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KOKKUVÕTE
Arendaja ning projekti taust ja eesmärk
Arendajaks ja kõikide hinnatavate alternatiivide vastutavaks pooleks on Soome ettevõte Finest Bay
Area Development Oy.
Kavandatava tegevuse eesmärk on ehitada Soome ja Eesti vahele merealune raudteetunnel, mille
abil riikidevaheline sõiduaeg oluliselt lüheneb. Projekti eest vastutava poole nägemuses looks
raudteetunnel Helsingi pealinnapiirkonnast ja Tallinnast ühise metropoli. Piirkonnal on võimalus
saada Aasiat ja Euroopat ühendavaks keskuseks, kui tunneliprojekti kaudu avaneb võimalus reisida
otse Helsingi-Vantaa lennujaamast rongiga lisaks Helsingile ka Tallinnasse.
Varem on Soomet ja Eestit ühendava merealuse tunneli ehitamise eeldusi uuritud Uusimaa Liidu,
Harju
Maavalitsuse,
Helsingi
ja
Tallinna
linnade
ning
Eesti
Majandusja
Kommunikatsiooniministeeriumi ja Soome Tee- ja Liiklusameti (Väylävirasto ehk Väylä) (endine
Soome Transpordiamet) ühise regionaalarenguprojekti FinEst Link raames. Projekti eeluuringu
aruanne avaldati 2018. aasta veebruaris, pärast mida moodustas transpordi- ja sideministeerium
töörühma hindamaks tunneliga seotud edasiste uuringute vajadust ja mõjusid. Töörühm andis 2018.
aasta mais teada, et projekti teostumise eelduseks on erasektori osalemine. FinEst Linki
regionaalarendusprojekti raudteetunneli trass suunal Vantaa lennujaam - Pasila – Helsingi kesklinn
– Tallinn moodustab käesolevas KMH menetluses kavandatava tegevuse projekti alternatiivi VE2.

Hinnatavad tegevusalteratiivid
KMH menetluses vaadeldakse Soome poolel kolme eri trassialternatiivi (VE1a, VE1b ja VE2) ja Eesti
poolel nelja trassialternatiivi (VE1a, VE1b, VE1c ja VE2). Raudteetunneli erinevad trassialternatiivid
on esitatud juuresoleval joonisel 1. Käesolevas KMH menetluses vaadeldakse mõjusid Soome
poolel kuni Eesti majandusvööndi piirini. Eesti poolele jääva tunneli trassi, raudteejaama ja
hooldussaarte asukohaalternatiive hinnatakse Eesti KMH menetluse käigus. Lisaks hinnatakse
mõlemas riigis piiriülest keskkonnamõju.
Alternatiivi VE1a puhul vaadeldakse raudteetunneli trassi Helsingi-Vantaa lennujaamast Otaniemi
kaudu Hramtsowi madala piirkonda rajatavale tehissaarele ja sealt Tallinna suunas. Alternatiivis
VE1b vaadeldakse raudteetunneli trassi Helsingi-Vantaa lennujaamast Ilmala ja Otaniemi kaudu
Ulkomatala madala piirkonda rajatavale tehissaarele ja sealt Tallinna suunas. Trassialternatiivi VE1b
puhul võetakse arvesse võimaliku liiklusühenduse loomine Pasilaga. Lisaks võetakse hindamisel
arvesse hooldusühendust, mis hakkaks paiknema Koirasaari piirkonnas. Tegelik raudteetunneli trass
ei kulge siiski Koirasaari kaudu, vaid möödub sellest paarisaja meetri kauguselt.
Alternatiivina VE2 vaadeldakse raudteetunneli trassi Helsingi-Vantaa lennujaamast Pasila ja Helsingi
kesklinna kaudu Tallinna suunas. Alternatiiv VE2 ei hõlma asustatud tehissaare rajamist.
Hooldusühendus tuleks Uppoluoto piirkonda, kus olemasolevat laidu vajalikus osas laiendatakse.
Kõigi tegevusalternatiividega seondub lisaks kaubaterminali ehitamine Helsingi-Vantaa lennujaama
põhjapoolele ja raudteeühendus sinna.
Lisaks kavandatava tegevuse aktiivsetele alternatiividele vaadeldakse KMH menetluses ka
nullalternatiivi ehk projekti teostamata jätmist. Nullalternatiivi hindamisel arvestatakse siiski ka
ümbritseva transpordisüsteemi arendamisega ning võetakse arvesse võimaliku transpordinõudluse
kasvuga seonduvaid parendamismeetmeid, mistõttu kasutatakse selle alternatiivi kohta lühendit
VE0+.

Copyright © Pöyry Finland Oy

Detsember 2018
8

Finest Bay Area Development Oy
Finest Bay Area – raudteetunnel Soome ja Eesti vahel

Joonis 1. Raudteetunneli trassialternatiivid nende kogupikkuses.

Kavandatava tegevuse ja selle asukoha kirjeldus
Trassialternatiivid kulgevad Uusimaa piirkonnas, Soome territoriaalvees ja Soome majandusvööndis
ning Eesti majandusvööndis, -territoriaalvees ja Tallinna linna ningViimsi valla territooriumil Harju
maakonnas. Eesti poolele jääva tunnelitrassi, jaama ja hooldussaare alternatiive hinnatakse Eesti
KMH menetluse käigus.

Tegevused ja ühiskondlik struktuur
Soomes paigutub kavandatud kaubaterminal Tuusula lõunaossa Metsäkylä piirkonda. Praegu on
seal põllu- ja metsamajanduspiirkond ning kivimaterjali töötlemise piirkond (kaevandamine ja
purustamine). Piirkond jääb osaliselt lennujaama mürapiirkonda. Transpordi ja kättesaadavuse
vaatenurgast on raudteetunneli esimese jaama asukoht ehk Helsingi-Vantaa lennujaam tähtis
rahvusvahelise transpordi sõlmpunkt. Lennujaama lähiümbrus on viimastel aastakümnetel jõuliselt
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arenenud ja areneb edasi. Lennujaam koos lähiümbrusega on juba praegu oluline töökohtade
koondumise paik ning ka kogu Helsingi piirkonna üks kiiremini kasvavaid tööpiirkondi.
Pasila on liiklusteede ristumiskohana üks Soome paremini juurdepääsetavaid piirkondi. Transpordija ehitusprojektide kaudu kasvab Pasila tähtsus keskusena veelgi. Piirkonnas toimub intensiivne
büroohoonete ehitus ja seal asub ka keskpark. Ilmalas on oma raudteejaam, millel on hea ühendus
Helsingi kesklinna ja mööda Kehärata ka lennujaamaga. Piirkonna ühistranspordi ühendused
paranevad tulevikus, kui trammiliini pikendatakse rajatavale Ilmalantorile aastaks 2021. Ilmalantorilt
on omakorda ühendus lähirongiliiklusega. Rautatietori jaama piirkond on tihe südalinna
tegevuspiirkond, mille maakasutus on seotud töökohtade, transpordi ja teenustega. Piirkonnas asub
bussiterminal ja metroojaam. Otakeila jaam paigutub Tapiola, Otaniemi ja Keilaniemi
moodustatavasse nn T3-piirkonda (teadus, kunst, majandus). Tegemist on Suur- Helsingi piirkonna
ühe olulisema oskuskeskusega. Kõikide jaamade lähipiirkonnas on eluhooneid, koole, lasteaedu ja
tööd pakkuvaid asutusi.
Hooldusühenduse kohaks kavandatud Koirasaari on liigitatud üheks Helsingi puhkesaareks.
Tehissaarte alternatiivsed asukohad Hramtsowi ja Ulkomatala madalikud on praegusel ajal
peamiselt paadisõidu ning muu puhkekasutuse (mh hobikalapüügi) otstarbel kasutatavad merealad.
Trassi alternatiivi VE2 puhul hooldusühenduse asukohaks mõeldud Uppoluoto piirkond on peamiselt
puhkekasutuses olev ning linnustiku osas väärtuslik piirkond. Ulkomatala piirkonnas paiknevad
merekaablid ning kulgevad laevateed. Hramtsowi madaliku idapoolel asub kaitseväe kaitseala. Kõik
trassi variandid ristuvad gaasijuhtmetega Nord Stream 1 ja 2. Raudteetunneli trassid kulgevad
merealal rohkem kui 100 meetri sügavuses, kuid Nord Streami gaasijuhtmed paiknevad merepõhjas,
seega paigutuvad tegevused eri sügavustele.
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Joonis 1. Raudteetunneli trassialternatiivide Soome poolele jäävad trassiosad ning
jaamade, tehissaarte ja hooldussaarte asukohad.

Looduskeskkond
Raudteetunneli trassi jaamade piirkonnad on praegu oluliselt inimeste poolt kujundatud alad, kui
välja arvata tehissaarte ja hooldusühenduse saarte alternatiivsed asukohad, mis on hetkel ehitisteta
merealad. Maismaa osas kulgevad trassi alternatiivid peamiselt tehisliku linnakeskkonna alt.
Kaubaterminali ja lennujaama vahele jäävas osas kulgevad trassialternatiivid VE1a ja Finest Link
VE2 Vantaanjokisse suubuva Tuusulanjoki ja metsaalade alt. Peale lennujaama on
trassialternatiivide alal looduslik keskkond eriti Vantaanjoki ääres, kus kasvavad muuhulgas
lopsakad rannametsad. Trassialternatiiv Finest Link VE2 kulgeb ulatusliku, Keskuspuisto pargi alla
kuuluva metsapiirkonna alt Haltialas, liikudes edasi lõunasse Keskuspuisto idaserva lähedal.
Trassialternatiiv VE1b kulgeb Keskuspuisto alt Ilmala jaamast lõuna pool.
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Rannikuvööndis kulgevad trassialternatiivid VE1a ja VE1b Laajalahti merelahe mõlemal poolel,
liikudes edasi lõunasse ning rannikuvööndi kaudu meresaarte juurde. Merepiirkonnas koosneb
saarte ja laidude looduskeskkond Läänemerele iseloomulikest elupaigatüüpidest ja liikidest.
Raudteetunneli trassi maa-alune osa kulgeb Natura 2000 võrgustikku kuuluvatel aladel, kuid maa
peale jääva tegevuse (nt jaamade või tehissaarte) vahetus läheduses Natura 2000 alasid ei paikne.
Rannikuvööndis ja merealadel asuvad lähimad Natura 2000 alad ligikaudu 10 km kaugusel või
kaugemal.
Koirasaari ja selle lõunapoolel asuv madalik kuuluvad Helsingi oluliste linnualade hulka. Trassi
alternatiivi VE2 hooldusühenduse saar ehk Uppoluoto asub keset Helsingi olulist linnuala Halliluoto
edelapoolne madalik (7), mis kuulub ühe osana IBA alasse Espoo– Helsingi madalikud (FI098).
Kavandatavate vesiehituse objektide piirkonnad ehk Koirasaari ja Uppoluoto saar ning Ulkomatala ja
Hramtsowi madalad jäävad potentsiaalsetesse karikeskkondadesse ja karide kohale. Alade sügavus
on 0–20 meetrit. Koirasaari ja Uppoluoto on veepinnani ulatuvad saared, kuid Ulkomatala ja
Hramtsowi madal on vee pinnani mitte ulatuvad madalad.
Helsingi ja Espoo lähedasel merealal toimub kalapüük võrkude ja mõrdadega, mis on koondunud
peamiselt ranniku lähedusse. Kutselisi kalastajaid on Helsingi ja Espoo rannikul 5–6 ning nad
püüavad peamiselt koha, siiga ning ahvenat ja haugi. Teised piirkonnas esinevad kalaliigid on lõhe
ja meriforell.
Raudteetunneli trass kulgeb magevee hankimise suhtes olulistes ning selleks sobivates põhjavee
piirkondades. Peale selle on kavandatava trassi ääres piirkondi, kus võib asuda puur- või salvkaeve.
Peale selle on tõenäoline, et erinevate trassialternatiivide läheduses paikneb maakütterajatisi.
Eramajapidamiste kaevud ja maakütterajatised kaardistatakse projekteerimistööde käigus. Kõik
hinnatavad trassialternatiivid ületavad Päijänne tunnelit lennujaamast põhjapool, kus raudtee kulgeb
maapinnal.

KMH menetlus
KMH menetluse eesmärk on aidata kaasa keskkonnamõjude hindamisele ning hindamiste ühtsele
arvestamisele planeerimisel ja otsuste tegemisel. Samas on eesmärgiks suurendada kodanike
informeeritust ning osalemisvõimalusi kavandatava tegevuse planeerimisel. KMH menetluse käigus
ei tehta kavandatavat tegevust puudutavaid otsuseid, vaid selle eesmärk on koguda teavet, mis on
otsuste tegemise aluseks.
Merealune raudteetunnel võimaldaks rongiliiklust Soome ja Eesti vahel. Kuna Finest Bay Area
tunneliprojekt on rahvusvaheline, tuleb selle puhul lisaks riiklikele KMH menetlustele järgida kahte
peamist rahvusvahelist menetlust:
-

Espoo konventsioon piiriülese keskkonnamõjude hindamise kohta

-

Eesti ja Soome vaheline keskkonnamõjude hindamise kahepoolne kokkulepe

Keskkonnamõjude hindamise menetluse läbiviimise kohustus põhineb Soomes keskkonnamõjude
hindamise seadusel (252/2017, ”KMH seadus”). Eestis on hindamise kohustus seotud
keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusega (RT I 2005, 15, 87). Mõlema
riigi elanikel on seega võimalus osaleda oma riigis läbiviidavas KMH menetluses ning esitada oma
arvamusi ka teise riigi KMH menetluse suhtes osana rahvusvahelisest seisukohtade ärakuulamisest.
Käesolev KMH programm vastab on Soome riiklikule KMH seadusele. KMH programm on kava
(tööprogramm) keskkonnamõjude hindamise menetluse korraldamise ja selleks vajalike uuringute ja
selgituste kohta. Programmis esitatakse ka kavandatava tegevuse üldandmed, erinevad alternatiivid
ja projekti hinnanguline ajagraafik. Peale selle kirjeldatakse kavandatava tegevuspiirkonna
keskkonna hetkeseisu ning esitatakse ettepanek keskkonnamõjude hindamise meetodite kohta ning
kava arvamuste ja seisukohtade esitamiseks. Keskkonnamõjude hindamise aruanne koostatakse
KMH menetluse järgmises etapis hindamisprogrammi ja kontaktisiku poolt selle suhtes tehtud otsuse
alusel.
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Soomes nõutakse KMH menetluse läbiviimist KMH seaduse lisas 1 nimetatud tegevuste puhul.
Kavandatava tegevuse KMH menetluse läbiviimise vajadus põhineb nimetatud tegevuste loendi
punkti 9 alapunktil d - kaugliikluse raudteede ehitamine. Sellele lisaks põhineb KMH menetluse
läbiviimise nõue Soome Vabariigi presidendi määrusel Eestiga riigipiire ületavate keskkonnamõjude
hindamise lepingu ratifitseerimise kohta (51/2002) ning selle lisas 1 toodud tegevusvaldkondade
loendi punktil 7 - kiirteede, sõiduteede ja kaugliikluse raudteede ning selliste lennuväljade ehitamine,
mille põhilennuraja pikkus on vähemalt 2100 meetrit. Lisaks kuuluvad punkti 7 alla Soome ja Eesti
vahelised tunnelid.
Selle keskkonnamõjude hindamise programmi koostamise eest vastutas konsultandina Pöyry
Finland Oy. Projekti KMH programmi koostamist toetava eelprojekti ettevalmistamisel osalesid lisaks
Pöyryle ettevõtted A-Insinöörit Oy ja Fira Oy. Kontaktpunktiks Soomes on Uusimaa ettevõtlus-,
transpordi- ja keskkonnakeskus. Soomes koordineerib rahvusvahelist konsultatsioonimenetlust
keskkonnaministeerium.

Projekti tehniline kirjeldus
KMH menetluses vaadeldakse kahte tehnilist lahendust, Finest Bay Area (VE1a ja VE1b) ja FinEst
Link (VE2), mis erinevad üksteisest mh raudteetunneli trassi, jaamade arvu ja paiknemise ning
raudteetunneli tehniliste lahenduste osas (tunneli mõõtmed ja rööpapaaride arv).
Kõikide tegevusalternatiivide tehniline projekteerimine on algetapis ja täpsustub töö käigus.
Täpsustunud tehnilised andmed esitatakse keskkonnamõjude hindamise aruandes.
Finest Bay Area alternatiivide raudteetunnelid rajatakse kahe tunnelitoruna läbimõõduga u 17,4
meetrit. Ühes tunnelis kulgeb vaheseinaga eraldatult kaks rööpapaari ning nende all asuvad tehnika, pääste- ja hooldusruumid. Teise tunnelisse on kavandatud kaubarongide liiklus ning seda
kasutatakse ka hooldus- ja päästetöödeks.

Joonis 3. Finest Bay Area alternatiivide raudteetunneli läbilõige.
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Joonis 4. Finest Bay Area alternatiivide raudteetunneli jaamaprofiilide ülevaatejoonis.

FinEst Linki variandile vastav lahendus koosneb kolmest tunnelitorust, millest kaks on
raudteeliiklusele ning üks pääste- ja hooldustöödeks. Kahe suurema tunneli läbimõõt on 10 meetrit
ja keskmisel väiksemal tunnelil 8 meetrit.

Joonis 5. FinEst Linki alternatiivi raudteetunneli ülevaatejoonis. Allikas: FinEst Link 2018.

Jaamadest saab tõusta maapinnale eskalaatorite ja/või liftide abil. Alternatiivide VE1a ja VE1b puhul
saab Otaniemis liikuda ka lähedal asuvasse metroojaama, kust on olemas ühendus maapinnale.
Rööpmelaiustena kaalutakse (sõltuvalt kavandatava tegevuse alternatiivist) kas Euroopa või Soome
rööpmelaiust või mõlemat. Raudteetunneli turvalisusnõuded tuginevad Soome Tee- ja Liiklusameti
(Väylävirasto ehk Väylä) turvalisuseeskirjadele ja projektijuhistele, samuti rahvusvahelistele
ohutusalastele väljaannetele.
Tunneli rajamisel kasutatakse peamiselt TBM-meetodit (TBM: Tunnel Boring Machine), lisaks
kasutatakse ka traditsioonilist puurimise-lõhkamise meetodit. TBM-tehnoloogia tähendab täislaiuses
puurimist, mille käigus puuritakse tunnel korraga kogu laiuses valmis. Samaaegselt paigaldatakse
tunneli seinte kindlustamiseks ja tihendamiseks vajalikud betoonelemendid. Traditsioonilist
puurimise-lõhkamise meetodit rakendatakse muuhulgas jaamade, juurdepääsutunnelite ja šahtide
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rajamisel. Tunnelilõikude rajamisel TBM-meetodiga on ehitusaegne vibratsioon oluliselt väiksem kui
puurimis-lõhkamismeetodi puhul.

Joonis 6. TBM-tehnoloogial töötava täisprofiil-puurimisseadme põhimõttejoonis. Allikas:
kohandatud allikast [http://www.railsystem.net/tunnel-boring-machine-tbm/].

Enne raudteetunneli ehitamist läbi viidavad ettevalmistavad tööd on nt
-

geoloogilised uuringud (mh seismilised uuringud, puurimised)

-

tugialade kavandamine ja ehitamine

-

tehissaarte ning šahtide ehitamine

-

ehitusaegse ventilatsioonisüsteemi projekteerimine

-

purustatud kivimite veoteekonna kavandamine

-

ehitusaegse liikluskorralduse kavandamine

-

lõhkemata lahingumoona ja lõhkematerjali (UXO) likvideerimine

-

olemasolevate saarte (sõltuvalt variandist Koirasaari või Uppoluoto) ajutiste
töösadamate ehitamine

Tunnelite ehitamise käigus tekib suures mahus, kokku ligikaudu 70–80 miljonit m3 purustatud
kivimeid, millest suurem osa leiab kasutust uue saare ehitamisel. Purustatud kivimite muud
kasutuskohad on Tallinna-poolsele merealale paigutuv ja tunneli hooldustegevusele keskenduv
saar, kavandatava tegevuse raames rajatava taristuga seotud kaadamisalad vajavad objektid ning
võimalikud kavandatava tegevusega mitte seotud ehitusprojektid. Kivimaterjali on võimalik peale
täiendavat töötlemist kasutada erinevates taristuprojektides, nt tee-ehituses teede aluse pinna
täitematerjaliks.
Raudteetunneli trassialternatiivid ristuvad mitmete maa- ja merekaablite, veetorustike,
kanalisatsioonitrasside ning kahe Nord Stream gaasijuhtmega. Taristute ristumiskohad määratakse
täpsemalt tehnilise projekteerimise käigus ning täpsemad andmed esitatakse KMH aruandes.
Tunneli ehitamine kestab ligikaudsete arvestuste kohaselt kokku 5–9 aastat. Tunneli ehitamise
kestus sõltub peamiselt tunneli puurimise ööpäevasest edenemiskiirusest ning tunneli puurimistööde
ning varustuse ja seadmete paigaldustööde ühitamisvõimalustest. Tunnelit hakatakse ehitama
üheaegselt mitmest eri punktist.
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Tunneli sisemised tehnilised konstruktrioonid paigaldatakse osatervikutena (moodulitena) mida on
võimalik testida ja paigaldada eraldi ning liita tervikuks tunnelisse paigaldamisel. Kasutussevõtt
toimub etapiviisiliselt, tunnelilõikude valmimise järjekorras, ohutusspetsalistide juhendamise all ning
nende korraldustest lähtudes.

Hinnatavad keskkonnamõjud ja hindamismeetodid
Kavandatava tegevuse puhul mõistetakse keskkonnamõjude all raudteetunneli ja sellega seotud
konstruktsioonide ning tehissaare tekitatavat otsest ja kaudset mõju keskkonnale. Keskkonnamõjude
hindamisel vaadeldakse nii projekti piirkonna sees avalduvaid kui ka piirkonnast väljapoole ulatuvate
tegevuste keskkonnamõjusid. Projekti piirkonnast väljapoole ulatuv mõju on seotud näiteks
raudteetunneli rajamisest tuleneva transpordi- ja infrastruktuuri arenguga jaamade ja tehissaare
piirkonnas, mida käsitletakse üldisel kujul.
Keskkonnamõjude vaatlusala all mõistetakse igale mõjuliigile määratletud ala, mille piires kõnealust
keskkonnamõju uuritakse ja hinnatakse. Vaatlusala ulatus sõltub vaadeldavast keskkonnamõjust.
Vaatlusala on püütud KMH programmis määrata sedavõrd suureks, et väljaspool seda ei saa
oletada ühegi olulise keskkonnamõju esinemist. Tegelik mõjualade määratlemine toimub siiski
hindamistöö tulemusena keskkonnamõjude hindamise aruandes.
Keskkonnamõjude hindamisel arvestatakse ehitustööde ja kasutamise ajal tekkivaid ning kasutamise
lõpetamisest tulenevaid mõjusid. Hinnatakse ka võimalikke koosmõjusid teiste piirkonna
käimasolevate või kavandatud projektidega. Vaadeldakse ka nullvariandi (VE0+, projekti ei teostata)
mõjusid.
KMH aruandes hinnatakse keskkonnamõjude olulisust, mh võrreldakse keskkonna taluvusvõimet
mingi keskkonnakoormuse suhtes, võttes arvesse piirkonna praegust keskkonnakoormust. Peale
selle võetakse arvesse sidusrühmade oluliseks hinnatud ja kogetud keskkonnamõjusid.
Mõjude hinnangutes kirjeldatakse lisaks ka nendega seonduvaid ebakindlustegureid, meetmeid
kahjude vältimiseks ja leevendamiseks ning kavasid keskkonnamõjude jälgimiseks ja KMH
menetlusele järgnevateks võimalikeks edasisteks tegevusteks.
Kavandatud tegevuse peamisi keskkonna-alaseid aspekte ja nendega seotud mõjude hindamist on
kirjeldatud juuresolevas tabelis. Hetkel on käimas eelplaneerimise etapp, seepärast täpsustuvad
tehnilised andmed KMH aruandeetapiks tehnilise planeerimise käigus.
Keskkonnamõju
valdkond

Mõjude hindamine ja kasutatavad meetodid

Maakasutus ja
tehiskeskkond

Kavandatava tegevusega seotud maakasutuse hetkeseisundit uuritakse
kaartide ja aerofotode abil. Hindamise läbiviimiseks uuritakse otsese mõjuala
kehtivaid ja menetluses olevaid planeeringuid ning teisi maakasutuse kavasid.
Kavandatav tegevus võimaldab maakasutuse arendamist ka nt jaamade ja
tehissaarte
piirkondades.
Kavandatava tegevuse
otsesed
mõjud
maakasutusele ja planeeringutele on seotud peamiselt trassi alternatiivide
erijoonte või neist tulenevate maakasutuse tingimuste ja piirangutega.
Hinnatakse maakasutuse vastuolusid ja maa kasutusotstarbe muutmise
vajadusi. Kaudsed mõjud erinevad üksteisest näiteks selles osas, kuidas
mõjutavad erinevad alternatiivid juurdepääsetavust ja selle kaudu näiteks
maakasutuse arengupotentsiaali.

Veosed ja muu transport

Kavandatava tegevuse transpordiga seotud mõjude hindamine jaguneb kahte
ossa: raudteetunneli ehitusaegne transport ja selle mõjud ning kavandatava
tegevuse mõjud transpordile pärast tööde valmimist.
Ehitusaegseid mõjusid transpordile vaadeldakse hinnates tunneli ehitamisest
(nt tekkiva kivimaterjali hulk ja selle veotööd) tekkivate transporditööde mahtu
ning vedudeks kasutatavaid marsruute. Mandril kavandatakse veoteed
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(Otakeila, lennujaam, Pasila, Ilmala, Helsingi kesklinn/Rautatientori) peamiselt
Vuosaari sadamasse Ringteede I ja III kaudu (Kehä I ja Kehä III). Vajaduse
korral uuritakse võimalusi kasutada ka teisi Suur-Helsingi piirkonna sadamaid.
Merealal asuva töötunneli ja šahti kaudu välja veetavad purustatud kivimid
laaditakse otse praamidele või kasutatakse saare ehitamiseks.
Kasutusaegseid mõjusid hinnatakse tulenevalt uue tunneliga seotud
liikluskorralduse muudatustest, muudest kavandatud liikluskorralduse
muudatustest ning neist tulenevatest muutustest transpordi nõudluse osas.
Kasutusaegseid mõjusid hinnatakse kolmel tasandil: rahvusvahelised, riiklikud
ja piirkondlikud mõjud.
Inimeste tervis,
elutingimused ja heaolu

Inimestele suunatud mõjude hindamine on vastastikune protsess, mille käigus
hinnatakse esmalt selliseid üksikisiku, rühma või ühiskonnaga seotud mõjusid,
mis põhjustavad muutusi inimeste elutingimustes, heaolus, tervises, rahulolus
või rahulolu jagunemises. KMH menetluse keskne osa on avatud ja aktiivne
diskussioon, mille kaudu saab tuua esile eri poolte seisukohti ning
kavandatava tegevuse sotsiaalseid ja keskkonnamõjusid. KMH menetlusse
kuuluvad kohtumised ametkondade, juht- ja kontrollrühmaga ning avalikud
teabeüritused moodustavad KMH suhtlusalase keskme. Neid täiendavad
elanikele ja muudele sidusrühmadele suunatud avatud diskussioonid näiteks
mitmesuguste ürituste ja õpitubade vormis, sotsiaalmeedia vahenditega ning
elanike küstluste näol.
Kavandatava tegevuse mõjusid inimeste elutingimustele ja heaolule
hinnatakse, kasutades muude KMH osade põhjal saadud arvestuslikke ja
liigilisi hinnanguid muuhulgas transpordi, müra, vibratsiooni, veekogude,
setete ja kalastikuga seotud mõjude kohta. Tervisele suunatud mõjusid
hinnatakse, võrreldes kavandatava tegevuse prognoositavaid mõjusid iga
mõju tervisega seotud normide või soovituste suhtes.

Majandustegevus ja
materiaalne vara

Mõjude hindamisel vaadeldakse üldtasandil kavandatava tegevuse mõjusid
ettevõtlusele, regionaalmajandusele ja tööhõivele, mis ulatuvad kavandatava
tegevuse piirkonnast kaugemale. Uue KMH seaduse kohaselt arvestatakse
kavandatava tegevuse tõenäoliselt kõige olulisemaid mõjusid sellele, kuidas
kasutatakse kinnis- ja vallasvara.

Loodusvarade
kasutamine

Keskkonnamõjude hindamisel vaadeldakse ehitamisel kasutatavate
ehitusmaterjalide ning tunneli rajamisel tekkiva kivimaterjali mõjusid
loodusvarade
kasutamisele,
tuginedes
kasutatavate
loodusvarade
hinnangulistele kogustele.
Hinnangu lähtekohaks on kehtivate ja parimatele praktikatele vastavate
soovituste järgimine. Hindamisel pööratakse tähelepanu muuhulgas
ressursitõhususele, uus- ja korduvkasutusele ning taaskasutusele.

Maastik, linnaruum ja
kultuuriline keskkond

Maastikumõjusid uuritakse selles osas, kui kavandatava tegevusega kaasneb
maapealseid ehitisi. Sellisteks objektideks on ennekõike tehissaared
(Ulkomatala, Hramtsowi madalik) koos ehitistega, hooldustunnelid (Koirasaari,
Uppoluoto), jaamade maapealne taristu (Otakeila, Lennujaam, Helsingi
kesklinn, Pasila ja Ilmala) ning tunneli tehnosüsteemidega seonduv
maapealne taristu selles osas, mis on KMH menetluse ajaks teada.
Maastikule ja linnapildile tekkivate mõjude suhtes esitatakse üldhinnang siiski
ka juhul, kui konstruktsioonide täpne asukoht ei ole teada. Peale selle
hinnatakse kaubaterminali tekitatavat mõju maastikule.
Veealuseid maastikumõjusid hinnatakse ennekõike tehissaarte mõjualal.
Hinnatavate objektide mõju maastiku- ja linnapildile uuritakse kaartide ja
aerofotode abil tehtavate vaatluste ning varasemate uuringute põhjal.
Kavandatava tegevuse ettevalmistamise käigus püütakse koguda
kõikehõlmavad andmed tegevusega seotud vesiehitusobjektide veealuse
kultuuripärandi kohta. Kultuurikeskkonna mõjusid hinnatakse samalaadselt
alalt nagu mõjusid maastikule ja linnapildile. Erilist tähelepanu pööratakse
veealusele kultuuripärandile tehissaarte ja hooldusühendustunnelite
läheduses.
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Pinnakate, aluspõhi ja
merepõhi

Kavandatav tegevus mõjutab pinnakatet ja aluspõhja ning merepõhja setteid.
Raudteetunnel kulgeb põhiosas aluspõhja kristalsetes kivimites umbes 60–
200 meetri sügavusel. Jaamade, tehissaarte ja hooldusühenduse saarte
piirkonnas tekib mõjusid ka aluspõhja ülemisele, settekivimitest koosnevale
kihile ja pinnakattele. Mõjusid pinnakattele ja aluspõhjale ning merepõhjale
hinnatakse trassi alternatiivide asukoha, tingimuste ja tunneliavade
paigutumise ja tingimuste suhtes. Mõjude hindamisel arvestatakse nii ehituskui ka kasutusaegseid mõjusid. Mõjude hindamisel võetakse arvesse
tehissaare ehitamise variante ning kivimaterjali kasutamist. Üksikasjalikud
andmed pinnakatte ja aluspõhja ning merepõhja tingimuste kohta täpsustuvad
kavandatava tegevuse tehnilise projekteerimise käigus.

Põhjavesi

Kavandatav tegevus võib avaldada mõju põhjaveele nii ehitamise kui ka
kasutamise ajal. Põhjaveega seonduvate mõjude hindamiseks peab mõistma
tunneli alternatiivide asukoha ja valitsevate hüdrogeoloogiliste olude vahelist
seost. Hindamisel võetakse arvesse eri alternatiivide asukohti ja mõõtmeid.
Põhjavee mõjude osas tuleb esitada nii põhjavee koguse kui ka kvaliteediga
seotud mõjud.

Veekvaliteet ja vee
elupaigad

Kõige olulisem Soome lahe mereala vett mõjutav tegur on kavandatava
tegevuse puhul tehissaare ehitamine. Ajutist koormust setete näol tekib
ehitamise ajal süvendamisest ja kindlustustöödest. Pikemas perspektiivis
mõjutab tehissaar pinnavee seisundit peamiselt mereala hoovusi muutes.
Tehissaare ehitamise kaudu võib avamere piirkonna praegu karm
veekeskkond muutuda mitmekesisemaks, mis võib avaldada positiivset mõju
merelooduse mitmekesisusele ja liikide arvule.
Mõju veele hinnatakse vee liikumise ja kvaliteedi modelleerimise abil ja
eksperthinnangute kaudu. Modelleerimise teel koostatakse esmalt
kvantitatiivne
hinnang
saare
mõjude
kohta,
mida
kasutatakse
eksperthinnangu lähtekohana, hinnates tehissaare mõjusid ökosüsteemile ja
vee seisundile.

Taimestik, loomastik ja
kaitsealused
loodusobjektid

Kavandatav tegevus võib avaldada mõju taimestikule, loomastikule ja
kaitsealustele objektidele nii tehissaare kui ka jaamade ehitamisega
seonduvate hooldustunnelite näol. Mõjude hindamisel kirjeldatakse mõjusid,
mis kavandatava tegevuse eri alternatiivide teostamisel avalduvad
taimestikule, loomastikule, elukohatüüpidele, ohustatud ja jälgitavatele liikidele
ning Natura 2000 aladele, looduskaitsealadele ja teistele loodusobjektidele.
Peale selle vaadeldakse laiemalt mõjusid looduse mitmekesisusele ja
elupaigatüüpidele ning muudele, nt ökoloogilistele suhetele.
Otseseid mõjusid tekib ennekõike vesiehitamisest lindude pesitsussaartel ja
toitumiseks kasutatavatel madalikel. Kaudseid loodusmõjusid võib ehitamise
käigus tekkida nt mürast ning hilisema tegevuse ajal saastest.

Müra ja vibratsioon

Kavandatava tegevusega seotud objektide ehitamisel tekib müra ja
vibratsiooni. TBM-meetodi puhul on maapinnale jõudev müra ja vibratsioon
väiksem kui tavapärast puurimis- ja lõhkamismeetodit kasutades.
Müra, vibratsiooni ja struktuurse müraga seotud mõjude hindamine põhineb
kavandatava
tegevuse
projekteerimisandmetel,
tegevusega
seotud
tööetappide tehnilistel lahendustel, muude samalaadsete projektide kohta
saadud kogemustel ning tegevuskoha keskkonna praegust mürataset
puudutavatel andmetel. Muutujateks on hindamisel näiteks kaevamistööde
tehnoloogia, raudteeliikluse tihedus, rongi tüüp ja sõidukiirused ning kaugus
lähimatest eluhoonetest. Vajadusel viiakse läbi ka raudteeliikluse müraarvutus
maapinnal, kui raudteeühendus jätkub lennujaama tunneli juures
maapealsena.
Veealuse müra osas hinnatakse lõhkemata lahingumoona kahjutustamisest ja
vesiehitamisest tekkivat müra, kasutades praegusel hetkel kasutada olevaid
veealuse müra arvutamise meetodeid.
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Kliima, saasteainete
väljutamine välisõhku,
õhukvaliteet

Kavandatav tegevus põhjustab heitmete sattumist õhku nii ehitamise kui ka
kasutamise ajal. Ehitusaegse laevaliikluse, muu transpordi ja töömasinate
õhku sattuvaid heitkoguseid arvutatakse, arvestades ehitustöödel osalevate
aluste ning muude sõidukite ja töömasinate hulka ja tüüpi ning nende
kasutamist ehitamisel. Õhku sattuvaid heitkoguseid arvutatakse hinnangulise
kütusekulu alusel. Ehitamiseperioodi osas vaadeldakse lisaks ehitustöödest
tulenevat tolmu, mis määratakse projekteerimisandmetest võetud
kaevandamise mahtude ja ehitusviiside põhjal.

Hindamise osana viiakse läbi järgmised olemasolevat andmestikku toetavad uuringud:
−

Allveearheoloogilised uuringud

−

Vee elupaikade allveekaardistused

−

Kalastiku kirjeldamine ja kalapüügiinfo analüüs

−

Jahipidamise andmete analüüs

−

Põhja seisundi uuringud ja seismilis-akustilised mõõdistused nii maismaal kui merel

−

Põhjaloomastiku kirjeldamine

−

Linnustiku kirjeldamine

−

Ajaloolise lõhkemata laskemoona ja lõhkematerjali kaardistamine

−

Veekvaliteedi ja hoovuste modelleerimine

−

Müra modelleerimine, sh võetakse arvesse nii veealune kui maismaal leviv müra

−

Eskiisid tehissaarest (va kinnisvaraarenduse detailid)

−

Liiklusprognooside koostamine modelleerimise teel

Eelnevalt nimetatud uuringute osas on allveearheoloogilised uuringud, vee-elupaikade
allveekaardistamised, kalastiku ja kalapüügi uuringud, merepõhja uuringud ja seismilis-akustilised
mõõdistused merel, põhjaloomastiku kaardistamised ning linnustiku uuringud põhiosas läbi viidud
2018. aasta suvel ja sügisel. Linnustiku uuringuid jätkatakse kuni 2019. aasta kevadeni. Uuringud on
püütud KMH menetluse paremaks abistamiseks läbi viia võimalikult suurel alal. Vajadusel tehakse
täpsustavaid uuringuid.
KMH menetlusega seoses viiakse läbi asjakohased mõjude hindamised Natura 2000 aladel.
Aruanne mõjude hindamise kohta lisatakse KMH aruandele. Keskkonnamõjude olulisuse
hindamiseks kasutati asjakohaselt ELi projekti LIFE+ IMPERIA käigus väljatöötatud nn
mitmekriteeriumilise otsustusanlüüsi protsesse ja vahendeid.
Soome KMH menetluses hinnatakse Soome aladele suunatud mõjudele lisaks kavandatavast
tegevustest võimalikult tulenevaid olulisemad piiriüleseid mõjusid Eestile ning võimalikult ka teistele
Läänemere-äärsetele riikidele. Piiriüleste mõjude hindamise kohta koostatud kokkuvõte
vormistatakse Espoo konventsioonile vastava konsultatsioonidokumendina. Eesti riiklikus KMH
menetluses hinnatakse vastavalt piiriüleseid mõjusid Soomele ja võimalikele teistele Läänemereäärsetele riikidele. Kavandatava tegevusega võimalikult seonduvate teiste riikide (nt Rootsi ja
Venemaa) teavitamise üle otsustavad Eesti ja Soome pädevad asutused (keskkonnaministeeriumid).
Kavandatava tegevuse eeldatavad piiriülesed mõjud võivad olla muuhulgas järgmised:
-

Tehissaare ehitamisest tulenevad otsesed ja kaudsed mõjud, mis on seotud süvendamise ja
kivimaterjali ladestamisega (vee läbipaistvuse vähenemine, heljumisisalduse suurenemine vees,
toit-ainete sisalduse suurenemine).
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-

Tehissaare kasutamisega seotud võimalikud mõjud nt laevaliiklusele, laevateedele, hoovustele ja
jääoludele.

-

Tehissaare roll potentsiaalse tehiskarina ning selle kaudu võimalik avamerealale avaldatav
mitmekesisust suurendav mõju.

-

Taristute ristumisest tulenevad mõjud maismaal ja meres (sh maa- ja merekaablid, vee- ja
kanalisatsioonitrassid ning NordStreami gaasijuhtmed).

-

Transporti puudutavate hinnangute puhul modelleeritakse mõjud riigiüleste raudtee-, mere- ja
lennutranspordi reisi- ja kaubaliikluse voogude mudelite alusel.

Osalemis- ja teavituskava
KMH menetlus on avalik protsess, milles on võimalik osaleda ka elanikel ja teistel huvirühmadel.
Elanikud ja teiste huvirühmade esindajad Soomes saavad osaleda, esitades enda seisukohti
kontaktasutusena tegutsevale Uusimaa ettevõtlus-, transpordi- ja keskkonnakeskusele (ELY-keskus)
ning arendajale või KMH konsultandile.
Keskonnamõjude hindamise programmi kohta korraldatakse avalikkusele avatud teavitus- ja
aruteluüritus, mille käigus programmi tutvustatakse. Ürituse käigus on avalikkusel võimalus esitada
enda seisukohti keskkonnamõju hindamise programmi kohta. Teine teavitus- ja aruteluüritus
korraldatakse pärast keskkonnamõju hindamise aruande valmimist.
KMH menetluse jälgimiseks kutsutakse kokku juht- ja töörühmad, millede eesmärk on aidata kaasa
teabe vahetamisele ja arvamuste edastamisele projekti eest vastutavate poolte, sh ametiasutuste ja
muude sidusrühmade vahel. Lisaks viiakse kavandatava tegevuse piirkonna elanike hulgas küsitlus
ning korraldatakse töötubasid.

