklusel olla olulist mõju populatsiooni
elujõulisusele raudtee piirkonnas.

Meetmeid ei seatud

Eelprojekt

Mõju (sh kumulatiivsus)

Meetmed

Mõju Natura2000 võrgustiku alade kaitseväärtustele puudub.

Meetmeid ei rakendata.

Trassivaliku etapis suremust kriteeriumina ei arvestatud, antud
Meetmeid ei seatud
ulatuses on see seotud kriteeriumitega elupaigakadu ja elupaikade
killustatus.

Suremuse osas on antud trassilõik suhteliselt vähese mõjuga raudtee ei läbi olaulisi looduslikke alasid ja kulgeb olemasoleva
raudtee koridoris valdavalt linnamaastikus.

Meetmeid ei rakendata.

Täitmine
1. LOODUSKESKKOND

1.4 Häiringud

Antud lõigus häiringutundlike liikide pesitusalasid teadaolevalt ei
esine.

Häiringutundlike liikide elupaikade puhul tuleb viia müra
ehitusaegne ja kasutusaegne teke miinimumini. Kaitsealuste
liikide elupaikades tuleb saavutada müratasemeks 55dB. Raudtee
valgustus ei oma olulist mõju kaitsealustele liikidele.

Meetmeid ei seatud

Meetmeid ei seatud

Trassilõigu läheduses häiringutele eriliselt tundlike linnuliikide
elupaiku või teisi linnukaitseliselt eriti olulisi (nt lindude
elupaikade kaitseks moodustatud kaitsealasid) piirkondi ei esine.
Seega antud trassilõigul raudtee välja ehitamisel ning selle
hilisemal opereerimisel ei ole oodata olulist negatiivset ning
tingimata leevendamist vajavat häiringutega seotud mõju.

Meetmeid ei rakendata.

1.5 Elupaikade kadu

Trassilõik kulgeb olemasoleva infrastruktuuri alal, oma lõpuosas
Suur-Sõjamäel läbib III kaitsekategooria taimede kasvukohtade
serva - Balti sõrmkäp, hall käpp, kahkjaspunane sõrmkäpp.
Tegemist on olemasoleva raudteetrassi äärse tugeva inimmõju
piirkonnas oleva alaga.

Raudtee rajamisega kaasnev elupaikade kadu on võimalikult väike Meetmeid ei seatud
ja seotud vähemväärtuslike elupaikadega, ajutiselt (ehitusaegselt)
avalduv mõju on võimalikult kiirelt taastuv.

Meetmeid ei seatud

Raudtee rajamine on igal juhul negatiivse mõjuga looduslikele
elupaikadele, kuna selle rajamisel trassile ja selle lähiümbrusesse
jäävad elupaigad paratamatult hävinevad. Antud trassilõigu
puhukl ei ole valdavalt tegu loodusliku maastikuga, vaid
inimasustusega. Trassi kõrvale jääb III kaitsekategooria taimede
kasvukoht, millest osa raudtee rajamisel hävimineb.

Maakonnaplaneeringus erimeetmeid elupaikade kao
vähendamiseks ei seata. Konkreetsed meetmed on rakendatvad
projekti järgmistes etappides (projekteerimine), kus on mõjude
minimeerimiseks on vajalik hoida raudteetrass võimalikult
kitsana kaitstavate taimede kasvukohas.

1.6 Elupaikade killustumine (sh
barjääriefektid)

Trassilõik kulgeb olemasoleva infrastruktuuri alas, kus looduslikke Elupaikade killustumise mõju populatsioonide elujõulisusele on nii
elupaiku ega loomade liikumisteid ei leidu.
lühi kui ka pikaajalises perspektiivis väike.

Meetmeid ei seatud

Elupaiku ega liikumisteid ei killustata.

Meetmeid ei rakendata.

1.7 Mõju põhjavee kvaliteedile

Raudtee rajamise ja kasutamisega ei tohi kaasneda mõju põhjavee Trassivalikul eelistati antud kriteeriumis alternatiivi, mis kulgeb
Põhjavesi paikneb lõhelistes ja karstunud lubjakivides,
dolomiitides ning on trassilõigu lõunapoolses osas nõrgalt kaitstud kvaliteedile.
läbi vähemate puurkaevude sanitaarkaitseala ning paremini
kaitstud põhjaveega alal. Konkreetseid meetmeid trassivaliku
ja põhjapoolses osas enamasti kaitsmata. Trassikoridoris 2
etapis ei seatud.
puurkaevu.

Meetmeid ei seatud

Põhjavee reostumise oht on suurem nõrgalt kaitstud või kaitsmata
põhjaveega lõikudes ning kaevude vahetus läheduses. Raudtee
rajamisel või hooldamisel kasutatava tehnika kütuse või muu
kemikaali leke, mis jõuab pinnasesse, liigub kõrge pinnasevee või
sadevete mõjul sügavamatesse pinnase horisontidesse ning võib
jõuda põhjavette. Tulemuseks on piirkonnas antud põhjaveekihi
veekvaliteedi muutus. Mõju olulisus sõltub reostuse hulgast ning
reoaine iseloomust. Pinnasel ning põhjaveel on teatav
isepuhastusvõime, samuti on mõju kergemini leevenduv
biolagunevate ainete puhul.

Projekteerimisetapis tuleb täpsustada, kas rajatava raudteetrassi
kaitsevööndisse või raudtee alla jääb mõni kaev. Vajadusel tuleb
sõltuvalt piirkonna hüdrogeoloogilisest situatsioonist hinnata, kas
kaev on vajalik likvideerida või teha ettepanek puurkaevu
sanitaarkaitseala vähendamiseks. Kinnistute joogiveega
varustamine tuleb kaevu likvideerimisel või kaevu
kasutuskõlbmatuks muutumisel (veetaseme alanemine,
veekvaliteedi halvenemine) tagada muul moel.
Meetmed nr 11A-II-1.7-1, 11A-II-1.7-2.

1.8 Mõju pinnavee kvaliteedile ja
liikumisele

Trassilõik kulgeb olemasoleva infrastruktuuri alal, kus looduslikke
pinnaveekogusid ei asu

Raudtee rajamise ja kasutamisega seotud mõju piirkonna
veerežiimile on neutraalne. Maaparandussüsteemid taastatakse
senises funktsionaalsuses.
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Raudteetrassi alal ei ole looduslikke pinnaveekogusid ega
looduslikku pinnaseveerežiimi, mida raudtee ehitus võiks
kahjustada.
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1.9 Mõju pinnasele ja reljeefile

Maapinna reljeef trassi alal on tasane, nõrgalt lainjas. Maapinna
abs kõrgused on enamasti 35-45 m. Vaadeldav trass paikneb
ordoviitsiumi abrasioonitasandikul, kus pinnakatet on mitmel pool
esinevatel alvaritel vaid ~0,5 m ja paksema pinnakattega
kohtades ei ületa pinnakatte paksus enamasti 10 m. Kõige
ulatuslikuma levikuga on vaadeldava trassi alal moreenialad,
õhukese pinnakattega alad ja turbaalad. Jääjärvelised
savipinnased, jääjõelised liivpinnased ja jõesetted esinevad väga
piiratud lõikudel. Pinnakattesetete all avanevad trassialal
ordoviitsiumi lubjakivid ja dolomiidid, milles võib esineda karsti.

Nii trassivalikul kui ka tehniliste lahenduste valikul eelistatakse
lahendusi, mis mõjutavad pinnast ja reljeefi võimalikult vähe.

Trassivaliku etapis kriteeriumit Mõju pinnasele ja reljeefile eraldi
kriteeriumina ei arvestatud.

Meetmeid trassivaliku etapis ei seatud.

Raudtee rajamisega hävitatakse või rikutakse ehitustegevusest
haaratud alal pinnase ülemised kihid. Mulde alla jääv pinnas
hävineb, ehitustegevusest mõjutatud alal muutuvad pinnase
füüsilised omadused. Kokkusurutud pinnases väheneb hapniku
sisaldus ning keskkond muutub anaeroobseks. Samuti väheneb
vee infiltreerumine. Kõik see toob kaasa pinnase elustiku
muutuse, mis omakorda tingib koosluste muutused. Savipinnaste
omadused muutuvad pinnase tihenemisel, samuti vibratsiooni
mõjul.

Turba esinemise tõttu geoloogilises läbilõikes on raskemate
ehitiste püsivuse ja liigsete vajumiste vältimiseks tõenäoliselt
vajalik kasutada vastavaid ehituslikke võtteid (pinnase
parendamine, väljavahetamine, vaiad jne). Tähelepanu tueb
pöörata ka karstinähtuste levikualale ning vajadusel rakendada
asjakohaseid tehnilisi lahendusi.