Kavandatavaks tegevuseks vajalikud load
Keskkonnamõjude hindamise menetluse lõppemisel liigub projekt edasi tegevuslubade menetluse
faasi. Arendaja otsustab KMH menetluse tulemuste ning muude edasiste uuringute ja analüüside
alusel, kas viia projekt edasi lubade taotlemise etappi. Tegevuslubade taotlustele lisatakse KMH
aruanne ning selle kohta koostatud kontaktasutuse põhjendatud otsus. Järgnevalt on lühidalt
selgitatud, milliseid lubasid ja otsuseid võib kavandatava tegevuse suhtes Soomes vaja minna.
Veeseadust (587/2011) kohaldatakse Soome territoriaalvetes ning majandusvööndis. Veeseaduse
3. peatükis (§ 2 ja § 3) nimetatud tegevuste jaoks tuleb taotleda veeluba. Seaduse kohaldamine,
õigused ja loa vajadus sätestatakse täpsemalt peatükkides 1 (§ 4 ja 5), 2 (§ 12) ja 3 (§ 16).
Projekti läbiviimine Soome majandusvööndis eeldab vastavalt Soome majandusvööndi seadusele
(1058/2004), valitsuse statuudile (262/2003, § 4 (7)) ja ÜRO mereõiguse konventsioonile (UNCLOS,
artikkel 79 (24)) Soome valitsuse heakskiitu. Soome majandusvööndi seaduse § 6 kohaselt võib
valitsus anda taotluse alusel majandusvööndis heakskiidu sellistele tegevustele, mille eesmärk on
vööndi majanduslik kasutamine (kasutusõigus). Taotluse sisu on määratud valitsuse määrusega
(1073/2004) § 2.
Maapealsed ja maa-alused hooned ja rajatised nõuavad maakasutus- ja ehitusseadusele vastavat
luba (maakasutus- ja ehitusseaduse §-d 125, 126 ja 128). Projekti läbiviimine eeldab praeguste
planeeringute alade planeeringute muutmist ning planeeringute koostamist ilma detailplaneeringuta
aladel (nt kaubaterminal ja tehissaared). Planeeringute muudatusvajadusi vaadeldakse täpsemalt
KMH aruandefaasis.
Maakasutus- ja ehitusseadusele (132/1999) vastav ehitusluba või tegevusluba peab olema kõigil
maapealsetel hoonetel ja rajatistel.
Kavandatava tegevuse suhtes kohaldatakse raudteeseadusele (2.2.2007/110, muudatus 567/2016)
vastavat menetlust (üldplaneering ja raudteeplaneering). Raudteeseaduses määratakse kindlaks
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raudteevõrk, raudtee haldamine, raudtee tegevuse lõpetamine ning raudtee haldaja õigused ja
kohustused, samuti ka kinnistu omanike ja teiste asjaosaliste õiguslik positsioon raudtee
haldamisega seotud küsimustes ning eraraudteed vastavalt lõigetes 2 ja 3 sätestatud piirangutele.
Peale selle nõuab kavandatud tegevus muid lubasid nagu eriveoste luba, raudteeseadusele vastav
leping ning võimalikud muud tehnika-alased load.
Eestis ei ole KMH menetlus iseseisev menetlus, vaid see on alati seotud mingi muu tegevusloa
menetlusega. KMH menetluse läbiviimist nõutakse muuhulgas loa andmiseks avaliku veekogu
koormamiseks ehitisega (hoonestusluba). Hoonestusluba annab selle omanikule loa ehitamiseks
avalikku veekogusse. Ehitusluba taotletakse hoonestusloa saamise järel eraldi. Sellele eelneb
projekteerimistingimuste taotlemine ja saamine.
Eesti seaduste kohaselt võivad nii projekteerimistingimuste taotlemine, ehitusluba ning ka kõik
keskkonnaload eeldada eraldi KMH menetluse läbiviimist. Seadusjärgne üldpõhimõte on siiski see,
et KMH menetlus viiakse läbi kavandatava tegevuse lubade taotlemise kõige varasemas etapis,
milleks on praegusel juhul hoonestusloa taotlemine.
Kavandatava tegevuse läbiviimine Eesti majandusvööndis (kasutusõigus) nõuab Eesti Vabariigi
valitsuse nõusolekut välisministeeriumi vahendusel (Majandusvööndi seadus).
Eestis saab projektiks nõutavad planeerimismenetlused läbi viia nn riigi eriplaneeringu abil (inglise
keeles national designated spatial plan “NDSP”), mille osana koostatakse keskkonnamõjude
strateegilise hindamise aruanne (KSH, Soome vastav menetlus on nn SOVA-menetlus). Riigi
eriplaneering hõlmab kõiki planeerimistasandeid nii maa- kui ka merealadel.

Ajagraafik
Projekti osas on käimas eelprojekteerimisetapp, millega samaaegselt viiakse läbi ka KMH menetlus.
Esialgse ajagraafiku kohaselt esitatakse KMH aruanne vastavale ametiasutusele 2019. aasta suvel.
Eelprojekti etapi järel liigutakse edasi põhiprojekti etappi, mille käigus projekti investeerimisotsuste
tegemiseks täpsustatakse. Investeerimisotsuse saab teha kõige varem 2019. aasta jooksul ja
kasutuselevõtt toimub mitte enne kui 2024. aastal.
Arendaja on teinud ettepaneku keskkkonnamõjude ad hoc-töörühmale Soome ja Eesti KMH,
tegevuslubade ja planeerimismenetluste ühitamise kohta novembris 2018. Ettepaneku kohaselt
püütakse KMH ja planeeringu etapid mõlemas riigis ajastada võimalikult lähedastele aegadele.
Ühitamise peamised põhimõtted KMH ja loamenetluste osas on esitatud järgmisel joonisel (joonis 7).
Ajagraafik on esialgne ning seda täpsustatakse ja muudetakse menetluste jooksul. Arendaja
ettepanek on ühitada mõlemas riigis läbiviidavad menetlused, kuid seda mõjutavad ka eri riikide
ametkondlike menetlusprotsesside algusajad, mida arendaja täies ulatuses mõjutada ei saa.
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Joonis 7. KMH ja tegevuslubade menetluste ühitamine Soomes ja Eestis.
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KMH TÖÖRÜHM
Keskkonnamõjude hindamise programmi koostamise eest vastutas konsultandina Pöyry Finland Oy.
KMH-töörühma eksperdid on nimetatud allpool toodud tabelis.
Tabel 1-1. KMH konsultandi töörühm ja liikmete kvalifikatsioon.
Haridus
Põllumaj
anduse
ja
metsand
use
magister
Keskkon
naplane
erija
(kõrgem
rakendu
skõrgko
oli tase)
Põllumaj
anduse
ja
metsand
use
magister

Põllumaj
anduse
ja
metsand
use
magister
Filosoofi
a
magister

Filosoofi
a
magister

Nimi

Limnoloogia

Säästev areng

Keskkonnaöko
noomika

Kalandusteadu
s

Hüdroloogia

Bioloogia,
Geneetika
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Karoliina Jaatinen

Minna Tontti

Anna-Katri Räihä

Sauli Vatanen,
Kala- ja
Vesitukimus Oy

Jorma Keränen

William Velmala

Roll

Töökogemus

Projektijuht
Mõjud vesikonnale

Juhtiv ekspert,
keskkonnakonsultant.
Töökogemus 11 a. Osalenud
mitmes KMH projektis ja mõjude
hindamistes projektijuhi, projekti
koordinaatori või eksperdi
ülesannetes. Erikompetents
mõjude osas veekeskkonnale.

Projekti koordinaator
Transpordimõjud

Keskkonnaekspert,
keskkonnakonsultant. 10aastane kogemus
keskkonnamõjude hindamisel ja
keskkonnaaspektide
arvestamisel
investeerimisprojektides.

Loodusvarade
kasutamine
Kliima ja õhukvaliteet

Keskkonnaekspert,
keskkonnakonsultant.
Töökogemus 9 aastat. Osalenud
mitmes KMH-projektis
projektijuhi ja projekti
koordinaatori rollis. Viinud läbi
arvukalt mõjude hindamisi (mh
loodusvarade kasutamine ja
transpordimõjud).

Kalad, kalapüük

Keskkonnaekspert,
keskkonnauuringud. Kala- ja
Vesitutkimus Oy tegevdirektor.
Üle 15 a töökogemust
veekeskkonna ja
kalamajandusega seotud
uuringutes.

Mõjud vesikonnale

Keskkonnaekspert. Üle 15 a
töökogemust veekogude ja
kalamajandusega seotud
uuringutes.

Linnustik ja
mereimetajad

Juhtiv ekspert,
keskkonnakonsultant. Ligi 10 a
kogemust liikide kaardistamisel
ning mõjude hindamistel KMH
menetluste ja Natura
hindamistega.
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Filosoofi
a
magister

Tehnika
doktor

Tehnikat
eaduse
magister

Filosoofi
a
magister

Filosoofi
a
magister

Filosoofi
a
magister

Tehnikat
eaduse
magister
Ühiskon
nateadu
ste
litsentsi
aat,
filosoofi
amagist
er

Bioloogia

Geotehnika

Taristu
projekteerimin
e

Geoloogia

Geofüüsika

Geoloogia

Energiatehnika

Sotsioloogia,
majandustead
us
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Sari Ylitulkkila

Taimestik, loomastik ja
kaitsealad

Keskkonnaekspert. Üle 10 a
kogemusi loodusuuringute ning
Natura hindamiste ja
keskkonnamõjude
hindamistega.

Juho Mansikkamäki

Pinnase kaadamine
merre, vesiehitised,
konstruktsioonide
kandevõime

Pinnase- ja põhjatööde ekspert.
Üle 10 a kogemusi keerukate
vesiehitiste ja kaevetööde alal.

Raaudteeliikluse
projekteerimine

Soome ja Eesti vahelise
raudteetunneli peaprojekteerija
raudtee projekteerimise osas.
Üle 34 aasta kogemusi raudtee
ja transpordi projekteerimise
alal.

Pinnas ja aluskorra
kivimid, põhjavesi

Põhjavee ekspert. Üle 14 a
kogemusi põhjavee uuringutega,
põhjaveele tekkivate mõjude
hindamise ja põhjavee liikumise
modelleerimisega.

Pealiskorra geoloogia,
meregeoloogia

Geofüüsik. Üle 12 a
töökogemus mitmesuguste
pealis-ja aluskorra seisundi
hindamise ja kristalsetesse
aluskorrakivimitesse
ehitamisega seotud
uurimisprojektide alal.

Aluskorra geoloogia ja
põhjavesi

Aluskorra kivimite ja põhjavee
ekspert. Kuus aastat kogemusi
aluspõhjakivimite ja põhjavee
alal, kaheksa aastat kogemusi
geoloogiliste uuringute ja
kaardistamiste alal
aluspõhjakivimites ehitamise
planeerimisel.

Müra ja vibratsioon

Juhtiv ekspert. Tööstusmüra ja
akustika. 16 a töökogemusi
müraga seotud uuringute ja
modelleerimiste alal.

Inimesed ja ühiskond

Sotsiaalsete mõjude hindamise
ekspert. Üle 20 a töökogemusi
paljude KMH-projektide osas.
Viinud läbi arvukalt elanike
küsitlusi, väiksemaid arutelusid
ja muid suhtlusüritusi.

Kari Fagerholm

Riku Hakoniemi

Karla Tiensuu

Joonas Klockars

Carlo Di Napoli

Kalle Reinikainen

Detsember 2018
24

Finest Bay Area Development Oy
Finest Bay Area – raudteetunnel Soome ja Eesti vahel

Tehnikat
eaduse
magister

Keskkonnateh
nika

Filosoofi
a
magister

Geograafia,
YKS-513

Maastik
uarhitekt

Maastikukaitse
ja hoidmine

Filosoofi
a
magister

Töö- ja
tööstushügiee
n

Inimeste
elutingimused, heaolu,
tervis

Üle 20 a töökogemusi paljude
KMH menetluste osas.
Osalenud erinevate
valdkondadeKMH menetluste
diskussioonides ja aruteludes
sidusrühmadega. Meditsiiniõeks
õppides läbinud
sidusrühmadega tehtava
koostöö, tervisemõjude ja
suhtlusega seotud õpinguid.

Miia NurminenPiirainen

Maakasutus

Juhtiv konsultant, maakasutus.
Peaaegu 15 a kogemusi
planeeringute, maakasutuse
uuringute ja mõjude hindamise
alal.

Sirkku Huisko

Maakasutus, maastik
ja kultuuripärand

Juhtiv konsultant, maakasutus.
13 a kogemusi planeeringute,
maakasutuse uuringute ja
mõjude hindamise alal.

Anna-Liisa
Koskinen

Jäätmed ja
kõrvaltooted ja nende
käitlemine
Õnnetusjuhtumid ja
riskide hindamine

Juhtiv ekspert,
keskkonnakonsultant.
Töökogemust 25 aastat, hõlmab
KMH menetlusi ning
mitmesuguseid riskide ja
ohutuse hindamisi.
Juhtiv ekspert,
keskkonnakonsultant. Üle 20 a
kogemusi keskkonnamõjude ja
sotsiaalsete mõjude hindamisel,
eriti rahvusvahelisel suunal.

Titta Anttila

Filosoofi
a
magister

Bioloogia

Thomas Bonn

KMH menetlus,
rahvusvahelise KMH
menetluse
kohaldamine

Tehnikat
eaduse
magister

Transporditeh
nika

Taina Haapamäki,
FLOU Oy

Transpordi prognoosid,
transpordimõjud

Transpordi ekspert. Üle 10 a
kogemusi transpordianalüüside
ja transpordimõjude hindamise
alal. Tegevdirektor, FLOU Oy.

Ruumiandmed, GIS,
kaardid

Keskkonnaekspert,
keskkonnakonsultant. Üle 10 a
kogemused ruumiandmete,
ruumiandmesüsteemide (GIS) ja
KMH menetluste alal.

Vee kvaliteedi ja vee
liikumise (hoovuste)
modelleerimised

Ekspert. Üle 25 a kogemusi
hüdrodünaamika ja
hüdrodünaamilise
modelleerimise alal nii
siseveekogudes kui ka
merealadel. Mitmekülgsed
kogemused vee kvaliteedi ja
hüdrodünaamiliste mudelite
loomisel.

Tehnikat
eaduse
magister

Tehnikat
eaduse
magister

Keskkonnateh
nika

Tehniline
füüsika
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MÕISTED JA LÜHENDID
KMH programmis on kasutatud järgmisi mõisteid ja lühendeid.
LÜHEND

SELGITUS

Seismoakustiline loodimine

Kajaloodimisel mõõdetakse akustiliste helilainete abil vee sügavust ning
savi- ja mudakihtide tiheduse kõikumisest tekkivaid akustiliselt eristatavaid
struktuure ja kokkupuutealasid. Kajaloodimise eristusvõime on 5–20 cm.
Mõõtmistulemuste alusel uuritakse koos teiste tähelepanekutega peamiselt
merepõhja pehmete pinnaseliikide sisemist struktuuri ning merepõhja pinna
kivisust ja ebatasasust, milleks on näiteks voolustest tekkinud
erosioonistruktuurid.
Seismilise mõõdistusseadmestiku abil mõõdetakse akustiliste helilainetega
merepõhja pinnaseliikide, peamiselt kruusa, liiva ja moreeni tiheduse
kõikumisest tulenevaid akustilisi sisestruktuure ja kokkupuutepindu ning
aluskorra kivimi sügavust ja pehmete pinnasekihtide paksust. Seismilise
mõõdistamise abil saab määrata akustiliselt eristuvad kokkupuutepinnad
sügavussuunas u 2-meetrise täpsusega. (http://www.gtk.fi)

BAT

Parim võimalik tehnika (Best Available Technique, eesti k PVT)

BBI indeksi

BBI indeks (Brackish water Benthic Index), riimvee bentaali indeks on loodud
kirjeldamaks Läänemere vähesoolaste, pehmete setetega kaetud põhjade
liigivaeste põhjaelustiku koosluste ökoloogilist seisundit.

dB, detsibell

Helitugevuse ühik. Mürataseme tõus kümme detsibelli (= 1 bell) tähendab
helienergia kümnekordistumist. Müra mõõtmisel kasutatakse erineivaid
helisagedusi erinevalt rõhutavaid filtreid. Enim kasutatud on nn A-filter, mis
aitab täpsemalt selgitada heli mõju inimesele.

ELY-keskus

Soome ettevõtlus-, transpordi- ka keskkonnakeskus

FINIBA ala

Riiklikult oluline linnuala Soomes

Tegevuspiirkond

Kavandatava tegevuse asukoht, kavandatava raudteetunneli ja selleks
vajalike tegevuste paiknemise ala

IBA ala

Rahvusvahelise tähtsusega linnuala (Important Bird Areas)

MW

Megavatt, energia võimsuse ühik (1 MW = 1000 kW)

SPA ala

ELi linnudirektiivile vastav linnuhoiuala (Special Protection Area)

SMH

Sotsiaalsete mõjude hindamine

TBM-tehnoloogia

TBM-tehnoloogia (Tunnel Boring Machine) tähendab täisulatuses puurimist,
mille käigus puuritakse tunnel korraga täislaiuses valmis. TBM-meetodi puhul
kasutatakse puurimiseks suuri täisprofiilmasinaid.
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1

SISSEJUHATUS
Finest Bay Area Development Oy kavandab Soome ja Eesti vahel kulgeva merealuse
raudteetunneli ehitamist. Projekti kaasabil väheneks riikide vaheline sõiduaeg oluliselt.
Raudteetunneli trassi alternatiivid kogu marsruudi ulatuses on esitatud Joonis 1-1.
Trassialternatiivid kulgevad Uusimaa piirkonnas, Soome territoriaalvees ja Soome
majandusvööndis ning Eesti majandusvööndis, -territoriaalvees ja Tallinna ning Viimsi
valla territooriumil Harju maakonnas. Selle keskkonnamõjude hindamise käigus
vaadeldakse projekti mõjusid Soome poolel kuni Eesti majandusvööndi piirini.

Joonis 1-1. Raudteetunneli trassi alternatiivid kogu marsruudi ulatuses.

Kavandatava tegevuse keskkonnamõju hindamise menetlus (KMH menetlus) viiakse
Soomes ja Eestis läbi vastavalt kummagi riigi kehtivatele õigusaktidele. Projekti
rahvusvahelisest mõõtmest tulenevalt järgitakse KMH menetluses lisaks Espoo
konventsiooni piiriülese keskkonnamõju hindamise kohta ning Soome ja Eesti vahel
kahepoolselt sõlmitud lepingut piiriülese keskkonnamõju hindamise kohta.
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Soomes on KMH menetluse läbiviimise kohustus määratud keskkonnamõjude
hindamise seaduses (252/2017), mille lisas 1 on loetletud tegevusvaldkonnad, mille
puhul keskkonnamõju hindamise menetlust kohaldatakse. Käesoleva projekti KMH
menetluse rakendamise vajadus põhineb nimetatud tegevusvaldkondade loendi punkti
9 alapunktil d, kaugliikluse raudteede ehitamine. Sellele lisaks põhineb KMH menetluse
läbiviimise nõue Soome presidendi määrusel Eestiga riigipiire ületavate
keskkonnamõjude hindamise lepingu ratifitseerimise kohta (51/2002) ning selle lisas 1
toodud tegevusvaldkondade loendi punktil 7 - kiirteede, sõiduteede ja kaugliikluse
raudteede ning selliste lennuväljade ehitamine, mille põhilennuraja pikkus on vähemalt
2100 meetrit. Lisaks kuuluvad punkti 7 alla Soome ja Eesti vahelised tunnelid.
Käesolev dokument on Soome KMH programm, milles esitatakse teavet kavandatava
tegevuse, selle alternatiivide ja planeeritud ajagraafiku kohta. Samuti kirjeldatakse
hinnatavaid keskkonnamõjusid, läbiviidavaid uuringuid ning kuidas toimub kaasamine
ja teavitustöö. KMH programmis kirjeldatakse keskkonna seisundit erinevate
trassialternatiivide lõikes nende poolt läbitavatel aladel Soome poolel, seda kuni
Soome majandusvööndi piirini.
Soome poolel toimuvat tegevust kajastavas KMH programmis vaadeldakse kahte
tehnilist lahendust, Finest Bay Area (trassialternatiividega VE1a ja VE1b) ja FinEst Link
(trassialternatiiviga VE2), mis erinevad üksteisest mh raudteetunneli trassi, jaamade
arvu ja paiknemise ning raudteetunneli tehniliste lahenduste osas (erinevad tunneli
mõõtmed ja rööpapaaride arv). Trassialternatiivide VE1a ja VE1b puhul kulgeks
raudteetunneli Soome-poolne trass Lennujaamast Otaniemi kaudu tehissaarele
Helsingi lähedusse merealale, ning trassialternatiivi VE2 puhul kulgeks trass
Lennujaamast Pasila ja Helsingi kesklinna kaudu tehissaarele Helsingi lähedusse
merealale. Eesti poolel kulgeks kõigi kolme trassialternatiivi puhul raudtee Tallinna
kaudu.
Pärast KMH programmi koostamise etappi liigub keskkonnamõjude hindamine edasi
KMH aruande koostamise etappi. Soomes on eesmärgiks jõuda KMH menetluses KMH
aruannet heakskiitva otsuseni 2019. aasta jooksul. Eesti poolel läbiviidava tegevuse
KMH menetlust on kavas alustada 2018. aasta sügisel ja see edeneb osaliselt
samaaegselt Soome poolel läbiviidava tegevuse KMH menetlusega.
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2

KAVANDATAVA TEGEVUSE KIRJELDUS JA HINNATAVAD
ALTERNATIIVID

2.1

Arendaja ning projekti taust ja eesmärk
Arendajaks ja kõikide hinnatavate alternatiivide vastutavaks pooleks on Soome
ettevõte Finest Bay Area Development Oy.
Kavandatava tegevuse eesmärk on ehitada Soome ja Eesti vahele merealune
raudteetunnel, mille abil riikidevaheline sõiduaeg oluliselt lüheneb. Projekti eest
vastutava poole nägemuses looks raudteetunnel Helsingi pealinnapiirkonnast ja
Tallinnast ühise metropoli. Piirkonnal on võimalus saada Aasiat ja Euroopat
ühendavaks keskuseks, kuid tunneliprojekti kaudu avaneb võimalus reisida otse
Helsingi-Vantaa lennujaamast rongiga lisaks Helsingile ka Tallinnasse.
Varem on Soomet ja Eestit ühendava merealuse tunneli ehitamise eeldusi uuritud
Uusimaa Liidu, Harju Maavalitsuse, Helsingi ja Tallinna linnade ning Eesti Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumi
ja
Soome
Transpordiameti
ühise
regionaalarenguprojekti FinEst Link kaudu. Projekti eeluuringu aruanne avaldati 2018.
aasta veebruaris, pärast mida moodustas transpordi- ja sideministeerium töörühma
hindamaks tunneliga seotud edasiste uuringute vajadust ja mõjusid. Töörühm andis
2018. aasta mais teada, et projekti teostumise eelduseks on erasektori osalemine.
FinEst Linki regionaalarendusprojekti raudteetunneli trass vahemikus Vantaa
lennujaam - Pasila – Helsingi kesklinn – Tallinn moodustab käesoleva KMH menetluse
projekti alternatiivi VE2 (vt punkt 2.4).

2.2
2.2.1

Kavandatava tegevuse asukoht ja hinnatavad tegevusalternatiivid
Tervikprojekt
Raudteetunneli trassi alternatiivid kogu marsruudi ulatuses on esitatud joonisel 1-1.
Trassi alternatiivid kulgevad Uusimaa piirkonnas Soome territoriaalvetes ja Soome
majandusvööndis ning Eesti majandusvööndis, -territoriaalvetes ja Tallinna ning Viimsi
piirkonnas Harju maakonnas.

2.2.2

Kavandatava tegevuse alternatiivid Soomes (VE1a, VE1b ja VE2)
KMH menetluses vaadeldakse Soome poolel kolme eri trassialternatiivi (VE1a, VE1b ja
VE2) ja Eesti poolel nelja trassialternatiivi (VE1a, VE1b, VE1c ja VE2). Käesoleva KMH
menetluses vaadeldakse mõjusid soome poolel kuni Eesti majandusvööndi piirini. Eesti
poolele jääva tunneli trassi, raudteejaama ja hooldussaarte asukohaalternatiive
hinnatakse Eesti KMH menetluse käigus. Lisaks hinnatakse mõlemas riigis piiriülest
keskkonnamõju.
Alternatiivi VE1a puhul vaadeldakse raudteetunneli trassi Helsingi-Vantaa
lennujaamast Otaniemi kaudu Hramtsowi madala piirkonda rajatavale tehissaarele ja
sealt Tallinna suunas. Alternatiivis VE1b vaadeldakse raudteetunneli trassi HelsingiVantaa lennujaamast Ilmala ja Otaniemi kaudu Ulkomatala madala piirkonda rajatavale
tehissaarele ja sealt Tallinna suunas. Trassialternatiivi VE1b puhul võetakse arvesse
võimaliku liiklusühenduse loomine Pasilaga. Lisaks võetakse hindamisel arvesse
hooldusühendust, mis hakkaks paiknema Koirasaari piirkonnas. Tegelik raudteetunneli
trass ei kulge siiski Koirasaari kaudu, vaid möödub sellest paarisaja meetri kauguselt.
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Alternatiivina VE2 vaadeldakse raudteetunneli trassi Helsingi-Vantaa lennujaamast
Pasila ja Helsingi kesklinna kaudu Tallinna suunas. Variant VE2 ei hõlma asustatud
tehissaare rajamist. Hooldusühendus tuleks Uppoluoto piirkonda, kus olemasolevat
laidu vajalikus osas laiendatakse.
Finest Bay Area projekti trassialternatiivide puhul (alternatiivid VE1a ja VE1b) kulgeks
raudteetunneli trass Espoo kaudu, kuid FinEst Linki projekti trassialternatiivii puhul
(VE2) kulgeks trass läbi Helsingi kesklinna pearaudteejaama. Espoo asukohavariandi
osas tuleb raudteetunnelist Otaniemi metroojaama alt ühendus olemasolevasse
transpordivõrku. Helsingi raudteejaama kaudu kulgeva trassialternatiivi puhul tuleks
ühendus eskalaatori või lifti abil pearaudteejaama alt. Tõus jaama on Espoo kaudu
kulgeva trassi puhul selgelt lühem kui Helsingi pearaudteejaama alla paigutuva
variandi puhul. Tegevuse trassialternatiivide VE1a ja VE1b puhul asub Otakeila jaam
ligikaudu 15–20 meetrit Länsimetro Keilaniemi jaamast allpool. FinEst Linki
trassialternatiivi puhul (VE2) paikneb Helsingi kesklinna jaamas trass umbes 70 meetri
sügavusel.
Kõigi tegevusalternatiividega seondub lisaks kaubaterminali ehitamine Helsingi-Vantaa
lennujaama põhjapoolele ja raudteeühendus sinna. Trass lennujaamast kaubaterminali
on kõigi variantide puhul üks. Alternatiivide erinevuseks on see, et VE1a ja VE1b
raudteetunnel asub lennujaamast alguse saades esialgu maa all ja tõuseb maa peale
Tuusula Myllykyläst kirdepoolel umbes 300 meetrit Tuusulanjokist idas. Variandi VE2
puhul asuks trass lennujaamast alguse saades esialgu maa all ja tõuseks maa peale
Tuusula Maantiekyläs lennujaama põhjapoolel.
Table 2-1. Hinnatavad trassialternatiivid.
Alternatiiv VE1a

Raudteetunnel kulgeb liinil kaubaterminal – Helsingi-Vantaa
lennujaam – Otakeila – Hramtsowi madal; lisaks Koirasaarile
ehitatav hooldusühenduse tunnel

Alternatiiv VE1b

Raudteetunnel kulgeb liinil kaubaterminal – Helsingi-Vantaa
lennujaam – Ilmala - Otakeila - Ulkomatala madal; lisaks
Koirasaarile ehitatav hooldusühenduse tunnel

Alternatiiv VE2

Raudteetunnel kulgeb liinil kaubaterminal – Helsingi-Vantaa
lennujaam – Pasila – Helsingi kesklinn (Rautatientori piirkond)
– Uppoluoto (hooldusühendus)

Nullalternatiiv VE0+

Praamiliiklus jätkub praegusel moel, kuid arvesse võetakse
prognoositavaid laevateede ja reisijate arvu muutusi.

Kavandatava tegevuse alternatiivide Soome poolele paigutuvate raudteetunnelite
trassid, jaamad ning tehissaarte ja hooldussaarte asukohad on esitatud joonisel
(Joonis 2-1).
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Joonis 2-1. Trassialternatiivide Soome poolele paigutuvate raudteetunnelite trassid,
jaamad ning tehissaarte ja hooldussaarte asukohad.

Raudteetunneli pikkus Helsingi ja Tallinna vahel on ligikaudu 100 kilomeetrit. Soomes
paigutuvad vaadeldavad trassialternatiivid Helsingi, Espoo ja Vantaa linnade
piirkondadesse. Neile lisaks vaadeldakse hindamises võimaliku kaubaterminali
paigutamist Tuusula ja Nurmijärvi omavalitsuste piirile. Trassialternatiivid kulgevad
Soome territoriaalvees ja Soome majandusvööndis ning Eesti majandusvööndis ja
territoriaalvees. Selles KMH menetluses vaadeldakse kavandatava tegevuse mõjusid
kuni Eesti territoriaalvete piirini.
KMH menetluses käsitletakse lisaks järgmisi seonduvaid projekte:
−

Kaubaterminali ehitamine
raudteeühendus sinna

Helsingi-Vantaa

lennujaama

põhjapoolele

ja

KMH menetlusest väljapoole jäetakse järgmised objektid:
−

raudteetrass kaubaterminalist edasi Soome raudteevõrku

−

tehissaartele tulevikus rajatav võimalik hoonestus ja ettevõtlus
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−

2.2.3

projekti elluviimise kaudu tulevikus võimalikuks saav ühiskondliku struktuuri
ning taristu areng jaamade ümbruses, näiteks uute kinnistute, tegevuste ja
transpordiühenduste lisandumine.

Nullalternatiiv Soomes (VE0+)
Lisaks projekti tegelikele tegevuse alternatiividele vaadeldakse KMH menetluses lisaks
nullalternatiivi ehk projekti teostamata jätmist. Nullalternatiivi hindamisel arvestatakse
siiski näiteks ümbritseva transpordisüsteemi arendamist ning võimaliku nõudluse
kasvuga seonduvaid parendamismeetmeid, mistõttu kasutatakse lühendit VE0+. VE0+
alternatiiv põhineb peamises osas FinEst Linki projekti raames koostatud
stsenaariumitel ja transpordi prognoosidel (FinEst Link 2018), kuid selles KMH
menetuses ei ole VE0+ siiski täielikult üks ühele vastav FinEst Linki projekti raames
hinnatud nullvariandiga.
Uuringute põhjal võidakse praegust praamiliikluse mahtu nõudluse suurenemisel tõsta.
Tuleb siiski arvestada, et mahu suurenemist piiravad olemasolevate praamide piiratud
suurus ning liiklusummikute tekkimine sadamate lähipiirkondades. Praamisõidule
kuluvat aega on võimalik tulevikus laevu moderniseerides lühendada. Selles KMH
menetluses hinnatud VE0+ variandi aluseks on võetud olemasolevad Helsingi
Läänesadam, Lõunasadam ja Katajanokka sadam ning Vuosaari sadam.
Praamireisijate arvu prognoosis on variandi VE0+ puhul kasutatud hinnangut 14,1
miljonit reisijat aastas (edasi-tagasi). Kaubaliikluse prognoosis võetakse aluseks
Soome Transpordiameti riikliku mereliikluse prognoos, mis avaldatakse 2018. aasta
lõpus. Reisijateveo osas on hinnatud, et praegune praamide veosuutlikkus vastab
eelnevalt nimetatud reisijate arvu prognoosile. Praamide veosuutlikkust saab
suurendada, suurendades laevu või lisades reise. Kaubaliikluse osas on hinnatud, et
prognoositud transpordi kasv ei eelda olulisi uusi investeeringuid (FinEst Link 2018).

2.3
2.3.1

Projekti kavandamise etapp ja ajagraafik
Soome
Arendaja on viinud seoses tegevuse raames rajatava tehissaare asukoha
kaardistamisega 2018. aastal läbi Soome projektipiirkonna eeluuringu. Eeluuringus
käsitleti olemasoleva materjali alusel Kirkkonummi, Espoo ja Helsingi avamere
piirkondade loodusväärtusi ning kalapüügi seisukohast olulisi alasid. Peale selle
kaardistati merelinnustikku ja merelinnustikulele olulisi alasid. Eeluuringu eesmärk oli
püüda minimeerida projekti mõjusid loodusele ja kalapüügile, ehk siis teisisõnu otsida
tehissaarele selline asukoht, kus on võimalikult vähe olulisi loodusväärtusi, kaasa
arvatud kalade kudemisalasid.
KMH menetlusega paralleelselt käivitati 2018. aasta kevadel keskkonnamõjude
hindamist abistav eelprojekteerimise etapp. Projekteerimise käigus saadakse KMH
menetluse jaoks vajalikku suurema täpsusega teavet, projekteerimise edenemisel
täpsustunud andmed esitatakse keskkonnamõjude hindamise aruandes.
Kavandatava tegevuse keskkonnamõju hindamise programmi koostamist alustati 2018.
aasta mais ning see esitati KMH menetlust koordineerivale asutusele detsembris 2018.
Pärast seda käivitub KMH aruande etapp ning viiakse läbi tegelik keskkonnamõjude
hindamine. Eesmärk on viia KMH menetlus lõpule 2019. aasta jooksul.
Kavandatav tegevus eeldab lisaks eraldi planeerimismenetlusi ning raudteeseaduse
kohaseid menetlusi, millede kestus sõltub muuhulgas sellest, milliseid
planeerimistasandeid tegevus mingis raudteetunneli trassi punktis eeldab.
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Kavandatava tegevuse jaoks tuleb taotleda veeseadusele (587/2011) vastav veeluba.
Loaprotsessi saab kõige varem alustada pärast seda, kui KMH menetlus on lõppenud.
Pärast loamenetluse lõppemist saaks ehitustööd prognoosi kohaselt ja sõltuvalt
loamenetluse kestusest alata kõige varem 2020. aasta kevadel. Seda tähtaega
mõjutab omas osas siiski ka planeerimismenetluste kestus.
Tunneli ehitamine kestab ligikaudsete arvestuste kohaselt kokku 5–9 aastat. Tunneli
ehitamise kestus sõltub peamiselt tunneli puurimise päevasest tööjõudlusest ning
tunneli
puurimistööde
ning
varustuse
ja
seadmete
paigaldustööde
ühitamisvõimalustest. Päevane tööjõudlus sõltub ka tulevikus toimuvast
tunnelipuurimise seadmete arengust. Tunnelit hakatakse ehitama üheaegselt mitmest
eri punktist.
2.3.2

Eesti
Eesti KMH ja planeerimise menetlusi ning nende ajagraafikuid on täpsemalt kirjeldatud
punktides 3.3, 3.4 ja 3.5. Eesti KMH menetluse ettevalmistamist alustati 2018. aasta
augustis, kui korraldati esimene riikidevaheline nö Ad hoc töörühma koosolek, mille
käigus arutati projekti planeerimise olukorda ning vajalike ametkondlike menetluste
läbimist. Planeeritud ajagraafiku kohaselt saab Eestis projektiks vajalikud
ametkondlikud menetlused algatada 2018. aasta sügisel, kui esitatakse taotlused
vajalike lubade saamiseks. Planeerimis-, KMH ja loamenetluste osas on kavas
otsusteni jõuda 2020. aasta suvel, pärast mida saaks kõige varem alata projekti
ehitusetapid.
KMH menetlusega paralleelselt 2018. aasta kevadel käivitatud keskkonnamõjude
hindamist toetav eelprojekti koostamise etapp hõlmab tunnelitrassi tehnilisi projekte
kogu tunnelitrassi ulatuses. Eesti poolel jätkatakse eelprojekti etapiga kavandatava
tegevuse mõjude hindamise jaoks vajalikus ajagraafikus ning täpsustunud andmed
esitatakse hindamisaruandes.

2.4

Projekti seotus muude projektidega
Kavandatud tegevus on seotud varasema projektiga FinEst Link, mille puhul uuriti
Helsingi ja Tallinna vahelise tunneli rajamise võimalusi. Projekti FinEst Link
raudteetunneli trass on kaasatud sellesse KMH menetlusse trassialternatiivina ja
tehnilise alternatiivina VE2. FinEst Link projekti osas ei ole KMH programmi jaoks
tehtud lisakavandeid ega -uuringuid, selle olemasolevaid kavandamismaterjale on
kasutatud muutmata kujul.
FinEst Link projekti arvestuste alusel reisiks tunnelis igal aastal 13 miljonit inimest ja
neile lisaks veel laevaga 11 miljonit. Ka kaubavedude maht prognoositakse oluliselt
kasvavat. FinEst Link projektis kavandatud tegevuse suhtes tehtud arvestuste alusel
liiguks 2050. aastal nii tunneli kaudu kui ka praamidel mõlemas suunas 4,2 miljonit
tonni kaupu aastas ehk kokku 8,4 miljonit tonni. 2017. aastal moodustas mere kaudu
veetavate kaupade maht u 3,8 miljonit tonni (2 miljonit tonni Soomest ja 1,8 miljonit
tonni Eestist). (FinEst Link Feasibility study 2018)
Reisiliikluse ja kaubavedude osas prognoositakse seega järgmise kolmekümne aasta
jooksul kahe- või isegi kolmekordset kasvu. Laevaliikluse kasvu prognoositakse ka
tunneli rajamise korral. Osa laevareisijaid, hinnanguliselt 3,5 miljonit inimest aastas
hakkab siiski kasutama tunnelit. Kiirete laevaühenduste arv pärast tunneli valmimist
tõenäoliselt väheneb. Hinnanguline tunneli- ja praamiliikluse kasutajate arvu muutus
aastatel 2015–2050 on esitatud joonisel (Joonis 2-2). (FinEst Link Feasibility study
2018)
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Joonis 2-2. Prognoositud tunneli- ja praamiliikluse kasutajate arvu muutus aastatel 2015–
2050 seoses raudteetunneli rajamisega. Väljavõte aruandest Finest Link Feasibility Study
(FinEst Link Feasibility study 2018)

FinEst Linki projekti keskkonnamõjude strateegilisel hindamisel (KSH, soome k
suunnitelmien ja ohjelmienympäristövaikutusten arviointi ehk SOVA) otsustati
soovitada raudteetunnelile trassi, mis saaks alguse Helsingi-Vantaa lennujaama
põhjapoolelt ja lõppeks Eestis Ülemiste piirkonnas, kuhu on lisaks olemasolevale
lennujaamale aastaks 2025 rajamisel ka Poolasse suunduva Rail Baltica raudteejaam.
Vahejaamad Soome poolel oleks Pasila, Helsingi pearaudteejaam ja Uppoluoto.
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3

KMH MENETLUS

3.1 Piiriülese KMH menetlus
Merealune raudteetunnel võimaldaks rongiliiklust Soome ja Eesti vahel. FinestBay
Area tunneliprojekti rahvusvahelise mõõtme tõttu tuleb järgida kahte peamist
rahvusvahelist menetlust:
−
−

Espoo konventsioon piiriülese keskkonnamõju hindamise kohta
Eesti ja Soome vaheline keskkonnamõju hindamise kahepoolne kokkulepe

Keskkonnamõju hindamise menetluse läbiviimise kohustus põhineb Soomes
keskkonnamõjude hindamise seadusel (252/2017, ”KMH seadus”). Eestis on
hindamise kohustus seotud keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi
seadusega (RT I 2005, 15, 87). Mõlema riigi elanikel on seega võimalus osaleda oma
riigis läbiviidavas KMH menetluses ning esitada oma arvamusi ka teise riigi KMH
menetluse suhtes ühe osana rahvusvahelisest seisukohtade ärakuulamisest.
3.1.1

Espoo konventsioon
Riigipiire ületavate keskkonnamõjude hindamine on lepitud kokku nn Espoo
konventsioonis (Convention on Environmental Impact Assessment in a Trans-boundary
Context). Soome ratifitseeris selle ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni (UNECE)
konventsiooni 1995. aastal. Konventsioon jõustus aastal 1997. Soomes on
konventsioonis sätestatud kohustused jõustatud KMH seaduses ning määruses
piiriülese keskkonnamõju hindamist puudutava konventsiooni jõustamise kohta (SopS
67/1997). Ka Eesti on Espoo konventsiooni ratifitseerinud.
Konventsiooni pooltel on õigus osaleda teises riigis läbiviidavas keskkonnamõjude
hindamises, kui kavandatava tegevuse olulised negatiivsed keskkonnamõjud võivad
ulatuda kõnealusesse riiki (mõjutatav pool ehk sihtriik). Finest Bay Area tunneliprojekt
kuulub Espoo konventsiooni I lisa punktile 7a vastavate tegevuste hulka (kaugliikluse
raudteede ehitamine), mille puhul tuleb rahvusvaheline menetlus ja konsultatsioonid
algatada juhul, kui projektil on tõenäoliselt riikide piire ületavaid olulisi negatiivseid
keskkonnamõjusid.
Kavandatava tegevuse päritolupoole (asukoha- ehk algatajariigi) keskkonnaasutus
teavitab sihtriikide keskkonnaasutusi kavandatava tegevuse suhtes KMH menetluse
algatamisest ning küsib nende soovi osaleda KMH menetluses. Kui sihtriik otsustab
osaleda, peab kavandatava tegevuse asukohariik esitama kavandatavat tegevust
käsitlevad materjalid elanikele avalikuks väljapanekuks ja arvamuste esitamiseks.
Mõjutatava poole ehk sihtriigi keskkonnaasutus kogub arvamused kokku ning esitab
need kavandatava tegevuse päritolupoolele ehk algatajariigile.
Kooskõlas Espoo konventsiooniga on rahvusvaheliste konsultatsioonide korral Soome
ja
Eesti
pädevateks asutusteks
mõlema
riigi
keskkonnaministeeriumid.
Keskkonnaasutus esitab saadud sihtriikide arvamused riiklikule KMH menetluse eest
vastutavale kontaktasutusele, kes arvestab esitatud arvamusi oma otsuses.