2.1 Müra

Uus raudtee kulgeb olemasolevas raudteekoridoris, raudtee
Valdavalt on müratundlikud alad klassifitseeritavad II kategooria
lähiümbruse alad on mürast mõjutatad ka praeguses olukorras.
elamualadeks, mille puhul olemasolevate alade taotlustase on 60
Lisaks mõjutab olemasolevat mürafooni autoliiklus linnatänavatel. dB päeval ja 50 dB öösel. Toodud välisõhu normtasemed on
lähtepunktiks leevendavate meetmete vaajduse hindamisel.

Trassivalikul arvestati, et teatud piirkondades tuleb ette näha
mürakaitsemeetmed müratõkete või muldvallide näol, meetmete
rakendamisel on võimalik tagada head elutingimused ehk
tervisekaitsenormidele vastav müratase elupiirkondades.

Eskiisile on kantud võimalikud müra konfliktalad, kus tuleb ette
näha mürakaitsemeetmed.

Lõik kulgeb olemasolevas raudteekoridoris ning müra puhul ei ole
tegemist täiesti uue häiringuga seni mõjutamata keskkonnas.
Mürast mõjutatud elu- ja ühiskondlikke hooneid on lõigu (ca 4,8
km) kohta küllaltki palju, kuid valdavalt on mõju sarnane
olemasolevale olukorrale. Lisaks tuleb välja tuua, et antud lõigus
ei ole kavas kaubarongide liiklust, mis tähendab, et lisanduvad
häiringud on oluliselt väiksemad:
• Trassikoridoris (kõige kriitilisem tsoon) asub 24 elu- või
ühiskondlikku hoonet (5 hoonet/km),
• 500 m raadiuses asub 157 elu- või ühiskondlikku hoonet (ca 33
hoonet/km),
• 1 km raadiuses asub 301 eluhoonet (63 hoonet/km).
Leevendusmeetmete (müratõkkeseinad) rakendamisel tuleb
teatud piirkondades arvestada negatiivse visuaalse mõjuga.

Üksikutes piirkondades tuleb hinnata mürakaitsemeetmete
vajadust, meetmete maht jääb minimaalseks: müratõkkeseinte
koondpikkus jääb tõenäoliselt vahemikku 0-1000 m. Uue raudtee
puhul rajatavad müratõkked aitavad piirata ka olemasolevast
raudteest tingitud müra.
Meetmete rakendamisel on võimalik tagada head elutingimused
ehk tervisekaitsenormidele vastav müratase elupiirkondades.

Trassivalikul arvestati, et teatud piirkondades võib esineda
vibratsiooni vähendavate meetmete rakendamise vajadus
raudteele lähimate eluhoonete alal.

Võimalikud vibratsiooni konfliktalad sisalduvad müra
konfliktalades, eskiisil eraldi välja toodud ei ole.

Raudtee jääb olemasolevasse raudteekoridori ning mõju on
sarnane olemasolevaga. Võrreldes olemasoleva raudteega on
lisanduvad mõjud väiksemad, kuna uue raudtee puhul kasutavad
seda lõiku ainult reisirongid, lisaks on kiirronigde sõidukiirus
Tallinnasse sisenemisel piiratud.
• Trassikoridoris (kõige kriitilisem tsoon) asub 24 elu- või
ühiskondlikku hoonet (5 hoonet/km).
Pinnase kaudu leviv vibratsioon võib põhjustada läheduses
asuvate hoonete konstruktsioonide (eelkõige aknad) vibreerimist,
mis on täiendav müraallikas siseruumides.

Vibratsiooni tekke vähendamine rööbastee tehnoloogiliste
lahendustega (massiivne ja elastne tugistruktuur, siledad
kontaktpinnad),
vajadusel lähimate hoonete välispiirete konstruktsiooni
tugevdamine.
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2. KESKKONNATERVIS

2.2 Välisõhu kvaliteet

Raudtee rajamise ja kasutamisega ei tohi kaasneda
ülenormatiivset õhureostust
Vibratsiooni hindamisel lähtutakse Sotsiaalministri 17.05.2002.a.
määrusega nr 78 „Vibratsiooni piirväärtused elamutes ja
ühiskasutusega hoonetes ning vibratsiooni mõõtmise meetodid”
kehtestatud nõuetest, mille kohaselt ei tohi üldvibratsiooni
korrigeeritud kiirenduse tase olemasolevate elamute
magamisruumides ületada järgmisi väärtusi:
• päevasel ajal (07.00-23.00) - 0,0126 m/s2 (82 dB);
• öisel ajal (23.00-07.00) - 0,00883 m/s2 (79 dB).

2.3 Vibratsioon

Olemasolevas raudteekoridoris võib raudtee läheduses
vibratsiooni esineda.

2.4 Elektro-magnetiline mõju

Olemasolev elektromagnetkiirgus seotud olemasolevate
kiirgusallikatega (elektriliinid, raudteeside mastid, trafod)

Raudtee kasutamisega ei tohi kaasneda tervisele kahjulikku
elektromagnetkiirgust. Valguse liigset hajumist ja mõju tundlikele
liikidele ja inimestele tuleb takistada.
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Elektri- ja sidesüsteemide keskkonnamõju avaldub eelkõige läbi
elektromagnetkiirguse. Raudtee elektrirajatiste mõju on uuritud
(ulatub varasemate Rootsi näidete alusel kuni 10 m kaugusele
objektidest). Mõju tervisele on paljuski ebaselge ja raskesti
leevendatav.

Tõenäoliselt ei ole elektromagnetilise mõju vähendavate
meetmete rakendamine vajalik.

3.1 Jäätmeteke ja käitlusvõimalused

Raudtee rajamisega ja kasutamisega seotud jäätmeid ei teki.

Jäätmeteke ja käitlusvõimalused on nii ehitus- kui kasutusaegselt
korraldatud selliselt, et jäärtmekogused on minimaalsed ja
jäätmekäitlus ei kahjusta inimese elukeskkonda ja olulisi
loodusväärtusi.
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3.3 Õnnetuseoht

Vaadeldav ala jääb Rae valla ja Tallinna linna valdavalt
tööstuspiirkonda. Piirkonnas Ülemiste raudteejaam (sh ohtlikud
veosed), mis jääb suure liikluskoormusega Peterburi tee ja SuurSõjamäe tee vahele. Piirkonnas 7 ohtlikku ja/või suurõnnetuse
ohuga ettevõtet ohualadega 200 - 2500m. Lähim pinnaveekogu
Ülemiste järv (min 900 m kaugusel)

Raudtee kasutamisega kaasnevad riskid on viidud miinimumini.
Trassil on tagatud maksimaalses ulatuses ligipääs päästeautodele,
et võimalike õnnetuste likvideerimine oleks operatiivne.
Õnnetuste tagajärgede raskus ja ulatus ei põhjusta ohtu inimeste
elule, tervisele ja varale ega pikaajalist mõju looduskeskkonnale.

Trassivalikul arvestati õnnetuseohtu suurendavate objektide
esinemist ja tagajärde ulatust ning raskusastet kolmes tsoonis: I
tsoon - trassikoridori ala 350 m (175 m mõlemale poole raudtee
keskteljest). Veeremi rööbastelt mahasõidul füüsiline oht, sh
sissesõit hoonesse. Kemikaaliõnnetuse puhul arvestatakse eriti
ohtliku alana, kus põlengust lähtuv soojuskiirgus või ülerõhk
võivad põhjustada inimeste hukkumist ja ehitiste kahjustusi.
Võimalik doominoefekti tekkimine.
II tsoon - 500 m mõlemale poole raudtee keskteljest.
Arvestatakse ohtlike veostega toimuda võiva õnnetuse ohtliku
alana, kuhu võivad ulatuda ohtlik soojuskiirgus, plahvatuse
ülerõhk ja killud.
III tsoon - 1000 m mõlemale poole raudtee keskteljest.
Arvestatakse kemikaaliõnnetuse ohtliku alana, kus
kemikaalilekkest lähtuva aurupilve levikualal võib tekkida
inimestel tervisekahjustusi.
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Maakonnaplaneeringu täpsusastmes mõju on varasemalt hinnatud Meetmeid ei seata
võrdlusetapis.

4.1 Elutingimused

Lõik 11A-II paikneb elamutest eemal, olemasoleva raudtee
asukohas

Raudtee mõjutab inimese elutungimusi võimalikult vähe

Võrdluse etapis kuulus 11A-II sellise pikema võrreldava
alternatiivi koosseisu, mille elluviimisel on mõju
elamistingimustele vähem negatiivne.