3.1.2

Eesti ja Soome kahepoolne kokkulepe
Lisaks Espoo konventsioonile on Soome ja Eesti vahel sõlmitud kahepoolne piiriülese
keskkonnamõju hindamist puudutav kokkulepe. Kokkulepe on sõlmitud 21.2.2002
kahepoolse koostöö tõhustamiseks keskkonnamõjude hindamisel. Eesti Vabariigi

Copyright © Pöyry Finland Oy

Detsember 2018
35

Finest Bay Area Development Oy
Finest Bay Area – raudteetunnel Soome ja Eesti vahel

valitsuse ja Soome Vabariigi valitsuse vaheline kahepoolne piiriülese keskkonnamõju
hindamise kokkulepe (SopS 51/2002) jõustus 6. juunil 2002.
Soome ja Eesti vahelise KMH kokkuleppe kohustused kavandatavate tegevuste
keskkonnamõju hindamise osas vastavad suuresti Espoo konventsioonile. Peale selle
on kokkuleppes lepitud kokku keskkonnamõju hindamise komisjoni loomises. Mõlemad
pooled on määranud komisjoni kuus liiget. Nii Soome kui ka Eesti poolel on komisjoni
esimeesteks riikide keskkonnaministeeriumite esindajad ning liikmeteks on piirkondlike
keskkonnaasutuste esindajad. Komisjon tuleb kokku vähemat kord aastas. Komisjonil
on nõuandev roll ja selle tegevuse eesmärk on ennekõike teabevahetus.
Kokkuleppe artikli 14 alusel võivad poolte pädevad asutused kokku leppida
keskkonnamõju ühises hindamises riigisiseste õigusaktide raamides. Finest Bay Area
tunneliprojekti puhul koostatakse nii Soomes kui ka Eestis eraldi KMH aruanded, milles
esitatakse kavandatava tegevuse piiriüleste keskkonnamõjude hindamise tulemused
mõlemas riigis. Keskkonnamõjude hindamine on kavas vastavalt võimalustele läbi viia
osaliselt samaaegselt ja koostöös mõlema riigi KMH ekspertidega.
Soome ja Eesti ühine keskkonnamõju hindamise komisjon otsustas 2018. aasta
augustis asutada Finest Bay Area tunneliprojekti jaoks eraldi töörühma ehk nö Ad hoc
töörühma, mille ülesanne on riikidevahelise teabevahetuse korraldamine. Töörühm
hakkab koos käima hinnanguliselt kord kuus, kogu KMH läbiviimise ja planeeringute
koostamise protsessi vältel.

3.2 KMH menetlus Soomes
3.2.1

KMH menetluse eesmärk ja sisu
Keskkonnamõju hindamise menetlus (KMH menetlus) on seadusjärgne kohustus.
Soomes on see sätestatud KMH seaduses (252/2017) ja vastavas määruses
(277/2017). Keskkonnamõjude hindamisega seotud õigusakte uuendati 2017. aasta
mais. KMH menetlust kohaldatakse sellistele projektidele ja nende muudatustele, millel
on tõenäoliselt olulisi keskkonnamõjusid (KMH seaduse lisa 1).
KMH seaduse eesmärk on aidata kaasa keskkonnamõjude hindamiste läbiviimisele
ning hindamiste ühtsele arvestamisele planeerimisel ja otsuste tegemisel. Samas on
eesmärgiks ka tõhustada kõigi huvipoolte teavitamist ning osalemise võimalusi.
Kavandatava tegevuse keskkonnamõjusid tuleb uurida seadusele vastava
hindamismenetluse käigus tegevuse planeerimise võimalikult varajases faasis, kui kõik
alternatiivid on veel võimalikud. Pädev asutus ei või anda luba kavandatava tegevuse
läbiviimiseks ega teha muud sellega võrdsustatavat otsust enne hindamise lõppu. KMH
menetluse käigus ei tehta kavandatavat tegevust puudutavaid otsuseid, vaid selle
eesmärk on koguda teavet, mis on otsuste tegemise aluseks.
KMH menetluse peamised etapid on toodud joonisel (Joonis 3-1).
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Joonis 3-1. KMH menetluse etapid.
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3.2.1.1 Sissejuhatav- ehk eelnõupidamine
Enne KMH menetluse alustamist või selle käigus võib korraldada eelnõupidamise,
milles osalevad arendaja ning peamised asjaomased ametiasutused. Eelnõupidamise
eesmärk on tõhustada kavandatavaks tegevuseks vajalike hindamis-, planeerimis- ja
loamenetluste juhtimist, arendaja ning ametiasutuste vahelist teabevahetust ning
parandada uuringute ja dokumentide kvaliteeti ja kasutatavust ning muuta menetlused
sujuvamaks.
Kontaktasutusega korraldati eelnõupidamine 20.6.2018. Eelnõupidamisele kutsuti
kontaktasutuse, arendaja ja KMH konsultandi esindajad ning asjaomaseid
ametiasutusi. Enne eelnõupidamist saadeti osalejatele kommenteerimiseks KMH
programmi kavand. Kõik selle kohta 2018. aasta augustiks esitatud kommentaarid on
vastavalt võimalustele KMH programmi koostamisel arvesse võetud. Eelnõupidamise
kohta koostati memo, mis on elektroonilisel kujul kättesaadav projekti ametlikult KMH
menetluse veebilehelt.
3.2.1.2 KMH programm
Keskkonnamõju hindamise menetluse esimeses faasis koostatakse keskkonnamõjude
hindamise programm. KMH programm on kava (tööprogramm) keskkonnamõju
hindamise menetluse korraldamise ja selleks vajalike uuringute ja selgituste kohta.
Programmis esitatakse ka kavandatava tegevuse üldandmed, erinevad alternatiivid ja
hinnanguline
projekti
ajagraafik.
Peale
selle
kirjeldatakse
kavandatava
tegevuspiirkonna keskkonna hetkeseisu ning esitatakse ettepanek keskkonnamõju
hindamise meetodite kohta ning kava arvamuste ja seisukohtade esitamiseks.
KMH programmis esitatakse vajalikus mahus järgmisi andmeid.
·

Kavandatava tegevuse, selle eesmärgi, planeerimisetapi, asukohtade,
suuruse, maakasutusvajaduse ja kavandatava tegevuse seondumise kohta
teiste projektidega.

·

Andmed arendaja kohta ning prognoos kavandatava tegevuse planeerimise ja
teostamise aegade suhtes.

·

Projekti alternatiivid ja nullalternatiiv.

·

Teave kavandatavaks tegevuseks vajalike planeeringute ja lubade kohta.

·

Tõenäolise mõjuala keskkonna hetkeolukorra ja arengu kirjeldus.

·

Ettepanek teada olevate ja hinnanguliste keskkonnamõjude kohta (k.a
koosmõju teiste projektidega).

·

Teave keskkonnamõjusid puudutavate koostatud ja kavandatud selgituste
ning materjali hankimisel ja hindamisel kasutatavate menetluste ja neis
sisalduvate oletuste kohta.

·

KMH programmi koostajate kvalifikatsiooni andmed.

·

Kava KMH menetluse ja selles osalemise korraldamiseks ning nende seotuse
kohta kavandatava tegevuse planeerimisega.

·

KMH aruande valmimise aja prognoos.
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KMH menetlus saab ametliku alguse, kui KMH programm esitatakse kontaktasutusele.
Kontaktasutus teeb teatavaks KMH menetluse algatamise ja KMH programmi
elektroonilisel kujul avaliku väljapaneku oma veebilehel ning projekti tõenäolise
mõjuala omavalitsustes. Väljapaneku aeg algab ametliku teadaande avaldamise
kuupäevast ja kestab 30 päeva (mõjuval põhjusel, näiteks piiriülese KMH menetluse
tõttu võib aega pikendada kuni 60 päevani). Praegu saab Soome KMH programmi
kohta esitada arvamusi kontaktasutusele. Kontaktasutus küsib ka ise programmi kohta
seisukohti erinevatelt ametiasutustelt. Kontaktasutus kogub programmi kohta esitatud
arvamused ja seisukohad kokku ning esitab nende põhjal oma seisukoha tegevuse
arendajale ühe kuu jooksul pärast avaliku väljapaneku lõppu.
3.2.1.3 KMH aruanne
Keskkonnamõjude hindamise aruanne koostatakse KMH programmi ja kontaktisiku
poolt sellele antud otsuse alusel. KMH aruandes esitatakse muuhulgas teavet
kavandatava tegevuse kohta, kirjeldatakse keskkonna praegune olukord, esitatakse
info kavandatava tegevuse ja selle alternatiivide tõenäoliselt oluliste keskkonnamõjude
ja nende leevendamise ning kontrollimise kohta, tuuakse ära alternatiivide võrdlemise
kirjeldus ning teave keskkonnamõjude hindamise menetluse läbiviimise kohta. KMH
aruanne sisaldab ka üldistatud kokkuvõtet.
KMH aruandes esitatakse vajalikus mahus järgmisi andmeid.
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·

Kirjeldus projekti, selle eesmärgi, asukoha, suuruse, maakasutusvajaduse ning
peamiste omaduste kohta, võttes arvesse kavandatava tegevuse ehitus- ja
kasutusetappe, võimalikku lammutamist ning eriolukordi.

·

Teave arendaja, kavandatava tegevuse planeerimise ja teostamise ajagraafikute,
teostamiseks vajalike planeeringute, lubade ja nendega võrdsustatavate otsuste
ning kavandatava tegevuse seotuse kohta teiste projektidega.

·

Selgitus kavandatava tegevuse ja selle alternatiivide seostumise kohta
maakasutust suunavate planeeringutega ja strateegiliste arengudokumentidega
ning kavandatava tegevuse seisukohast oluliste loodusvarade kasutamise ning
keskkonnakaitset käsitlevate kavade ja programmide kohta.

·

Mõjuala keskkonna hetkeseisu kirjeldus ning selle areng, kui kavandatavat
tegevust ei alustata.

·

Hinnang ja kirjeldus kavandatava tegevuse ja selle alternatiivide tõenäoliselt
oluliste keskkonnamõjude kohta. Tõenäoliselt oluliste keskkonnamõjude
hindamine ja kirjeldus hõlmab kavandatava tegevuse otseseid ja kaudseid,
kumuleeruvaid, lühikese, keskmise ja pika ajavahemiku jooksul väljenduvaid ning
ajutisi mõjusid,positiivseid ja negatiivseid mõjusid ning koosmõju teiste
elluviidavate ja heakskiitu omavate projektidega.

·

Hinnang võimalikele õnnetusjuhtumitele ja nende tagajärgedele.

·

Alternatiivide keskkonnamõjude võrdlemine.

·

Teave valitud alternatiivi või alternatiivide valimisele viinud peamiste põhjuste
kohta, kaasa arvatud keskkonnamõjud.

·

Ettepanek meetmeteks, mis võimaldavad vältida, ennetada, piirata või kõrvaldada
tuvastatud olulisi negatiivseid keskkonnamõjusid.

·

Ettepanek võimalike
seiremeetmete kohta.

·

Selgitus KMH menetluse etappide ja menetluses osalemise kohta ning teave
liitumise kohta kavandatava tegevuse planeerimisega.

·

Loend allikatest, mida on kasutatud aruandes sisalduvate kirjelduste ja hindamiste
koostamisel. Kirjeldus meetodite kohta, mida on kasutatud oluliste
keskkonnamõjude tuvastamisel, prognoosimisel ja hindamisel ning teave vajalike
andmete kogumisel leitud puudustest ja olulisematest andmete usaldusväärsust
ja määramatust mõjutavatest teguritest.

·

KMH aruande koostajate kvalifikatsiooni andmed.

·

Selgitus selle kohta, kuidas on arvestatud kontaktasutuse otsust KMH programmi
kohta.

oluliste

negatiivsete

keskkonnamõjudega

seotud

Kontaktasutus annab valminud KMH aruandest teada samal moel nagu KMH
programmist. KMH aruanne on avalikul väljapanekul vähemalt 30 ja maksimaalselt 60
päeva. Selle aja jooksul küsitakse seisukohad asjaomastelt asutustelt ning ka elanikel
ja teistel huvirühmadel on võimalik kontaktasutusele oma arvamusi esitada. Esitatud
arvamusi ja seisukohti võtab kontaktasutus arvesse oma põhjendatud lõppotsuses.
3.2.1.4 Põhjendatud lõppotsus
Kontaktasutus kontrollib keskkonnamõjude hindamise aruande piisavust ja kvaliteeti
ning koostab seejärel põhjendatud lõppotsuse kavandatava tegevuse oluliste
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keskkonnamõjude kohta. Põhjendatud lõppotsuses esitatakse kokkuvõte KMH
aruandes esitatud muude seisukohtade ja arvamuste kohta.
Põhjendatud lõppotsus tuleb esitada kahe kuu jooksul pärast KMH aruande
seisukohtade ja arvamuste esitamisele määratud tähtaja lõppu.
KMH menetlus lõpeb, kui kontaktasutus edastab põhjendatud lõppotsuse ning muud
seisukohad ja arvamused tegevuse arendajale. Lisaks peab kontaktasutus tegema
põhjendatud lõppotsuse teatavaks kavandatavat tegevust käsitlevatele ametkondadele,
kavandatava tegevuse mõjuala omavalitsustele ning vajaduse korral maakondade
liitudele ja teistele asjaomastele ametiasutustele ning avaldama lõppotsuse ka oma
veebilehel.
3.2.2

KMH menetluse vajadus
Soomes nõutakse KMH menetluse läbiviimist KMH seaduse lisas 1 nimetatud
tegevuste puhul. Kavandatava tegevuse KMH menetluse läbiviimise vajadus põhineb
nimetatud tegevuste loendi punkti 9 alapunktil d - kaugliikluse raudteede ehitamine.
Sellele lisaks põhineb KMH menetluse läbiviimise nõue Soome presidendi määrusel
Eestiga riigipiire ületavate keskkonnamõjude hindamise lepingu ratifitseerimise kohta
(51/2002) ning selle lisas 1 toodud tegevusvaldkondade loendi punktil 7 - kiirteede,
sõiduteede ja kaugliikluse raudteede ning selliste lennuväljade ehitamine, mille
põhilennuraja pikkus on vähemalt 2 100 meetrit. Lisaks kuuluvad punkti 7 alla Soome
ja Eesti vahelised tunnelid.

3.2.3

KMH menetluse pooled
Joonisel (Joonis 3-2) on tutvustatud kavandatava tegevuse KMH menetluses osalevaid
pooli. Projekti eest vastutavaks pooleks on selles projektis Finest Bay Area
Development Oy ja kontaktasutus Soomes Uusimaa ettevõtlus-, transpordi- ja
keskkonnakeskus. Rahvusvahelist konsultatsioonimenetlust koordineerib Soomes
Keskkonnaministeerium.
Käesoleva KMH programmi koostamise eest vastutas konsultandina Pöyry Finland Oy,
mille KMH töörühma on tutvustatud KMH programmi alguses toodud tabelis.
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Joonis 3-2. Soome KMH menetluses osalevad pooled. NB! Soome ja Eesti vaheline Ad
hoc töörühm = Soome ja Eesti kahepoolsele kokkuleppele vastav komisjon.

Projekti KMH programmi koostamist toetavas eelprojekti koostamises on lisaks Pöyryle
osalenud ettevõtted A-Insinöörit Oy ning Fira Oy.
3.2.4

Osalemine, suhtlus ja teavitamine
KMH menetlus on avatud protsess, mille üheks eesmärgiks on suurendada kõigi poolte
informeeritust ja osalemise võimalusi. KMH menetluses osalemise all mõeldakse
kavandatava tegevuse arendaja, menetluse kontaktasutuse, teiste ametiasutuste ning
kõigi nende, kelle olusid või huvisid projekt mõjutada võib, ning erinevate ühingute ja
sihtasutuste, kelle tegevusala projekti mõjud võivad puudutada, vahelist suhtlemist
keskkonnamõjude hindamisel. Osalemise üheks peamiseks eesmärgiks on eri
osapooltelt arvamuste kogumine.

3.2.4.1 KMH programmi teatavaks tegemine ja väljapanek
Kontaktasutus annab KMH programmi väljapanekust teada oma veebilehel.
Teadaandes selgitatakse, kus KMH programm omavalitsuses välja pandud on ning mis
tähtajaks tuleb esitada programmi puudutavad seisukohad ja arvamused. Väljapaneku
ajal saavad lähipiirkonna organisatsioonid, elanikud ja muud asjaosalised esitada oma
arvamusi näiteks kavandatud tegevuse mõjude hindamise uurimisvajaduste ning selle
kohta, kas KMH programmis esitatud andmed ja kavad on piisavad.
KMH aruandes kirjeldatakse, kes on KMH menetluses osalenud ning selgitatakse,
kuidas on osalemise käigus saadud arvamusi ja seisukohti arvestatud läbiviidud
uuringutes.
KMH menetluse hilisemas faasis pannakse ka hindamisaruanne avalikult välja ning ka
selle suhtes saab jällegi esitada arvamusi ja seisukohti.
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3.2.4.2

Avalikud teabeüritused ja koosolekud
Kavandatava tegevuse kohta on Helsingis juba peaaegu aasta jooksul korraldatud
kõigile avalikke teabeüritusi.
KMH programmi avaliku väljapaneku ajal korraldatakse keskkonnamõjude hindamise
programmi kohta info ja arvamuste vahetamiseks avalik üritus.. Üritusel tutvustatakse
kavandatavat tegevust ja KMH programmi. Avalikkusel on nimetatud üritusel võimalus
esitada oma seisukohti keskkonnamõju hindamise kohta, saada teavet ning arutleda
KMH menetluse üle arendaja, kontaktasutuse ning KMH programmi koostanud
ekspertidega.
Teine info- ja aruteluüritus korraldatakse pärast keskkonnamõjude hindamise aruande
valmimist. Selle käigus tutvustatakse keskkonnamõjude hindamise tulemusi.
Avalikkusel on võimalus esitada oma arvamusi läbi viidud keskkonnamõju hindamise ja
selle piisavuse kohta.

3.2.4.3 Juhtrühm
KMH menetluse kontrollimiseks ja juhtimiseks koostatakse KMH programmi etapil
juhtrühm, mille eesmärk on aidata kaasa teabe liikumisele ja vahetamisele arendaja,
ametiasutuste ja muude sidusrühmade vahel. Juhtrühma esindajad jälgivad
keskkonnamõju hindamise kulgu ning esitavad oma seisukohti keskkonnamõju
hindamise programmi, aruande ja seda toetavate selgituste koostamise kohta.
Juhtrühm koostatakse põhimõttel, et selle liikmed esindaks võimalikult laialdaselt
selliseid ametiasutusi ja sihtrühmi, kelle huvisid või tingimusi projekt võib mõjutada.
Juhtrühma on kutsutud lisaks arendajale ja konsultandile järgmiste poolte esindajad:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Lõuna-Soome regionaalhaldusamet (Aluehallintovirasto, Etela-Suomi)
Transpordi- ja kommunikatsiooniministeerium (Liikenne- ja viestintäministeriö )
Tee- ja Liiklusameti (Väylävirasto ehk Väylä) (kuni 2018 lõpuni Transpordiamet)
Transpordi- ja kommunikatsiooniamet (Liikenne- ja viestintävirasto ehk
Traficom) (varem liiklusohutusamet - Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi))
Lääne-Uusimaa päästeamet (Länsi-Uusimaan Pelastuslaitos)
Muinsuskaitseamet (Museovirasto)
Kaitseministeerium (Puolustusministeriö)
Kaitsevägi/ Peastaap (Puolustusvoimat/ Pääesikunta)
Piirivalveamet (Rajavartiolaitos)
Ohutus- ja kemikaaliamet (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto)
Uusimaa maakonna majandus-, liiklus- ja keskkonnakeskus (Uusimaan ELYkeskus)
Uusimaa Liit (Uusimaanliitto)
Varsinais-Soome maakonna majandus-, liiklus- ja keskkonnakeskus (VarsinaisSuomen ELY-keskus) (kalamajandus)

Juhtrühmal on kavas koguneda esimest korda KMH programmi avaliku väljapaneku
ajal jaanuaris 2019. Koosolekul tutvustatakse projekti ja KMH programmi. Juhtrühmal
on koosolekul võimalus esitada oma seisukohti keskkonnamõju hindamise kohta,
saada teavet ning arutleda KMH menetluse osas arendaja, kontaktasutuse ning KMH
programmi koostanud ekspertidega. Teist korda tuleb juhtrühm kokku KMH aruande
kavandi koostamise etapil.
3.2.4.4 Muu kommunikatsioon
Kavandatavast tegevusest ja selle keskkonnamõju hindamisest antakse teada ka
massiteabevahendites, näiteks pressiteadete, artiklite ja arendaja veebilehe

Copyright © Pöyry Finland Oy

Detsember 2018
43

Finest Bay Area Development Oy
Finest Bay Area – raudteetunnel Soome ja Eesti vahel

vahendusel ning korraldades regulaarselt avalikke teabeüritusi,
selgitatakse kavandatava tegevuse aktuaalseid teemasid.

mille

käigus

KMH menetluse käigus toimuva kommunikatsiooni puhul jälgitakse kohalike
sidusrühmade hinnangut teabe saamise piisavuse kohta. Kavandatava tegevuse ja
selle KMH menetluse teavitustöö püütakse kavandada ja läbi viia selliselt, et see
vastaks võimalikult hästi teabe vajadusele.
3.2.4.5 KMH menetluse ajagraafik
KMH menetluse peamised etapid ja kavandatud ajagraafik on esitatud juuresoleval
joonisel (Joonis 3-3).

Joonis 3-3. Kavandatud tegevuse KMH menetluse kavandatud ajagraafik Soomes.

3.3 KMH ja KSH menetlus Eestis
Eestis ei ole KMH menetlus iseseisev menetlus, see on alati seotud mingi tegevusloa
menetlusega. KMH menetluse läbiviimist nõutakse muuhulgas loa andmiseks avaliku
veekogu koormamiseks ehitisega (hoonestusluba). Hoonestusluba annab selle
omanikule loa ehitamiseks avalikku veekogusse. Ehitusluba taotletakse hoonestusloa
saamise järel eraldi. Sellele eelneb projekteerimistingimuste taotlemine ja saamine.
Eesti seaduste kohaselt võivad nii projekteerimistingimuste taotlemine, ehitusluba ning
ka kõik keskkonnaload eeldada eraldi KMH menetluse läbiviimist. Seadusjärgne
üldpõhimõte on siiski see, et KMH menetlus viiakse läbi kavandatava tegevuse lubade
taotlemise kõige varasema etapi käigus, milleks on praegusel juhul hoonestusloa
taotlemine.
Hoonestusloa taotluse ning seega ka KMH menetluse käivitamiseks Eestis esitab
tegevust kavandav pool ehk arendaja loataotluse Eesti majandus- ja
kommunikatsiooniministeeriumi alluvuses toimivale Tarbijakaitse- ja Tehnilise
Järelevalve Ametile (TTJA). TTJA täidab loa taotlemisel otsustaja ehk pädeva asutuse
ülesandeid. TTJA annab saabunud avaldusest teada ning uurib, kas samale alale on
konkureerivaid taotlusi, küsib seisukohti asjaomastelt asutustelt ning langetab
hoonestusloa menetluse algatamise või mittealgatamise otsuse. TTJA otsustab pädeva
asutusena ka KMH menetluse algatamise üle loamenetluse algatamise otsuse
tegemisel.
KMH menetluse läbiviimine on Eesti seadusandluse kohaselt kohustuslik juhtudel, mis
on loetletud keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses1.
Seadus loetleb ka juhtumid, mille korral KMH läbiviimist tuleb kaaluda. Sellisel juhul
1

https://www.riigiteataja.ee/akt/116112010013?leiaKehtiv
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antakse keskkonnamõju eelhinnang, mille alusel KMH kas algatatakse või mitte.
Käsitletaval juhul on KMH läbiviimine kohustuslik, kuna tegevuse raames ehitatakse
uus raudteeliin ja merepõhja uputatakse tahkeid aineid.
KMH läbiviimise ajaks loamenetlused peatuvad, kuni KMH aruande nõuetekohaseks
tunnistamiseni. Eesti seadusandlus võimaldab sama tegevuse jaoks samalt otsustajalt
tegevuslubade taotlemisel KMH menetlused liita. Eesti seaduste kohaselt on võimalik
sama KMH aruannet ja juurdekuuluvaid materjale kasutada erinevate tegevuslubade
menetluste raames ja nende taotlemise alusena, kui KMH aruanne sisaldab piisavalt
teavet nende lubade andmiseks.
Kui KMH leiab aset hoonestusloa taotlemise raames, on tegevusloa väljaandjaks ja
otsustajaks TTJA. TTJA teavitab KMH menetluse algatamisest, vastutab asjaomaste
asutuste ja erinevate huvirühmade teavitamise eest, koordineerib menetlusprotsessi ja
tagab asjaomaste asutuste ning huvirühmade osalemise selles. TTJA langetab ka
otsuse KMH programmi ja aruande nõuetelevastavuse osas.
Kui kavandataval tegevusel on eeldatavalt piiriüleseid keskkonnamõjusid, on Eesti
Keskkonnaministeerium (KeM) üks KMH osapooltest asjaomase asutusena. KeM
toimib piiriüleste keskkonnamõjudega tegevuste KMH protsessides ka koordineeriva
osapoolena ja erinevate ametiasutuste vahel info vahendajana. Pädev asutus ehk
otsustaja peab KeM-i teavitama loamenetluse algatamisest ja loa väljastamisest
tegevusele, millel on eeldatavalt piiriüleseid keskkonnamõjusid. KeM teavitab sellest
riike, mille piire keskkonnamõjud tõenäoliselt ületavad.
Keskkonnaamet (KeA) osaleb KMH menetluses kas pädeva asutuse ehk otsustajana
(kui tegemist on keskkonnalubadega) või asjaomase asutusena (muud load).
Kavandatava tegevuse puhul võidakse rakendada ka riigi eriplaneeringut, mille osaks
on keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH). Eesti seaduste kohaselt2 otsustab
riigi eriplaneeringu algatamise vabariigi valitsus, riigi eriplaneeringu koostamise
korraldaja taotluse alusel. Eriplaneeringu koostamise korraldajaks on Eesti
Rahandusministeerium (RaM). Valitsus võib ka otsustada, et riigi turvalisuse ja
riigikaitsega seotud tegevuste puhul on eriplaneeringu koostajaks vastava valdkonna
riigiasutus.
Riigi eriplaneeringu koostamise võib algatada, kui planeeringu objektiks on ehitis, mille
asukohal või toimimisel on suur riigiülene või rahvusvaheline tähtsus. Eelkõige
koostatakse riigi eriplaneering maakonnapiire ületavate, riigikaitse ja turvalisusega
seotud, energiatootmise, maagaasi transportimise, jäätmekäitluse ja kaevandamisega
seotud ehituste puhul, samuti avalikke veekogusid ja majandusvööndit puudutavate
tegevuste puhul.
Käsitletava raudteetunneli rajamine on riiklikul tasemel oluline projekt, mis puudutab ka
avalikku veekogu ja majandusvööndit, seega on valitsusel õigus algatada riigi
eriplaneering ja selle juurde kuuluv KSH menetlus.
Eesti KeHJS alusel viib KMH läbi KeM-i poolt väljaantava keskkonnamõju hindamise
juhteksperdi litsentsiga ekspert või tema poolt juhitav töörühm. KMH võib läbi viia ka
asutus nimetatud eksperdi tööandja näol ja nimetatud eksperdi kaudu. KSH läbiviimine
toimub samalaadsete nõuete alusel KSH juhteksperdi või tema juhitava töörühma poolt
või tööandja kaudu, kelle ettevalmistus ja kogemus on kooskõlas KeHJS seaduses
esitatud nõuetega.
Arendaja edastab eelpool nimetatud ekspertide või nende poolt juhitavate töörühmade
poolt koostatud KMH programmi või (kui algatatakse riigi eriplaneering) riigi
2

https://www.riigiteataja.ee/akt/126022015003?leiaKehtiv
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eriplaneeringu väljatöötamise ja KSH läbiviimise kavatsuse pädevale asutusele ehk
otsustajale, kes vastutab programmi või kavatsuse avalikustamise eest.
Avalikustamisele eelneb tagasiside küsimine asjaomastelt asutustelt, kellelt saadud
kommentaaride ja ettepanekute alusel nimetatud dokumente täiendatakse. Otsuse
avalikustamise kohta teeb otsustaja peale seda, kui tagasiside asjaomastelt asutustelt
on saadud ja arvesse võetud.
Otsustaja teavitab KMH programmi (või riigi eriplaneeringu väljatöötamise ja KSH
läbiviimise kavatsuse) avalikustamisest, sh andes edasi info avalikustamise aja ja
kohtade ning avaliku arutelu toimumise aja ja koha kohta, ning teeb materjalid
kättesaadavaks. Teates esitatakse ka otsustaja ja arendaja kontaktandmed.
Kavandatavat tegevust puudutav avalik arutelu korraldatakse arendaja kulul.
Avaliku väljapaneku ajal on kõikidel õigus teha ettepanekuid ja avaldada seisukohti
ning küsida küsimusi KMH programmi või eriplaneeringu väljatöötamise kavatsuse
kohta. KMH programmi muudetakse vastavalt laekunud tagasisidele. KMH või KSH
töörühmad täiendavad programmi kompetentse eksperdi juhtimisel. Täiendatud ja
täpsustatud dokumendid saadetakse arendaja poolt otsustajale (antud juhul TTJA või
RaM, sõltuvalt menetluse liigist).
Riigipiire ületava keskkonnamõju korral teavitab otsustaja juba loamenetlust algatades
KeM-i. KeM teavitab mõjust puudutatud riikide ehk mõjutatud poolte vastavaid
ametkondi ja saadab neile nii loataotluse kui eeldatavate riigipiire ületavate mõjude
kirjelduse. KMH menetlusest ja selle sisust teavitatakse mõjutatud pooli hiljemalt samal
ajal, kui Eestis algatatakse KMH menetlus. Kui teine riik on menetluses osalemisest
huvitatud, korraldab KeM KMH programmi või eriplaneeringu väljatöötamise kavatsuse
saatmise asjaomasele teise riigi asutusele. KeM korraldab ka vajalikud nõupidamised
keskkonnamõjusid vähendavate meetmete väljaselgitamiseks ning koordineerib teise
riigi ekspertide osalemist KMH/KSH protsessis.
KMH/KSH aruanne koostatakse ja avalikustatakse samal viisil kui KMH programm või
eriplaneeringu väljatöötamise ja KSH läbiviimise kavatsus. Arendaja saadab
asjaomastelt asutustelt ja erinevatelt huvirühmadelt saadud tagasiside alusel
täiendatud KMH/KSH aruande pädevale asutusele ehk otsustajale (TTJA või RaM).
Otsustaja langetab otsuse aruande nõuetele vastavuse kohta ja avalikustab oma
otsuse.
Piiriüleste keskkonnamõjude puhul teavitab otsustaja lisaks teistele asjaomastele
asutustele oma otsusest ka KeM-i, kes omakorda informeerib mõjutatud riike.
KMH algatamisele järgneb kaheetapiline KMH menetlus (Joonis 3-4).

Copyright © Pöyry Finland Oy

Detsember 2018
46

Finest Bay Area Development Oy
Finest Bay Area – raudteetunnel Soome ja Eesti vahel

Joonis 3-4. KMH menetlus Eestis.

Pärast KMH/KSH aruande nõuetele vastavaks tunnistamist loamenetlus
või -menetlused jätkuvad. Loa andja peab arvesse võtma KMH menetluse tulemused ja
KMH aruandes toodud keskkonnanõuded, sh keskkonnameetmed ja seirenõuded.
Eesti poolel kulgeb trass sõltuvalt alternatiivist kas Uusmadala, Tallinna madala või
Nygrundi madala kaudu ning kõikide trassialternatiivide reisiliikluse lõppjaam on
kavandatud Ülemiste piirkonda. Kaubaterminal jääb Ülemistest umbes 5–8 km
lõunasse. Eesti poolel vaadeldakse KMH menetluses trassikoridore, mille laiused on
sõltuvalt trassialternatiivist 1–5 km. Neil aladel tehakse geoloogilisi uuringuid, mille
alusel võimalikke trassialternatiive täpsustatakse.

3.4 Planeerimismenetlus
3.4.1

Planeerimismenetlus Soomes
Projekt nõuab maakonnaplaneeringu muutmist. Uusimaa maakonnaplaneeringu
ettevalmistus „Uusimaa üldplaneering 2050“ hõlmab kogu Uusimaa piirkonda ja selle
ajaline perspektiiv ulatub aastasse 2050. Kõiki maakasutuse keskseid teemasid
koondava planeeringu ettevalmistamist alustati aastal 2016 ja see peab valmima 2019.
aasta sügisel. Pärast jõustumist tühistab Uusimaa üldplaneering nii praegu kehtivad kui
ka seadusjõulised maakonnaplaneeringud. Uusimaa üldplaneeringust on valminud
eskiis, mis on avalikult välja pandud 8.10.−9.11.2018.
Lisaks maakonnaplaneeringule eeldab projekt praeguses seisus planeeringute
muutmist nii üld- kui ka detailplaneeringute tasandil (vt punkti 7.3).

3.4.2

Planeerimismenetlus Eestis
Eestis saab projektiks nõutavad planeerimismenetlused läbi viia nn riigi eriplaneeringu
abil (inglise keeles National Designated Spatial Plan, NDSP). Riigi eriplaneering
hõlmab kõiki planeerimistasandeid nii maa- kui ka merealadel. Riigi eriplaneeringu
menetlus sisaldab kavandatava tegevuse alternatiive hõlmava keskkonnamõjude
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strateegilise hindamise läbiviimist. Keskkonnamõjude strateegilise hindamise menetlus
peab sisaldama vähemalt kahte hinnatavat tegevusalternatiivi ja menetlus koosneb
kahest etapist: 1) kavandatava tegevuse asukoha eelvalik ja 2) detailse lahenduse
koostamine. Riigi eriplaneering on kavas saada algatatuks enne 2018. aasta lõppu.

3.5 Eri menetluste ühitamine Soomes ja Eestis
Arendaja on 2018. aasta novembris esitanud keskkonnamõjude hindamise ad hoc –
töörühmale ettepaneku Soome ja Eesti KMH, tegevusloa- ja planeerimismenetluste
ühitamise kohta. Ettepaneku kohaselt püütakse KMH ja planeeringutega seotud
ärakuulamised läbi viia võimalikult üheaegselt. Ühitamise peamised põhimõtted on
näidatud joonistel Joonis 3-5 ja Joonis 3-6). Ajagraafik on esialgne ning seda
täpsustatakse ja kohandatakse menetluste käigus. Eesmärk on ühitada KMH menetlusi
mõlemas riigis, kuid seda mõjutavad ka ametlikud menetlused, mille mõjutamiseks on
võimalused piiratud.

Joonis 3-5. KMH ja loamenetluste ühitamine Soomes ja Eestis.

KMH ja planeerimismenetluste ühitamise peamised põhimõtted Soomes ja Eestis on
esitatud joonisel (Joonis 3-6).
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Joonis 3-6. KMH, tegevuslubade ja planeerimismenetluste ühitamine Soomes ja Eestis.
Joonisel on esitatud ka rööbastranspordi seaduse (Ratalaki) kohaste menetluste ajaline
kokkulangevus planeerimismenetlusega.

3.5.1

Planeerimine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH)
Soomes on Uusimaa maakonnaplaneering 2050 juba ettevalmistamisel, mille käigus
viiakse läbi ka keskkonnamõju strateegiline hindamine (soome k suunnitelmia ja
ohjelmia koskeva ympäristövaikutusten arviointi ehk SOVA). Eesti poolel ei ole
projektiks vajalik planeerimismenetlus veel alanud, mistõttu ei saa Eesti riigi
eriplaneeringu koostamisega seonduvaid rahvusvahelisi konsultatsioone korraldada
samaaegselt Soomes läbiviidava, eespoolviidatud maakonnaplaneeringu menetlusega.
Eesti riigi eriplaneeringu menetluse algus püütakse ajastada võimalikult samasse aega
mõlema riigi KMH menetluse algusega. Soome KSH menetluse aruandeetapi
seisukohtade ja ettepanekute koondamine ja avaliksutamine püütakse läbi viia
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samaaegselt Eesti eriplaneeringu KSH menetluse esimese
esitamisega (alternatiivsete projektipiirkondade valimine).
3.5.2

etapi

arvamuste

KMH menetlus
Teadaanne KMH menetluste algatamise kohta üritatakse avalikustada mõlemas riigis
samaaegselt. Soomes käivitub KMH menetlus KMH programmi koostamise
algatamisest ning Eestis tegevusloa menetluse käivitamisest, mis hõlmab KMH
menetlust.
KMH programmi kaks kuud kestev avalik väljapanek ning avalik arutelu püütakse
samuti viia mõlemas riigis läbi võimalikult ühel ajal. Kuna Eestis on KMH menetlus üks
osa tegevusloa menetlusest, püütakse loa menetlusetappide ametkondlikud
menetlused paigutada mõlemas riigis võimalikult ühele ajale, et ametkondadel oleks
kavandatava tegevuse tegevuslubade ja KMH menetluse protsessi kohta saada samal
tasemel andmed ning loa otsused tehtaks võimalikult lähestikustes ajaperioodides.
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4

TEHNILINE KIRJELDUS
Järgnevalt on kirjeldatud kavandatava tegevuse kaudu rajatava raudteetunneli tehnilisi
andmeid. KMH menetluses vaadeldakse kahte tehnilist lahendust, Finest Bay Area
(VE1a ja VE1b) ja FinEst Link (VE2), mis erinevad üksteisest mh raudteetunneli trassi,
jaamade arvu ja paiknemise ning raudteetunneli tehniliste lahenduste suhtes (tunneli
mõõtmed ja rööpapaaride arv). Ehitamiseks on kavas kasutada peamiselt TBMtehnoloogiat (Tunnel Boring Machine). Järgnevalt esitatud tehniline kirjeldus põhineb
mh FinEst Linki variandi kavandi materjalidel (FinEst Link 2018) ning Finest Bay Area
variandi kavandi.
Kõikide tegevusalternatiivide tehniline projekteerimine on algetapis ja täpsustub töö
käigus. Täpsustunud tehnilised andmed esitatakse keskkonnamõjude hindamise
aruandes.

4.1

Tunneli trassid
VE1a ja VE1b
Finest Bay Area alternatiivide (VE1a ja VE1b) raudteetunnelid ehitatakse kahe
tunnelitoruna Helsingi-Vantaa lennujaamast Otaniemi-Keilaniemi piirkonda ehitatava
jaama (Otakeila) kaudu tehissaarele ja Tallinnamadala või Uusmadala kaudu
Tallinnasse. Raudteetunneli teekond lennujaamast Otaniemisse kulgeb mööda trassi
VE1a või VE1b. Trass VE1a kulgeb lennujaamast Otakeila kaudu tehissaarele. Trass
VE1b on planeeritud lennujaamast Ilmala ja Otakeila kaudu tehissaarele. Trasside
kavandamisel on püütud vältida tihedalt asustatud piirkondi, et maa peale tulevatele
šahtidele oleks lihtsam koht leida. Alternatiivi VE1a puhul on tehissaare asukoht
Hramtsowi madala piirkonnas ning variandi VE1b puhul Ulkomatala alal.
VE2
FinEst Linki variandile (VE2) vastav trass kulgeb lennujaamast Pasila ja Helsingi
kesklinna (pearaudteejaama) kaudu. Selle variandi puhul on kolm tunnelit paralleelselt.
Alternatiivi VE2 tunnelitrassi hooldusühendusena kasutatava tehissaare asukoht on
kavandatud Uppoluoto piirkonda. Variant VE2 ei hõlma asustatud tehissaare rajamist.
Hooldusühendus tuleks Uppoluoto piirkonda, kus olemasolevat laidu vajalikus osas
laiendatakse.

4.1.1 Raudteetunnelid
VE1a ja VE1b
Finest Bay Area alternatiivide raudteetunnelid rajatakse kahe tunnelitoruna
läbimõõduga u 17,4 meetrit (Joonis 4-1). Ühes tunnelis kulgeb vaheseinaga eraldatult
kaks rööpapaari ning nende all asuvad tehnika-, pääste- ja hooldusruumid. Teise
tunnelisse on kavandatud kaubarongide liiklus ning seda kasutatakse ka hooldus- ja
päästetöödeks. Projekteerimisandmed täpsustuvad menetlusprotsessi edenemisel ning
täpsustatud tegevusi ja nendega seotud teavet kirjeldatakse keskkonnamõjude
hindamisaruandes.
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Joonis 4-1. Finest Bay Area -alternatiivide raudteetunneli läbilõige.

VE2
FinEst Linki variandile vastav lahendus koosneb kolmest tunnelitorust, millest kaks on
raudteeliiklusele ning üks pääste- ja hooldustöödeks. Kahe suurema tunneli läbimõõt
on 10 meetrit ja väiksemal keskele paigutuval 8 meetrit (Joonis 4-2).

Joonis 4-2. FinEst Linki alternatiivi raudteetunneli ülevaatejoonis. Allikas: FinEst Link
2018.

4.1.2 Jaamad
VE1a ja VE1b
Finest Bay Area alternatiivide jaamad rajatakse küljel asuva perrooniga ning raudteede
vahel olev sein kulgeb katkematult ka läbi jaamade (Joonis 4-3). Sellisel moel on jaama
pooled üksteisest eraldatud ning võimalik suitsugaaside levimine tõkestatud ja
päästetööd sujuvamad.
Jaamadest saab tõusta maapinnale eskalaatorite ja/või liftide abil. Otaniemis saab
liikuda ka lähedal asuvasse metroojaama, kust on olemas ühendus maapinnale.
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Otakeilasse planeeritud uus jaam paikneb ligikaudu 15–20 meetrit Länsimetro
Keilaniemi jaamast allpool. Ilmalasse kavandatud uus jaam asub praeguse Ilmala
rongijaama tasandist u 50 meetrit allpool.
Lennujaama planeeritud uus jaam paikneb Ringtee (Kehärata) lennujaama
raudteejaama all ning uuest jaamast saab eskalaatorite ja liftide abil liikuda
lennujaama. Lennujaama juurest edasi on kõik trassialternatiivid suunatud ühel moel ja
ka suundumine kaubaterminali on sama.

Joonis 4-3. Finest Bay Area -alternatiivide raudteetunneli jaamaprofiilide ülevaatejoonis.

VE2
FinEst Linki variandi puhul ehitatakse jaamadesse kaubarongide jaoks
möödasõidurööpad. Tunneli hooldustöid tehakse öisel ajal. Kaubavedude rööpad on
eraldatud reisiliikluse rööbastest vaheseinaga.
FinEst Linki variandi puhul paikneb trass Helsingi kesklinna rongijaamas umbes 70
meetri sügavusel ja Pasila jaama juures u 60 meetri sügavusel. Uued jaamad
ühendatakse olemasolevate jaamadega eskalaatorite ja/või liftide abil.
4.1.3

Rööpmelaius
VE1a ja VE1b
Finest Bay Area variandi puhul kasutatakse rööpmelaiusena kas euroopa (1435 mm),
soome (1524 mm) või mõlemaid rööpmelaiusi. Tunnelisüsteemis võivad olla:
·

ühe rööpmelaiusega rööpad,

·

kahe eri rööpmelaiusega rööpad või

·

osa rööbastest (või kõik) kolme rööpaga ehk mõlema rööpmelaiusega rööpad.