Meetmeid ei seatud

Olulist mõju elamistingimustele ei kaasne

Mõju leevendamine toimub vajadusel müra levikut piiravate
meetmetega

4.2 Kohalik identiteet ja 4.4 Kogukonna
taluvusvõime

Tegemist on linliku ehitatud keskkonnaga

Kogukonnad on kohanenud raudtee olemasoluga

Võrdluse etapis kuulus 11A-II sellise pikema võrreldava
alternatiivi koosseisu, mille elluviimisel on mõju
elamistingimustele vähem negatiivne.
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Keskkonna identiteet oluliselt ei muutu

Mõju leevendamine toimub vajadusel müra levikut piiravate
meetmetega

4.3 Rahvastiku areng

Valglinnastumise perioodil suurenenud rahvaarvuga piirkonnad

Rahvaarvu suurenemine ei pöördu rahvaarvu vähenemiseks

Meetmeid ei seatud

Rahvastikuprotsessid sõltuvad arengutest laiemal territooriumil

Mõju leevendamine toimub vajadusel müra levikut piiravate
meetmetega

Juurdepääsud tagatakse kõigile kinnistutele

Maakonnaplaneeringus on kavandatud eritasandilised ülepääsud
raudteest, mis tagavad liikumisvõimaluste ja -ühenduste
säilimise. Raudtee ei põhjusta olulisi liikumisbarjääre

Ülepääsud on maakonnaplaneeringuga kavandatud. Meede 11A-II5.1-1.

3. EHITATUD KESKKOND

4. KOGUKONNA JÄTKUSUUTLIKKUS

5. JUURDEPÄÄS
5.1 Liikumis-võimalused, barjäärid

Liikumisvõimalused on tagatud kindlasti riigimaanteedel ja
enamikul kohalikel teedel. Juurdepääs tagatakse kõigile
kinnistutele

Lõik on osa pikemast alternatiivist, mille puhul kaasneks vähemal
määral liikumisbarjääride teket

5.2 Kohaliku rongiliikluse rakendamise
võimalused raudtee vaba läbilaskevõime
ulatuses

Kavandatud kiirraudtee arvestab võimaluste piires kohaliku
rongiliikluse võimaluse ja vajadustega

Lõik on osa pikemast alternatiivist.

Mõju puudub

6. VARA
6.1 Ehitised lähinaabruses

Trassikoridoris paikneb elu- ja ühiskondlikke hooneid 24 ning
kõrval- ja tootmishooneid 177.

6.2 Kinnistute väärtus - elamumaa

Ühekilomeetrilises koridoris paikneb 7 ha elamumaad.

Ehitisi paikneb raudtee võimalikus mõjualas võimalikult vähe

Elamumaa kinnistute väärtus ei vähene

6.3 Kinnistute väärtus- muud maa
otstarbed

Muu sihtotstarbega kinnistute väärtus väheneb võimalikult vähe
(või suureneb võimalikult palju)

7.1 Asustuse struktuur

Asustus on kohanenud raudtee olemasoluga

7.2
7.3
7.4
7.5

Maa põllumajanduslik kasutus
Põllumajandus-maade terviklikkus
Maa metsamajanduslik kasutus
Maavarad

Meetmeid ei seatud

Ehitisteni võib ulatuda ülenormatiivne müra või vibratsioon;
vajalik võib olla hoonete võõrandamine.

Võimalik elamumaa turuväärtuse langus võib johtuda raudteega
kaasnevatest keskkonnahäiringutest.
Potentsiaalne positiivne mõju (maa väärtuse suurenemine) sõltub
täiendavate maha- ja pealesõitude võimaldamisest ning nende
rajamise otstarbekusest.

Raudteerajatiste alla jääb 0 ha haritavat maad
Raudteerajatiste alla jääb 0 ha haritavat maad
Raudteerajatiste alla jääb 0 ha metsamaad
Lõunapoolses otsas läbib trass kohaliku tähtsusega Peningi
turbamaardla plokke nr 15 (aktiivne reservvaru) ja 16 (passiivne
reservvaru).

Maa põllumajanduslik kasutus säilib võimalikult muutumatuna
Põllumaa säilib võimalikult terviklikuna
Maa metsamajanduslik kasutus säilib võimalikult muutumatuna
Juurdepääs ja kättesaadavus tagatakse kõigile maavaradele, kus
juurdepääs on raudtee rajamisest tulenevalt takistatud.

Raudteetrasside ehitamisega mõjutatud alal ja selle
mõjupiirkonnas on rajatud inimese elutuegevust ja
majandustegevust toetav taristu. Näiteks haja-asustusaladel on
põllu- ja metsamaadel maadel rajatud veereziimi säilitav taristukraavid, drenaaz jne.

Risted on tagatud kõigil riigimaanteedel ja enamikul kohalikel
teedel. Juurdepääs tagatakse kõigile kinnistutele, kus juurdepääs
on raudtee rajamisest tulenevalt takistatud.

Raudteetrass läbib nii olemasoleva taristuga alasid nii tihe- kui ka
hajaasustuses

8.1 Kultuuri-mälestised

Arheoloogiamälestis nr 2619 – kultusekivi. Jääb trassikoridori
nihutamisruumi välispiirile olemasolevate rööbaste äärde.
Ehitismälestis nr 8562 – tehase “Dvigatel” administratiivhoone.

Lähtepunktiks on eelistatud olukord, kus mälestis säilib
kahjustamata kujul algses asukohas (sh arheoloogiapärand säilib
pinnases puutumata), vaadeldavana olulistelt suundadelt.
Vaadeldavusele on pööratud tähelepanu eelkõige ehitismälestiste
puhul. Ehitismälestiste puhul on võimaliku mõjuna arvestatud ka
vibratsiooni.

Trassivalik antud lõigul ei lange kokku eelistusega kriteeriumis
8.1 võrdlusgrupis 12, kus käsitletud pikema lõigu 9A-I+13BI+13C+13B-III+10E-III+11A-I+11A-II+11C osana; tegemist
tugeva mitte-eelistusega.

Seatud meede: kultusekivi puhul võivad vajalikuks osutuda
arheoloogilised väljakaevamised. Täitmine: täidetakse edasistes
etappides, enne ehitustööde toimumist

Kultusekivile eeldatavalt otsene mõju puudub. Samas võib
arheoloogiliselt huvipakkuv olla pinnas kultusekivi ning teiste
läheduses asuvate kultusekivide (mälestised nr 2616-2618)
ümbruses. Tehase “Dvigatel” administratiivhoone jääb raudtee
kaitsevööndist välja ca 50 m kaugusele raudteeteljest. Hoone
säilib. Mõju võib avalduda vaadeldavuse ja vibratsiooni osas.
Vibratsiooni osas võib mõju avalduda nii ehitustööde ajal kui ka
seoses toimuma hakkava liiklusega (vt ka kriteerium 2.3).
Muinsuskaitseseaduse kohaselt on mälestise hävitamine või
rikkumine keelatud. Vibratsioon võib administratiivhoonet
ebasoodsalt mõjutada. Hoone vaadeldavust häirivaid
suuremahulisi objekte ei kavandata; vaadeldavuses võivad mõju
avaldada raudtee kontaktliinid ning liinipostid, kuid tegemist ei
ole olulise negatiivse mõjuga.

Planeeringu seletuskirjas seada tingimuseks kultusekivi ümbruse
inspekteerimine enne ehitustööde toimumist. Vastavalt
inspektsiooni tulemustele tuleb läbi viia arheoloogilised
väljakaevamised, kui objekti ei õnnestu ehituse käigus
puutumatuna säilitada või tagada ehitusaegne järelevalve. Meede
nr 11A-II-8.1-1. Tehase “Dvigatel” administratiivhoone osas vt
kriteerium 2.3. Meede nr 11A-II-8.1-2.

8.2 Kaardistamata arheoloogiapärand

Arheoloogiliselt huvipakkuvaid alasid lõigul 11A-II ei esine

Lähtepunktiks on eelistatud olukord, kus arheoloogiapärand säilib
pinnases kahjustamata kujul. Arheoloogiliste väljakaevamiste näol
on tegemist destruktiivse uurimismeetodiga, mis tahes-tahtmata
lõppkokkuvõttes hävitab objekti ja mille käigus läheb paratamatult
mingi osa infot ka kaduma (vt arheoloogi eetilised põhimõtted).

Trassivalik antud lõigul ei lange kokku eelistusega kriteeriumis
8.2 võrdlusgrupis 12, kus käsitletud pikema lõigu 9A-I+13BI+13C+13B-III+10E-III+11A-I+11A-II+11C osana; tegemist
viimase eelistusega.
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8.3 Väärtuslik maastik ja miljöö

Väärtuslikke maastikke ega miljööväärtuslikke alasid trassile 11A- Eelistatud on olukord, kus maastik/miljööala säilib võimalikult
II ei jää
terviklikult ja säilivad väärtusi moodustavad põhistruktuurid.
Juhul, kui kaasneb häiring, on leevendava asjaoluna käsitletud
asustusest eemale ja/või metsasele alale jäämist, kuivõrd sel
juhul on muutuse nö pidevas mõjuväljas olevaid inimesi vähem.
Kattuvaid maastikuväärtusi (nt väärtmaastiku alal eraldi
määratletud väärtstruktuurid) on käsitletud koos, st ühe
väärtusena.