VE2
FinEst Linki variandi puhul ehitatakse tunneli rööpad euroopa rööpmelaiusega. Pasila
ja Helsingi-Vantaa lennujaama vahelises tunneliosas on kasutusel mõlemad
rööpmelaiused.
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4.1.4 Päästeohutus
Raudteetunneli ohutusnõuded on määratud Soome Transpordiameti ohutuseeskirjade
ja projektijuhiste alusel ning ohutust sätestavate dokumentide põhjal, milleks on nt
Report by the channel tunnel inter-governmental commission on safety in the channel
tunnel 2009–2015, Gotthard Basetunnel Risk Management During Construction of the
Gotthard Base Tunnel 2003.
VE1a ja VE1b
Finest Bay Area alternatiivide puhul toimub raudteetunnelist evakueerumine allpool
asuva hooldus- ja päästetoru kaudu, millest pääseb teise tunnelitorusse ja vastupidi.
Finest Bay Area variandis on torude vahel ühendustunneleid umbes iga 1 km tagant.
Päästmine on võimalik teise raudteetunneli kaudu. Raudteetunnelid on kogu trassi
ulatuses üksteisest eraldatud, ka jaamades.
Suitsugaaside eemaldamine toimub pikisuunalise tuulutusena piki raudteetunnelit üles
suunatud šahtide vahel. Jaamade mõlemal poolel on suitsugaaside ventileerimist
võimaldavad kanalid. Tööaegne ohutus põhineb kahe tunnelitoru ehitamises ning
nende ühendamises selliselt, et suitsugaaside eraldamine on kogu ulatuses võimalik.
Helsingi läheduses meres asuvale Koirasaarile ehitatakse juurdepääsutunnel ja
hooldusühendus raudteetunnelisse, mis on ehitustööde ajal kasutusel purustatud kivimi
väljavedamiseks ning kasutamise ajal suitsueemalduseks ning võimaliku
evakuatsiooni- ja hooldusteena.
VE2
FinEst Linki alternatiivis toimub päästmine lahendusena „rong aitab rongi“, mille puhul
toimub rikete kõrvaldamine ja reisijate evakueerimine rongide abil. FinEst Linki
alternatiivis toimub päästmine eraldi hooldus- ja päästetunneli kaudu.
Reisijate päästejaamad on vähemalt iga 20 km tagant. Lisaks eelnimetatutele
ehitatakse neli päästejaama merealusele osale. Need jaamad on keskmiselt 450
meetrit pikad ja varustatud iga 50 meetri tagant paigaldatavate perroonidega (Joonis
4-4). Päästejaamades on ühenduskoridorid peatunneli ja hooldustunneli vahel.
Päästesüsteemiga
seonduvad
ka
värske
õhu
kanalid,
valgustus,
kommunikatsiooniseadmed
ning
suitsueemaldus
ja/või
kustutussüsteemid.
Kaubarongid kasutavad samuti eelnevalt nimetatud päästejaamu, kui need ei saa
tunnelist lahkuda.
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Joonis 4-4. Päästejaama ülevaatejoonis. Päästejaamade pikkus on 450 meetrit ning neil
on iga 50 meetri tagant ühenduskoridorid. Allikas: FinEst Link 2018.

Kasutatakse elektriajamiga masinaid ja seadmeid.

4.2
4.2.1

Projekteerimise alused
Raudtee projekteerimine
Raudtee projekteerimine viiakse läbi ELi komisjoni määrustele vastavatele ELi
raudteesüsteemi käsitlevatele koostalitluse tehnilistele kirjeldustele (KTK):
·

1299/2014 taristu KTK

·

1300/2014 juurdepääsuvõimaluste KTK

·

1301/2014 energiavarustuse KTK

·

1302/2014 vedurite ja reisijateveoveeremi KTK

·

1303/2014 ohutuse KTK

·

1304/2014 veerem – müra KTK

·

1305/2014 kaubaveoteenuste telemaatiliste seadmete KTK

·

454/20144 reisijateveoteenuste telemaatiliste rakenduste KTK

·

2016/919 juhtkäskude ja signaalide edastamise KTK

Peale selle järgitakse nii Soome Transpordiameti kui ka Eesti Raudtee tehnilisi
eeskirju, milles on eelnevalt nimetatud määrustele lisaks arvestatud riiklikke erijooni.
Raudtee geomeetria arvestuslik kiirus on 300 km/h. Muud projekteerimise alused
täpsustuvad kavandatud tegevuse arendamise käigus.
4.2.2

TBM-meetodi kirjeldus
Tunneli rajamiseks kasutatakse nii traditsioonilist puurimis-lõhkamise meetodit kui ka
TBM-meetodit (Tunnel Boring Machine).

Copyright © Pöyry Finland Oy

Detsember 2018
55

Finest Bay Area Development Oy
Finest Bay Area – raudteetunnel Soome ja Eesti vahel

TBM-tehnoloogia tähendab täislaiuses puurimist, mille käigus puuritakse tunnel
korraga kogu laiuses valmis. Samas paigaldatakse vajalikud betoonelemendid tunneli
seinte kindlustamiseks ja tihendamiseks.
TBM-meetod on maailmas üsna levinud moondekivimite puhul. Kõvade kivimite
tarbeks välja arendatud masinate kasutamine pidevalt kasvab. Selle meetodi
kasutamise kohta kõvade kristallilise aluspõhja kivimite nagu näiteks graniidi puhul on
kogemusi nt Hiinast, Kanadast, Šveitsist, Norrast ja Rootsist. Nendes riikides läbiviidud
sarnaste projektide puhul on rajatud tunnelite läbimõõt olnud umbes 10–15 meetrit.
Üle 15 m läbimõõduga tunneleid kristallilisse aluskorda TBM-meetodiga teadaolevalt
tehtud ei ole.
TBM-meetodi puhul kasutatakse tunneli puurimiseks suuri täisprofiilmasinaid,
kilpläbinduskombaine (Joonis 4-5, Joonis 4-6). TBM-puurmasinate lõikepead on tehtud
kõvasulamist. Kilpläbinduskombaini esiosas paiknevad kõvasulamist lõiketerad
purustavad kivipinda ja eemaldavad tunnelist purustatud kivimit, mis juhitakse läbi
sõelade ja rennide lintkonveierile. Sadu tonne kaaluv masin surub ja pööritab kümneid
freesrulle sisaldavat lõikepead vastu kivimit ning purustab selle. Tulemuseks on sile
torulaadne tunnel. Tigukonveieri abil juhitakse purustatud kivim lintkonveierile.
Lintkonveier veab purustatud kivimi edasi veokitele või vagunitesse, mis transpordivad
kivipuru tunnelist välja. (Nenonen & Ikävalko 2012, Lach jt 2000)
Olemasolevate TBM-seadmete abil on tunneli rajamise jõudlus 10–70 m ööpäevas,
sõltuvalt aluskorra kivimite omadustest ja tunneli läbimõõdust. Tunneli rajamise
tööjõudlus sõltub lisaks edaspidisest tunnelipuurimisseadmete arengust. Suure
läbimõõduga raudteetunnelis on rajamisjõudlus praeguste seadmete abil eelnevalt
nimetatud maksimumväärtustest kindlasti väiksem. Teisest küljest tuleb arvesse võtta,
et arendamisel on meetodeid ja seadmeid, mille abil on tööde edenemine eelnevalt
nimetatust selgelt kiirem.
Tunneli ehitamine kestab ligikaudsete arvestuste kohaselt kokku 5–9 aastat. Tunneli
ehitamise kestus sõltub peamiselt tunneli puurimise päevasest tööjõudlusest ning
tunneli
puurimistööde
ning
varustuse
ja
seadmete
paigaldustööde
ühitamisvõimalustest. Tunnelit hakatakse ehitama üheaegselt mitmest eri punktist.
TBM-seadmed ehitatakse iga projekti tarbeks eraldi vastavalt konkreetsetele oludele ja
tunneli mõõtmetele.
Täisprofiilpuurimise teel kõvasse aluskorra kivimisse tehtud tunnel on ohutum kui
traditsioonilise puurimis-lõhkamismeetodiga tunnel, sest kivimisse ei teki lõhkamisest
tulenevaid pragusid ning tunneli lakke ja seintele lahtisi kivikamakaid. Puuritud tunnelite
tugevdamisvajadus ning tööaegne vibratsioon, müra ja tuulutamisvajadus on oluliselt
väiksemad kui lõhkamismeetodi puhul.
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Joonis 4-5. Täisprofiilmasin (Robbins TBM) freesib tunnelit USA-s Chicagos. Pildil näha
olevad puurimisseadme lõikepead on avanud ühenduse peatunnelisse, mis on samuti
tehtud TBM-meetodi abil. Allikas: Lach jt. 2000

Joonis 4-6. TBM-tehnoloogial töötava täisprofiil-puurimisseadme põhimõttejoonis.
Allikas: kohandatud allikast [http://www.railsystem.net/tunnel-boring-machine-tbm/].

4.3 Ettevalmistavad tööd
Enne raudteetunneli ehitamist läbi viidavad ettevalmistavad tööd on nt
-

geoloogilised uuringud (mh seismilised uuringud, puurimised)

-

tugialade kavandamine ja ehitamine

-

tehissaarte ning šahtide ehitamine
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4.3.1

-

ehitustööaegse ventilatsioonisüsteemi projekteerimine

-

purustatud kivimite veoteekonna kavandamine

-

ehitustööaegse liikluskorralduse kavandamine

-

lõhkemata lahingumoona ja lõhkematerjali (UXO) likvideerimine meres

-

olemasolevate saarte (sõltuvalt tegevusalternatiivist Koirasaari või Uppoluoto)
ajutiste töösadamate ehitamine

Lõhkekehade likvideerimine
Lõhkekehad (lõhkemata lahingumoon ja lõhkematerjal, UXO) jagunevad tavapärasteks
ja keemilisteks lõhkekehadeks. Lõhkekehasid on uputatud Läänemerre Esimese ja
Teise maailmasõja ajal ning ka pärast seda kuni 1970. aastateni. Raudteetunneli
uuringukoridoris leitavad tuvastamata esemed, nagu nt lõhkekehad ja nende jäänused,
tehakse kindlaks ja likvideeritakse enne raudteetunneli ehitustööde alustamist.
Lõhkekehade kaardistamisi on varem tehtud Balticconnectori ning Nord Streami
gaasijuhtmete projektide puhul. Nord Streami projekti materjale saab sobivates osades
kasutada trasside ristumise piirkonnas. Lisaks tehakse vajalikes osades uusi
kaardistamisi.
Lõhkekehade või nende jäänuste kõrvaldamiseks koostatakse koostöös asjaomaste
riigiasutustega lahingumoona likvideerimise kava. Likvideerimiskava hõlmab selgeid
riskihindamismenetlusi töö tehniliseks läbiviimiseks ning meetmeid meretaimestikule ja
-loomastikule avalduva mõju leevendamiseks. Kasutatavad likvideerimismeetmed on
turvalised, tõendatult heaks kiidetud ning vastavad varasemalt Läänemerel
lahingumoona likvideerimiseks kasutatud meetmetele.
Lõhkemata lahingumoona (miinide) likvideerimine viiakse läbi mitmes järgus, alates
algolukorra kaardistamisest, tõrjeabinõude rakendamisest mõju leevendamiseks
mereelustikule ja lõhkamislaengu paigaldamisest kuni otsese lõhkamise ning
lõppolukorra uurimiseni.
Tegevuse kõigi etappidel edastatakse teavet olukorra kohta asutustele ning piirkonnas
liikuvaid aluseid hoiatatakse, et nad väldiksid tööde toimumise kohta.

4.3.2

Tunneli kaevandamine
Tunneli ehitamisel kasutatakse esialgse plaani kohaselt traditsioonilist puurimislõhkamismeetodit järgmistes lõikudes ja kohtades:
·
·

Koirasaari: kaherealised juurdepääsutunnelid
Olemasolevate töötunnelite kasutamine
- Karhusaari / Koivusaari
- Keilaniemi
- Otaniemi
- Lennujaam/Aviapolis

Peale selle kaevatakse puurimis-lõhkamismeetodil Otakeila jaam ja tööd kestavad u 12
kuud.
Jaama mõlemal poolel rajatakse raudteetunneleid selliselt, et TBMi seadmed oleks
võimalik kokku monteerida. Võimalik on, et puurimis-lõhkamismeetodil kaevatakse
tunnel kuni rannajooneni, kuhu rajatakse TBMi monteerimiskoht Koivusaari töötunneli
kaudu.
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Otakeila jaamast põhja suunas rajatakse raudteetunnel u 500 meetri ulatuses puurimislõhkamismeetodi abil, pärast seda kasutatakse edasi TBM-tehnoloogiat.
Lennujaamas kasutatakse Avaiapolise ja Lennujaama töötunneleid, kust
kaevandatakse töötunnelis jaama. Jaama kaevamine kestab u 12 kuud. Jaamast
rajatakse sellisel moel raudteetunneleid u 200…400 meetrit, pärast seda kasutatakse
edasi TBM-tehnoloogiat.
Lennujaamast u 7 km põhjapoole paigutuvalt kaubaterminali alalt alustatakse TBMpuurimist avatud kaevandist.
Puurimis-lõhkamismeetodil rajatavatel osadel järgitakse piirkonnapõhiselt määratud
vibratsiooni piiranguid. Metroo, Ringtee ja lennujaama mõjutsoonis tuleb lisaks järgida
liiklusest tulenevaid eripiiranguid. Lõhkamistööde tarbeks tehakse keskkonnauuringuid
ja riskianalüüse, milles määratakse kindlaks vibratsiooni suhtes tundlikud objektid ning
sätestatakse vajalikud piirväärtused.
TBM-tehnoloogia abil rajatavate tunneliosade puhul on vibratsioon puurimislõhkamismeetodist oluliselt väiksem.
Uusi šahte on vaja rõhu ühtlustamiseks jaamade mõlemale poolele. Neid rajatakse
hinnanguliselt 4 maismaale ja üks tehissaarele.
Šahtid rajatakse tundlikel aladel tõusupuurimise või süvapuurimise teel selliselt, et
kaevandatud pinnas langeb tunnelisse ja selle laadimine äraveoks toimub seal. Sellisel
juhul piirduvad keskkonnahäiringud peamiselt kaevandamisaegse puurimis- ja
lõhkamisvibratsiooniga ja –müraga ning võimalik, et ka tolmu levikuga. Suitsu
eemaldamine toimub šahti kaudu, kui šaht on valmis kaevatud/puuritud.

4.4 Projekti logistika
Maismaa läheduses transporditakse tunnelitest TBM-seadme tekitatav kivipuru
lintkonveieritega töötunnelite ja šahtide kaudu kas otse praamidele (kui töötunnelid
paigutatakse
ranna
lähedusse)
või
kalluritele. Traditsioonilise puurimislõhkamismeetodi abil tekkivad purustatud kivimid veetakse kallurite abil tunnelist välja.
Võimalik, et on vaja kasutada vaheladustamist eriolukordade puhul. Lõhatud ja
purustatud kivimite vaheladustamise vajadus ja võimalikud asukohad täpsustuvad
tehnilise projekteerimise käigus ja need esitatakse KMH aruandes.
Tunnelite ehitamiseks vajalikud materjalid, nt monteeritavad tarindid, transporditakse
samade lintkonveieritega millega veetakse välja kivimaterjal. Tunneliruumides
minimeeritakse erivedusid nn kummirataste või -rullide abil.
Maismaal kavandatakse veoteed (Otakeila, lennujaam, Pasila, Helsingi
kesklinn/Rautatientori) peamiselt Vuosaari sadamasse Ringteede I ja III kaudu (Kehä I
ja Kehä III). Vajaduse korral uuritakse võimalusi kasutada ka muid pealinnapiirkonna
sadamaid.
Merealal asuva töötunneli ja šahti kaudu välja veetavad purustatud kivimid laaditakse
otse praamidele või kasutatakse saare ehitamiseks (vt punkti 6.6).
Tegevuse logistikas kasutatakse peamiselt juba olemasolevaid töötunneleid, nt
pikendades metroo töötunneleid Espoos. Töötunnelid rajatakse puurimislõhkamismeetodil ja ühe töötunneli rajamine olemasolevast töötunnelist kestab u 4…6
kuud, mille jooksul jõutakse raudteetunnelisse või jaama. Vajaduse korral tehakse
töötunnelid praegusest laiemaks.
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Töötunneleid püütakse teha jaamade (variandist sõltuvalt Lennujaam, Otakeila, Pasila,
Rautatientori) mõlemale poolele ning võimaluse korral ranna lähedusse nt Otakeila
piirkonnas. Olemasolevad hooldustunnelid, läheduses asuvad muud ehitised ning
suuremad teeühendused on näidatud joonistel (Joonis 4-7 – Joonis 4-9).

Joonis 4-7. Olemasolevad Länsimetro hooldustunnelid Tapiola - Koivusaari vahel sinise
joonega. Allikas: Länsimetro Oy 2008.

Copyright © Pöyry Finland Oy

Detsember 2018
60

Finest Bay Area Development Oy
Finest Bay Area – raudteetunnel Soome ja Eesti vahel

Joonis 4-8. Kavandatud hooldustunnelid raudteetunneli alternatiivide VE1a ja VE1b
puhul. Raudteetunneli hooldustunnel ehitatakse haruna olemasolevast Länsimetro
Karhusari hooldustunnelist. Kohandatud allikast: Länsimetro Oy 2008.
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Joonis 4-9. Kavandatud hooldustunnelid raudteetunneli alternatiivide VE1a ja VE1b
puhul. Raudteetunneli hooldustunnel ehitatakse haruna olemasolevatest Lennujaama ja
Ringtee hooldustunnelitest. Kohandatud allikast: Ringtee projektikava aruanne.

FinEst Linki alternatiivi puhul kasutatakse olemasolevaid Helsingi kesklinnapiirkonna ja
Pasila jaama lähiümbruse hooldustunneleid.
Olemasolevat teedevõrku ja liiklustihedust on kirjeldatud punktis 5.1.2.
Merealale Koirasaari, Uppoluoto, Ulkomatala ja Hramtsowi madala lähipiirkonda jääb
mitmeid Soome Transpordiameti hallatavaid laevateid. Olemasolevaid piisava
sügavusega laevateid kasutatakse kivimaterjali transportimiseks ning vajaduse korral
luuakse uusi laevateid tehissaartele ja Koirasaarile ehitatavatest tööaegsetest
sadamatest ühendumaks juba toimivate laevateedega. Olemasolevad laevateed on
kirjeldatud punktis 5.1.2.
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4.5 Raudtee ehitamine
Raudtee ehitatakse betoonplaadile jäiga konstruktsioonina. Suuremas tunnelis on kaks
üksteisest vaheseinaga eraldatud rööpapaari ja väiksemas tunnelis üks rööpapaar.
Rongide elektritoide on kavandatud statsionaarse kontaktliini (toiterööpa) abil.
Raudtee ehitatakse, paigaldades rööpad ning vajalikud elektri- ja turvaseadmed
tunnelisse rajatud alusele.

4.6 Purustatud kivimite kasutamine
Purustatud kivimeid ja lõhatud kivimeid on kavas kasutada näiteks tehissaarte
ehitamiseks. Maismaal asuvatele olemasolevatele hooldustunnelitele lisaks on kavas
kasutada töötunneli ehitamiseks Helsingist 10 km edelas asuvat Koirasaarit. Koirasaari
on umbes 250 m pikk asustamata kaljusaar. Saarele ehitatakse sadam ja kaevatakse
juurdepääsutunnel
tegeliku
raudteetunneli
suunas.
Koirasaarist
algava
juurdepääsutunneli pikkus on sõltuvalt trassist 1–2 km.
Saarele rajatav sadam võimaldab juurdepääsutunnelitest veetava kivimaterjali laadida
praamile, millega see transporditakse tehissaare ehituspiirkonda. Sadama ehitamine
nõuab veealade täitmist ning võimalikult ka veealuseid kaevamisi ja süvendamisi.
Süvendamise vajadus ja süvendatavate masside maht sõltub merepõhja pehme
settekihi paksusest ning valitud ehitamisviisist (kas saab kasutada vaiamist).
Ehitamisetapi järel jäävad Koirasaari juurdepääsutunnel ja sadam alaliseks
hooldusühenduseks raudteetunneliga. Koirasaari tunneleid saab vajaduse korral
kasutada ka töö- ja kasutusaegseks suitsugaaside eemaldamiseks.
Tunnelite ehitamise käigus tekib suures mahus, kokku ligikaudu 70–80 miljonit m3
purustatud kivimeid, millest suurem osa leiab kasutust uue saare ehitamisel.
Purustatud kivimite muud kasutuskohad on Tallinna-poolsele merealale paigutuv,
tunneli hooldustegevusele keskenduv saar, kavandatava tegevuse raames rajatava
taristuga seotud täiteobjektid ning võimalikud kavandatava tegevusega mitte seotud
ehitusprojektid.
Kivimaterjali on võimalik peale täiendavat töötlemist kasutada
erinevates taristuprojektides, nt tee-ehituses teede aluse pinna täitematerjaliks.
Töötunnelid tehakse puurimis-lõhkamismeetodil kahesuunalisena, mis juhul on
ristlõikeks 90 m2. Ühe töötunneli pikkus maismaal on ligikaudu 500 meetrit, töötunnelite
kaevandatav maht u 200 000 m3 ning saare töötunneli kaevandatav maht u 150 000
m3.
Jaamad rajatakse küljel asuva perrooniga ning ühendusteedel liigutakse eskalaatorite
ja liftide/treppide kaudu. Jaama ruumala on ligikaudu 150 000 m3. Jaamadest rajatakse
lisaks puurimis-lõhkamismeetodi abil TBM-seadmetele algustunnelid.
Raudteetunneleid (ristlõige 240 m2 + 80 m2) rajatakse puurimis-lõhkamismeetodil
ligikaudu 1,8 km, mis tekitab kivimaterjali 580 000 m3.
Puurimis-lõhkamismeetodil kaevandatav maht on kokku (koos töötunnelite ja
jaamadega) umbes 1 500 000 m3.
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4.7 Tehissaar
4.7.1

Tehissaare asukoha eeluuring
Projekti alternatiividele VE1a ja VE1b vastav tehissaar paigutub Soome
territoriaalvetesse umbes 15–20 km kaugusele Helsingist ning sõltuvalt trassivariandist
kas Hramtsowi madalale või Ulkomatala madalale. Alternatiivis VE2 on tehissaare
planeeritud asukohaks Uppoluoto laid/madalik. Alternatiivile VE2 vastav tehissaare
asukoht on valitud projekti FinEst Link eskiisprojekti käigus.
Projekti KMH menetlusele eelnenud eeluuringu etapp 2018. aasta kevadel sisaldas
tehissaare optimaalse asukoha valimise protsessi seoses projekti alternatiividega VE1a
ja VE1b. Alternatiivide VE1a ja VE1b puhul püüti leida madalikke, mille vee sügavus on
keskmiselt üle 10 meetri. Eeluuringus käsitleti olemasoleva materjali alusel
Kirkkonummi, Espoo ja Helsingi avamere piirkondade loodusväärtusi ning kalapüügi
seisukohast olulisi objekte juuresoleval joonisel piiritletud alal (Joonis 4-10). Peale selle
kaardistati merelinnustikku ja merelinnustikule olulisi alasid.

Joonis 4-10. Finest Bay Area trassialternatiivide (VE1a ja VE1b) eeluuringu ala on
näidatud punase katkendliku joonega. Sinise ringiga on näidatud Uppoluoto asukoht,
mis on FinEst Linki trassialternatiivi (VE2) hooldusühenduse saare asukoht.

Eeluuringu eesmärk oli püüda minimeerida projekti keskkonnamõjusid ja mõjusid
kalapüügile, ehk siis teisisõnu otsida tehissaarele selline asukoht, kus on võimalikult
vähe olulisi loodusväärtusi, kaasa arvatud kalade kudemispiirkondi.
Projekti tehnilisi piiranguid (raudtee geomeetria, mis ei luba suuri pööranguid, ning
tehissaare võimalikud ehitamisviisid) arvestades olid kavandatava tegevuse
seisukohast põhimõtteliselt sobivad objektid lisaks Uppoluotole ka muud maksimaalselt
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u 20 meetri sügavused avamerealad, mis asuvad teljel Kirkonummi mereala kõige
idapoolsemad osad, Espoo mereala ning Helsingi mereala, v.a kõige idapoolsem
piirkond. Espoo mereala osas tuleb välistada Natura 2000 ala (Kirkonummi saarestik),
sest Natura alale ei tohi tehissaart paigutada.
Soome lõunaranniku ja selle lähedase mereala liigirikkus ja sellega ka mitmekesisus
vähenevad märgatavalt, kui liikuda üle 10 meetri sügavusse vette. Sellisel juhul on
kavandatava tegevuse mõjud nt söödavat rannakarpi (mis elab kavandatava tegevuse
alal peamiselt alla 10 m sügavusel) toiduks kasutavatele merelindudele ja kaladele
oluliselt väiksemad, kui paigutades tehissaare alla 10 m sügavusse vette või
veepinnale ulatuva laiu piirkonda.
Kui tehissaar paigutada mere elupaikadele elutähtsa madala asemel sügavamasse
vette, luuakse elupaikade hävitamise asemel potentsiaalselt uusi tehislikke elupaiku
kõrgendike ja karide näol ja parandatakse avamere morfoloogilist mitmekesisust.
Tehiskarid on tehniliselt teostatavad ja nende kohta on väga häid kogemusi näiteks
Taani merealadelt.
Eeluuringu käigus vaadeldi olemasolevaid ruumiandmeid muuhulgas Soome
keskkonnaametkondade
avalikest
ruumiaandmete
teenustest,
Soome
Keskkonnainsituudi SYKE andmebaasidest, Soome Liigiinfokeskuse (Suomen
Lajitietokeskus) portaalidest, Helsingi linnalt, BirdLife Soome ja Helsingi
ornitoloogiaühingu väljaannetest, kutselise kalapüügi ja vesiviljeluse ruumilise
planeerimise kavadest ning muude piirkonnas tehtud uuringute põhjal (varasemad
KMH menetlused ja loataotlused). Materjali on vastavalt vajadusele täpsustatud
eksperte küsitledes.
Vaadeldud kohaandmete materjalid on olnud näiteks VELMU-programmi (veealuse
merelooduse mitmekesisuse inventeerimiskava) materjalid, piirkondlikud veealused
biotoopide inventeerimised, andmed kalade kudemis- ja toitumispiirkondade kohta ning
kalapüügi andmed, olulised hüljeste karvavahetuse piirkonnad, madalad, Natura 2000
alad ja muud looduskaitsealad ning maakondlikult, riiklikult ja rahvusvaheliselt tähtsad
linnualad.
Linnustiku puhul oli oluline tuvastada ennekõike auli, haha, krüüsli ja muude
kaitsealuste veelinnuliikide olulised toitumiskohad (madalad) ning otsida kirjandusest
või muudest olemasolevatest materjalidest teavet populatsioonide kohta. Linnustiku
kohta tehti 2018. aasta kevadel, suvel ja sügisel lisaks maastikukaardistusi
linnuloendustena.
Kalastiku puhul oli oluline selgitada välja avamerepiirkonna olulisemad kalade
kudemis- ja toitumispiirkonnad ning kutselise kalapüügi seisukohast peamised alad.
Eeluuringute alusel valiti KMH menetluses Finest Bay Area alternatiivide osas
vaadeldavaks kaks võimalikku tehissaare asukohta: Ulkomatala ja Hramtsowi madal.
4.7.2

Tehissaare ehitamine
VE1a ja VE1b
Kui keskmine vee sügavus on ligikaudu 15 meetrit, on purustatud kivimitest ehitatava
saare pindala minimaalselt 1 km2 ja maksimaalselt u 2–3 km2. Tervik hakkab
koosnema peasaarest ning väiksematest madaliku- ja laiualadest, mis valmimisel
toetavad veelooduse ja linnustiku elutingimusi. Saare rannaalad kujundatakse järgides
keskkonnasõbraliku rannaehituse põhimõtteid ning eesmärk on suurendada
mitmekesisust muidu viljatus avamerevööndis. Keskkonnasõbraliku, looduslähedase
rannaehituse põhimõtete kohaselt tuleb ranna katmisel kasutada peamiselt varieeruva
suurusega looduslikke kive või looduslikele kividele lähedasi materjale, mis
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võimaldavad mitmeaastaste põhjaelustiku liikide populatsioonide tekkimist. Kivikattega
pind peab olema piisavalt sile ning vertikaalseid järske seinu tuleb vältida. Saare
rannavööndi osas on oluline, et laevasõidu ja virgestuskasutuse eesmärgil planeeritud
konstruktsioonidele lisaks (süvasadamad, rannapromenaadid, ujumisrannad)
kavandataks saarte loodusele iseloomulikke struktuure, nagu nt vahelduva kujuga
neemed ja varjatud lahesopid.
Vaadeldavate alade vee sügavus on hetkel peamiselt 5–20 meetrit. Merepõhja
pinnaseks on peamiselt savi ja moreen. Enne saare ehitamist eemaldatakse saare
asukohast pehmeid põhjasetteid ja savi hinnanguliselt kokku 2–5 miljonit m3, mis
ladestatakse mujale Soome territoriaalvetesse, kasutades vastavalt võimalustele ära
olemasolevaid ladestamispiirkondi. Süvendamine ja setete paigaldamine nõuavad
veeseadusele vastavat luba. Saarele tulevad ehitised võivad eeldada ka kaevandamist
nt sadamabasseini rajamiseks. Kaevandamismaht on hinnanguliselt maksimaalselt
sadu tuhandeid kuupmeetreid.
Pärast süvendamist veetakse avanevate põhjaluukidega praamide (Split hopper barge
SHB) abil alale ja ladestatakse sinna maismaalt toodud, tunneli puurimistöödel
tekkinud kivimaterjali või transporditakse seda hooldustunneli kaudu ka mujalt trassi
piirkonnast. Sellisel moel põhja täites saab veesügavust vähendada kogu alal 3…5
meetrini.
Kopp-bageriga ehk põhjasüvendajaga kuhjatakse merre ladestatud kivimaterjal
veepinnast kõrgemale saareks sellises ulatuses, et sellel saab tööd alustada. Saarelt
saab saart veelgi laiendada ekskavaatoriga, tõstes rannale vette ladestatud
kivimaterjali. Sellise masina tööulatus on 40…60 meetrit.
Esimesel etapil on suurem osa purustatud kivimitest jämedam puurimislõhkamistehnoloogia kasutamisest tekkiv materjal, mida püütakse kasutada saare
erosioonikaitseks ning filterkihina, mis vähendab peenema fraktsiooniga, TBMtehnoloogia kasutamisel tekkiva kivimaterjali poolt põhjustatud vee hägususe
suurenemist ehitustööde ajal.
Tunneli püstšahti ehitamiseks tehakse saarele veekindel kaevand, mis on toestatud
puurvaiseinaga.
Vaiad
puuritakse
suruõhumeetodi
abil
täitekihist
läbi
aluspõhjakivimisse. Valmis veetihedast kaevandist eemaldatakse purustatud kivimid
ning püstšaht rajatakse kaevandi põhjast alla tunneli tulevasse asukohta.
Põhiosa tunneli rajamisest toimub täisprofiilpuuri (TBM) abil, mille kasutamisel tekkiv
kivimaterjal on peenema fraktsiooniga ja sarnaneb rohkem killustikule. Peenema
fraktsiooniga kivimaterjal ei ole veeala täitmiseks kõige sobivam, sest lainete tekitatav
erosioon kulutab seda tõhusalt ning selline kivimaterjal ei kinnitu põhjale sama hästi kui
suurema fraktsiooniga materjal. Seepärast püütakse ka ehitusaegse rannajoone
põhiosa ehitada jämedamast puurimis-lõhkamistehnoloogia kasutamisest tekkinud
materjalist. Ehitamise ajal „sööb“ lainete tekitatav erosioon rannajoont seal, kus
kasutatakse peenema fraktsiooniga kivimaterjali. Kui saar on täidetud oma lõpliku
ulatuseni, rajatakse lõplik erosioonikaitse kivimaterjalist suurusega 0,6–1,2 m.
Suurema lainetuse suunas kasutatakse erosioonikaitsena tõenäoliselt lõhatud
kivimitest rajatud kivipuistet. Saare teatud osades saab kasutada ka konstruktsioonilisi
lahendusi, nt raudbetoon-või teraskonstruktsioonist kaldakindlustusi.
Saare kõrgustasemetes ja rannakonstruktsioonides võetakse arvesse tulevast
merepinna tõusu ja lainetust. Meretäite üldtasandina kasutatakse praegusel etapil +3,0
(N2000). Saare rannad on järsud, mis vähendab lainete sumbumist nende randa
jõudmisel.
Soome lahel Helsingi esisel merealal mõõdeti 15.11.2001 edelatuulega tormi ajal 5,2
meetrini küündiv oluline lainekõrgus, millisel juhul võis kõrgeim üksik laine olla
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ligikaudu 9 meetrit kõrge (oluline lainekõrgus on võrdne 1/3 kõrgeimate lainete
keskmise kõrgusega ja ligikaudu ½ maksimaalsest lainekõrgusest). Ulkomatala ja
Hramtsowi madala piirkonnas võivad nii ida- kui ka läänetuul tekitada väga kõrgeid
laineid, kuid eelnevalt nimetatust kõrgemaks ei saa need Soome lahe pikliku ja kitsa
kuju tõttu kasvada. Aastal 2012 tormi Antti ajal mõõdeti idatuulte puhul Helsingi
läheduses uuesti oluliseks lainekõrguseks 5,2 meetrit.
Tehissaare ümber kavandatakse vajaduse korral lainemurdjad. Ranna ja lainemurdjate
väliskatte puhul arvestatakse profiilide ja materjalide osas seda, et need peavad olema
sobivaks elukeskkonnaks Läänemere iseloomulikele kõvale pinnale kinnituvatele
taime- ja loomaliikidele.
Süvendamise ja täitmise ajal püütakse võimaluse korral tööobjektide ümber
paigaldatavate kaitsekonstruktsioonide abil takistada vee läbipaistvuse vähenemist, kui
läbipaistvuse vähenemine põhjustab olulist kahju. Kõnealustesse oludesse sobiv
kaitsekardin oleks siiski väga massiivne ja nõuaks lisaks pidevat hooldamist.
Alternatiivne võimalus oleks mullikardina kasutamine, mis toimib ka raskemates
mereoludes, kuid selle probleemiks on muutlik töökindlus. Tööpiirkondi on samaaegselt
vaid saare teatud osas, seepärast ei ole otstarbekas kogu tehissaare välisserva heljumi
levikut tõkestavate konstruktsioonidega korraga piirata.
Vajadusel on võimalik puurvaiseinu rajada ka otse praamilt, enne väikese töösaare
ehitamist. Sellisel juhul oleks meres alguses teraskonstruktsioonist sulundseinaga
piiratud ala, mille seest hakataks kaevandama šahti ja ehitama konstruktsiooni ümber
tehissaart.
Saare rajamise eeltööde abil tagatakse selle asjakohane kasutamine tulevikus.
Eeltööde meetmed määratakse tulevase kasutalusel. Kui täitepinnasele tuleb hooneid,
saab täidet tihendada dünaamilise süvatihendamise ja staatilise koormamise abil.
Pärast seda on võimalik ehitada madalamaid korrushooneid pinnasele toetuvana ja
kõrgemaid puurvaiadele toestatult.
VE2
Kavandatava tegevuse alternatiivi VE2 puhul ehitatakse tehissaar praeguse Uppoluoto
piirkonda. Saare pindala on selgelt väiksem kui alternatiivide VE1a ja VE1b puhul.
Alternatiivi VE2 puhul toimib tehissaar peamiselt alalise hooldusühendusena ja selle
peale ei ehitata eluhooneid. Saarele ehitatakse väike sadam, mis on mõeldud ehitamisja kasutusaegseteks hooldustöödeks. Saare rannaala kaitstakse erosiooni vastu
jämedama lõhatud kivimaterjaliga nagu alternatiivide VE1a ja VE1b puhul. Alternatiivi
VE2 puhul ei saa kaevandamisest ja puurimisest tekkivat kivimaterjali täielikult saare
konstruktsioonides ära kasutada, seepärast veetakse ülejäänud kivimaterjal mujale ja
kasutatakse ehitustöödel.

4.8 Ehitusaegsed jäätmed
Selgelt suurem osa tunneli rajamisest toimub TBM-seadmete abil, mis töötavad
elektriliselt ning lõhuvad kivimit mehaaniliselt, tänu millele ei teki ka lokaalset saastet
ega jäätmeid. Puurimisel saadakse peene fraktsiooniga purustatud kivim, mida saab
kasutada erinevatel ehitusobjektidel.
Tunneli tugevdamisel tekib torkreetbetooni jäätmeid. Selle sattumist keskkonda ja
merre välditakse tehniliste ja projekteeritud lahendustega. TBM-tunneli saab tugevdada
kas torkreetbetooni, valubetooni või betoonelementidega. Ühendustunnelid
tugevdatakse torkreetbetooniga.
Tavapärane puurimis-lõhkamismeetod tekitab peamiselt lokaalselt masinate heitgaase,
süütenöörijäätmeid
ning
lõhkeainejääke,
mis
suurendavad
keskkonna
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lämmastikukoormust. Mereala täitmistöödel võib täidetava ala ümber rajada ujuvpoomi,
mis väldib hulpivate jäätmete edasi liikumist ning võimaldab süütenöörid ja muu
veepeal hõljuva prahi kokku koguda.
TBM-seadmed ehitatakse käesoleva projekti tarbeks ja neid hiljem muude projektide
puhul ei kasutata. Pärast tunnelite puurimist jäetakse TBM-seadmed ilmselt tunnelisse
selleks eraldi rajatavatesse tunneli osadesse.

4.9

Ristumised muu taristuga
Raudteetunneli trassid ristuvad mitmete maa- ja merekaablite, veetorustike,
kanalisatsioonitrasside ning kahe Nord Streami gaasijuhtmega. Taristute ristumiskohad
määratakse täpsemalt tehnilise projekteerimise käigus ning täpsemad andmed
esitatakse KMH aruandes. Valdav osa praegu kasutusel olevatest kaablitest ja
muudest kommunikatsioonidest on kasutusel andmeside otstarbel.
Raudteetunnel asub ligikaudu 60–200 meetri sügavusel, mis tähendab, et ristumine
toimub selgelt olemasolevatest taristutest allpool. Seega ei teki praegustele taristutele
ka olulisi muudatusi või häireid. Kõigi ristuvate taristute omanikega sõlmitakse
lepingud, milles määratakse kindlaks ristumistega seonduvad kohustused ja asjaõigus.

4.10

Kasutuselevõtt
Kavandatava tegevuse puhul kasutatakse tehniliste süsteemide rajamisel osaüksusi
või lõike, mida saab testida ja paigaldada eraldi osadena ning tunnelisse paigaldamisel
lõpuks üheks tervikuks liita. Sellised osad on erinevad ohutus- ja juhtimissüsteemid,
mis tagavad tunneli töökorra ja ohutu kasutamise algusest peale.
Kasutuselevõtt toimub etapiviisiliselt osade valmimisele vastavas järjekorras ohutust
kontrollivate asutuste juhtimise ning nende esitatud ettekirjutuste alusel.
Süsteemide ja seadmete testimine toimub etapiviisiliselt ja osaliselt. Lõpus viiakse läbi
süsteemide ühitamine ja lõplik testimine.

4.11

Võrdlusprojektid
Euroopas teostatud sama tüüpi raudteetunneli projekt on 57 kilomeetri pikkune
Gothard-Base tunnel Šveitsi ja Itaalia vahel, mis avati kasutamiseks aastal 2016.
Alpide alt kulgeva tunneli ehitamist alustati esimeste püstšahtide rajamisest 1999.
aasta veebruaris ning tunnel võeti kommertskasutusse 11.12.2016. Tunneli paiknemine
Alpi mäemassiivide all tähendas ehitamist suure mäerõhu all. TBM-tehnoloogial
põhinevat puurimist alustati 2003. aastal. Kahest tunnelist esimene sai valmis aastal
2007 ja teine 2011.

4.12

Kasutusaeg
Tunneli kasutusaeg on ehituskonstruktsioonide osas 100 aastat. Tehnilised süsteemid
rajatakse selliselt, et neid oleks võimalikult lihtne uuendada. Kui tunneli tehniline
kasutusaeg on lõppenud, saab seda kasutada riikidevahelise taristute ühendusteena
ning võimalik, et ka maakütte otstarbel.
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5

KESKKONNA HETKESEISUND

5.1

Transport

5.1.1

Praegune ühistranspordisüsteem
Helsingi piirkonna praegune rööbastranspordisüsteem koosneb pearaudteest (Päärata,
Tampere suund), rannaraudteest (Rantarata, Turu suund), otseraudteest (Oikorata,
Lahti suund), Vantaankoski raudteest ning seda ja põhiraudteed ühendavast Ringteest
(Kehärata, Tikkurila–Vantaankoski suund (Joonis 5-1). Raudtee haldamise eest
vastutab Transpordiamet ja ronge opereerib VR-yhtymä Oy. Reisirongiliiklus koosneb
lähi- ja kaugrongidest. Helsingi ja Espoo piirkonnas kulgeb lisaks metroo, mille
lõppjaamadeks on Helsingis Idakeskus ja Mellunmäki ning Espoos Matinkylä.
Trammiliiklus on kasutusel Helsingis ja Pasila piirkonnas. Metroo ja trammide
opereerimisega tegeleb HKL (Helsingi linna transpordiettevõte).
Helsingi
piirkonna
liikluskorralduskava
(HLJ
(Helsingin
seudun
liikennejärjestelmäsuunnitelma ehk HLJ) koostamise eest vastutab HSL (Helsingi
Piirkonna Transpordiliit). HSL planeerib ja korraldab oma tegevusalal ühistransporti
ning arendab selle tegevuseeldusi, hangib bussi-, trammi-, metroo-, praami- ja
lähirongiliikluse teenused, kinnitab ühistranspordi tariifid ja piletisüsteemi ning piletite
hinnad, vastutab ühistranspordi turunduse ja reisijate teavitamise eest ning korraldab
piletite müüki ja vastutab sõidupiletite kontrollimise eest. (HSL 2018)
HSL korraldab ühistranspordi teenused liikmeks olevate omavalitsuste piirkonnas.
Liikmeks olevad omavalitsused on Helsingi, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kerava,
Kirkkonummi ja Sipoo ning 2018. alguses liitunud Siuntio ja Tuusula. (HSL 2018) HSL
on viimastel aastatel tugevasti panustanud põhiliinide või põhivõrgu arendamisse, et
tõsta ühistranspordi atraktiivsust ja lihtsustada selle kasutamist. Põhivõrgu aluseks on
raske rööbastranspordi võrgustik ehk lähirongid ja metroo, mida täiendavad
põhibussiliinid.
Kaugtranspordi seisukohast on olulisemad rööbastranspordi jaamad Helsingi, Pasila,
Tikkurila ja Leppävaara. Pikamaa bussiliinide peamised keskused on Helsingi Kamppi
bussijaam ning Helsingi-Vantaa lennujaam. Parklaid on rajatud peamiselt raske
rööbastranspordi jaamade juurde. (Helsingin seudun liikenne 2015)
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Joonis 5-1. Pealinnapiirkonna ühistranspordi põhivõrk aastal 2016. Väljavõte Helsingi
piirkonna liikluse ühistranspordi strateegiast 2015 (Helsingin seudun liikenne 2014).

5.1.2

Praegune teedevõrk
Teeühendused
Maanteetransport (kaubavedu ja inimeste liikumine) Lennujaamast põhimaanteedele
toimub Lentoasemantie, Terminaalitie, Ilmakehätie, Tietotie, Junkersintie ning
Kiitoradantie kaudu. Lentoasemantie ja Tietotie suubuvad Lennujaamast lõuna suunas
Tikkurilantiele. Lentoasemantielt on lõunas ühendus Kehä III-le. Junkersintielt on idas
ühendus Tuusulanväyläle. Kiitoradantielt on ühendus Kehä III-le.
Transpordimahud on näidatud joonisel (Joonis 5-2). Terminaalitie 2017. aasta
keskmine ööpäevane liikluskoormus oli 21 682 sõidukit, millest 537 moodustasid
raskesõidukid (2,5%). Ilmakehätie 2017. aasta keskmine ööpäevane liikluskoormus oli
16 528 sõidukit, millest 502 moodustasid raskesõidukid (3%). Junkersintie 2017. aasta
keskmine ööpäevane liikluskoormus oli 17 383 sõidukit, millest 605 moodustasid
raskesõidukid (3%). Kiitoradantie 2017. aasta keskmine ööpäevane liikluskoormus oli
7933 sõidukit, millest 313 moodustasid raskesõidukid (3,9%). Tuusulanväylä 2017.
aasta keskmine ööpäevane liikluskoormus oli Kehä III ühendusest põhjapool 53 375
sõidukit, millest 1722 moodustasid raskesõidukid (3,2%). Kehä III 2017. aasta
keskmine ööpäevane liikluskoormus oli Tuusulanväylä ühendusest läänepool 92 910
sõidukit, millest 7929 moodustasid raskesõidukid (8,5%).
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Joonis 5-2. Liikluskoormus 2017. aastal Lennujaamale kõige lähematel teedel. Andmed
on esitatud nende teede kohta, mille osas on statistikat saada. KVL = aasta keskmine
ööpäevane liiklus, KVLRAS = raskeveokite KVL. Allikas: Transpordiamet 2018.

Maanteetransport Otaniemi piirkonnas kulgeb Länsiväylä, Karhunsaarentie ning Kehä I
kaudu.
Transpordimahud on näidatud joonisel (Joonis 5-3). Länsiväylä 2017. aasta keskmine
ööpäevane liikluskoormus oli 63 497 sõidukit, millest 4017 moodustasid raskesõidukid
(6%). Länsiväylä Otaniemi läänepoolel oli 2017. aasta keskmine ööpäevane
liikluskoormus 48 770 sõidukit, millest 1423 moodustasid raskesõidukid (2,9%).
Karhusaarentie 2017. aasta keskmine ööpäevane liikluskoormus oli 32 244 sõidukit,
millest 2558 moodustasid raskesõidukid (8%). Kehä I 2017. aasta keskmine
ööpäevane liikluskoormus oli 26 978 sõidukit, millest 1536 moodustasid raskesõidukid
(3%).
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Joonis 5-3. Liikluskoormus 2017. aastal Otaniemile kõige lähematel teedel. Andmed on
esitatud nende teede kohta, mille osas on statistikat saada. KVL = aasta keskmine
ööpäevane liiklus, KVLRAS = raskeveokite KVL. Allikas: Transpordiameti 2018.

Raudteeühendused
Lennujaama lähim raudteeühendus on Kehärata (Ringtee), mis kulgeb Lennujaama all
tunnelis umbes 40 meetri sügavusel. Lennujaama piirkonda jäävad peatused on
Aviapolis ja Lennujaam.
Mereteed
Merealale Koirasaari, Uppoluoto, Ulkomatala ja Hramtsowi madaliku lähipiirkonda jääb
mitmeid Soome Transpordiameti ja Helsingi Sadama hallatavaid laevateid. Koirasaari
põhjapoolel, vähemalt 500 meetri kaugusel kulgeb 10,5-meetrine Transpordiameti
hallatav laevatee (reg-nr 4193/1042/2014). Koirasaari idapoolel, vähemalt 3 km
kaugusel kulgeb 10,8-meetrine Helsingi Läänesadama laevatee (reg-nr
506/1042/2012). See lõppeb Helsingi Läänesadamas Jätkäsaari ees. Läänesadama
laevatee kulgeb ka Uppoluoto ja Ulkomatala idapoolel. Ulkomatala lõunaküljel, kõige
lähemal 500 meetri kaugusel kulgeb 9,6-meetrine Helsingi reisilaevaliikluse otsetee
(reg-nr 115/76/2000), mis on liigitatud VL1 kommertsmeresõidu 1. klassi laevateeks.
Tee liitub Helsingi Läänesadama laevateega. Ulkomatala ja Hramtsowi madala vahel
paikneb
9,6-meetrine
Transpordiameti
hallatav
laevatee
(reg-nr
LIVI/999/06.02.02/2015), mis lõppeb Läänesadamas. Hramtsowi madala idapoolel,
umbes 7 km kaugusel kulgeb 11-meetrine Transpordiameti hallatav laevatee (reg-nr
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3233/1042/2011), mis lõppeb Vuosaari sadamas. Merepiirkonna
kavandatava tegevuse ala ümbruses on näidatud joonisel (Joonis 5-4).

laevateed

Joonis 5-4. Merepiirkonna laevateed ning suuremad sadamad kavandatava tegevuse
piirkonnas.

Soome lahel sõidab igal aastal suurel arvul aluseid. Kavandatava tegevusega seoses
ehitatavate
tehissaarte
alternatiivsete
asukohtade
lähipiirkonnas
paikneb
regulaarliiklusega laevateid kõige lähemal 500 m kaugusel. Suurem osa Soome lahe
kommertsliiklusest järgib liikluseraldusskeemi (Traffic Separation Scheme, TSS).
Soome lahe mereliiklust kontrollivad mereliikluskeskused Helsingis, Tallinnas ja
Peterburis ühe osana Soome lahe laevaliikluse teabesüsteemist (GOFREP). Kõik
alused, mille kogumahutavus (gross tonnage, GT) on üle 300, peavad süsteemi
järgima.
AISi süsteemi (Automatic Identification System) andmeid analüüsides saab Soome
lahel toimuva laevaliikluse kohta detailsemat teavet. AISi süsteemi kasutatakse
teabevahetuseks aluste vahel ning aluste ja maismaa vahel. AISi süsteemi abil on
laevadel näha teiste laevade asukohad, marsruudid, kiirused ning kokkupõrke riskid.
Rahvusvaheline Mereorganisatsioon (IMO) otsustas, et 2004. aasta lõpuks tuleb kõik
laevad kogumahutavusega üle 300 varustada AISi süsteemi A-klassi saatjatega.
Erandiks on siinkohal vaid sõjalaevad, milledelt süsteemi kasutamist ei nõuta. AISi
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süsteemi täiesti vabatahtlikud B-klassi saatjad on viimastel aastatel levinud
väiksematel laevadel (alla 300 GT). (Ramboll 2013)
Laevaliikluse tihedust lähematel laevateedel uuritakse ning täpsemad andmed
esitatakse KMH aruandes. Juuresolevana on esitatud näitena Balticconnectori
maagaasitrassi projekti käigus 2013. aastal koostatud 2012. aasta andmetel põhinev
kaart Soome lahest (Joonis 5-5) (Ramboll 2013).
Kollase värviga tähistatud piirkonnas on madal laevade liiklustihedus, rohelisega
märgitud aladel on liiklustihedus aastas üle 1500. Jooniselt on näha, et suurem osa
laevaliiklusest järgib Soome lahele tulles ja seal lahkudes liikluseraldusskeemi.
Laevaliiklus on tihe ka Inkoo ja Paldiski vahele kavandatud Balticconnectori
gaasijuhtme trassist ida pool Helsingi ja Tallinna vahel. Nimetatud tiheda
laevaliiklusega alale Tallinna ja Helsingi vahel paigutuvad ka käesoleva projekti osana
kavandatud tehissaared.

Joonis 5-5. Laevaliikluse tiheduse joonis Soome lahel. Modelleerimine on läbi viidud
Balticconnectori maagaasitrassi KMH menetluse käigus. Joonisel on näidatud
Balticconnectori gaasijuhtme trass. Kavandatava raudteetunneli trass asub u 30 km
idapool. Allikaks AISi süsteemi andmed aastast 2012. Allikas: Ramboll 2013

5.1.3

Praegune nõudlus transpordi järele
Piirkonna viimane transpordiuuring valmis 2012. aastal. Liikuvusuuringu 2018
tulemuste aruanne avaldatakse 2019. aasta jooksul.
2012. aasta liikuvusuuringu kohaselt tehakse Helsingi piirkonnas kõigist reisidest 41%
sõiduautoga, 24% ühistranspordiga, 8% jalgrattaga, 25% jalgsi ja 2% mingil muul moel.
Sõiduautode ja ühistranspordi osas on näha suurt piirkondlikku erinevust. Jalgsi või
jalgrattaga läbitud vahemaade osakaal varieerus piirkonniti väga vähe.
Helsingi piirkonnas tehtud ühistranspordi- ja sõiduautoreisidest tehti 54 protsenti
ühistranspordiga; Espoos, Kauniainenis ja Vantaas oli sama protsent napp kolmandik;
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raudtee ääres asuvates KUUMA-omavalitsustes (10 ümbritsevat omavalitsust) 18
protsenti ja muudes KUUMA-omavalitsustes 11 protsenti. (HSL 2013)
Riikliku reisiliikluse uuringu läbiviimise eest vastutab Transpordiamet ja see tehakse
umbes iga kuue aasta tagant. Kõige uuem uuring viidi läbi aastal 2016. Säästlike
liikumisviiside kasutamine on kõige levinum pealinnapiirkonnas. Selliste liikumisviiside
osakaal kogu Soome reiside pikkusest moodustab 27% ja reiside arvust 54%.
Ühistranspordi kasutamine on rohkem kui kaks korda suurem teistest suurematest
linnadest. Ühistranspordi osakaal pealinnapiirkonna elanike sisereisidest on nii reiside
arvu kui ka pikkuse osas ligikaudu 20%. (Transpordiamet 2018)
5.1.4

Transpordisüsteemi arengukavad
Helsingi piirkonna maakasutuse, asustuse ja transpordi arengukava MAL 2019
koostamine käib ja see peab valmima 2019. aasta kevadel. MAL 2019 on regionaalne
kava, milles kirjeldatakse, kuidas tuleks piirkonda arendada aastatel 2019–2050. Kava
koostamisel osalevad Helsingi piirkonna omavalitsused, riik ja HSL. Eesmärk on
koostada üks ühine kava, milles transpordi osa moodustab seadusjärgne
transpordisüsteemi kava. Kava alusel koostatakse omavalitsuste ja riigi vahel järgmise
nelja-aastase perioodi 2019–2022 MAL-leping. (HSL 2017)
Helsingi piirkonna neliteist omavalitsust kiitsid heaks piirkonna maakasutuse, asustuse
ja transpordi arengukava MAL 2019 ettevalmistamist suunavad lähtekohad ja eeskirjad
koostööalasel koosolekul 24.4.2018. Kava eesmärk on muuta Helsingi piirkond vähese
saastega, atraktiivseks, elujõuliseks ja kõrge heaoluga alaks. MAL 2019 planeerimise
aluseks oleva sihttaseme puhul tuleb transpordist tekkivat saastet Helsingi piirkonnas
2005. aasta tasemelt aasta 2030 tasemeni vähendada vähemalt 50 protsenti. Tööjõu
kättesaadavust soovitakse aastaks 2030 praegusega võrreldes parandada vähemalt
10%. Eesmärgiks on ka, et piirkondade erinevused aastaks 2030 praegusega
võrreldes väheneks ning sotsiaalne kihistumine praegusega võrreldes 2030. aastaks ei
kasvaks. (Helsingi 2018)
Varem koostatud piirkonna transpordisüsteemiga seonduvad üldtasandi arengukavad
on: Helsingi piirkonna liikluskorralduskava HLJ 2015 ning omavalitsuste eraldiseisvad
arengukavad,
Helsingi
liikuvuse
arendamise
programm
2015,
Helsingi
raudteeliiklusvõrgu uuring 2015, Espoo transpordivõrgu arenguprogramm 2016 ning
Vantaa transpordipoliitilne programm 2016.
HLJ 2015 alusel ajavahemikus 2016–2025 teostatavad transpordiprojektid hõlmavad
ühistranspordi osas projekte Raide-Jokeri, Pisararata, Läänemetroo pikendus,
linnaraudtee Leppävaara–Espoo ja Pasila-Riihimäki raudteelõigu renoveerimise I
etapp. Maanteeliikluse projektide puhul on põhikohal radiaalmaanteede
renoveerimisprojektid Kehä III – Kehä I Turunväyläl, Vihdintiel, Hämeenlinnanväyläl,
Tuusulanväyläl ja Lahdenväyläl. Ajavahemikus 2026–2040 läbi viidavad kavandatud
ühistranspordi projektid on metroo Mellunmäki-Majvik, Laajasalo raudteeühendus,
Kehärata uued jaamad, lennujaama raudtee, Kerava-Nikkilä raudtee ja Pasila–
Riihimäki raudteelõigu renoveerimise 2. etapp. Maanteetranspordi projektidest on
endiselt olulisemad radiaaltrasside renoveerimine ning Kesk-Uusimaa logistilised
ühendusvajadused. Kava kinnitamise järel on vähemalt Laajasalo raudteeühenduse
rajamine Helsingi 2016 tehtud otsuse alusel varasemaks muudetud. (HSL 2015)
Helsingi–Tallinna tunnel on osana maakondade koostatud Lõuna-Soome
arengukoridoride analüüsist tunnistatud reisiliikluse ja regionaalmajanduse,
kaubatranspordi
ja
maakasutuse
profileerimise
vaatenurgast
oluliseks
rahvusvaheliseks reisi- ja kaubatranspordi põhiühenduseks (Lõuna-Soome
arengukoridorid). Tunnel on ka Helsingi piirkonna transpordisüsteemi kavas 2015
toodud esile ühe regionaalse transpordisüsteemi arendamisega seonduva avatud
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teemana, mis seonduks
sõlmpunktidega. (HSL 2015)

mõlemas

otsas

praeguse

ühistranspordisüsteemi

Joonis 5-6. Väljavõte Uusimaa Liidu ettepanekust: põhivõrgukoridori rahvusvaheline ja
maakondade koostöö linnade ja piirkondade vahel, Merja Vikman-Kanerva 19.4.2018.
(Uusimaa Liit 2018)

Espoo transpordivõrgu arengukava aastast 2016 täiendab Helsingi piirkonna
liikluskorralduskava ehk HLJ (Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma) Espoo
oma projektide osas ning täpsustab 2014. aastal koostatud Espoo transpordivõrkude
visiooni tegevuste aja, kulude ja mõjude suhtes. Kava kohaselt moodustavad Espoo
ühistranspordi põhiosa lühemas perspektiivis Länsimetro Kivenlahtisse, Rantarata
Espoo linnaraudteega täiendatult ning Raide-Jokeri. Ühistranspordi projektidest 2020.
aastaks alustatavateks pakutakse Raide-Jokerit ning ning põhibussiliinide
soodustussüsteeme. Pikemas perspektiivis arendatakse kiirtrammiteid Espoo keskuse,
Matinkylä, Tapiola ja Leppävaara vahel. 2050. aastaks on planeeritud
metroojaamadele ümberistumiseks parkimiskohti Otaniemisse 350 kohta ja
Keilaniemisse 150 kohta. (Espoo linn 2017, Espoo linn 2016)
Helsingi liikumise arenguprogramm on vaheastmeks strateegiliste programmide ja
üldplaneeringu kavandamise ning transpordiplaneerimise tegevuse juhtimise vahel.
Arenguprogramm konkretiseerib omas osas Helsingi piirkonna transpordisüsteemi
kavas (HLJ) kokku lepitud piirkonna transpordisüsteemi arengusihte. Liikumise
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arenguprogrammis on määratud Helsingi transpordisüsteemile kaheksa eesmärki.
Eesmärgid põhinevad eelnevalt nimetatud strateegilistel lähtekohtadel ning need on
jagatud kolmeks valdkonnaks: sujuv argipäev, elujõulisus ja ressursitõhusus.
Maakasutuse arengupilti teenindav ja transpordivõrgu strateegilist planeerimist juhtiv
Helsingi raudteetranspordivõrgu uuring (RAVELI2) on koostatud aastal 2015. Uuringus
peeti kõige kulutõhusamaks variandiks maapealse trammivõrgu arendamisel põhinevat
varianti, mille võiks ellu viia etapiviisiliselt. (Helsingi linn 2014, Helsingi linn 2015)
Vantaa transpordipoliitiline programm (VALO) on koostatud samuti Helsingi piirkonna
transpordisüsteemi kava alusel. Eesmärke on lisaks seatud linna strateegiaprogrammi
2013–2016 ja muude strateegiliste programmide ja regionaalsete kavade alusel.
Vantaa eesmärk transpordisüsteemi seisukohast on hallata piirkondlikke keskusi, mille
vahel on toimiv ühistranspordisüsteem. Linna hinnangul moodustab transpordist suure
osa rööbastransport. Erinevate liikumisviiside valimisel on Vantaa eesmärgid
muuhulgas tihe ja tõhus maakasutus, linna elujõulisuse ja konkurentsivõime
edendamine ning keskkonnakahjude vähendamine. Vantaas koostatakse Raide-Jokeri
3 üldplaneeringut. Peale selle analüüsitakse ka muid trammiteid. Üldplaneeringu
käigus uuritakse näiteks trammiühendust Jumbost Tammisto kaudu Helsingi suunas
ning Pakkalast läänesuunas Myyrmäele suunduvat liini. Ollakse valmis ka praeguse
põhiliini 560 rööbastega varustamiseks. (Vantaa linn 2016, Vantaa linn 2018)
Uusimaa Liit on koostamas uut terviklikku maakonnaplaneeringut (Uusimaa
üldplaneering 2050). Sellega seoses on viidud läbi Lõuna-Soome transpordivõrgu
logistikauuring (Uusimaa Liit 2017a). Logistikauuringu käigus on tulnud esile edasiste
uuringute tegemise vajadust. Need on seotud vajadusega uurida nt Helsingi – Tallinna
tunneli mõju kaubatranspordile ja töökohtadele transpordikoridorides. Helsingi
piirkonnast ja piirkonda suunduvad arengukoridorid määrati osana Uusimaa
struktuurimudelite projektist.
Koridoride moodustatavad varasemast laiemad
funktsionaalsed tervikud moodustavad varasemast konkurentsivõimelisemaid piirkondi
rahvusvahelistel turgudel. Koridoride kaudu saavad linnad ja regioonid laiendada oma
perspektiivi üle omavalitsuse ja maakonna piiride. Suured linnad ja piisavalt tugevad
maakonnakeskused on arengukoridoride sõlmpunktideks. Tööjõu liikumine, edasitagasi sõitmine ning ettevõtete ja teiste organisatsioonide (eriti õppe- ja
teadusasutuste) vahelised võrgustikud ja ühised huvid tulevad üha selgemini esile.
(Uusimaa Liit 2017b)
Helsingi-Vantaa lennujaama tähtsust ja mõjusid on vaadeldud Uusimaa Liidu poolt
aastal 2017. Helsingi-Vantaa lennujaam omab olulist tähtsust Uusimaa ja kogu Soome
majanduselu ja konkurentsivõime suhtes. See on ka Soomes kasutusel ainsa
rahvusvahelises mõõtkavas lennujaamana. Seepärast tuleb Helsingi piirkonna ja selle
omavalitsuste maakasutuse puhul tagada, et lennujaama pika perspektiivi
arendamiseeldused oleks head. Põhiraudtee võimekus on prognooside kohaselt 2040.
aastaks täitumas. Lentorata raudtee võimaldab kaugliikluse rongide juhtimist
põhiraudteelt eraldi raudteele. Lentorata raudtee võimaldab samas riiklikku otsest
rongiühendust Helsingi-Vantaa lennuväljale. Helsingist saab Lentorata kaudu läbi
Pasila rajada sujuva rongiühenduse lennuväljale. (Uusimaa Liit 2017c)
Helsingi piirkonna MAL 2019 hindamisprogrammi kavandis tõuseb 2017. aasta lõpus
esitatud seisukohtade ja arvamuste põhjal mõjude hindamisel esile transpordisüsteemi
osakaal. Seisukohtades ja arvamustes on tõstetud esile ka reisi- ja kaubaliikluse
rahvusvaheliste ja riiklike ühenduste toimivust ning Helsingi piirkonna ühendamist
Soome muude olulisemate piirkondadega. Kava eesmärgina esitletakse regionaalset
transpordisüsteemi, mis suudab võtta vastu eesmärkidele vastavas mahus sõitjaid.
Peale selle tuleb kavas MAL 2019 arvestada Helsingi-Vantaa lennujaama toimivust,
seda ka logistika ja tööstuse seisukohast. Lennujaama kättesaadavust tuleb arendada
ühendusi mitmekesistades. Rongiühendusi tuleks ühtse töölkäimispiirkonna loomiseks
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kiirendada ka maakonnast laiemal tasandil. MAL-i eesmärkidega seotud
seiskohavõttude alusel on koostatud dokument „Head rahvusvahelised ühendused“.
(Helsingi piirkonna transport 2017, MAL 2019, KMH seisukohad ja arvamused)
5.1.5

FinEst Link
Kavandatud tegevus on seotud varasema projektiga FinEst Link, mille puhul uuriti
Helsingi ja Tallinna vahelise tunneli rajamise võimalusi.
FinEst Linki projekti arvestuste alusel reisiks tunnelis igal aastal 13 miljonit inimest ja
neile lisaks veel laevaga 11 miljonit. Ka kaubavedude maht prognoositakse oluliselt
kasvavat. FinEst Linki projekti suhtes tehtud arvestuste alusel liiguks 2050. aastal nii
tunneli kaudu kui ka praamidel mõlemas suunas 4,2 miljonit tonni kaupu aastas ehk
kokku 8,4 miljonit tonni. 2017. aastal moodustas mere kaudu veetavate kaupade maht
u 3,8 miljonit tonni (2 miljonit tonni Soomest ja 1,8 miljonit tonni Eestist). (FinEst Link
Feasibility study 2018)
Reisiliikluse ja kaubavedude suhtes prognoositakse seega järgmise kolmekümne aasta
jooksul kahe- või isegi kolmekordset kasvu (Joonis 5-7). Reisijate arvu prognoosid
põhinevad kiire kasvuga maakasutuse stsenaariumidel, mis tuleneb tunneli mõjudest.
Arvestustes ei ole võetud arvesse nõudluse varieerumist, vaid hinnang põhines
lineaarsel kasvul. Ka tunneliprojekti teostumise korral laevaliiklus Helsingi ja Tallinna
vahel samuti areneb ja sellegi reisijate arv kasvab. Osa laevareisijatest hakkab siiski
kasutama tunnelit, hinnanguliselt 3,5 miljonit inimest aastas, tänu millele väljuks
prognoosi kohaselt igapäevaseid praame kolme võrra vähem. (FinEst Link Feasibility
study 2018)

Joonis 5-7. Tunneli- ja praamiliikluse kasutajate arvu muutus aastatel 2015–2050 seoses
raudteetunneli rajamisega. Väljavõte aruandest Finest Link Feasibility Study (FinEst Link
Feasibility study 2018)

FinEst Linki projekti KSH käigus pakuti raudteetunnelile trassi, mis saaks alguse
Helsingi-Vantaa lennujaama põhjapoolelt ja lõppeks Eestis Ülemiste piirkonnas, kuhu
lisaks olemasolevale lennujaamale on kavas rajada ka Poola suunduva Rail Baltic
raudteeliini jaam. FinEst Linki trassi vahejaamad Soome poolel oleksid Pasila, Helsingi
pearaudteejaam ja Uppoluoto.
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5.1.6

TEN-T võrgustik (Trans-European transport network)
Euroopa Liidu eesmärk on ühendada üksteisega eri piirkondade transpordivõrgud (nn
TEN-T võrgustik ehk Trans-European transport network). Soomes kuulub põhivõrku
Rail Baltica, ehk siis transpordikoridor Helsingist Tallinnasse ja Baltimaade kaudu
Varssavisse.
Soome asub TEN-T põhivõrgukoridori ristteel: Skandinaavia-Vahemeri ja PõhjameriLäänemeri. Soome põhiraudtee kuulub põhivõrku, kuid ei ole praegusel hetkel
põhivõrgukoridori osa, mis on ELi rahastamise eeldus. Uusimaa Liit on regionaalse
poolena koostöös Soome ja rahvusvaheliste partneritega arendamas põhivõrgukoridori
laiendust (nn Bothnian Extension). Helsingi-Tallinna tunneliprojekt oleks teostumise
korral osa ELis aktsepteeritavast TEN-T transpordivõrgust ning Põhjamere-Läänemere
suunaline transpordikoridor. (Uusimaa Liit 2017, ALLI2050 transpordi kaardid)

Joonis 5-8. Väljavõte Uusimaa Liidu ettepanekust: põhivõrgukoridori rahvusvaheline ja
maakondade koostöö linnade ja piirkondade vahel, Merja Vikman-Kanerva 19.4.2018.
(Uusimaa Liit 2018)
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Joonis 5-9. Väljavõte Uusimaa Liidu ettepanekust: põhivõrgukoridori rahvusvaheline ja
maakondade koostöö linnade ja piirkondade vahel, Merja Vikman-Kanerva 19.4.2018.
(Uusimaa Liit 2018)

5.1.7

Transpordimahud Helsingi ja Tallinna vahel
Kogu üksikisikute poolt tehtud reiside arv kokku oli Helsingi-Tallinna suunal 2017.
aastal 9 miljonit. Helsingi–Tallinna liini praamiliiklus on väga kiiresti kasvanud, aastast
1995 isegi kuni 10% aastas. Uusimaa Liidu hinnangul oleks linnu ühendaval tunnelil
oluline mõju piirkonna integreerimisele kaksiklinnaks (Uusimaa Liit 2016). Kõigist
ühendustee reisidest tehakse laevaga ligikaudu 97%. Ka sõiduautoga laeva abil üle
lahe liikumine on Helsingi ja Tallinna vahel 2000. aastate algusest peale oluliselt
kasvanud. Praegusel ajal on 15% kõigist reisidest kaasas ka auto. (FinEst Linki projekt
2018)
Praegusel ajal sõidavad Helsingi–Tallinna liinil peamiselt kolme erineva laevafirma
alused, mis veavad nii reisijaid kui ka kaupu. Tegemist on nn ro-ro -laevadega. Iga
päev on Helsingist maksimaalselt 14 väljumist. Neile lisaks kasutatakse liinil kiirlaevu,
mis väljuvad suvisel ajal maksimaalselt 9 korda päevas. Reisimisel on näha selge
sesoonne kõikumine. Suvisel ajal, aga ka nädalalõppudel, tehakse reise rohkem.
Lisaks on kõikumisi ka päevaste väljumiste populaarsuses. (FinEst Link Feasibility
study 2018)
Üle 60% reisidest teevad soomlased. Eestlaste osakaal moodustab vaid 16% ja
ülejäänud on teiste riikide kodanikud. Kõige rohkem tehakse reise Soomest Eestisse
lõõgastumise ja sisseostude tegemise eesmärgil, Eestist Soome tehtavad reisid
jagunevad ühtlasemalt näiteks puhkusereiside, tööle ja tagasi sõitmiste, õppimise ning
sugulaste ja tuttavate külastamise vahel. Eestist käib Soomes tööl kokku ligikaudu
60 000 inimest. Võrdluseks võib tuua, et Turu, Tampere, Lahti ja Hamina suunalt
Helsingis tööl käijate arv on peaaegu 90 000. (FinEst Linki projekt 2018)
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Joonis 5-10. Väljavõte Ulla Tapanineni ettekandest Helsingi-Tallinna tunneli kohta
10.3.2016. (FinEst Linki projekt 2018)

Ka kaubavedude maht on Helsingi ja Tallinna vahel 1990. aastate keskpaigast ühtlaselt
kasvanud, moodustades 2015. aastal üle 300 000 veoki aastas.
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Helsingi sadam on investeerinud uude Jätkäsaari reisiterminali, mis teenindab
tulevastel aastatel peamiselt praamiliiklust Tallinnasse. Jätkäsaari asub Helsingi
kesklinna läheduses, nagu ka muud Tallinna liinide reisiterminalid Lõunasadam ja
Katajanokka.
Sõiduaeg Helsingi ja Tallinna vahel on kiire ühendusega umbes 1 tund ja 40 minutit
ning tavalise autopraamiga ligikaudu 2 tundi. Sellele lisaks tuleb arvestada võimalik
ooteaeg sadamas. Praamiliikluse ajagraafikud ei ole FinEst Linki projekti käigus läbi
viidud hinnangu alusel praegu tööreisideks optimaalsed. Praamiliikluse kasvu
prognoositakse ka tulevikus, mis tekitab survet transpordivõrgule sadamate läheduses.
Finest Linki projekti lõpparuandes leitakse, et kuigi transpordi kahjulikke mõjusid ka
erinevate vahendite abil vähendatakse, moodustab kasvav reisijate arv ilmselt siiski
olulise probleemi nii Helsingile kui ka Tallinnale. (FinEst Link Feasibility study 2018)
Poolast Varssavist on Tallinnasse hinnanguliselt 2025. aastal valmimas uus raudteeliin.
Soome ja Eesti vaheline raudteetunnel liituks selle Rail Baltica raudteejaamaga
Ülemiste jaamas Tallinnas. Sõiduaeg Tallinnast Varssavisse saab olema u neli tundi.
Rail Balticat hakatakse kasutatama ka kaubavedudeks.
5.1.8

Sadamate ja lennujaama kaubatransport
Lõuna-Soome maanteedel veeti ajavahemikus 2012–2014 kaupu kokku ligikaudu 46,6
miljonit tonni aastas, mis peaaegu kolmandik kõigist Soome maanteevedudest.
Transporditrassidest on kõige elavam Helsingi–Tampere suund. Uusimaa maakonna
piirkonnas oli aastatel 2012–2014 sinna saabuvaid või sealt väljuvaid kaubavedusid 912 miljonit tonni aastas. Põhiosa moodustas maakonna sees toimuv kaubaliiklus, mis
hõlmas 2014. aastal 42,5 miljonit tonni. Kaubavedude kogumaht on aastatel 2014 ja
2015 vähenenud. Kogutranspordimahule on arvestatud juurde Helsingi-Vantaa
lennujaama kaudu liikunud veosed (2015. aastal u 162 000 tonni). (Uusimaa Liit 2017)
Soome raudteevõrgus veeti 2015. aastal ligikaudu 33,4 miljonit tonni kaupa, millest
siseriiklikud veod moodustasid 20,7 miljonit tonni ja välismaa veod 12,7 miljonit tonni.
Uusimaa Liidu logistikauuringu kohaselt veetakse kogu raudteevõrgu alal kõige rohkem
kaupu Kouvolast itta jääval raudteelõigul. Helsingi piirkonna raudteevõrgus veeti 2015.
aastal kaupu Vuosaari sadamasse 1 678 000 tonni ja Pasilasse 536 000 tonni aastas.
(Uusimaa Liit 2017)
Kõigist vaadeldud transporditrassidest on vedusid Uusimaa sadamatesse olnud kokku
5,79 miljonit tonni. Kokku veeti aastatel 2012–2015 Uusimaa sadamate kaudu kaupu
35,3–37,5 miljonit tonni aastas. Helsingi sadama impordi- ja ekspordivedudest
suurema osa moodustab tükk-kaup. Helsingi ja Tallinna vaheliste merevedude osas on
pisut suurem osa ekspordil. Meretranspordi maht oli 2015. aastal eelmiste aastatega
võrreldes kasvuteel. Merevedudest moodustasid eksport- ja importveod kokku 3,6
miljonit tonni. (Uusimaa Liit 2017)
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Joonis 5-11. Helsingi sadamate rasketranspordi paigutumine. Väljavõte Helsingi sadama
avaldatud kaardilt. (Helsingi sadam 2018)

5.1.9

Transpordi kasvuprognoosid
Reisiliikluse kasvu prognoositakse aastast 2012 aastani 2030 ligikaudu 24% ja aastaks
2050 umbes 34%. Raudteetranspordi kasvuks on ajavahemikus 2012–2030
ennustatud kokku 34% ja ajavahemikus 2012–2050 kuni 67%. Lähirongiliikluse
kasvuprognoos aastaks 2030 on 37% ja aastaks 2050 kuni 70%. Aastal 2014 tehtud
prognoos vastab Transpordiameti 2011. aastal tehtud üldhinnangule. Soomesisene
lennuliiklus arvatakse kasvavat rahvastiku kasvu prognoosi kohaselt. Aastaks 2050
arvatakse Helsingi piirkonna elanikkond kasvavat ligikaudu 600 000 elaniku võrra, mis
teeb piirkonna elanike arvuks kokku peaaegu 2 miljonit. Elanike arvu kasv on sellisel
juhul u 33% (350 000) ning töökohtade arv suureneks 46% (200 000). (Transpordiamet
2014, Vantaa linn 2016 ja Espoo linn 2014)
Prognooside kohaselt kasvab Soomesisene kaubatransport aastaks 2030 kuni 11% ja
aastaks 2050 isegi 29% (Transpordiamet 2014). Uusimaa Liidu logistikauuringu alusel
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prognoositakse kaubatranspordi maanteevedude kasvu enim Helsingi–Kotka, Helsingi–
Lahti–Kouvola ning Helsingi–Tampere suunal. Rasketranspordi kasvu prognoositakse
Uusimaa maakonnas aastaks 2030 ligikaudu 8,9% ning aastaks 2050 kuni 18%
(Transpordiamet 2014). Ka raudteevedude osas hinnatakse üldprognoosi kohaselt
tulevat kasvu ja seda kõige rohkem Helsingi–Tampere, Helsingi–Pori ja Helsingi–Turu
suunal. Helsingi ja Tallinna vaheliste laevaga tehtavate kaubavedude kasvu
arvestatakse nii üld- kui ka mõõduka prognoosi puhul. (Uusimaa Liit 2017)
FinEst Linki projekti eeluuringu käigus prognoositi transpordi kasvu eriti neis
piirkondades, mis on seotud muutustega (nt jaamad). Sellele lisaks võib projektist
tuleneda kumulatiivseid mõjusid. (FinEst Link Feasibility study 2018)

5.2

Inimeste tervis, elutingimused ja rahulolu ning elualad ja materiaalne
vara

5.2.1

Rahvastik ja asustus
Soome Statistikakeskuse rahvastiku struktuuri statistika kohaselt oli Uusimaa elanike
arv 2017. aasta lõpus 1 655 624, sellest Helsingis 643 272, Espoos 279 044 ja
Vantaas 223 027 elanikku. 2017. aasta jooksul kasvas rahvaarv Uusimaal Soome
maakondadest kõige rohkem ehk 17 331 inimese võrra, mis vastab kasvule 1,1%.
Omavalitsuste tasandil kasvas rahvaarv kõige enam Helsingis, 8091 (1,3%), Espoos
4461 (1,6%) ja Vantaas 3686 (1,7%). (Statistikakeskus 2018)
Soomes elas 2017. aasta lõpus alaliselt 373 325 emakeelelt võõrkeelset inimest.
Võõrkeelsete inimeste suuruselt teise rühma moodustasid eestlased 49 590 inimesega.
Maakondadest oli võõrkeelsete elanike arv 2017. aasta lõpus kõige kõrgem Uusimaal,
13% rahvastikust. Võõrkeelse elanikkonna osakaal pealinnapiirkonna rahvastiku
kasvust moodustas 2017. aastal kaks kolmandikku. (Statistikakeskus 2018)
Kõikide trassialternatiivide (VE1a, VE1b ja VE2) lõppjaamaks on Helsingi-Vantaa
lennujaamast põhjapoole jääv kaubaterminal ja reisiliikluse osas Helsingi-Vantaa
lennujaam. Alternatiivide VE1a ja VE1b puhul tuleb maismaale jaam praeguse
Keilaniemi ja Otaniemi tegevusi ühendava Otakeila piirkonda ja lisaks on alternatiivi
VE1b järgi kavas rajada jaam Ilmalasse (Finnpolis) Pasilast põhjas. Alternatiivi VE2
puhul on lisaks kaubaterminalile ja lennujaamale kavandatud jaamad Pasilasse ja
Rautatietorile.
Lennujaama paigutub Vantaa lennujaama alale, kus 2017. aasta lõpus oli üheksa
elanikku. Lennujaam moodustab osa Aviapolise suurpiirkonnast (Ylästö, Viinikkala,
Tammisto, Pakkala, Veromies, Lentokenttä), kus oli 2017/2018 aastavahetusel 19 143
elanikku. (Vantaa, 2018) Otaniemist ja Keilaniemist moodustuva Otaniemi
suurpiirkonna elanike arv oli 2017. aasta lõpus 3732, millest põhiosa moodustavad
noored täiskasvanud (Espoo, 2018). 2017. aasta lõpus oli Pasilas kokku 9377 elanikku,
kellest 133 elas raudtee läheduses Kesk-Pasilas. Ilmala elanike arvu ei ole praegusel
juhul Pasila suurpiirkonna elanike arvust eristatud. Helsingi pearaudteejaam paikneb
Kluuvi linnaosas, kus oli 2017. aasta lõpus 641 elanikku. (Helsingi 2018)
Keilaniemi või Helsingi-Vantaa lennujaama läheduses ei ole koole. Vantaa
lennujaamale lähimad koolid asuvad Aviapolise suurpiirkonnas Pakkalas ja Veromäkis.
Lennujaama läheduses ei ole ka lasteaedu, kuid Pakkalas ja Veromäkis on mitmeid
lasteaedu lennujaamast u 2,5–3 kilomeetri kaugusel. Keilaniemile lähimad lasteaiad
asuvad Tapiolas ja Keilaniemi äripiirkonnas 650 meetri kaugusel jaamast.
Pearaudteejaamale lähimad koolid on Kaisaniemi algkool ja Kruunuhaka põhikool.
Lasteaedadest asuvad selle jaama läheduses näiteks Lintukoto, Wilhola ja Kaisaniemi.
Kesklinnas paiknevad ka paljud muud koolid ja lasteaiad. Pasilas asub Suur-Helsingi
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koguduse kristlik kool ja Sophie Mannerheimi kool. Piirkonnas on mitmeid lasteaedu,
lähimad jäävad Pasila jaamast u 350 meetri kaugusele. Jaamade lähipiirkonnas ei ole
polikliinikuid. Pasilas tegutseb Aurora haigla. (palvelukartta.hel.fi)
Asustus ja tundlikud objektid kavandatavate jaamade läheduses on näidatud allolevatel
joonistel (Joonis 5-12 kuni Joonis 5-16).

Joonis 5-12. Asustus ja tundlikud objektid kavandatud jaamade läheduses: Lennujaam.
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Joonis 5-13. Asustus ja tundlikud objektid kavandatud jaamade läheduses: Otakeila.
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Joonis 5-14. Asustus ja tundlikud objektid kavandatud jaamade läheduses: Pasila.
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Joonis 5-15. Asustus ja tundlikud objektid kavandatud jaamade läheduses: Ilmala.
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Joonis 5-16. Asustus ja tundlikud objektid kavandatud jaamade läheduses: Helsingi
kesklinn.