Trassivalik antud lõigul ei lange kokku eelistusega kriteeriumis
8.3 võrdlusgrupis 12, kus käsitletud pikema lõigu 9A-I+13BI+13C+13B-III+10E-III+11A-I+11A-II+11C osana; tegemist
viimase eelistusega.
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8.4 Visuaalsed aspektid

Lõik 11A-II kulgeb Tallinna linnas paralleelselt ja kõrvuti
olemasolevate rööbastega; mõned elu- või ühiskondlikud hooned
jäävad nihutamisruumi alasse minimaalselt 50 m kaugusele
raudteeteljest. Tallinna linna on kavandatud nii hooldusdepoo kui
Ülemiste reisiterminal.

Eelistatud on olukord, kus eluhoonete juurest avanevaid vaateid
ei mõjutata. Võrdluses, kus kõikide võrreldavate trassivariantide
puhul mõjutatakse vaateid eluhoonete juurest, ei ole eelistust
välja toodud, kuivõrd tegelik visuaalse mõju olulisus sõltub
subjektiivsetest hinnangutest. Üksikute hajaasustuses paiknevate
elamute juurest avanevate vaadete muutumine võib tunnetuslikul
tasandil olla tugevam häiring kui muutus tihedas
linnakeskkonnas, kus mõjutatavaid vaatajaid on arvuliselt
rohkem. Samas on kindlasti ka tiheasustusaladel inimesi, keda
tunnetuslikult häiriks olulisel määral isegi olemasolevasse
raudteekoridori lisanduv rajatis. Eelnevast tulenevalt on eeldatud,
et juhul, kui eluhoonete juurest avanevaid vaateid mõjutatakse,
kaasneb igal juhul visuaalne häiring, sõltumata mõjutatavate
vaatajate arvust.

Võrdlusgrupis 12 võrreldavate trasside puhul eelistus puudus.
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Rööpapaarid kulgevad olemasolevas raudteekoridoris, mistõttu
vaadete põhistruktuur ja –iseloom jäävad samaks. Hinnanguliselt
suureneb küll raudtee ja kaasnevate elementide dominantsus
vaadetes. Kavandatava hooldedepoo kontaktvööndisse jäävad
enamuses arheoloogiamälestised, mille vaadeldavusele
hooldedepoo otseselt negatiivset mõju ei avalda; Ülemiste
reisiterminalist lõunasuunda teisele poole Suur-Sõjamäe tänavat
jäävad ehitismälestised tehase “Dvigatel” kompleksist, mis on
vaadeldavad neile lädealolevailt tänavatelt ning reisiterminal neile
otseselt negatiivset mõju ei avalda. Kokkuvõttes võib visuaalste
mõju pidada ebaoluliseks, eelkõige tulenevalt keskkonna madalast
tundlikkusest. Hooldedepoo ning reisiterminali rajamisega
kaasnevaid visuaalseid mõjusid hinnatakse vajadusel täpsemalt
vastavate detailplaneeringute käsitlemisel, kuivõrd selles etapis
on eeldatavalt teada konkreetsemad lahendused.
Visuaalne mõju on üheks aspektiks enamiku kultuuriväärtuste
puhul (kriteeriumi nr 8 alaktriteeriumites), samuti kogukonna
jätkusuutlikkuse (kriteeriumi nr 4 alakriteeriumites) puhul.

Müratõkked kavandada materjali, värvi jm osas maastikku võimalikult
harmoneeruvad (nt kasutada materjalidena puitu ja/või looduskivi; müratõke
varjata haljastusega vms). Läbipaistvate müratõkete rajamisel arvestada suure
hooldustarvidusega, mis tegemata jättes võib põhjustada esteetiliselt häiriva
tulemuse. Müratõkete lahenduste valikul arvestada ka sellega, et vaade
müratõkkele on oluline samuti rongis sõitjale.