Ehitusfaasi tunneliavade ja kivimaterjali veoteekondade paiknemine on esitatud punktis
4.4.
5.2.2

Tööhõive ja ettevõtlus
Pealinnapiirkond on Soome suurim ja rahvusvahelisim äripiirkond. Piirkonna
ettevõtlusstruktuur on peamiselt teeninduskeskne. Kaubanduse ja teiste
teenindusalade osakaal on selgelt suurem kui kogu riigis tervikuna ning 2017. aasta
lõpus oli 62% töökohtadest neil tegevusladel. Avalike teenuste osakaal töökohtadest
on siiski mõnevõrra väiksem kui riigis tervikuna ehk 26% töökohtadest. 12%
töökohtadest on seotud töötlemisega ning algtootmise osakaal tegevusalade
struktuuris on olematu. Piirkonna ettevõtlus on spetsialiseerunud IT-alale,
hulgikaubandusele ja logistikale ning ärielu ja finantsala teenustele. Ettevõtlusstruktuuri
seisukohast olulisim tegevusala on meditsiini- ja sotsiaalteenused ning sellega üsna
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samas suurusjärgus on kutsealane, teadus- ja tehniline
jaekaubandus ning IT- ja kommunikatsiooniala. (Salorinne 2018)

tegevus, hulgi- ja

2017. aasta lõpus oli Helsingis 426 500 töökohta ja pealinnapiirkonnas kokku 636 800
ja pealinnapiirkonnas oli töökohti kokku 779 000 (Salorinne, 2018). Uusimaa Töö- ja
ettevõtlusbüroo (TE-keskuse) piirkonnas oli 2018. aasta aprillis 72 237 töötut tööotsijat,
mis vastab 8,5%-le tööjõulisest elanikkonnast. Vabu töökohti oli 17 304. Espoo
töötusprotsent oli 2017. aasta lõpus 9,3%, Helsingis 11,2% ja Vantaas 10,6%.
Helsingis on tööjõudu puudu ennekõike teeninduses ja müügitööl, koristusalal,
ehituses, äri ja juhtimise spetsialistide alal, transpordis ning hooldusteenuste ja
tervishoiu alal. (Töö- ja majandusministeerium 2018)
Helsingis on palju tegevusalasid, millel antakse palju tööd ka välismaa taustaga
tööjõule. 2014. aastal olid äriruumide ja asutuste koristajatest ning bussi- ja
trammijuhtidest peaaegu pooled välismaalased. Toitlustusasutuste juhtidest,
koristusettevõtete juhtidest ja ehitajatest oli välismaalase taustaga üle kolmandiku.
(www.elinkeinothelsingissa.fi) Kõige rohkem tuleb ajutist tööjõudu Soome Eestist.
Soomes töötas 2012. aastal ligikaudu 30 000 inimest, kelle alaline elukohariik oli Eesti.
Eestlastest võõrtööjõu reisidest 40% tehti Helsingisse ja kaks kolmandikku
pealinnapiirkonda (Helsingi, Espoo, Vantaa, Kauniainen). (Statistikakeskus 2018)
Eestis sündinud isikud töötasid kõige enam haldus- ja tugiteenuste alal ning ehitusel.
Tegevusalad on sooliselt erinevad. 2015. aastal Soomes töötavatest Eesti taustaga
meestest töötas ligikaudu 40% ehitusalal, kuid naisi oli sel alal vaid 3%.
(www.elinkeinothelsingissa.fi)
Trassialternatiivide reisiliikluse lõppjaam mandril paigutub Helsingi-Vantaa lennujaama
lähedusse Vantaa lennuvälja linnaosa Aviapolise suurpiirkonda. Piirkonnas on
lennujaamahoone ning lennuliiklusega seotud lennurajad, hooldushooned ja tehnikud,
kaitsevööndid, kaubajaamad, logistikateenused ning parklad. Lennuvälja linnaosa on
Vantaa suurim töökohtade koondumise koht. 2015. aasta lõpus oli töökohti 6773.
Lennujaama läheduses on Kehärata raudteejaama ning bussiliikluse terminal.
Lennujaamas asuvad poed, pangad, restoranid ja kohvikud, lisaks kuuluvad
pakutavate teenuste hulka konverentsikeskus, koosolekuruumid ja hotellid. Ka
Veromies on oma tegevuses keskendunud peamiselt majanduselule ning selles on
tööstus-, äri- ja laohooneid. Töökohti on piirkonnas 9200 ja neist 40% kaubanduse alal.
Pakkalas oli 2013. aastal 7500 töökohta Kehä III ja Tuusulanväylä ümbruses. Põhiosa
töökohtadest on kaubandusalal. Piirkonda paigutub ka kaubanduskeskus Jumbo,
ajaviitekeskus Flamingo, mitmeid hotelle ning toiduainetetööstuse ja autondusala
ettevõtteid. Viinikkala on praegu laialdane töökohti pakkuv piirkond, kus on peamiseks
tegevusalaks logistika ning piirkonnas paikneb sellega seonduvaid suuri laohooneid.
Piirkonnas on mõnevõrra ka tööstusettevõtteid ja ärihooneid. 2013. aastal oli
Viinikkalas peaaegu 4600 töökohta. Viinikkala läheduses Ylästö põhjaosas asub u
2400 töökohta (2015. a lõpu andmed) peamiselt kaubanduse ja transpordi aladel.
Tammistos on ligikaudu 1600 töökohta peamiselt kaubandusalal. (Vantaa 2018)
Kavandatav Otakeila jaam asub Espoos Keilaniemis. Piirkond on juba praegu
transpordi ja ettevõtluse sõlmkoht. Keilaniemi paikneb Länsiväylä ja Kehä I
ristumiskohas ja läänemetroo Keilaniemi jaam avati 2017. aastal. Piirkonnas on hetkel
käimas Kehä I ja Länsiväylä tunneli ehitamine, mis peaks valmima 2019. aastal.
Piirkonna praegusele seisundile jätab tunneli ehitamine oma jälje. Keilaniemis asuvad
rahvusvaheliste ettevõtete nagu Kone, Neste ja Fortum peakontorid. Piirkonda on
ehitatud Life Science Centre kõrghooned, milles tegutseb erinevate alade ettevõtteid.
Lisaks ettevõtlusele tegutseb piirkonnas teenindusettevõtteid, nt restorane. Keilaniemit
on kavas arendada rahvusvahelise äri-, teadus- ja innovatsioonikeskusena, mis on
seotud Otaniemi ja Tapiola piirkondadega. Kavandatakse, et need moodustavad
kõrgkoolide, ettevõtete ning avaliku ja kolmanda sektori tegevus- ja arenduskeskkonna.
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Piirkonna arendamiseks on kavandatud rajatava tunneli katmist rohekattega,
elupindade ehitamist kõrghoonetesse, parkide ja puiesteede rajamist rannapiirkonda
virgestustegevuseks. (Espoo 2018)
Pasila on hetkel Soome suuruselt teise läbitavusega raudteejaam ning piirkonnas on
palju VR-yhtymä tegevusi. Pasila keskosas on raudtee- ja transpordipiirkond ning selle
ümber büroohooned. Ida-Pasila piirkond on avaliku halduse tegevuste koondumiskoht.
Seal paiknevad mitmed ametiasutused nagu Transpordiamet, Maamõõduamet,
Uusimaa ELY-keskus, Helsingi piirkonna keskkonnateenistus ja Pensionikeskus.
Pasilasse on tekkinud ka ametiühingute peakontoreid. Pasila lääneosas, Ilmalas,
tegutsevad muuhulgas Yleisradio ja MTV. (Helsingi 2018)
Helsingi pearaudteejaam paigutub tiheda ettevõtlusega Helsingi kesklinna. Helsingi
südalinn ja seda ümbritsev kesklinn moodustavad tugeva ettevõtluspiirkonna, kus asub
kolmandik Helsingi piirkonna ja 10% kogu riigi töökohtadest. Helsingi kaubandus- ja
teenindusala tegevustest paigutub põhiosa kesklinna piirkonda. Helsingi majanduselus
tõusevad esile spetsialiseerunud, eriti IT-sektoriga seotud teenindusalad. Helsingi
majanduselu iseloomustavad filmitootjate, raadiote ja programmitootjate, reklaami ja
turu-uuringute ning rahandusteenuste ettevõtted. Ka avalik haldus ja organisatsioonide
tegevus on koondunud Helsingisse. (Salorinne 2018)
Väliskaubanduse osas on Eesti Soome jaoks kümnendal kohal olev ELi
kaubanduspartner nii ekspordi kui impordi osas. 2017. aastal moodustas import Eestist
1 822 869 €, mis vastab 2,9%-le Soome impordist. Eelmise aastaga võrreldes toimus
kasv 10%. Eksport moodustas vastavalt 1 797 716 €, mis teeb 3% Soome kogu
ekspordist. See tähendab eelmise aastaga võrreldes langust 20%. (Tulli 2018)
5.2.3

Turism
Viimane laiem uuring Soome suunatud turismi kohta pärineb aastast 2012. Siis
külastas Soomet 7,6 miljonit välisturisti. Turistide arvult teisel kohal on reisijad Eestist.
Aasta jooksul käis Eesti turiste Soomes kokku 758 000 ja nad moodustasid 10%
reisijate koguarvust. Soome sõitnud eestlastest 40% oli tööreisil ja 29% vaba aja reisil.
Suur osa eestlastest käis ühepäevasel reisil (32%). 4 –14 päeva ööbis Soomes 31%
eestlastest. Keskmine Eesti tursiti poolt Soomes viibitud aeg oli 7,6 päeva. (MEK 2018)
Soomlaste vaba aja turismi osas oli 2017. aastal selgelt populaarseim sihtkoht Eesti.
Eestisse suunduvaid vabaaja-reise tehti kokku üle 2,4 miljoni. Sellest umbes 1,5
miljonit reisi oli seotud ööbimisega Eestis, 370 000 reisidest olid kruiisireisid, millega oli
seotud ööbimine laeval ja 550 000 reisidest olid ühepäevakruiisid. 99% vabaajareisidest tehti laevaga. Oma autoga reisis Eestisse iga neljas Soomest pärinev reisija.
Tööreise tehti Soome 2017. aastal kokku 249 000, nii et kokku tehti reise 2017. aastal
Soomest Eestisse ligi 2,7 miljonit. (Statistikakeskus 2018) Soomest pärinev turism
moodustab olulise osa Eesti majandusest. 2012. aastal moodustas turism 10% Eesti
rahvuslikust kogutoodangust ja soomlaste osakaal selle oli omakorda peaaegu pool
ehk u 4%. Soome turistide panus Eesti majandusse oli 2012. aastal suurem kui riigi
põllumajandussektoril (u 3%). (Välisministeerium 2014)
Soome ja Eesti vahel toimuvat kruiisiliiklust on kirjeldatud punktis (5.1.7).
Lõppjaam, Helsingi-Vantaa lennujaam on Soome kõige elavama liiklusega lennujaam,
mida läbis 2018. aasta esimeses kvartalis 6 354 762 reisijat. Soome reisijate osa
moodustas sellest tubli miljoni. Reisijate arvult suurimad olid liinilennud Jaapanisse,
Taisse ja Hiina, Euroopa Liidu riikidest lennati kõige rohkem Rootsi, Saksamaale ja
Hispaaniasse. Eesti on reisijate arvult ELi riikidest 11 kohal ja kokkuvõttes 17.
positsioonil. Tšarterlendudest oli selgelt populaarseim riik Hispaania. (Finavia 2018)
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5.2.4

Virgestuskasutus
Trassialternatiivide jaamad paigutuvad transpordi, logistika ja ärielu sõlmpunktidesse
ning nende piirkondade kasutus virgestusaladena on praegu kas vähene või see
tugineb linnalaadsele tehiskeskkonnale.
Helsingi-Vantaa lennujaamas virgestusalale iseloomulik maakasutus puudub.
Pasila ja Ilmala jaamapiirkondade läheduses asub multifunktsionaalne hall Hartwall
Areena ja Messikeskus, mille läheduses on suur Käpylä spordi- ja tervisepark. Pasilas
asub mänguparke ida- ja läänepoolel u 300–400 meetri kaugusel jaamast. Pasila
lõunapoolel on mitmeid virgestuskasutuse seisukohast olulisi objekte nagu Loomaaia
park, Alppipuisto, Linnanmäki lõbustuspark, Kaupunginpuutarha ja olümpiastaadion.
Helsingi pearaudteejaam asub Helsingi kesklinnas, kus on mitmesuguseid
kultuuriasutusi, näiteks Ateneumi kunstimuuseum, kaasaegse kunsti muuseum Kiasma
ning Finlandia-talo. Vabas õhus lõõgastumise aladest paiknevad pearaudteejaama
läheduses Kaisaniemi park ja Töölönlahti park ning terviserajad Töölönlahti ümber.
Pearaudteejaamale lähim mängupark asub Kaisaniemis.
Keilanieme lõunapoolse Länsiväylä lõunapoolel, kavandatud jaama läheduses, on
Karhunsaari virgestusala ja ujumisrand. Espoon Rantaraitti on oluline virgestusrada,
mida kasutatakse mitmekülgseks liikumiseks läbi kogu aasta. Selle pikkus on u 40 km
ja see kulgeb Espoo mereranna ääres. Rantaraittilt avaneb kaunis vaade merele ja
mandri poolel on keskkond varieeruv looduskaitsealadest kuni linnakeskkonnani.
Rantaraitti haldamist ja maastikku praegu arendatakse, et see pakuks virgestuseks,
sportimiseks ja muuks liikumiseks veelgi paremat keskkonda. (Espoo 2018) Rada
kulgeb Keilalahti ja Keilaniemi läheduses korrastatud mereranna ääres. Keilalahtis
asub ka paadisadam.
Merealaga seotud virgestuskasutust on kirjeldatud punktis (5.8.4) ja kalapüüki koos
hobikalapüügiga punktis (5.10.3).
Ehitusfaasi tunneliavade ja kivimaterjali veoteekondade paiknemine on esitatud punktis
4.4. Lennujaama lähipiirkonnas virgestuskasutus puudub ja Otakeila jaama
lähipiirkonnas on see seotud peamiselt jalutamise ja paadisõiduga.

5.3

Maakasutus ja tehiskeskkond

5.3.1

Ühiskondlik struktuur ja maakasutus
Uusimaa rahvastikutihedus on Soome suurim ja rahvastiku kasv keskmisel 1% aastas.
Viimase viie aasta jooksul on maakonna elanike arv suurenenud 90 000 inimese võrra.
Viimaste aastate kasv on keskendunud varasemast enam keskustesse, kuid ennekõike
pealinnapiirkonda, kus elab u 70% Uusimaa elanikest. Üle 2/3 uute
detailplaneeringutega määratud ehitusaladest jäävad säästlike liikumisvormidega
juurdepääsetavatele aladele (Soome keskkonnakeskus 2018). Pealinnapiirkonnas on
heaks kiidetud ja ettevalmistamisel üldplaneeringuid, milles ollakse valmis oluliseks
kasvuks ning praeguse linnastruktuuri tihendamiseks rööbastranspordile tuginedes.
Pealinnapiirkonna tulevaste aastakümnete rahvastiku kasv tekitab vajadust arendada
transpordisüsteemi ja eriti ühistranspordi mahte.
Uusimaa ja kogu Soome probleemiks on asukoht Euroopa põhjaosas Läänemere
ääres, kaugel Euroopa põhipiirkondadest. Rahvusvahelised ühendused põhinevad
peamiselt Soome lahe sadamatel ja Helsingi–Vantaa lennujaamal. Tallinna suund on
Uusimaale oluline tiheda töölkäimise ja turismi tõttu. Kaubaveod Soomest Tallinna
kaudu Kesk-Euroopasse kasvavad ja tulevane Rail Baltica suurendab transporditrassi
tähtsust veelgi. Euroopa mõistes paikneb Uusimaa kahe TEN-T põhivõrgukoridori
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ristumiskohas, milles Helsingi–Tallinna koridor moodustab ühe osa TEN-T põhivõrgust.
Helsingi–Tallinna ühendustee on 2000. aastatel kasvanud väga oluliseks teeks ka
Euroopa mõõtkavas. Selle reisijate arv ning töölkäimine piirkondade vahel on
suuremad kui Helsingi ja Tampere vahel. (Uusimaa Liit 2018a)
Metsäkylä (kaubaterminal)
Kavandatud kaubaterminal paigutub Tuusula lõunaossa Metsäkylä piirkonda. Praegu
on tegemist põllu- ja metsamajanduspiirkonna ning kivimaterjali töötlemise piirkonnana
(kaevandamine ja purustamine). Piirkond jääb osaliselt lennujaama mürapiirkonda.
Piirkonnas ei ole avalikke teenuseid ega kõikehõlmavat teedevõrku. Vantaa poolel
asub lähipiirkonnas Kesäkylä elupiirkond.
Lennujaam (jaam)
Transpordi ja kättesaadavuse vaatenurgast on Helsingi-Vantaa lennujaam keskne
rahvusvahelise transpordi sõlmpunkt. Lennujaama lähiümbrus on viimastel
aastakümnetel jõuliselt arenenud ja areneb endiselt jõudsalt. Lennujaamas on käimas
Finavia käivitatud arengukava, mille tulemusel lennujaama terminalide pindala kasvab
praegusega võrreldes 45 protsenti. Lennujaam koos lähiümbrusega on juba praegu
oluline töökohtade koondumise paik ning ka kogu Helsingi piirkonna üks kiiremini
kasvavaid tööpiirkondi. Lennujaama läheduses arendatavad Aviapolis ja Focus
suurendavad lähiümbruse töökohtade arvu veelgi. Maakasutuse planeerimisel loetakse
lennujaama ja selle ümbruskonda linnakeskuseks, milles püütakse võimalikult tõhusalt
kasutada lennujaama pakutavaid otseseid ja kaudseid asukohaeeliseid ettevõtlusele ja
muule ühiskondlikule arengule. Lennukitest leviv müra mõjutab lähipiirkonna
maakasutust. (Uusimaa Liit 18c)
Pasila (jaam)
Pasila koosneb maakasutuse osas kolmest pisut erinevast piirkonnast. Ida-Pasila on
oluline töökohtade, teeninduse ja eluhoonete paiknemise koht. Lääne-Pasila on elu- ja
töökohtade piirkond. Keski-Pasila piirkonda jääb raudteejaam ning seal on käimas
mitmeid ehitusprojekte, nt Tripla keskuse ehitamine. Pasila on liiklusteede
ristumiskohana üks Soome paremini juurdepääsetavaid piirkondi. Transpordi- ja
ehitusprojektid kasvatavad Pasila tähtsust keskusena veelgi.
Ilmala (jaam)
Piirkonnas toimub tihe büroohoonete ehitamine ja seal asub keskpark. Ilmalas on oma
raudteejaam, millest on ühendused Helsingi kesklinna ning Kehärata kaudu
lennujaama. Piirkonna ühistranspordi ühendused tulevikus paranevad, kui trammiliini
pikendatakse rajatavale Ilmalantorile aastaks 2021. Ilmalantoril on omakorda ühendus
lähirongidega.
Rautatientori (jaam)
Tegemist on tiheda südalinna tegevuste piirkonnaga, maakasutus on seotud
töökohtade, transpordi ja teenustega. Piirkonnas asub bussiterminal ja metroojaam.
Otakeila (jaam)
Otakeila jaam paigutub Tapiola, Otaniemi ja Keilaniemi moodustatavasse nn T3piirkonda (teadus, kunst, majandus). Tegemist on pealinnapiirkonna ühe olulisema
oskuskeskusega. Lisaks ülikoolile ja ettevõtlusele lisandub piirkonda tulevastel
aastatel kaubandust ja eluhooneid. Piirkonna ligipääsetavus ühistranspordi abil
paranes läänemetroo käivitamisel ning uue Raide-Jokeri kiirtrammiliini kaudu muutub
see veelgi paremaks. (Uusimaa Liit 2018d)
Koirasaari (hooldusühenduse saar)
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Hooldusühenduseks mõeldud Koirasaari on määratletud Helsingis üheks
puhkesaartest. Koirasaari paikneb kaitseväe Kytö kaitseala sees. Saarel puudub
ühistranspordi ühendus. Koirasaaril asub Helsingin Merilinnustajat ry-le kuuluv
jahimaja.
(Helsingi linn 2018a). Saar on Helsingi üldplaneeringus määratud
virgestusalaks, mida arendatakse olulise virgestus-, puhke-, liikumis-, loodus- ja
kultuuripiirkonnana ning mis ühendatakse piirkondlikku rohevõrgustikku ja merelisse
virgestusvööndisse.
Hramtsowi madalik (tehissaar)
Piirkond on praegusel hetkel kasutusel peamiselt paadisõiduks ja muu merelise
virgestusalana (mh hobikalapüük).
Ulkomatala (tehissaar)
Tegemist on praegusel hetkel peamiselt virgestuskasutuses oleva merepiirkonnaga.
Uppoluoto madal (hooldusühenduse saar)
Tegemist on praegusel hetkel peamiselt virgestuskasutuses oleva merepiirkonnaga.
5.3.2

Merealade tegevused
Merealal olevad raudtee trassivariantide, tehissaarte ning hooldusühendussaarte
ümbruses paiknevad praegused tegevused on näidatud joonisel (Joonis 5-17).
Ulkomatala piirkonnas on merekaableid ning laevatee piirkondi. Hramtsowi madala
idapoolel asub kaitseväe kaitseala. Kõik trassivariandid ristuvad gaasijuhtmetega Nord
Stream 1 ja 2. Raudteetunneli trassid kulgevad merealal rohkem kui 100 meetri
sügavusel, kuid Nord Streami gaasijuhtmed merepõhjas, seega paigutuvad tegevused
eri sügavustele.
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Joonis 5-17. Kavandatava tegevuse alale planeeritud tehissaarte ümbruses olevad
praegused tegevused.

5.3.3

Planeering
Riiklikud piirkondade kasutamise eesmärgid
Riiklikud piirkondade kasutamise eesmärgid moodustavad osa maakasutus- ja
ehitusseadusele
vastavast
piirkondade
kasutamise
planeerimissüsteemist.
Maakasutus- ja ehitusseaduse kohaselt tuleb eesmärke arvestada ja nende täitmist
edendada maakonna planeerimisel, omavalitsuste planeeringutes ning riigiasutuste
tegevuses. Valitsus määras uued riiklikud piirkondade kasutamise eesmärgid
14.12.2017 ja need jõustusid 1.4.2018. Selle otsusega asendab valitsuse enda aastal
2000 tehtud ja 2008. täpsustatud otsust riiklike piirkondade kasutamise eesmärgid.
Eesmärgid jagunevad viieks valdkonnaks, milleks on:

- toimivad kogukonnad ja säästlik liikumine
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-

tõhus transpordisüsteem
tervislik ja turvaline elukeskkond
elujõuline loodus- ja kultuurikeskkond ning loodusvarad
taastuvenergia rakendamine

Käesolevat kavandatavat tegevust puudutavad kõige enam toimivaid kogukondi,
säästlikku liikumist ning tõhusat transpordisüsteemi puudutavad eesmärgid.
Maakonnaplaneeringud
Kavandatav tegevus paigutub Uusimaa piirkonna maakonnaplaneeringu alale
(planeeringu
kinnitas
keskkonnaministeerium
8.11.2016).
Uusimaa
osamaakonnaplaneeringud 1, 2, 3
ja 4
täiendavad ja täpsustavad
maakonnaplaneeringut valitud teemade osas. Osamaakonnaplaneeringud 1, 2 ja 3 on
kehtivad ning 4. osaplaneering on vastu võetud, kuid
veel kehtestamata.
Ettevalmistamisel olevad maakonnaplaneeringud on kogu maakonda hõlmav Uusimaa
maakonnaplaneering 2050 ning Östersundomi maakonnaplaneering, mis hõlmab
Helsingi, Vantaa ja Sipoo ühist planeeringupiirkonda ja alasid selle lähipiirkonnas.
Kavandatava tegevuse suhtes olulisi teemavaldkondi on käsitletud ennekõike Uusimaa
2. osamaakonnaplaneeringus, milles on määratud asustuspiirkondade ja nendest
väljapoole jäävate töökohtade asetsemise piirkondade ning transpordisüsteemi
arendamise eesmärgid pikas perspektiivis.
Maakonnaplaneeringus on näidatud transporditunneli esialgse trassi tähis Helsingist
Tallinna suunas Hernesaarist lõunasse. Planeeringu seletuskirja kohaselt on
eesmärgiks kaksiklinna ja mõjutatud piirkondade konkurentsivõime ja elanike
transporditeenuste parandamine ning ühise Soome-Eesti transpordisüsteemi
arengustrateegia visiooni loomine. Planeeringus esitatud seletuse kohaselt „Tunneli
märge näitab transporditee tunneliosa ligikaudset asukohta. Tunneli täpsem asukoht
määratletakse detailsema planeerimise käigus. Detailsemal planeerimisel tuleb
arvestada loodus- ja kultuurikeskkonda ning maastikku ning põhja- ja pinnavee kaitset.
Transporditunneli planeerimisel tuleb kanda hoolt selle eest, et ehitamine või
kasutamine ei eraldi ega koos teiste projektide või planeeringutega ei tekitaks
transporditunneli trassil või selle läheduses paikneval Natura 2000 võrgustikku kuuluval
või valitsuse poolt võrgustikku lisada soovitaval ala kahjulikke mõjusid vee kvaliteedile
või -kvantiteedile, veebilansile või mereala põhja seisundile ega muid häiringuid, mis
oluliselt kahjustavad piirkonna loodusväärtusi, mille kaitsmine on ala Natura 2000
võrgustikku kuulumise või sinna lisamise kavatsuse põhjuseks.." Nimetatud märkega
planeeringus ei seondu Soome maakasutuse ja ehitusseaduse § 33 lõikele 1 vastavat
ehituspiirangut.
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Joonis 5-18. Väljavõte kehtivatest Uusimaa
ühendatud maakonnaplaneeringutest (Uusimaa
Liit 2018b).

Joonis 5-19. Väljavõte Uusimaa ühendatud maakonnaplaneeringutest Keilaniemi ja
lennujaama piirkondade kohta (Uusimaa Liit 2018b).

Uue tervikliku maakonnaplaneeringu Uusimaa 2050 koostamist alustati 2016. aastal.
Planeering koostatakse kahetasandiliselt, nii et kogu Uusimaa planeering saab olema
strateegiline suuremate eesmärkide kava, mille jätkuks koostatakse kolm piirkondlikku
osamaakonnaplaneeringut. Helsingi, Espoo ja Vantaa kuuluvad Helsingi piirkonna
osamaakonnaplaneeringu alla. Uusimaa planeering 2050 eelnõu avalik väljapanek
toimus 8.10.2018- 9.11.2018. Planeeringus on ära toodud käesolevas KMH programmi
dokumendis kirjeldatud alternatiivid Helsingi-Tallinna raudteetunneli asukoha jaoks.
Planeeringu seletuskirja järgi selgub tunneli tegelik asukoht täpsema kavandamise
käigus. Piirkondade planeeringute ettepanekud peavad valmima 2019. aasta
kevadeks.
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Joonis 5-20. Väljavõte Uusimaa 2050 planeeringu eskiisist (Uusimaa liit 2018).

Üldplaneeringud - Vantaa
Vantaas paigutuvad raudteetunneli trassid ja lennujaama kavandatud jaam
linnavolikogu poolt 17.12.2007 kehtestatud „Üldplaneering 2007“ alale, mis on
jõustunud väljakuulutamistega 25.2.2009, 3.6.2009 ja 13.1.2010. Vantaas on käimas
uue kogu linna hõlmava „Üldplaneering 2020“ koostamine, mis asendab kehtivad
üldplaneeringud.
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Joonis 5-21. Väljavõte Vantaa üldplaneeringust 2007. (Vantaa linn 2018)

Üldplaneeringud - Tuusula
Kõikide trassialternatiivide puhul on kaubaterminal paigutatud Tuusula lõunaossa, kus
kehtib Ruotsinkylä-Myllykylä II osaüldplaneering. Planeeringus on kaubaterminali alale
määratud põllu- ja metsamajanduslikud piirkonnad ning kivimaterjali kaevandamise
alad.
Tuusulas koostatakse uut kogu omavalitsust hõlmavat üldplaneeringut, mis sätestab
sihid aastaks 2040. Planeeringu kohta on kavas koostada strateegiline ning
maakasutus- ja ehitusseadusele vastav õigusjõuline üldplaneering. Planeering on
jõudmas ettepanekute esitamise faasi. (Tuusula linn 2018)
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Joonis 5-22. Ruotsinkylä-Myllykylä II osaüldplaneering. (Tuusula linn 2018)

Üldplaneeringud - Helsingi
Helsingi uus üldplaneering on linnavolikogus kinnitatud 26.10.2016. Planeeringus
eeldatakse, et Helsingis on 2050. aastal 860 000 elanikku. Helsingi uue üldplaneeringu
seletuskirjas on märgitud, et õiguspärane maa-alust osa käsitlev üldplaneering on
kehtiv üldplaneeringu alal, välja arvatud Katajaharju tunnel, Heli-raudtee,
Merikannontie-Mechelininkatu tunnel, Kalasatama tunnel, Maratontie tunnel,
Pitäjänmäki tunnel ning Paciuksenkatu-Nordenskiöldinkatu tunnel. Praegustele
raudteedele lisaks on üldplaneeringus uute ühendustena märgitud maa-alune Pisara
raudtee ning maa-alused raudteeühendused Tallinnaga ja lennujaama raudtee. Neist
kaks viimast koos jaamadega on näidatud ligikaudse asukohaga. Planeeringu
seletuskirja kohaselt selgub Tallinna raudteeühenduse ning lennujaama raudtee tegelik
asukoht täpsema planeerimise käigus.
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Joonis 5-23. Väljavõte Helsingi üldplaneeringust. (Helsingi linn 2018b).

Helsingi linna alale on koostatud maa-alune õiguspärane üldplaneering, mis jõustus
18.11.2011. Maa-alune planeering on planeeringute hierarhias võrdsustatav Helsingi
üldplaneeringuga. Planeeringuga on loodud eeldused maa-alustele tehnovõrkudele,
varjenditele, transporditeedele, depoodele ja tugitegevusele ning muudele eraviisilistele
ja üldist vajadust teenindavatele tegevustele. Rööbastranspordivõrgu visiooni tasemel
kavasid ei ole ilma rööbasteede täpse asukoha või kavata planeeringus käsitletud
(kaasa arvatud Helsingi-Tallinna raudteeühenduse tunnelitrasside alternatiivid). Riigi
hallatavaid alasid, mis ei ole avalikud, antud planeering ei käsitle.
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Joonis 5-24. Väljavõte Helsingi maa-alusest üldplaneeringust. Halliga on näidatud
ehitatud ruumid ja sinisega kavandatud maa-alused ruumid ja liiklustunnelid. Allikas:
Helsingi linn 2018b. (Helsingi linn 2018c).

2017. aastal alustati Helsingi uue maa-aluse üldplaneeringu ettevalmistamist.
Planeeringu eesmärk on olla valmis maakasutuse laienemisest tuleneva maa-aluste
tegevuste vajaduseks ja mitmekülgseks kasutamiseks. Maa-aluses üldplaneeringus on
kavas arvestada juba ehitatud maa-aluseid ruume ning eraldada ruum ühiskonnale
oluliste uute projektide tarbeks. Planeeringu lähteseisukohtade materjale ei ole veel
avalikult välja pandud.
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Üldplaneeringud - Espoo
Espoos kehtib trassialterantiivide VE1a ja VE1b ja Otakeila jaama piirkonnas Espoo
lõunaosade üldplaneering, mis hõlmab Leppävaara, Tapiola, Matinkylä, Espoonlahti ja
Kauklahti suurpiirkondi. Planeering hakkas kehtima 2010. aastal. Üldplaneeringu
eesmärkide kohaselt ollakse Espoos 2030. aastaks valmis 300 000 elanikuks ja
sajaprotsendiliselt jätkusuutlikuks töökohtade arvuks. Eesmärkidele vastavalt on
üldplaneeringus rõhutatud Kagu-Espoo ja Länsiväylä arenduspiirkondi, mida
pikendatakse Espoonlahtist kuni Kauklahtini. (Espoo linn 2018)
Keilaniemi jaama lähiümbruse osaüldplaneeringus on märgitud töökohad (TP),
elurajoonid (A), virgestusalad (V), avalike teenuste- (PY) ja sadama alad (LS).
Piirkonda läbib maa-alune rööbastee, mille asukoht on planeeringu märgete kohaselt
esialgne, kuid ühendus siduv. Merealal on näidatud paadisõiduteid.
Keilaniemi lõunapoolel on menetluses Saaristo osaüldplaneeringu koostamine.
Planeeringu kavand on olnud välja pandud 2015. aasta lõpust. Trassialternatiivid VE1a
ja VE1b paigutuvad osaliselt planeeringu alale.
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Joonis 5-25. Väljavõte Espoo lõunaosade üldplaneeringust. (Espoo linn 2018)
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Detailplaneeringud
Põhiosa kavandatava tegevuse maapealsest tegevusest paigutub detailplaneeringuga
aladele. Detailplaneeringuta alad on vaid kaubaterminal (VE1a, VE1b ja VE2),
Koirasaari (VE1a, VE1b) ja tehissaared (VE1a, VE1b ja VE2).
Kavandatava tegevuse piirkonnas või selle läheduses on maa-aluseid
detailplaneeringuid Helsingi kesklinnas (Pisararata maa-alune detailplaneering, kehtib
alates 26.8.2015) ja Helsingi-Vantaa lennujaama läheduses (Kehärata 4, kehtib alates
29.8.2012).
5.3.4

Muud maakasutuse kavad
MAL-kava koostamine
Helsingi piirkonnas on koostatud Helsingi piirkonna maakasutuskava (MASU 2050),
mille aluseks oli omavalitsuste ja riigi vahel aastateks 2012–2015 sõlmitud
maakasutuse, asustuse ja transpordi eelleping. Helsingi piirkonna maakasutuse,
asustuse ja transpordi kava MAL 2019 koostamine käib ja see peab valmima 2019.
aasta kevadel. MAL 2019 kavas vaadeldakse Helsingi piirkonna maakasutust, asustust
ja transporti kuni aastani 2050. Kava aluseks on 2015. aastal valminud Helsingi
piirkonna maakasutuskava 2050, Helsingi piirkonna eluasemestrateegia 2025 ning
Helsingi piirkonna transpordisüsteemi kava HLJ 2015. Piirkondlikud kavad on aluseks
kohalikele MAL-lepingutele, mille kohta kehtib hetkel leping aastateks 2016–2019.
Helsingi linna maa-aluste tegevuste ruumilise planeerimise kava
Helsingi linnaplaneerimisamet on alates 1980. aastatest hallanud maa-aluste tegevuste
ruumilise planeerimise kava, mille abil on juhitud maa-aluste üldkasulike ruumide ja
tunnelite paigutamist tuleviku vajadusi silmas pidades. Kesklinna piirkonnas on nõudlus
maa-aluste ruumide järele oluliselt kasvanud. Samas on oluliselt suurenenud ka
ehitustegevuse suunamise vajadus. Ühiskonnale elutähtsate uute taristuprojektide
ruumieralduste tagamisele lisaks sobitatakse projekte kokku, arvestades ka muude
kasutusotstarvete vajadusi. (Helsingi linn 2009).
Mereala planeerimine
Mereala planeerimine on sätestatud maakasutus- ja ehitusseaduses. Selle kohaselt
hoolitseb keskkonnaministeerium merealade planeerimise üldise arendamise, juhtimise
ja koostöö eest naaberriikidega. Tegelike planeeringute koostamise ja kinnitamise eest
vastutavad ranniku kaheksa maakonnaliitu. Mereala planeering koostatakse
territoriaalvetele ja majandusvööndile. Soome merealale koostatakse mereala
planeeringud 2021. aasta märtsi lõpuks. Uusimaa ja Kymenlaakso vastutavad koos
Soome lahe mereala planeeringu koostamise eest. Planeeringu eesmärk on
parandada mereala erinevate kasutusvormide säästlikku arengut ja kasvu,
loodusvarade säästlikku kasutamist ning merekeskkonna hea seisundi saavutamist.
Mereala planeeringus tuleb vaadelda erinevate kasutusvormide vajadusi ning püüda
need kokku sobitada. Vaadeldavatest kasutusvormidest tuleb erilist tähelepanu pöörata
energia tootmise aladele, meretranspordile, kalapüügile ja vesiviljelusele, turismile,
virgestuskasutusele ning keskkonna ja looduse säilitamisele, kaitsele ja
parandamisele. Mereala planeeringuga seonduvad kaasamise ja avalikustamisega
seotud menetlused. Uusimaa mereala planeerimine käivitati 2018. aasta kevadel ning
planeering esitatakse avalikuks väljapanekuks ja arvamuste avaldamiseks 2019. aasta
sügise alguses.
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Ehituskorraldus
Helsingi, Espoo ja Vantaa ehituseeskirjade § 58 käsitleb maa-alust ehitamist.
Paragrahvis rõhutatakse kohustust välja selgitada ehitustegevuse mõjud keskkonnale
ning ohutusele ja tervisele.
Focus -piirkond
Helsingi-Vantaa lennuvälja põhjapoolele ja tulevase Kehä IV äärde on planeeritud nn
Focus-piirkond. Piirkonda on kavandatud 100 000 m2 kaubanduskeskusi ning töökohti
ja logistikapiirkondi. Piirkond on kavandatud rajada etapiviisiliselt ning selle
maakasutus seondub Aviapolise kompleksiga. Osaüldplaneeringuga samaaegselt on
olnud menetluses planeeritava piirkonna keskosa puudutav kivimaterjali kaevandamise
keskkonnamõju hindamise menetlus, mis lõppes aastal 2009. Kavandatava tegevuse
piirkonnast on kavandatud kaevandada kivimaterjali kokku ligikaudu 9,3 miljonit m3.
Peale selle on kavandatud tuua piirkonda kivimaterjali purustamiseks ning edasiseks
äravedamiseks (Uusimaa ELY-keskus 2010).
Kehä IV projekt
Kehä IV on pealinnapiirkonda kavandatud uus ringtee. Tee viiks maanteelt 4
(Lahdenväylä) maanteele 45 (Tuusulanväylä) praeguse kohaliku tee 152 (Kulomäentie)
trassi mööda ja sealt edasi Helsingi-Vantaa lennujaama põhjapoolelt maanteele 3
(Hämeenlinnanväylä). Tuusulas seondub Kehä IV lennuvälja põhjapoolel asuva Focusala plaanidega.
Projekti aluseks on piirkondliku tee 152 laiendamine 2+2-realiseks. Teed pikendataks
lennujaama põhjapoolelt Katriinantiele ja edasi Hämeenlinnanväyläle. Projekti kohta on
aastatel 1995–1996 viidud läbi keskkonnamõjude hindamine.
Kehä IV on Uusimaa teedepiirkonna läbi viidav projekt. Pealinnapiirkonna
koostöökomisjoni (YTV) koostatud pealinnapiirkonna transpordisüsteemi eskiisis
aastaks 2007 on Kehä IV märgitud ajavahemikus 2016–2030 teostatavaks projektiks.
Kehtiva aasta 2002 transpordisüsteemi kavas on Kehä IV idaosa (praegune piirkondlik
tee 152) märgitud ehitatavaks ajavahemikus 2020–2029 ja lääneosa Tuusulanväylält
Hämeenlinnanväyläle pärast aastat 2030. [https://fi.wikipedia.org/wiki/Keh%C3%A4_IV]

5.4

Maastik ja kultuuriline keskkond
Riikliku maastike maakonnajaotuse (Maastikupiirkonna töörühma arvamus I, YM 1992)
kohaselt paikneb kavandatava tegevuse ala lõunapoolsel rannaalal ja sealt edasi
lõunapoolsel viljeluspiirkonnas ja Soome lahe rannikupiirkonnas. Joonisel (Joonis 5-26)
on näha lõunapoolse viljeluspiirkonna ja Soome lahe rannikupiirkonna vaheline piir
(maastike maakonnajaotus). Lõunapoolses viljeluspiirkonnas paiknevad kavandatava
tegevuse alternatiivide lõigud on siiski üheks osaks olemasolevast linnalikust
asustusstruktuurist ning need mõjutavad maastikupilti linnaruumis. See ei puuduta aga
alternatiivis 2 esitatud kaubaterminali, mis paikneb tüüpilisel lõunapoolse
viljeluspiirkonna maastikuruumis.
Uusimaa Liidu uuring „Kus on paremad maad“ (Uusimaa Liit 2012, uuendatud 2016)
täpsustab riiklikku maastike jaotust maakondlikul tasandil. Kavandatava tegevuse
trassialternatiivide VE1a ja VE1b hooldusühendus (Koirasaari) asub Porkkala ja Sipoo
vahelises rannikusaarestikus ehk Uusimaa keskosa rannikul. Uuringu kohaselt on
piirkonnas ulatuslikke, avatud veealasid ning liigendatud rannajoon. Piirkonnale on
iseloomulikud ühelt poolt väikesed ja järsu servaga kaljusaared ja -laiud ning teiselt
poolt ranniku viljatud siledate kaljudega neemed. Helsingi läheduses on kitsas saarte
vöönd. Porkkala ja Sipoo vahelise saartega ranniku lõunapoolel avaneb avameri, kuhu

Copyright © Pöyry Finland Oy

Detsember 2018
106

Finest Bay Area Development Oy
Finest Bay Area – raudteetunnel Soome ja Eesti vahel

on kavandatud trassialternatiivide VE1a ja VE1b tehissaared (Ulkomatala ja Hramtsowi
madalik) ning alternatiivile VE2 vastav hooldusühendus (Uppoluoto).
Otakeila linnamaastikku (alternatiivid VE1a ja VE1b) iseloomustab merelähedus,
Keilaniemi ärikvartalid, suured magistraalid (Länsiväylä, Kehä I), Tapiola aedlinna
tundlik ja detairohke maastik ning Otaniemi iseloomulik ja arhitektuurselt väärtuslik
campuse-ala ning sellega seonduvad elu- ja ärikvartalid.
Lennujaama (kõik alternatiivid) linnamaastikku iseloomustavad praegu suured hallis
toonis hooned ning terminali tegevusega seotud ehitised. Piirkond on Aviapolise
ehitustööde kaudu muutumas praegusest rohkem linnamaastikule sarnanevas suunas.
Helsingi südalinna (VE2) linnaruum on stabiliseerunud ja sellest tulenevalt on seal
võimalikud linnapildi muutused vähesed. Pasilas (VE2) ollakse aga hetkel läbi viimas
olulist linnaruumi muutust (Kesk-Pasila), mis muudab tulevastel aastatel piirkonna
linnastruktuuri identiteeti ja olemust. See suurendab piirkonna linnapildi muutuste
talumise võimet.
Alternatiivis VE2 nimetatud kaubaterminal paikneb Vantaa ja Tuusula omavalitsuste
piiril detailiküllasel maapiirkonna maastikul. Uuringu „Kus on paremad maad“ (Uusimaa
Liit 2012, uuendatud 2016) kohaselt on tegemist Kesk-Uusimaa viljeluspiirkonnaga,
mida iseloomustavad jõeorgude savitasandikud ning neid ääristavad liiva- ja
kruusakihid.
Väärtuslikud maastikualad ja pärandkultuur
Uusimaa lõunaosas ja Uusimaa lähedal rannikul ja saarestikus on väga palju
maastikuliselt ja pärandkultuurina väärtuslikke objekte, millest suurem osa seondub I
maailmasõja aegsete ehitistega. Kavandatava tegevuse maastikele avalduva mõju
piirkonnas asuvateks „riiklikult väärtuslikeks ehitatud ehk tehiskeskkonna
pärandkultuuri objektideks“ (RKY 2009) on pealinnapiirkonna I maailmasõja aegsed
kindlussaared ning mandri poolel asuvad kindlustused. Selllesse kaitseajalooga seotud
kompleksi kuuluvad ka Santahamina ja Suomenlinna. Helsingi kesklinnas asub
mitmeid ehitatud pärandkultuuri RKY 2009 objekte. RKY 2009 objekte asub ka
Lauttasaaril ning Otaniemi ning Tapiola piirkonnas. Maastikumõjude alale jäävad ka
Helsingi aurulaevaliikluse suvilapiirkonnad - Soukanniemi, Tallholma, Pentala ja
Suvisaaristo. Riiklikult väärtuslikud maastikualad (Maastiku töörühma aruanne 1995)
on kavandatava tegevuse maastikumõjude alal Suomenlinna ning osaliselt ka
Vantaanjokilaakso. Riikliku maastikutöörühma inventeerimisdokumendis (2016) on
pakutud uueks riiklikult väärtuslikuks maastikualaks Helsingi merepiirkonda, mis on
praegusel hetkel liigitatud maakondlikult tähtsaks.
Maakondliku tähtsusega maastiku- ja/või pärandkultuuri alad laiendavad või täiendavad
riikliku tähtsusega piirkondi. Jooniselt 5-26 on näha, et Helsingi ja suures osas ka
Espoo saarestik ja rannikualad on suuresti vähemalt maakondlikult maastiku või
pärandkultuuri poolest olulised piirkonnad. Väärtused puudutavad suuresti ka
merepiirkondi.
Muinsuskaitseobjekte on maastikumõjude alal väga palju (joonis 5-26), millest suurem
osa on I maailmasõjaga seotud kaitserajatised.
Veealused muinsuskaitseobjektid
Veealused muinsuskaitseobjektid on sellised vrakid ja nende osad, mis on eeldatavalt
uppunud üle saja aasta tagasi, ning ka muud minevikust kõnelevad kasutusest välja
jäänud veealused ehitised. Kultuuripärandi objektideks on nooremad laevavrakid, nt
sellised, mis pärinevad II maailmasõjast. Avamere ehitusprojektid võivad avaldada
mõju peamiselt laevavrakkidele. Kavandatud tehissaarte või muude vesiehitustööde
piirkonnas ei ole teada olevaid veealuseid muinasmälestisi. Veealuse kultuuripärandi
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kohta ei ole siiski kasutada kõikehõlmavat teavet, sest veealuse kultuuripärandi
uuringuid on tehtud vaid kitsastel aladel seoses ehitusprojektidega Helsingis ja Espoos.
Helsingi ja Espoo läheduses võib olla arvukalt seni tundmatuid veealuse
kultuuripärandi objekte, sest Uusimaa rannikul on elatud pikka aega, tegeletud
aastasadu meresõidu, kalapüügi ja muude tegevusaladega ning seal on olnud
sadamaid ja dokke. Helsingi kohta on praegusel hetkel teada 214 veealust objekti,
millest 63 on hinnatud muinasmälestiseks. Espoost on teada 33 veealust objekti,
millest 9 on muistised.
Maastikumõjude alal asuvad veealused muinasmälestised on laevavrakid. Jooniselt
(Joonis 5-26) on näha, et laevavrakke ei paikne teada olevalt kavandatud tehissaarte
või hooldusühenduste läheduses. Selliste teadmiste kontrollimiseks tuleb siiski läbi viia
täiendavad veealused arheoloogilised uuringud, kui tehissaarte täpne asukoht on
teada.
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Joonis 5-26. Maastiku ja pärandkultuuri seisukohast väärtuslikud piirkonnad ja objektid.

5.5

Merepõhi
Soome laht paikneb kahe geoloogiliselt eri vanuses massiivi vahel. Soome lahe
põhjapoolel on aluskorraks peamiselt üle 1,5 miljardi aasta vana proterosoikumist või
arhaikumist pärinev kivim ning selle peal on jääaegadel ja pärast seda tekkinud
kvarternaarne pinnakate, mille vanus on ligikaudu 10 000 aastat. Soome lahe
lõunapoolel on proterosoikumist pärineva aluskorra peal noorema aja settekivimitest
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koosnev kiht, mis moodustab pealiskorra alumise kihi, ja alles selle peal kvarternaarne
pinnakate. Selliseid settekivimeid leidub ka Soome lahe kesk- ja lõunaosas. Soome
lahes on merepõhja aluskorra kivimid suures osas kaetud kvarternaarse pinnakattega.
Ranniku läheduses esineb siiski ka kivipõhjaga alasid.
Merepõhi jagatakse pehme- ja kõvapõhjalisteks aladeks. Pehmed pinnaseliigid on
savid, muda ja liiv, kõvad pinnased on erineva fraktsiooniga kruus ja kivid, ka
sorteerumata segasete - moreen kuulub kõvade pinnaste hulka. Soome lahe põhja
kattev pind koosneb moreenist, kruusast, liivast, savist ja orgaanilisest settest ehk
mudast. Merepõhja sügavus ja põhjasetete paksus kasvab Soomest Eesti suunas.
Pinnakattes on moreenikiht üldjuhul kõige all ja selle paksus on maksimaalselt mõni
meeter, kuid paiguti ka kümneid meetreid. Moreeni peal on tihti savi, mille paksus
varieerub mõnest sentimeetrist kuni kümnete meetrite paksuste kihtideni. Kihtide
paksused muutuvad järsult Tallinnamadala piirkonnas. Tallinnamadal on Fennoskandia
kilbi ja Ida-Euroopa platvormi piir ja selle lõunapoolel on settekihtide paksus 100–120
meetrit, millest põhiosa moodustavad settekivimid. Tallinnamadala põhjapoolel katab
merepõhja peamiselt kvarternaarse savi kiht, mille paksus võib olla kuni 20 meetrit.
Kaljusüvendikesse moreeni alla on võinud kihistuda vanemat savi või muda. (Alvi
2017)
5.5.1

VE1a (Lennujaam-Otakeila- Ulkomatala)
Soome rannikuvööndis on merepõhi trassil varieeruvalt kaetud pehmete setete ja
moreeniga. Rannikuvööndis Otaniemist Koirasaari kaudu Uppoluotole on trassil
peamiselt moreen ja glatsiaalne savi ning möll. Mõnevõrra on ka postglatsiaalset savi
ja orgaanilist muda, kohati on näha ka aluspõhja kritsalsetest kivimitest koosnevat
kaljupinda. Uppoluoto piirkonnas on kaljupind paljastunud. Uppoluotost lõunapool on
kruusa ja eristunud liivapinnaga ala. Uppoluotost lõuna-kagu suunas on Ulkomatala
merepõhi osaliselt kivi- või moreenpõhjaga, osaliselt kaetud glatsiaalse ja
postglatsiaalse saviga. Ulkomatalast lõunapoole on lai postglatsiaalsete savide
piirkond. Trassi merepõhja setted on esitatud juuresoleval kaardil (Joonis 5-27). (GTK jt
1992)
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Joonis 5-27. Merepõhja setted trassialternatiividel. (GTK jt 1992)

5.5.2

VE1b (Lennujaam-Otakeila-Hramtsowi madal)
Soome rannikuvööndis on merepõhi trassil varieeruvalt kaetud pehmete setete ja
moreeniga. Rannikuvööndis Otaniemist Koirasaarini on merepõhi peamiselt
moreenkattega või aluskivimist. Koirasaarist kagusse Hramtsowi madala suunas on
merepõhjas rohkesti postglatsiaalset ja glatsiaalset savi ja liiva, mõnevõrra ka moreeni
või kivist põhja. Hramtsowi madalast avamere suunas on merepõhi osaliselt kalju- või
moreenpõhjaga, osaliselt kaetud glatsiaalse ja postglatsiaalse saviga. Trassi
merepõhja setted on esitatud juuresoleval kaardil (Joonis 5-27). (GTK jt 1992)

5.5.3

VE2 (Lennujaam-Pasila-Uppoluoto)
Soome rannikuvööndis on merepõhi trassil varieeruvalt kaetud pehmete setete ja
moreeniga. Aluspõhja kristalsetest kivimitest kaljupind on paljandunud Uppoluoto
piirkonnas. Uppoluotost lõunapool on kruusa ja kihistunud liivaga ala. Uppoluoto
piirkonnast lõuna-edela suunas edasi liikudes on merepõhi vaadeldaval alal kaetud
peamiselt pehmete setetega. (GTK jt 1992, Alvi 2017)
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Pehmete settekihtide paksus varieerub alates nullist. Helsingi juurest Uppoluotole on
pehmeid settekihte peamiselt paksuses 5–15 m. Sealt edasi settekihtide paksus
kasvab, olles kõige paksemas kohas 55 m. Kõige paksemad settekihid on Soome
majandusvööndi piiri lähedal aluskorra kivimi süvikute juures.
Soome Geoloogia uurimiskeskuse loodimismaterjalide põhjal (Alvi 2017) on aluspõhja
kivimite lasumissügavus trassi alal väga varieeruv. Üldiseks näitajaks on, et Soome
rannikualadel on kristalsed aluspõhjakivimid merepõhjale lähemal kui Soome lahe
keskosas. Vahemikus Helsingi-Katajaluoto asub kritsalsetest kivimitest koosnev
aluspõhja kiht, aluskord keskmiselt 20–30 m sügavusel, pärast seda langeb see
tasemele 30–40 m. Uppoluotost edasi lasub aluskord keskmiselt 50 m sügavusel, kuid
põhja topograafia muutub siin muutlikumaks (20–80 m). Territoriaalvete piiri läheduses
lasuvad aluskorra kivimid veelgi sügavamal, keskmiselt 70 m (50–140 m) sügavusel.
Kõige sügavamad kohad asuvad Soome territoriaalvetest väljaspool, Soome ja Eesti
majandusvööndite piiril.
5.5.4

Ohtlikud ained
Ohtlike ainete esinemist Helsingi veealal on uuritud aastatel 2005 (Vatanen 2005) ja
2017 Helsingi linna keskkonnakeskuse poolt. KMH programmi koostamisel ei olnud
2017. aasta tulemusi siiski veel kasutada.
2005. aasta uuringus kaardistati metallide, PCB-ühendite ja orgaaniliste tinaühendite
sisaldust kolmel lahepiirkonnast avamerele suunduval joonel. Uuringu alusel on
orgaanilised tinaühendid (TBT ja TPhT) kõige olulisemaks ohtlike ainete rühmaks.
Suurenenud tinaühendite sisaldust esineb üldlevinult ranniku läheduses ning eriti
Läänesadama esisel (TBT norm 580 µg/kg), Kruunuvuorenseläl (TBT norm 223 µg/kg)
ja Vartiokylänlahi esisel (TBT norm 220 µg/kg). Ulatuslikes piirkondades Helsingi
saarestikus jäid normaliseeritud TBT-sisaldused tasemele 20–100 µg/kg. Joonest
Melkki – Vallisaari – Santahamina väljaspool jäid TBT-sisaldused põhiosas alla
määramispiiri. (Vatanen 2005)
Vuosaari sadama ladestamisala setete ohtlike ainete uurimisel leiti ka avamere
piirkonna setetest suurenenud orgaaniliste tinaühendite sisaldust (Vatanen jt 2012).
Seevastu Helsingi kessooni kirdepoolsest süvikust (56 m) võetud võrdlusproovis jäid
PCB- ja OT-ühendite sisaldused alla määramispiiri (Vatanen & Niinimäki 2005).
Üldiselt öeldes mõjutab kahjulike ainete esinemist saasteallika lähedus, hoovused ning
setete koostis. Tavaliselt esineb ohtlikke aineid suurenenud sisalduses
peenefraktsioonilisest ainest koosnevates põhjades. Jämedamatel kulutuspõhjadel (liiv,
kruus, kivi) on kahjulike ainete sisaldus väike. Tiheda liiklusega laevateede läheduses
võib kahjulike ainete sisaldus olla tõusnud.

5.6

Pealiskord ja aluskord

5.6.1

Pealiskord, sh pinnakate
Soomes koosneb maakoor ürgsest aluskorrast ning seda katvatest lahtistest
pudedatest setetest ehk pinnakattest. Pinnakate ei ole ühtne, paljudes kohtades on
paljastunud aluspõhja kivimid. Pinnakatte paksus võib olla kuni 100 meetrit, keskmine
paksus on vaid 8,5 meetrit.
Soome pinnakate on tekkinud peamiselt viimase jääaja vältel ja pärast seda. Mandrijää
liikumisel tulemusel tekkis peamiselt selle äärealades moreen, mis on Soome levinuim
pinnaseliik. Mandrijää sulamisel ladestasid suured veemassiivid kruusa ja liiva liustiku
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alla seljakuteks ja vallideks. Peene struktuuriga setted nagu savi ja möll kihistusid
seisvas vees liustiku servast kaugemal.
Veest tõusnud maal vedasid ja ladestasid jõed liiva oma kallastele. Tuul kandis ja
ladestas liiva vallidesse ehk düünidesse, mida esineb rohkesti liustikujõgede ja kallaste
ääres. Madalatel vesistel maadel algas soostumine ja turba teke üsna pea, kui piirkond
jää ja vee alt vabanes.
Pinnakatte hulka kuulub maismaad ja veekogude põhja kattev lahtine, pude kiht, mis
koosneb peamiselt purustatud ja peenestatud kivimaterjalist ehk mineraalpinnasest.
Mineraalse pinnase liikideks on mh moreen, kruus, liiv ja savi. Pinnakatte hulka
kuuluvad ka orgaanilisest ainest tekkivad turvas ja muda ning pinnases olev vesi
(Haavisto-Hyvärinen & Kutvonen 2007).
5.6.2

Aluskord
Soome aluskord paikneb prekambriumi paigutuval Põhja- ja Ida-Euroopa platvormil ehk
nn Fennosarmaatia kraatonil, mis on Euraasia mandri üks vanemaid osi. Kraatoni
prekambriumi aluskord on paljastunud vaid Fennoskandia ja Ukraina aladel, mujal on
see kaetud nooremate settekivimitega. Eestis vajub prekambriumi aluskord laugelt
paleosoikumist ja sellest veelgi uuemate settekivimite alla, nagu ka kagupool
Venemaal (Joonis 5-28).
Soome aluskord moodustub umbes kolmandiku osas noorte settekivimite ja
kaledoonilise kurrutuse alt esile tungivast Fennoskandia kilbist. Umbes kaks
kolmandikku Soome aluskorrast koosneb süvakivimitest. Soome varajase
proterosoikumi süvakivimid on peamiselt graniidid, granodioriidid ja tonaliidid. Nende
happeliste, peamiselt päevakivist ja kvartsist koosnevate kivimiliikide kohta kasutatakse
üldnimetust granitoid.
Soome aluskorrast on vaid väike osa noorem kui 1800 miljonit aastat. Noortest
moodustumistest on olulisemad Lõuna-Soome peamiselt keskproterosoikumist
pärinevad 1650–1540 miljoni aasta vanused rabakivigraniidid. Rabakivi tekkimise järel
on Soome aluskord väga vähe muutunud. Rabakivigraniidiga samas vanuses on
Lõuna-Soome arvukad diabaasi daigid.
Soome lõuna- ja keskosas on 1950–1800 miljonit aastat tagasi tekkinud varajase
proterosioikumi aluskord, mis koosneb Svekofenni saarkaarte süsteemi kivimitest.
Svekofenni kivimid esindavad Svekofenni mäetekkeprotsessides tekkinud uut
maakoore osa.
Svekofenni saarkaarte süsteemis asetleidnud mäetekkeprotsesside ehk orogeneesi
käigus, kus temperatuurid tõusid maakoore ülaosades väga kõrgeks, on tekkinud
arvukalt erinevaid graniite. Kõrge temperatuur tekitas vulkaanilistes ja settekivimites
tugevat uut kristalliseerumist. Moonde käigus kivid osaliselt sulasid ja neist tekkis
moondekivimeid ehk migmatiite, mis on graniitide kõrval Lõuna-Soome kõige
tavalisemateks kivideks. Nn Uusimaa kildal esineb ka felsilist kiltkivi ja settelist lubjakivii
(Lehtinen jt 1998).
Svekofennia kurrutusprotsessi käigus tekkinud mäestik on sadade miljonite aastate
jooksul kulunud praegusele tasemele. Aluskorra ülapind on kulunud peaaegu
horisontaalseks. Eesti fanerosoikumi setete all liigub selline pind laugelt lõunasse
(Koistinen 1996).
Kokkuvõttes moodustavad Soome aluskorrast umbes 53% graniitkivimeid ja 22%
migmatiite. Vaid väike osa kivimitest koosneb aluselistest magmakividest, kiltkivist,
kvartsiitidest ja lubjakivist.
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Soome lahe aluskorra omadused
Kristalsetest kivimitest aluskord koosneb Soome lahe piirkonnas varieeruvalt graniidist,
migmatiidist, gneissist, kiltkivist, amfiboliidist ning rabakivist. Eesti poolel katab
aluskorda u 150 m paksune liiva-, savi- ja lubjakivist koosnev settekivimite kiht (Joonis
5-29).
Aluskorras esinevaid rikkevööndeid Soome lahe piirkonnas täpselt ei teata. LõunaSoome mandriosa ja rannikuvööndi nõrgemaid vööndeid on siiski hinnatud (Joonis
5-30). Maa-aluse ehitamise puhul läbistatakse alati ka selliseid vööndeid ja seda peab
kavandatava tegevuse puhul arvestama. Tunneli ehitamise ajal läbistatakse aluskorra
nõrgemaid vööndeid, mille juures tuleb tunnelit tugevdada ja tihendada. Helsingi ja
Tallinna vahelise tunneli projekteerimine ja ehitamine eeldavad lisauuringuid, nagu
geofüüsikalised loodimised ja aluskorra puurimised merealadel.

Joonis 5-28. Lõuna-Soome ja Eesti aluskord ning ristlõige Soome lahe aluskorrast
(Koistinen 1994).
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Joonis 5-29. Kavandatava piirkonna aluskord (GTK). Põhjaosa vasakul, lõunaosa
paremal.
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Joonis 5-30. Kavandatava ala hinnangulised rikkevööndid (GTK).

Tunneli asukoht
Tunnel kulgeb suuremas osas aluskorras, 40–70 meetrit aluskorra ülemisest piirist
allpool. Kõige sügavamal kulgeb tunnel u 100 meetrit aluskorrast allpool Soome lahe
lõunaosas. Eesti poolel läbitakse tunneli maapinnale jõudmisel pealiskorra
settekivimeid (Joonis 5-31). Helsingist alates langeb tunnel laugelt umbes 200 meetri
sügavusele merepinnast Eesti territoriaalvete läheduses ja tõuseb sealt 30–40 km
kaugusel Tallinnas maapinnale (Nenonen & Ikävalko 2012).
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Joonis 5-31. Pikilõige, millel on ligikaudselt esitatud kristalliline aluskord, Eesti poole
settekivimis ning võimalik tunneli trass (FinEst Link 2018).

5.7

Põhjavesi
Eri trassialternatiivide ja jaamade asukohad ametlikult piiritletud põhjavee esinemise ja
kujunemise piirkondade suhtes on esitatud juuresoleval joonisel (Joonis 5-32).
Alternatiiv VE1a kulgeb Tuusulas umbes 1 kilomeetri kauguselt Ruotsinkylä
põhjaveepiirkonnast ja umbes 600 meetri kauguselt Mätäkivi (Mätäkivi B)
põhjaveepiirkonnast. Vantaas kulgeb trassivariant VE1a umbes 1,4 kilomeetri
kauguselt lennujaama põhjaveepiirkonnast, u 700 meetri kauguselt Backasi
põhjaveepiirkonnast ja umbes 800 meetri kauguselt Kaivoksela põhjaveepiirkonnast.
Peale selle paikneb Vantaas Vantaanpuisto põhjaveepiirkond u 4 km kaugusel
trassialternatiivist VE1a ja Espoos Puolarmetsä põhjaveepiirkond u 6 km kaugusel.
Alternatiiv VE1b kulgeb Tuusulas umbes 1 kilomeetri kauguselt Ruotsinkylä
põhjaveepiirkonnast ja umbes 600 meetri kauguselt Mätäkivi (Mätäkivi B)
põhjaveepiirkonnast. Vantaas kulgeb VE1b umbes 1,4 kilomeetri kauguselt lennujaama
põhjaveepiirkonnast ja umbes 100 meetri kauguselt Backasi põhjaveepiirkonnast.
Peale selle paikneb Vantaas Vantaanpuisto põhjaveepiirkond u 4 km kaugusel
trassialternatiivist VE1b ja Espoos Puolarmetsä põhjaveepiirkond u 6 km kaugusel.
Alternatiiv VE2 kulgeb Tuusulas umbes 200 kilomeetri kauguselt Ruotsinkylä
põhjaveepiirkonnast ja umbes 300 meetri kauguselt Mätäkivi (Mätäkivi B)
põhjaveepiirkonnast. Vantaas kulgeb trassialternatiiv VE2 umbes 2 kilomeetri
kauguselt lennujaama põhjaveepiirkonnast ja u 800 meetri kauguselt Backasi
põhjaveepiirkonnast. Peale selle paikneb Vantaas Vantaanpuisto põhjaveepiirkond u 3
km kaugusel trassialternatiivist VE2.
Mätäkivi põhjaveepiirkonnas (Mätäkivi B) paiknevad Lemminkäineni ja Kuninkaanlähde
veevõtukohad. Kuninkaanlähde veevõtukohas on kõrgema halduskohtu määratud
kaitsealad.
Lennujaama ja Kaivoksela põhjaveepiirkondades on üks veevõtukoht. Kõik
veevõtukohad toimivad varukohtadena. Kaivoksela veevõtukohas on veekohtu
määratud kaitseala.
Eri trassialternatiivide läheduses (kaugus alla 1 kilomeetri) paiknevate
põhjaveepiirkondade peamised andmed ja kaugused liigitatud põhjaveepiirkondadeni
on esitatud juuresolevates tabelites (Table 5-1 ja Table 5-2).
Suurem osa eri trassialternatiivide läheduses paiknevatest kinnistutest on liitunud
omavalitsuse ühisveevärgiga. Tuusula lõunaosas paiknev Ruotsinkylä ei ole siiski veeettevõtte tegevuspiirkonnas. Selles piirkonnas saadakse majapidamistes vajalik
tarbevesi tõenäoliselt oma puur- või salvkaevudest. Peale selle on tõenäoline, et
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erinevate trassialternatiivide läheduses paikneb maakütterajatisi. Eramajapidamiste
kaevud ja maakütterajatised kaardistatakse planeerimise käigus.
Kõik hinnatavad trassialternatiivid ristuvad Päijänne tunneliga, ületades seda
lennujaama põhjapoolel, kus raudtee kulgeb maapinnal. Päijänne tunneli kaudu
juhitakse toorvett kogu pealinnapiirkonna vajadusteks. Tunnel kulgeb Tuusula
Ruotsinkylä ja lennujaama kaudu Silvola veehoidlasse.
Lennujaama piirkonnas on põhjaveest leitud lennukite jäätumise vältimiseks
kasutatavat glükooli ja selle lagujääke. Peale selle on Mätäkivi põhjaveepiirkonna
lõunaosas leitud lahustitega saastunud põhjavett.

800 m3/d Tuusula Hea

Riskihinnang

0,83 km2 (0 km2)

Keemiline seisund

Pindala (sulgudes
moodustamisala)

Muu veehankimiseks sobiv põhjaveepiirkond

Koguseline seisund

Klass

Ruotsinkylä

Asukoht

Nimi

Maht (hinnanguline)

Table 5-1. Eri trassialternatiivide läheduses asuvate liigitatud põhjaveepiirkondade
andmed (allikas: SYKE, infosüsteem Hertta, 6.6.2018).

Hea

Ei

Mätäkivi B

Veehankimiseks oluline põhjaveepiirkond

2,87 km (1,41 km ) 3000 m3/d Tuusula Hea

Halb

Riskiala

Lennujaam

Veehankimiseks oluline põhjaveepiirkond

4,02 km 2 (0,88 km2) 2000 m3/d Vantaa

Hea

Hea

Riskiala

400 m /d Vantaa

Hea

Halb

Riskiala

1,21 km 2 (0,17 km2) 2000 m3/d Vantaa

Hea

Hea

Ei

Backas

Veehankimiseks oluline põhjaveepiirkond

Kaivoksela

Veehankimiseks oluline põhjaveepiirkond

2

2

2

2

0,74 km (0 km )

3

Table 5-2. Eri trassialternatiivide kaugus lähimate liigitatud põhjaveepiirkondadeni.
Põhjaveepiirkond
VE1a
Ruotsinkylä
Mätäkivi B
Lennujaam
Backas
Kaivoksela
VE1b
Ruotsinkylä
Mätäkivi B
Lennujaam
Backas
VE2
Ruotsinkylä
Mätäkivi B
Lennujaam
Backas
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Kaugus (m)

Ristumine
(m)

Veevõtt

1000
600
1400
700
800

Lemminkäinen, Kuninkaanlähde
Lennujaam (varuveevõtt)
HK Scan Finland (varuveevõtt)
Kaivoksela (varuveevõtt)

1000
600
1400
100

Lemminkäinen, Kuninkaanlähde
Lennujaam (varuveevõtt)
HK Scan Finland (varuveevõtt)

200
300 Lemminkäinen, Kuninkaanlähde
2000
Lennujaam (varuveevõtt)
800
HK Scan Finland (varuveevõtt)
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Joonis 5-32. Trassialternatiivide lähedusse paigutuvad erineva klassi põhjaveepiirkonnad
(taustakaart: Soome Maa-amet (Maanmittauslaitos) 6/2018. Põhjaveepiirkonnad: Soome
keskkonnakeskus).

5.8

Hüdroloogia ja veekvaliteet

5.8.1

Tegevuspiirkonna ja sellega piirneva mereala üldkirjeldus
Soome laht on Soome, Eesti ja Venemaaga piirnev Läänemere idapoolseim osa, mille
veemaht moodustab umbes viis protsenti (1100 km3) Läänemere kogu veemahust.
Lahe pikkus ida-lääne suunas on u 400 km (Peterburi-Hanko), ja laius kõigub
vahemikus 50–130 km. Soome lahe keskmine sügavus on 38 meetrit ja suurim
sügavus 123 meetrit. Lõunaranna suhteliselt tasased põhjavormid erinevad
põhjaranniku ebaühtlasest ja liigendatud merepõhjast (Läänemere portaal 2014).
Läänepoolses otsas liitub Soome laht Läänemere põhiosaga. Idapoolsesse otsa
suubub Neeva jõgi, mille keskmine vooluhulk on 2700 m3/s. Muud suuremad lahte
suubuvad jõed on Narva jõgi (520 m3/s) lõunarannikul ja Kymijoki (310 m3/s)
põhjarannikul (keskmised vooluhulgad SMHI süsteemist HYPE). Soome laht on seega
Läänemere riimvee ja jõgedest kanduva magevee segunemiskoht, milles vesi on
enamasti soolasuse suhtes kihistunud. Soome lahes on rohkem või vähem selge
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halokliin 60 meetri sügavusel, kuid soolasisaldus kasvab paljudes kohtades üsna
ühtlaselt pinnalt põhja suunas. Keskmine soolasisaldus pinnavees lahe idaosas on 0 2 PSU ja läänes 5 – 6 PSU, ja halokliinist allpool 7-9 PSU.
Veetasememuutus varieerub Helsingi rannikul piirides +1,51…-0,93 meetrit, keskmine
veetase on 0,0 meetrit (perioodil 1904–2013). Veetaseme kõrgus on suuresti määratud
Läänemere põhiosa tuule ja õhurõhu alusel.
Jääkate
Talviti Soome laht enamasti vähemalt osaliselt jäätub. Jääolud varieeruvad oluliselt nii
piirkondlikult kui ka ajaliselt. Väga pehmetel talvedel püsib Soome laht peaaegu
tervikuna jäävaba, enamustel aastatel jäätuvad siiski vähemalt Soome lahe idaosa ja
osa põhjarannikust. Keskmistel ja karmidel talvedel jäätub Soome laht tervikuna.
Kõige ulatuslikum on jääkate tavaliselt veebruari lõpus märtsi alguses ning jää paksus
võib Soome lahe kirdeosas olla üle 60 cm. Tavalistel talvedel kestab jääperiood
läänepoolsel Soome lahel 1–3 kuud ja kõige kauem võib jääkate püsida ligikaudu viis
kuud. Jää võib olla kas kinnisjää või ajujää. Ranniku ja saarestiku läheduses on jää
enamasti rannikule kinnitunud kinnisjää. Ajujää triivib avamerel tuulte ja hoovuste
mõjul, tormise ilmaga isegi kuni 30 km päevas. Ajujää võib kuhjumisel moodustada
rüsijää, mis võib ulatuda kuni 10 meetri sügavusele. Madalamatel aladel võib rüsijää
vormida merepõhja.
Hoovused
Hoovused pinnalähedases, 0–10 meetri sügavusele ulatuvas kihis on määratud
peamiselt tuule ja rannajoone topograafia alusel. Soome lahe sügavamas kihis ringleb
hoovus, mis liigub lahe lõunarannikult itta ja põhjarannikult läände. Helsingi läheduses
on läänevool 10 m sügavusest allpool ja umbes 10–20 km kaugusel rannikust.
5.8.2

Vee kvaliteet
Helsingi ja Espoo juures jälgitakse mereala seisundit regulaarselt. Helsingi linna
keskkonnakeskus viib läbi vee kvaliteedi kontrollimisi mitmest vaatluskohas oma ning
Helsingi ja Espoo linnade reovee kontrollimise käigus. Soome lahe avamere piirkonnas
kontrollib Soome keskkonnainstituut (SYKE) vee kvaliteeti HELCOMi pikaajalistes
jaamades.
Vee kvaliteet Helsingi ja Espoo läheduses
Helsingi läheduse saarestiku vaatluskohti ühendab nende avatus ja sügavus, mis
ületab 27 meetrit. Sügavamate seirepunktide sügavamates veekihtides võib aeg-ajalt
esineda suhteliselt tugevat vee kihistumist, mida tekitab suhteliselt suur pinna- ja
põhjalähedaste veekihtide soolsuse ja sellest tulenevalt ka tiheduse erinevus. Suvisel
ajal iseloomustab neid seirepunkte ka vee suhteliselt suur soojuslik kihistumine, mida
põhjustab pinna- ja sügavamate veekihtide erinev temperatuur. Vesi ei segune seetõttu
kuni põhjani, mis piirab sügavamates veekihtides olevate toitainevarude jõudmist
pinnakihti ja hapnikurikka pinnavee jõudmist sügavamale. Saarestiku sisemistes
piirkondades võivad veed siiski teatud faasis talvel ka põhjani seguneda (Vahtera jt
2016).
Avamerel asuvate vaatluskohtade (LLA6 ja LL7) vee kvaliteet näitab, et piirkonnas
esineb kergeid eutrofeerumise ilminguid (Joonis 5-36). Vaatluskohas LL6A (sügavus
75 meetrit) oli aastatel 2010–2017 keskmine fosforisisaldus pinnavees 23 μg/l ja
lämmastikusisaldus 320 μg/l. Vastavad väärtused põhjalähedastes veekihtides olid
fosforil 80 μg/l ja lämmastikul 350 μg/l. Vaatluskohas LL7 (sügavus 100 meetrit) oli
aastatel 2010–2017 keskmine fosforisisaldus pinnavees 24 μg/l ja lämmastikusisaldus
360 μg/l. Vastavad väärtused põhjalähedastes veekihtides olid fosforil 120 μg/l ja
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lämmastikul 380 μg/l. Soome lahe avamerepiirkonna pinnavee keskmine
fosforisisaldus kirjeldab mõõdukat eutrofeerumist ja lämmastikusisaldus toitainete
vähesust. Vaatluskohtade LLA6 ja LLA 7 pinnavee suvine klorofüll-α sisaldus oli
aastatel 2010-2017 mõlemas vaatluskohas keskmiselt 4,2 µg/l, mis näitab samuti
mõõdukat eutrofeerumist. Soome lahe vee soolasus oli aastatel 2010-2017 keskmiselt
tasemel 5-8 ‰.
Soome lahe avamerepiirkonna sügavate vaatluskohtade pinnavesi on hapnikurikas,
kuid põhjalähedaste veekihtide hapnikutase on kehv ja teatud aegadel põhjas hapnik
täiesti puudub. Sügavate alade vähese hapnikuga oludes on põhjasetetest lahustunud
vette rohkesti fosforit.
Soome lahe avamerepiirkonnas mõjutavad põhjalähedasi hapnikuolusid eri
aastaaegade hüdrograafilised olud veesamba pindmises kihis, kuid teatud aegadel
üsna tugevalt ka Taani väinade kaudu sisenevad ja põhjalähedases veekihis
liikuvadsoolase ja hapnikurikka merevee pulsid. Soolase vee jõudmisel hapnikuta
Bornholmi ja Gotlandi süvikuteni lükatakse seal olev hapnikuvaene vesi Soome lahe
poole. Viimane soolase vee pulss jõudis Läänemerre 2014. aasta detsembris, kuid
2015. aastal valitsenud ilmaolude tõttu Läänemerest väikese hapnikusisaldusega ja
toitaineterikast vett Soome lahte ei jõudnud ning seetõttu oli avamere põhjalähedane
hapnikusisaldus 2015. aasta suvel kõrgem kui viimase kümne aasta jooksul. (Soome
keskkonnainstiutuut 2016e).
Üle 60 meetri sügavused Soome lahe piirkonnad on kaua kannatanud tõsise
hapnikunappuse all. Üldpilt põhjalähedase veekihi hapnikuseisundist avamere
piirkonnas Läänemere põhjaosas, kaasa arvatud Soome laht, aastatel 2011–2014
augustikuus on esitatud joonisel (Joonis 5-33). Joonis ei näita rannikulähedaste alade
seisundit. Joonised põhinevad Soome keskkonnainstituudi igal aastal avaldatud
teadaannetel ja joonised on viimased, mis SYKE lehel uuendatud on
[http://www.syke.fi/fiFI/Ajankohtaista/Tiedotteet/Itameren_paaaltaan_happitilanne_parantun(31057)]
(Viidatud 6.6.2018).
Soome lahe läänepoolses osas on halva hapnikuseisundiga alad viimase mõne
aastaga suurenenud, kuid 2012. aasta augustis oli Soome lahe hapnikuseisund
tervikuna parem kui tavaliselt. Hapnikuprobleemid muutusid Soome lahe lääne- ja
keskosa rannikuvetes tavalisemaks 2000. aastate alguses. 2001.–2002. aastal
kannatas saarestiku ümbruse merepõhi esimest korda hapnikupuuduse all ning sellest
alates on suvine hapnikusisaldus vees olnud korduvalt väga madal.
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Joonis 5-33. Hapnikuseisund merepõhja läheduses avamere piirkonnas Läänemere
põhjaosas aastatel 2011–2014 (Soome keskkonnakeskus, SYKE 2013–2014). Punane =
hapnikuta ala, kus on vesiniksulfiidi, kollane = madal hapnikutase (0–2 ml/l) ja sinine =
hapnikku üle 2 ml/l.

Hapnikupuudust vees soodustab eutrofeerumine, kuna see hoogustab fütoplanktoni
arengut. Kui kujunenud fütoplanktoni mass vajub põhja, suurendab see laguneva
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orgaanilise aine hulka vees, ning see protsess tarbib hapnikku. Kui põhja lähedases
veekihis tarbitakse ära kogu hapnik, kasutatakse lagundamisprotsessides muid
ühendeid, mille tulemusel tekib mürgine vesiniksulfiid. Hapnikutarbimise kiirenemine
omakorda hoogustab eutrofeerumist, sest kui hapnik põhjalähedases vees ammendub,
vabanevad põhjasetetes olevad toitained uuesti vette.
Soome lahe rannikul Helsingi läheduses mõjutab vee kvaliteeti Soome ranniku ja
jõgede ning ka nt Peterburi heitveekoormus, sest vee peamine liikumissuund on
läände. Koiraluoto vaatluskoht (Koiraluoto 168) kuulub välissaarestikku, kuid see on
oluliselt pinnalähedasem kui avamere vaatluskohad, sest see jääb u 32 meetri
sügavusele. Vaatluskoht on seotud Helsingi linna heitveeseirega, sest Koiraluotolt
kirdes u 3 km kaugusel Katajaluoto lõunapoolel paikneb Helsingi Viikinmäki
puhastusjaama heitvee süvamereväljalask u 20 meetri sügavusel.
Koiraluoto vee toitainete sisaldus on suurem kui avamerel, sest aastatel 2010–2017 on
Koiraluoto pinnavee keskmine fosforisisaldus olnud 29 μg/l ja lämmastikusisaldus 370
μg/l. Vastavad väärtused põhjalähedastes veekihtides olid 35 μg/l ja 350 μg/l. Pinnavee
klorofüll-a sisaldus oli keskmiselt 7,1 µg/l. Koiraluoto vee keskmine fosforisisaldus ja
klorofüll-a sisaldus kirjeldavad eutrofeerumist ja keskmine lämmastikusisaldus
toitainete vähesust. Aastatel 2010-2017 olid Koiraluoto vaatluskohas vee
hapnikusisaldus suurepärane, sest hapniku küllastumisaste oli pinnavees keskmiselt
üle 100% ja ka põhjalähedases veekihis üle 84%. Aastatel 2010-2017 ei ole Koiraluoto
vee fosforisisalduses muutusi täheldatud (Joonis 5-34), kuid lämmastikusisalduses on
viimastel aastatel märgata sisalduse ühtlustumist (Joonis 5-35).

Joonis 5-34. Koiraluoto vaatluskoha pinnavee fosforisisaldus aastatel 2010-2017.
(Vahtera jt 2016)
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Joonis 5-35. Koiraluoto vaatluskoha pinnavee lämmastikusisaldus aastatel 2010-2017.
(Vahtera jt 2016)

5.8.3

Merealaga seotud strateegilised dokumendid
Veepoliitika raamdirektiiv
Veepoliitika raamdirektiiv (Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/60/EÜ, 23.
oktoober 2000, millega kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane tegevusraamistik)
on üks olulisemaid programme, mille abil püütakse parandada ELi vee kvaliteeti ning
selle eesmärk on saavutada hea seisund kõigis pinna- ja põhjaveekogumites. Direktiiv
on Soomes jõustatud vee- ja merekaitse korraldamise seadusega (1299/2004 koos
muudatustega) ja mitmete nendega seotud seadustega. Kõige uuemad Soome
valitsuse kinnitatud veekaitsekavad aastateks 2016–2021 kannavad kuupäeva 3.
detsember 2015.
Veepoliitika raamdirektiivil on seega mitmeid eesmärke, mis seonduvad näiteks
saastumise vältimise ja vähendamise, säästliku veekasutuse edendamise,
keskkonnakaitse ja vee ökosüsteemide seisundi parandamisega.
Veemajanduskavad sisaldavad teavet veekeskkonna seisundist ja sellele suunatud
survetest, keskkonna seisundi jälgimise ning meetmete kohta, mida pinnavee seisundi
eesmärkide saavutamiseks on rakendatud. Pealinnapiirkonnaga piirnev mereala
kuulub Kymijoki – Soome lahe veemajanduspiirkonda, millele on veekaitse seaduse
(1299/2004) kohaselt koostatud aastateks 2016–2021 veemajanduskava (Kymijoki –
Soome lahe veemajanduspiirkond 2015) ning üksikasjalikum meetmekava (Uusimaa
ELY-keskus 2015).
Helsingi piirkonna veeala ELi raamdirektiivile vastav pinnavee ökoloogiline seisund on
2016. aasta liigituse alusel rahuldav (Joonis 5-36). ELi raamdirektiivi eesmärk on
kaitsta, parandada ja taastada veekogude seisundit nii, et nende olukord ei halveneks
ning et nende seisund oleks hiljemalt aastal 2021 hea.
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Joonis 5-36. Helsingi ja Espoo piirkonna mereala ökoloogiline liigitus (SYKE, ELYkeskused, MML). Joonisel on näidatud ja praeguse olukorra vaatlemisel kasutatud
vaatluskohad.