8.5 Muu kriitilise või tähelepanu vajava
iseloomuga kultuuripärand

Muid kriitilise või tähelepanu vajava iseloomuga objekte trassile
11A-II ei jää

Eelistatud on olukord, kus pärand säilib kahjustamata kujul algses Võrdlusgrupis 12 võrreldavate trasside puhul eelistus puudus.
asukohas. Arvestatud on eelkõige allikmaterjalides nimetatud
väärtuslike struktuuridega, st nt maaehituspärandi puhul üldjuhul
hooned ja hoov, XX sajandi arhitektuuripärandi puhul hoone või
vastavalt registris nimetatule hoonete grupp või terve asula.
Arvestatud on raudtee kaitsevööndi alasse, suurema ulatusega
väärtuste puhul ka trassikoridori nihutamisruumi sisse jäävate
objektidega (sõltuvalt üksikjuhust). Kuivõrd XX sajandi
arhitektuuripärandi objektide täpne paiknemine ei ole registri
põhjal üheselt tuvastatav, on neil juhtudel üldistatult hinnatud, et
kui antud lõigul puuduvad lammutatavad hooned ja/või trass
möödub hoonestatud aladest eemalt, siis eeldatavalt mõju
objektile puudub.

Meetmeid ei seatud

Puudub

Ei seata

8.6 Muu leevendatava iseloomuga
kultuuripärand

Muu leevendatava iseloomuga kultuuripärandi objektid lõigul 11A- Lähtepunktiks on eelistatud olukord, kus kõik objektid säilivad
II puuduvad.
algsel kujul oma asukohas. Hinnangute andmisel pärandi
kahjustamise olulisusele on silmas peetud muuhulgas Rail Baltic
maakonnaplaneeringute eesmärki. Eesmärgi kohaselt on
trassivalikul aluseks eelkõige riigi huvid ning kohalikest huvidest
lähtutakse väljavalitud trassi osas mõjude leevendamisel ja
tasakaalustatud detailsema lahenduse väljatöötamisel. Samuti on
arvestatud leevendusvõimaluste rakendatavusega ning pärandi
registreerimisel seatud eesmärkidega (nt pärandkultuuri puhul on
eesmärgiks eelkõige teabe säilitamine).

Meetmeid ei seatud

Puudub

Ei seata

7.6 Taristu

Meetmeid ei seatud
Meetmeid ei seatud
Meetmeid ei seatud
Maavaravaru kvaliteet ja sellele ligipääsetavus ei tohi halveneda.

Muutused asustuse struktuuris sõltuvad arengutest laiemal
territooriumil
Haritavat põllumajandusmaad kasutusest välja ei jää.
Puudub
Metsamaad kasutusest välja ei jää.
Raudtee rajamisega on võimalik mõjutada maavaravaru kvaliteeti,
ligipääsetavust.

Raudtee on paigutatud selliselt, et mõju ehitistele oleks
minimaalne. Võimalike mõjude leevendamine toimub müra ja
vibratsiooni levikut piiravate meetmetega, mille täpne lahendus
selgub projekteerimise etapis.
Mõju leevendamine toimub müra ja vaadeldavust vähendavate
meetmetega
Planeeringus on vajalik tingimuste määratlemine, millistel
tingimustel on võimalik raudteele täiendavate peale-mahasõitude
rajamine

7. MAAKASUTUSE STRUKTUUR

Meetmeid ei seata
Meetmeid ei seata
Meetmeid ei seata
Trassi kulgemisel üle maavara varu on vajalik projekteerimise
etapis leida vastavad tehnilised lahendused, et raudtee ehitus
ning kasutusetapis maavaravarude kvaliteet ning varudele
ligipääsetavus antud maardlas ei halveneks.

Seatud meede: taristu funktsionaalsus tuleb oskusliku
Raudtee rajamisega on võimalik mõjutada olemasolevat taristut.
projekteerimisega täielikult tagada kõikides lõikudes.
Näiteks põllu- ja metsamaadel on võimalik, et raudtee rajamisel
mõjutatakse veereziimi säilitav taristu toimimist- kraavid, drenaaz
jne.

7.7 Mõju kohalikule
majanduskeskkonnale
8. KULTUURIKESKKOND

Trassivalik antud lõigul ei lange kokku eelistusega kriteeriumis
8.6 võrdlusgrupis 12, kus käsitletud pikema lõigu 9A-I+13BI+13C+13B-III+10E-III+11A-I+11A-II+11C osana; tegemist
viimase eelistusega.

Mõju (sh kumulatiivsus)

Ehitusetapp
Meetmed

Täitmine

Mõju (sh kumulatiivsus)

Kasutusetapp
Meetmed

Täitmine

Mõju (sh kumulatiivsus)

Meetmed