Merestrateegia raamdirektiiv
Riiklikul tasandil viiakse Soomes ELi merepoliitikat ja sellele vastavat direktiivi
(Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/56/EÜ, 17. juuni 2008 , millega
kehtestatakse ühenduse merekeskkonnapoliitika-alane tegevusraamistik) ellu
merestrateegia kaudu. Direktiiv on Soomes jõustatud vee- ja merekaitse korraldamise
seaduse (1299/2004 koos muudatustega) ja valitsuse määrusega merekaitse
korraldamise kohta (980/2011).
Strateegia rakendamine koosneb kolmest osast. Esimene osa kiideti heaks aastal
2012, ja see hõlmab esialgset hinnangut merekeskkonna praegusele seisundile ning
määrab üldised keskkonnaalased eesmärgid ja merekeskkonna hea seisundi
kvaliteedialased näitajad (valitsuse otsus 13.12.2012). Merekaitse planeerimisel on
keskkonna hea seisund määratletud üheteistkümne kvaliteedinäitaja ning mitmete
nendega seotud indikaatorite alusel.
Teine osa võeti kasutusele 2014. aastal ja see sisaldab merekeskonna seisundi
jälgimise ehk seire kava.
Merekaitse planeerimise kolmas etapp ehk meetmekava keskkonna hea seisundi
saavutamiseks merealadel, sai valitsuse heakskiidu 2015. aasta detsembris
(Keskkonnaministeerium 2016). Kava sisaldab kokkuvõtet merekeskkonna seisundist
(mere hea seisundi kvaliteedinäitajad) ja inimeste tekitatavast survest
merekeskkonnale. Kavas on lisaks esitatud merekeskkonna hea seisundi
edendamiseks rakendatavad meetmed. Üldised keskkonnaalased eesmärgid ja nende
mõju koos kvaliteedinäitajatega on toodud järgmisel joonisel (Joonis 5-37).
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Joonis 5-37. Seosed üldiste keskkonnaeesmärkide ja mere hea seisundi näitajate vahel.
Üldiste eesmärkide saavutamine toob kas otseselt või kaudselt kaasa positiivseid
mõjusid mere hea seisundi näitajates. (Ramboll Finland Oy 2017 – joonis on kohandatud
algsest allikast Soome Keskkonnaministeerium (Ympäristöministeriö) 2016)

Merekaitse tegevuskava (Keskkonnaministeerium 2016) kohaselt mere head seisundit
määratud aastaks ilmselt ei saavutata. Suurim probleem seondub mõjude hindamise
kohaselt eutrofeerumise talitsemise ning ohtlike ainetega. Eutrofeerumist tekitava
toitainete koormuse vähenemise mõju avaldub kiiresti merekeskkonna positiivsete
muutustena, kuid merekeskkonna seisundi eesmärkide saavutamine tervikuna kestab
kauem. Läänemere põhiosa, mille mõjusfääri Soome laht kuulub, on sattunud
eutrofeerumise tsüklisse, mida hoiavad ülal põhjalähedaste kihtide hapnikupuudus ja
setetest vallanduvad toitained. Taastumine ja eesmärgiks oleva seisundi saavutamine
käib aeglaselt ja kestab kümneid või isegi sadu aastaid. Soome saab mõjutada vaid
enda tekitatavat toitainekoormust.
2015. aastal avaldati Soome merestrateegia meetmekava aastateks 2016–2022
(Soome keskkonnaameti ühine veebiteenus, 2015). Olemasolevaid meetmeid peeti
merekeskkonna hea keskkonnaseisundi kõigi aspektide säilitamiseks või
saavutamiseks ebapiisavaks ning eksperdid soovitasid programmi jaoks 35 merekaitse
meedet. Olemasolevate meetmete piisavuse hinnangusse lisati veekaitsekavade
meetmete ettepanekud aastateks 2016–2021. Ühe meetmena on esitatud veealuse
müra tekitamise vähendamine ning süvendamiste kahjulike mõjude vähendamine.
2018. aastal avaldatud aruanne ”Soome merekeskkonna seisund 2018” on
mitmekülgne ülevaade mere seisundist aastatel 2011–2016. Aruande alguses
esitatakse merekeskkonna erinevate valdkondade hea seisundi määratlused.
Määratluste alusel on võimalik merekeskkonna eri valdkondade seisundit liigitada
heaks või nõrgaks. Aruandes nimetatud hea seisundi määratluses järgitakse peamiselt
Euroopa komisjoni 2017. aastal välja antud uusi võrdlusaluseid ja nende osategureid.
Aruandega uuendatakse Soome merekaitsekava esimest osa aastast 2012. Seisundi
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hinnang on osa valitsuse otsusest uuendatud merekaitse kava kohta. Merekeskkonna
seisundit ja merega seotud keskkonnasurvet hinnatakse hea keskkonnaseisundi (HKS)
määratlemise käigus kindlaks tehtud indikaatorite abil. Indikaatorite kaudu kirjeldatakse
hea seisundi saavutamist ja kui kaugel heast seisundist ollakse. Indikaatoritele on
määratud hea seisundi künnisväärtus või koostatud sõnaline kirjeldus või suundumusel
(trendil) põhinev määratlus, mis kirjeldab hea seisundi saavutamist.
Merekaitse planeerimisel hinnatakse merekeskkonna head keskkonnaseisundit 11
näitaja ja nendega seotud indikaatorite abil. Hea keskkonnaseisundi näitajad on
eutrofeerumisega võitlemine, ohtlike ja kahjulike ainete vähendamine, elurikkuse
säilitamine, invasiivsete võõrliikide leviku tõrjumine, mereressursside säästev
kasutamine ja kaitse, inimtegevuse mõju vähendamine merepõhjale, hüdrograafiliste
muutuste vältimine ning mere ja ranniku saastumise ja veealuse müra vähendamine.
Järgmises tabelis on selgitatud merekeskkonna seisundit näitajate kaupa (Table 5-3).
2018. aasta aruandes ”Soome merekeskkonna seisund 2018” on merekaitse 11
näitajat endised, kuid indikaatorites ja eesmärkides on tehtud muudatusi.
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Table 5-3. Merekaitsekavas määratletud merekeskkonna hea seisundi näitajad ning 2018.
aasta uuendatud hinnangul põhinev seisundi hinnang. 2018. aastal koostatud seisundi
hinnang põhineb aastate 2011–2016 materjalidel. (Soome Keskonnaministeerium
(Ympäristöministeriö) 2016, Korpinen jt 2018)
Merekeskkonna hea seisundi näitajad
Näitaja

Selgitus

2018. aasta olukord ja hinnang hea
keskkonnaseisundi
(HKS)
saavutamisele

Mere elurikkus

Elupaikade kvaliteet ja esinemus
ning liikide jaotus ja arvukus
vastavad valitsevatele füüsikalisgeograafilistele, geograafilistele ja
kliimatingimustele.

HKS ei ole saavutatud. Viiendik
merepõhja
suurematest
elukeskkondadest
on
halvas
seisundis. Heas keskkonnaseisundis
olevat põhja elukeskkonda leiab
peamiselt Põhjalahes, kus inimese
tegevusest tekitatav surve on väike ja
põhjalähedane vesi hapnikurikas.
Soome lahe ja Läänemere põhjaosa
põhjaolud
kannatavad
suuresti
hapnikupuuduse käes ja seepärast on
nende seisund peamiselt halb.
Kõigist
loodusdirektiivi
I
lisa
elupaikadest
on
ainult
tüüp
„Välissaarestiku laiud ja saared“
hinnatud soodsasse olekusse, mis
vastab
merekaitse
heale
keskkonnaseisundile. Teiste puhul on
kaitsetase ebasoodus ja nende
arengusuund
paljudel
juhtudel
halvenev.

Võõrliigid
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Inimtegevuse tulemusel levivate
võõrliikide arv jääb tasemele, millel
ei
ole
negatiivset
mõju
ökosüsteemile.

2018. aasta seisund on Soome
merealal
peamiselt
hea
ning
olemasolevate
meetmetega
on
võimalik HKS säilitada. Seevastu
mujale Läänemerre on tänapäeval
sattunud 14 uut võõrliiki, mistõttu kogu
Läänemere tasandil on seisund halb.
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Merekeskkonna hea seisundi näitajad
Näitaja

Selgitus

2018. aasta olukord ja hinnang hea
keskkonnaseisundi
(HKS)
saavutamisele

Töönduslikud kalaliigid

Populatsioonid
on
ohututes
bioloogilistes
piirides
ning
populatsiooni
vanuseline
ja
suuruseline
koosseis
annab
tunnistust
ressursside
heast
seisukorrast.

2012.
aasta
keskkonnaseisundi
hindamisel
ei
olnud
head
keskkonnaseisundit
võimalik
infopuuduse tõttu määrata. 2018.
aastal
uuendatud
hea
keskkonnaseisundi hindamisel määrati
seisund rahvusvaheliselt kvootide
alusel reguleeritud kalavarude kohta
räimele, kilule, tursale, lõhele ja
meresiiale merealade kaupa nende
esinemise alusel ning kui liigi kohta on
materjali. Lesta ja kammelja seisundit
ei olnud võimalik materjali vähesuse
tõttu hinnata. Muude kaubanduslike ja
peamiselt rannikupiirkonnas püütavate
liikide
seisund määrati
kohale,
Perämere meresiiale ning ahvenale.
Praegune seisund on hea olulisemate
kaubanduslike varude nagu räime ja
kilu
ning
enamuse
ranniku
kaubanduslike
kalavarude
osas.
Erandiks on Perämere meresiia
populatsioon
ning
Saaristomere
kohapopulatsioon, mis hinnatakse
olevat
halvas
seisundis.
Teine
olulistest
Põhjalahe
lõhepopulatsioonidest ei ole samuti
head seisundit saavutanud. Tursa
idapoolse populatsiooni seisund on
hinnatud halvaks.
Nimetatud halvas seisundis olevate
koha- ja siiapopulatsioonide puhul
ollakse rakendamas meetmeid, mille
abil püütakse lähiaastatel saavutada
hea seisund.

Toiduahelad

Kõik
teadaolevad
mere
toiduvõrgustiku
toiduahelate
elemendid eksisteerivad tavapärase
arvukuse ja mitmekesisuse tasemel,
mis on võimeline tagama pikaajalise
liikide rohkuse ja nende täieliku
paljunemissuutlikkuse säilimise.

Soome
merepiirkondades
on
toiduvõrgu tipus asuvad kiskjad heas
seisundis,
kuid
toiduvõrgu
madalamatel
tasanditel
on
eutrofeerumine
muutnud
liigilist
koostist. Kuigi produtsentide ja
rohusööjate
populatsioonid
on
häiritud,
ei
ole
toiduvõrgu
funktsionaalsus
siiski
muutunud
seepärast võib toiduvõrgu seisundit
pidada heaks.

Eutrofeerumine

Inimtekkeline
eutrofeerumine,
eelkõige selle negatiivsed mõjud,
nagu
elurikkuse
vähenemine,
ökosüsteemi seisundi halvenemine,
vetikate kahjulik õitsemine ja
hapnikunappus
põhjavetes,
on
minimeeritud.

HKS ei ole saavutatud. Soome
rannikuveed ja avamerealad on
eutrofeerumisseisundi koguhinnangu
alusel halvas seisundis. Kuigi kõik
merealad on eutrofeerumisseisundi
koguhinnangu alusel halvas seisundis,
siis osas avamere ja rannikualade
veealadest
näitavad
üksikud
indikaatorid head seisundit.
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Merekeskkonna hea seisundi näitajad
Näitaja

Selgitus

2018. aasta olukord ja hinnang hea
keskkonnaseisundi
(HKS)
saavutamisele

Merepõhja terviklikkus

Merepõhja terviklikkus on tasemel,
mis
kindlustab
ökosüsteemide
funktsioneerimise ja struktuuri ning
selle,
et
eelkõige merepõhja
ökosüsteemid ei ole kahjustatud.

2012. aasta seisund oli peamiselt hea
ning olemasolevate ja mõnede uute
meetmetega
on
võimalik
HKS
säilitada.

Hüdrograafilised
muutused

Merevee hüdrograafiliste tingimuste 2018. aasta seisund oli peamiselt hea
püsival muutusel ei ole negatiivset ning olemasolevate ja mõnede uute
meetmetega
on
võimalik
HKS
mõju mere ökosüsteemidele.
säilitada.

Saasteainete sisaldus

Saasteained
ei
põhjusta HKS ei ole saavutatud. Soome
saastumisest tulenevaid mõjusid.
merealad on halvas seisundis ohtlike
ainete sisalduse osas, sest broomitud
PBDE tuletõkkeainete sisaldused on
ületatud kõigis merepiirkondades.
Inimtoiduks kasutatavate kalade osas
on seisund siiski hea.

Saasteainete sisaldus
kalades

Saasteained ei ületa õigusaktide või Inimtoiduks
kasutatavate
kalade
muude asjakohaste standarditega seisund on ohtlike ainete osas hea.
kehtestatud tasemeid.
Inimeste kokkupuude toidu kaudu on
selgelt vähenenud. 2016. aasta
tulemuste
põhjal
ei
põhjusta
dioksiinide sisaldus riski inimestele.
Ka
raskemetallide
sisaldus
merekalades jääb alla künnisväärtuse.
Looduslike kalade söömise soovitusi
tuleb siiski endiselt järgida, sest
sisalduse kõikumised võivad olla
suured,
mis
tuleneb
kalade
kasvukiirusest, kala vanusest ning
söödava kala kudemisest.
Kala
headele
toitumisalastele
omadustele
vaatamata
võib
Läänemerest, eriti Selkämerest ja
Soome lahest püütud lõhet, forelli ja
suurt räime süües puutuda kokku
tavapärasest
suurema
koguse
tervisele kahjulike dioksiinide ja PCBühenditega.
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Merekeskkonna hea seisundi näitajad
Näitaja

Selgitus

2018. aasta olukord ja hinnang hea
keskkonnaseisundi
(HKS)
saavutamisele

Mereprügi

Mereprügi omadused ja kogus ei Andmete puudulikkuse tõttu ei olnud
kahjusta
rannikuja 2012. aastal võimalik seisundit
merekeskkonda.
hinnata. 2018. aasta mereprahi
seisundit ei saadud hinnata tulenevalt
puuduvatest
hea
seisundi
künnisväärtustest
ja
materjali
vähesusest. 2012. aastast alates on
prahistumist süstemaatiliselt uuritud,
kogudes rannaprügi ehk suurt prügi
(suurus üle 2,5 cm), põhjaprügi ning
pinnavee mikroprügi(suurus alla 5
mm).
Materjal näitab selgelt prahisemaid
piirkondi ning prahi tekke põhjusi.

Energia ja veealune
müra

Energia
keskkonda
juhtimine, Andmete puudulikkuse tõttu ei olnud
sealhulgas veealune müra, on 2018. aastal võimalik seisundit
tasemel,
mis
ei
kahjusta hinnata.
merekeskkonda.

Soome ja Eesti vahelise raudteetunneli poolt merekeskkonnale tekitatavaid
negatiivseid mõjusid püütakse minimeerida ennekõike trassi ning tehissaare
kavandamise ja asukohtade optimeerimise abil. Suurimad mõjud ilmnevad ehitusetapis
ning ehitamise ajal pööratakse erilist tähelepanu võimalike leevendusmeetmete
rakendamisele. Mõjude leevendamise ja vältimise meetmeid kirjeldatakse KMH
aruandes.
HELCOMi Läänemere tegevuskava
HELCOMi Läänemere tegevuskava eesmärk on Läänemere merekeskkonna hea
ökoloogilise seisundi taastamine aastaks 2021 (http://helcom.fi/baltic-sea-action-plan).
Kava kiitsid 2007. aastal heaks kõik rannikuriigid ja EL, ning kava on praktiliseks
aluseks HELCOMi tööle.
Kava sihid ja eesmärgid on järgmised:
·

Eutrofeerumine ei mõjuta Läänemerd

·

Ohtlikud aineid ei tekita Läänemerele kahju

·

Läänemere bioloogilise mitmekesisuse seisund on soodne

·

Meresõit on keskkonnasõbralik

Tegevuskava on Soomes jõustatud mitmete riiklike kavade ja õigusaktide kaudu.
Merealade planeerimine
ELi mereala planeerimise raamdirektiiv jõustus 2014. aasta juulis. Selles määratakse
ühine raamistik mereala planeerimisele Euroopas. Mereala planeerimise raamistik
ühendab erinevaid merealade kasutajaid, kaasa arvatud enrgiasektor, tööstus,
riigiasutused ja looduskaitse ning on aluseks ühiste otsuste tegemiseks, mille eesmärk
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on mereressursside säästlik kasutamine. Mereala planeerimiseks kasutatakse
enamasti kaarte, et mere piirkondadest paremat ülevaadet saada. Seega on tegemist
sama tüüpi tegevusega nagu maakasutuse planeerimine, kuid see puudutab
merealasid. Menetlus aitab planeerijatel arvestada mereruumi paigutuvate tegevuste
ühiseid mõjusid. Mereala planeerimise direktiivi eesmärk on tagada merealade juhitum
ja säästlikum kasutamine.
Mereala planeerimise eesmärkide täitmine on sätestatud Soome seaduses
(maakasutus- ja ehitusseadus koos muudatustega 482/2016), mis jõustus 1. oktoobril
2016. Täpsemad ettekirjutused mereala planeeringute esitamise, planeeringute arvu
jms kohta määratakse valitsuse määrusega.
5.8.4

Veekogude ja randade kasutamine
Kavandatava tegevusega seotud Otakeilasse kavandatud jaam Otaniemis,
hooldusühenduseks mõeldud Koirasaari ning tehissaared Uppoluodo, Ulkomatala ning
Hramtsowi madaliku piirkonnas on tihedas virgestuskasutuses. Espoos ja Helsingis on
rannad üsna tihedalt täis ehitatud ning põhiosa ehitistest on eluhooned. Saarestikus
koosnevad hooned peamiselt vaba aja hoonetest. Koirasaaril eluhooneid ei ole.
Espoo ja Helsingi on merelinnad, mille elanikele pakub mere lähedus palju
puhkevõimalusi. Mere lähedusele vaatamata ei ole selle täielikku potentsiaali hetkel
kõigis osades kasutusele võetud. Kuni viimaste aastateni on merelisus tähendanud
ennekõike sadamate tegevust ning teisest küljest vaba aja ja virgestusega seotud
tegevusi. Virgestus on tähendanud peamiselt väikelaevu ja supelrandu.
Pealinnapiirkonnas on paadisõitudel pikad traditsioonid, seal on arvukalt
paadisadamaid ning neis tegutsevaid jahtklubisid. Otaniemisse kavandatud Otakeila
jaamale kõige lähemad paadisadamad asuvad Keilalahtis, Otsolahtis ning Laajalahtis.
Lähimad supelrannad paiknevad Westendis ja Keilalahtis, kus asub ka uus veel ujuv
veespordikeskus. Ka kavandatud hooldusühenduse saarel ehk Koirasaaril on
virgestuskasutuses oluline roll, sest see on Helsingi linnale kuuluv puhkesaar.
Soome lahe välissaarestiku (Ulkosaaristo) ja avamerepiirkonna madalad on
populaarsed hobikalapüügi kohad, mida eelistavad eriti õngega püüdjad
ningallveekalapüügiga tegelejad. Hobikalapüüki on kirjeldatud täpsemalt punktis
(5.10.3).
Helsingi üldplaneeringu koostamise käigus viidi läbi Helsingi piirkonna mereala uuring
(Helsingi linn 2013). Selle põhjal on Helsingi läheduses paikneva saarestiku
kasutusaste suhteliselt madal. Uuringu alusel on kõige olulisem põhjus saarestiku
suhteliselt vähesele kasutusele, arvestades Helsingi elanike arvu see, et saartele ei
pääse või sinna on raske jõuda. Osaliselt on juurdepääsetavuse probleemid seotud ka
saarte enda suletusega. Osa Helsingi lähikonna saartest on kaitseväe kasutuses.
Üheks probleemiks on ka saartele viiva transpordi vähesus. Eesmärgiks on seatud
parandada aastaks 2050 oluliselt saarestiku avatust ja juurdepääsetavust. Selle
tagamiseks tuleb veetranspordivõrk siduda tihedalt maismaa ühistranspordisüstemiga,
mis tagab sujuvad ühendused mandri ja mere sihtkohtade vahel. Tõhusa
ühistranspordi ulatumine linna sõlmpunktidest rannavööndisse ja sealt edasi kuni
saarteni, on peamine meede, mis võimaldab saared suuremale hulgale linlastele
kättesaadavaks teha. Praegusest tihedam veeliiklus võimaldab Helsingi lähisaari muu
linnaga paremini siduda. Saartel sobivas proportsioonis asuvad elupiirkonnad ja
puhkevõimalused paistavad merekeskkonnas liikujatele atraktiivse vööndina, mis
pakub nii puutumatut looduskeskkonda kui ka piisaval hulgal teenuseid. Saarte vahel
toimiv veeliiklus võimaldaks pikemaid saarekülastusi, mida hooajast sõltuvalt võiks
tervikuna või osaliselt teha ka sõudepaadi või purjelauaga, uisutades või osaliselt
organiseeritud veeliiklusele tuginedes.
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5.9

Veealused elupaigad

5.9.1

Taimestik
Soome ranniku rannavööndile on iseloomulik makrofüütide ehk suuremate veetaimede
(vetikad, soontaimed) ja neis esinevate põhjaloomade tugev geograafiline, lokaalne ja
ajaline varieerumine. Liikudes geograafiliselt Saaristomerelt Soome lahe idaosa
suunas või põhjapoolse Selkämere ja Perämere kaljurandade suunas makrofüütide ja
põhjaloomade liigiline arvukus väheneb. Selle põhjuseks on merevee soolsuse
vähenemine. Paljud Läänemeres esinevad organismid on pärit ookeanioludest. Kui vee
soolasisaldus muutub väga madalaks, ei ole neil enam eluks sobivaid tingimusi. Kõige
suurem geograafiline varieeruvus liikide arvukuse osas esineb Helsingi idapoolel ja
Merenkurkkus.
Makrofüüdid ehk vee suurtaimestik moodustavad vööndeid sügavussuunas veepinnast
maksimaalselt u 20 meetri sügavuseni. Kõige suurem vööndilisust mõjutav
keskkonnategur on ranna avatus ehk ranna suund valitsevate tuulte suhtes, ning ranna
paiknemine Soome lahe sise- ja välissaarestiku (Suomenlahden sisäsaaristo,
ulkosaaristo) = teljel. Looduslikult ulatub vetikate vööndilisus sügavamale avatud
randades. Makrofüütidele ja neis elavatele põhjaloomastikule on sõltuvalt liigist
iseloomulik tugev sesoonne kõikumine või püsivus. Teatud liigid on mitmeaastased ja
esinevad samas kohas aastaid. Teatud liigid esinevad vaid teatud ajal aastast, nt suvel
või südatalvel, paarist nädalast kuni mitme kuuni. Üldreeglina on rannavööndi
põhjaloomade liigistik määratud vetikaliikide alusel. Kõige suuremad ohud
makrofüütidele ja nende varjus elavatele põhjaloomadele on merealade üldine
eutrofeerumine ning sellega kaasnevad mõjud nagu vee läbipaistvuse vähenemine,
mis piirab valguse pääsu sügavamatesse veekihtidesse.
Valgustatud ehk footilise kihi alusteks veekihtideks määratakse kihid alates
sügavusest, mille puhul on pinnal olevast päevavalgusest alles alla ühe protsendi.
Sellel sügavusel ei esine vähese valguse tõttu enam taimestikku . Valgustatud kihi all
paiknevad veekihid võivad alata paari meetri pealt või ka rohkem kui 20 meetri
sügavuselt. Soome lahe piirkonnas võib lugeda footilise kihi alumiseks piiriks sügavust
u üheksa meetrit. Valgustatud kihi all paiknevate veekihtide allvõivad olla nii pehmed
kui ka kõvad põhjad. Sellisel juhul on vetikate ja põhjaloomade liigiline koosseis ja
arvukus määratud põhiosas põhja tüübi alusel.

5.9.2

Potentsiaalsed mere elupaikade tüübid
Soome ranniku saared, laiud, veealused leetseljakud, jääajal vormitud mäeseljandikud
ja rannad, lahed ja lahesopid moodustavad ainulaadse veepealse ja veealuse
maastiku, mis pakub mitmekesist elukeskkonda suurele hulgale liikidele. Soome
Veealuse merelooduse mitmekesisuse seireprogramm (VELMU) viidi läbi aastatel
2004–2015 ning see andis olulist teavet Soome ranniku vee-elustiku ja
veeökosüsteemide kohta. Soome ranniku liigistik ja selle levik on paiguti veel
puudulikult teada. Ka liikide ökoloogiat mõjutavaid tegureid ei teata kõigis osades,
mistõttu on keskkonnamuutuste mõjusid elustikule raske hinnata. (SYKE 2018a)
Merepõhja geoloogilist struktuuri, veesamba füüsikalisi ja hüdrograafilisi omadusi ning
bioloogiliste koosluste ja kudemispiirkondade levimist kaardistati VELMU käigus kogu
Soome merepiirkonnas. Kaardistamiste eesmärk oli leida loodusväärtuselt
ainulaadseid piirkondi ning uurida haruldaste ja ohustatud veealuste elupaikade ja
liikide levikut ning nende ökoloogilist seisundit. (Metsaamet 2015)
Kaardistamiste tulemused on kantud andmebaasidesse, mida saab kasutada
muuhulgas liikide ja veealuste elukoosluste leviku mudelite loomisel.
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VELMU täitis Soome Läänemera kaitsekava (2002), HELCOMi Läänemere
tegevuskava (2007) ja valitsuse Läänemere programmi (2011) eesmärke. Teavet
kogudes vastas VELMU ka mitmete ELi direktiivide seatud teabevajaduse täitmise
nõuetele.
Loodusdirektiivis (92/43/EMÜ) määratakse kindlaks sellised looduslikud elupaigatüübid
(direktiivi I lisa) ja liigid (direktiivi II lisa), mis arvatakse esindavat olulist osa Euroopa
looduslikust mitmekesisusest. Direktiiv on Soomes jõustatud looduskaitseseaduse
kaudu (looduskaitseseadus 1996). EL eeldab, et üle-euroopalise looduskaitsealade
võrgustiku (Natura 2000) abil kaitstakse loodusliku mitmekesisuse seisukohast kõige
olulisemaid elupaiku ning liike, ning et nende esinemise, arvu, esindlikkuse ja looduse
seisundi kohta kogutakse andmeid Natura 2000 objektidel. VELMU projekti käigus
koguti teavet Soome merealadel asuvate elupaikade bioloogilise mitmekesisuse kohta.
VELMU materjalide metaandmete kohaselt on piirkonnas tegemist potentsiaalsete
loodusdirektiivi I lisa mere elupaikadega nagu karid (1170) ja veealused liivamadalad
(1110):
”Metaandmete sissejuhatus: Töös modelleeriti Loodusdirektiivi I lisas nimetatud
merelisi elupaigatüüpe: karid (1170) ja veealused liivamadalad (1110). Eelnevalt
nimetatud elupaigatüübid on määratud merepõhja pinnaseliigi ja topograafilise kuju
alusel ning need võivad omavahel kattuda. Eesmärk oli luua parimate saada olevate
andmete alusel kõikehõlmavad kaardid karide ja liivamadalate esinemise piirkondade
kohta kogu Soome merepiirkonnas. Elupaigatüüpide määramisel kasutatavate
kriteeriumide üle toimus arutelu elupaigatüüpide vastutavate pooltega ning kasutati ka
Natura elupaigatüüpide inventeerimise juhendit (versioon 5.1), milles määratakse
Elupaigatüüpide juhendist (Airaksinen & Karttunen 2001) täpsemaid kriteeriume
veealuste elupaigatüüpide eristamiseks. Eri kriteeriumide ja katseliste analüüside
alusel otsustati modelleerida järgmisi objekte: 1. Potentsiaalsed kivikarid – väiksema
pindalaga objektid, kus tõenäoliselt esineb karisid. 2. Potentsiaalsed kivikaride
keskkonnad – laiemad alad, mille sees tõenäoliselt karisid esineb 3. Potentsiaalsed
liivamadalad – väiksema pindalaga objektid, kus tõenäoliselt liivamadalaid esineb 4.
Potentsiaalsed liivamadalate keskkonnad – laiemad alad, kus võib tõenäoliselt
liivamadalaid esineda. Kaitsealade piirkonnas olevad elupaigatüübid on materjalist
välja jäetud.
Kasutusotstarve. Mere elupaigatüüpide materjal annab üldpildi kõnealuse Natura
elupaigatüübi potentsiaalsest esinemisest Soome mereruumis. Materjal on koostatud
ökosüsteemipõhiseks piirkondade haldamiseks (Ecosystem Based Management).
Modelleerimise eesmärk oli luua parimate saada olevate andmete alusel
kõikehõlmavad kaardid elupaigatüüpide „karid“ ja „liivamadalad“ esinemise piirkondade
kohta kogu Soome merepiirkonnas. Materjal ei sobi ilma täiendavate uuringuteta
lokaalsete otsuste tegemiseks. Kaitseväe kaitsealade alla jääv materjal on välja jäetud.
Kasutatavus. Siin esitatud elupaigatüübid on määratud olemasolevate mudelite ja
materjalide alusel, mille täpsus ja katvus varieeruvad piirkonniti, samuti sisemerelt
avamerele, mis mõjutab tulemuste õigsust. Elupaigatüüpide määramise kriteeriumid (nt
ulatus, kalle, kõrgusvahe, madalus) ei ole määratlemise hetkel veel täpselt kokku
lepitud, seepärast on siin määramine tehtud nii olemasolevate materjalide kui ka uurija
hinnangu alusel. Tuleb arvestada, et osade teistsuguste numbriliste kriteeriumide puhul
võiks tulemus olla teine. Põhjavormide määratlemisel kasutatud analüüsitäpsused
mõjutavad lõpptulemust. Siinkohal kasutatud analüüsitäpsus ei võimalda kõigi
kõrgemate kohtade määramist, nt laialdased kõrgemad kohad. Tulemustes võib
sisalduda valesid elupaigatüüpe, nt sügavate vagude ülarinnak on kohati liigitatud
potentsiaalseks kariks (seda eriti Saaristomeres). Peale selle võivad elupaigatüübid
kattuda, sest sama ala võib olla määratud potentsiaalseks kariks, liivamadalaks ning
klassi Ulkosaaristo laiud ja saared. Täpseid geoloogiliste uuringute materjale on
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saadaval vaid piiratud alade kohta, mistõttu on siinkohal kõrgendiku põhiline põhja tüüp
hinnatud olemasolevate materjalide alusel ja tulemus on üldistav. Kaitseväe
kaitsealade alla jääv materjal on välja jäetud. Materjalid on suunda näitavad ja neid ei
tohiks otsuste tegemisel kasutada ilma lokaalse kontrollimiseta.”
Kavandatud tegevuse sihtalade Koirasaari, Uppoluoto, Ulkomatala ja Hramtsowi
madala potentsiaalsed elupaigatüübid on esitatud järgneval joonisel (Joonis 5-38). Kõik
vesiehituse sihtalad paigutuvad potentsiaalsetesse karikeskkondadesse ja karidele.
Alade sügavus on 0–20 meetrit. Koirasaari ja Uppoluoto on pinnani ulatuvad saared,
kuid Ulkomatala ja Hramtsowi madal on madalad, mille puhul veepinnani ühtegi osa ei
ulatu. Piirkonnad on potentsiaalsed karid ja/või karikeskkonnad.

Joonis 5-38. Veealuse mere elupaigatüüpide mitmekesisuse inventeerimiskava (VELMU)
materjalide alusel modelleeritud potentsiaalsed elupaigatüübid kavandatava tegevuse
piirkonnas. (SYKE 2018)

5.10

Kalad ja kalastik

5.10.1

Kalad ja kalamajandus
Kavandatava tegevuse mõju kaladele ja kalamajandusele on seotud Helsingi ja Espoo
lähedasel merealal meresaartega (Koirasaari ümbrus ja kaadamisala oluliste mõjude
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ala ulatusega kuni 2 km ja mõjuala tervikuna u 5 km) ning Soome territoriaalvete
avamere piirkonda kavandatava tehissaarega (oluliste mõjude ala kuni 2 km ja mõjuala
tervikuna u 5 km). Esialgse hinnangu kohaselt ei tekita tunneli ehitamine TBMtehnoloogia abil merepõhjast kümneid meetreid allpool taustamürast selgelt eristuvat
veealust müra, millel oleks olulist mõju kalastikule või kalapüügile. Mõjuala ulatust
täpsustatakse KMH aruande etapi läbi viidavate vee kvaliteedi modelleerimiste põhjal.
Helsingi ja Espoo lähipiirkonna merealade kalastikku ja kalapüüki on mitmekülgselt
uuritud osana kalamajanduse üldseirest ning seoses muude piirkonna projektidega
(Vatanen & Haikonen 2017; Karppinen jt 2016; Vatanen jt 2015; Ramboll 2012). Kuigi
seire on rannikuvööndi osas olnud mitmekülgne, siis avamere piirkondi puudutavaid
uuringuid on üsna vähe (Joonis 5-39). Peale selle on need piirkondlikult ja ajaliselt
piiratud ning vähese tõendusmaterjaliga.

Joonis 5-39. Helsingi ja Espoo lähipiirkonna merealade katselise võrgupüügi piirkonnad.
Helsingi ja Espoo lähipiirkonna mereala ühisseire katsepüük on korduv seiremeede.
Projekti „Kruunusillat“ katsepüük on projektipõhine seire ja Helsingi kaadamisala KMH
menetluse jaoks tehtud võrgupüük üksik 2012. aastal tehtud analüüs.

5.10.2

Kalastik
Soome lahe kalastik koosneb nii mageda kui ka soolase vee liikidest. Soome lahe
madal soolasisaldus on piiravaks teguriks paljudele mereliikidele, kes elavad siin oma
leviku äärealadel. Soome lahe kalastikku mõjutavad ka Läänemere põhiosa kalastikus
toimuvad muutused. Ka sügavate piirkondade ajutine hapnikupuudus piirab
põhjakalade ning teiste põhjaloomade elupiirkondi.
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Soome lahe avamerepiirkonnas vesiehitise objektide mõjualas elavad kalaliigid võib
jagada kolmeks: 1. pelagiaalsed parvkalad, 2. põhjakalad ja 3. rändkalad. Iga rühma
elupiirkonnad, toitumiskohad ja rändedünaamika on erinevad. Tüüpiline on kalade
arvukuses toimuvad muutused eri aastaaegadel, seda eriti rändkalade ja pelagiaalsete
parvkalade osas.
Pelagiaalsete parvkalade hulka kuuluvad räim (Clupea harengus), kilu (Sprattus
sprattus), ogalik (Gasterosteus aculeatus) ja luukarits (Pungitius pungitius).
Pelagiaalsetel parvkaladel on suur tähtsus toiduahelas, nt lõhe ja meriforelli toiduna.
Räim ja kilu on ka majanduslikult väga olulised töönduslikud kalaliigid.
Soome lahe avamerepiirkonnas elutsevad põhjakalad on näiteks tursk (Gadus
morhua), merivarblane (Cyclopterus lumpus), nolgus (Myoxocephalus scorpius),
meripühvel (Taurulus bubalis), merihärg (Myoxocephalus quadricornis), suttlimusk
(Lumpenus lampretaeformis), emakala (Zoarces viviparus) ning liivast põhja eelistavad
suurtobias (Hyperoplus lanceolatus), väike tobias (Ammodytes tobianus), lest
(Platichthys flesus) ja kammeljas (Psetta maxima). Põhjakaladel on oma tähtis roll
mere ökosüsteemis. Näiteks on emakala oluline saak paljudele röövkaladele ja
veelindudele. Nolgus ja merivarblane on omakorda tursa toitumisobjektid.
Majanduslikult olulised põhjakalad on tursk ja lest. Suur hulk avamerepiirkonnas
esinevatest põhjakaladest on liigitatud ´puudulikult tuntuks´ (Urho jt 2010).
Soome lahe avamerepiirkonnas esinevad rändkalad on peamiselt lõhe (Salmo salar) ja
meriforell (Salmo trutta). Kalade märgistamise abil on leitud, et Soome lahe lõhe ja
meriforell püsivad toitumisrännakutel peamiselt Soome lahe piirkonnas (Mikkola 1995).
Lõhe olulisemad toiduobjektid on räim ja kilu. Meriforell toitub rannikule lähemal ja
tema peamised saakkalad on räim ja ogalik. Lõhe ja meriforell on majanduslikult
olulised kalaliigid. Meriforell on ohustatuse liigituse alusel ´väga ohustatud´ ja lõhe
vastavalt ´jälgitav´ (Urho jt 2010).
Helsingi ja Espoo lähedase mereala kaugematel saartel ja avamerevööndi madalatel
esineb enamasti eelnevalt loetletud kalaliikide lisaks karplasi ja ahvenlasi (Karppinen jt
2016; Ramboll 2012). Karplastest esineb piirkonnas kindlasti särg (Rutilus rutilus),
latikas (Abramis brama), nurg (Blicca bjoerkna), säinas (Leuciscus idus), vimb (Vimba
vimba) ja viidikas (Alburnus alburnus) ning ahvenlastest ahven (Perca fluviatilis), koha
(Stizostedion lucioperca) ja kiisk (Gymnocephalus cernuus). Peale selle esineb
saarestikus ja avamere madalikel üsna üldiselt siiga (Coregonus lavaretus). Siia
liikidest on merisiig ohustatuse liigituse alusel ´väga ohustatudn´ ja meres kudev
järvesiig ´ohustatud´ (Urho jt 2010).
Kalade kudemine on merealadel enamasti koondunud rannikule alla 10 m sügavusse
taimedele või puhtale kruusa-/liivapõhjale. Vaid vähestel kalaliikidel toimub kudemine
kaugemate saarte läheduses või avamerel. Kavandatava tegevuse alal võimalikult
kudevateks kalaliikideks on räim, meres kudev siig ja lest. Peale selle esineb avamerel
mitmeid puudulikult uuritud kalaliike, kelle sigimine võib samuti uuritaval alal toimuda.
VELMU kaarditeenuses esitatud liikide esinemise tõenäosuse mudelite alusel on
kavandatava tegevuse ala väga soodne räime ja mudillaste kudemispiirkond. Muude
modelleeritud liikide (ahven, koha, haug, meritint ja särg) osas on ala liigitatud
ebasoodsaks kudemispiirkonnaks (SYKE 2018).
5.10.3

Kalapüük
Kutseline kalapüük
Kavandatava tegevuse mõjuala paigutub kutselise kalapüügi suhtes rannikupüügi ja
avamerepüügi üleminekuvööndisse. Helsingi ja Espoo lähedasel merealal toimub
rannikupüük võrkude ja mõrdadega ning peamiselt ranniku läheduses (Karppinen jt
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2016; Haikonen & Laamanen 2011). Kutselisi kalapüüdjaid on Helsingi ja Espoo
rannikul 5–6 ning nad püüavad peamiselt koha, siiga ning ahvenat ja haugi (Karppinen
jt 2016). Meresaarestikus on üksikuid lõhepüügi kohti, mis ei ole siiski aastaringses
kasutuses. Traalnoodaga püüki ei ole viimastel aastakümnetel Helsingi ja Espoo
lähedasel merealal uuritud. Anttila (1972) on väitnud, et traalipüük jääb joonest
Porkkala majakas – Helsingi kessoon (Helsingi madal, soome k Helsingin kasuuni ) –
Isosaari – Söderskär lõunapoole. Sellistele andmete tuginedes võib öelda, et
kavandatava tegevuse mõjualal traalipüüki ei toimu. Seda uuritakse siiski täpsemalt
KMH menetluse käigus.
Soome lahel toimub kutseline avamerepüük tegelikkuses vaid räime ja kilu traalipüügi
näol, mis omakorda paigutub ajaliselt sügisesse ja aasta algusesse. Traalipüüki
tehakse mitmete erinevate variantidena, erinevuseks püügikoha kõrgus (põhja,
keskosa ja pinna traalimine) või ka tehnika (paaris- või üksikvedu). Kutselise kalapüügi
püügikatsed ja saagid dokumenteeritakse statistiliste ruutudena suuruses 55 km x 55
km. Kavandatava tegevuse ala paigutub nelja sellise ruudu ühinemiskohta, mistõttu
neilt aladelt saadud saake vaadeldes ei saa teha kavandatava tegevuse seisukohast
piisvalt üksikasjalikke järeldusi (Joonis 5-40).

Joonis 5-40. Statistiliste ruutude paiknemine kavandatava tegevuse ala suhtes.

Kilul, räimel, lõhel ja tursal on Rahvusvahelise Läänemere Kalanduskomisjoni (IBSFC)
määratud kvoodid Läänemere piirkonnas, mis reguleerivad muuhulgas räime ja kilu
traalipüüki. Soome lahel reguleeritakse räimede arvukust Läänemere põhiosa ja
Soome lahe osapopulatsioonina. Kilu reguleeritakse vastavalt kogu Läänemerd
hõlmava kvoodiga, mis on mitmel aastal piiranud ka Soome lahe räimekvoodi
kasutamist. 2017. aasta algusest mindi üle püüdjapõhisele kvoodisüsteemile. See
tähendab seda, et riigipõhised kvoodid jagatakse edasi otse püüdjatele nende
kalastusajaloo alusel edasiantavate kasutusõigustena. Püüdja võib müüa või vahetada
õiguse kvoodi kasutamiseks teisele kutselisele püüdjale. Uue püüdjapõhise
kvoodisüsteemi puhul saab traalipüüdja ise otsustada, millal ta püüdjapõhise osa
kvoodist välja püüab.
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Harrastuskalapüük
Helsingi ja Espoo meresaarestikus toimuv harrastuskalapüük toimub võrkude ja
ridvaga (Karppinen jt 2016). Avamerel toimub ka lõhe trollimine ja ridaõngepüük. Peale
selle toimub allveekalapüük meresaarte ja avamere madalike juures. Võrgupüük on
seotud peamiselt ahvena, koha ja siiaga. Õngepüügi objektiks on forell, lõhe ja siig.
Piirkonnas on Helsingi-Espoo kalastuspiirkond.
5.10.4

Vesiviljelus
Kavandatava tegevuse piirkonnas ei toimu vesiviljelust. Riikliku vesiviljeluse asukoha
suunamise kava alusel on Soome lahe veekvaliteet tervikuna ökoloogiliselt liigituselt
alla soovitud taseme ja seepärast seal uusi vesiviljelusega seotud tegevusi alustada ei
soovitata (MMM & YM 2014).

5.11

Taimestik, loomastik ja kaitsealad

5.11.1

Taimestiku ja loomastiku üldiseloomustus
Kavandatud tegevuse ala ulatub mandrilt rannikuvööndi ja meresaarte kaudu
avamerele. Raudteetunneli erinevate trassialternatiivide äärde jääb looduslikult väga
erinevaid vööndeid.
Maismaa osas kulgevad trassialternatiivid peamiselt tehisliku linnakeskkonna alt.
Kaubaterminali ja lennujaama vahele jäävas osas kulgevad trassialternatiivid VE1a ja
Finest Link VE2 Vantaanjokisse suubuva Tuusulanjoki ja metsaalade alt. Pärast
lennujaama on looduskeskkonda trassialternatiivide alal eriti Vantaanjoki ääres, kus on
muuhulgas lopsakaid rannametsi. Trassialternatiiv Finest Link VE2 kulgeb laialdase,
Keskuspuistosse kuuluva metsapiirkonna alt Haltialas, liikudes edasi lõunasse
Keskuspuisto idaserva lähedal. Trassialternatiiv VE1b kulgeb kulgeb Keskuspuisto alt
Ilmala jaama lõunapoolel.
Rannikuvööndis kulgevad trassialternatiivid VE1a ja VE1b Laajalahti merelahe
mõlemal poolel, liikudes edasi lõunasse ning rannikuvööndi kaudu meresaarte juurde.
Merepiirkonnas koosneb saarte ja laidude looduskeskkond Läänemerele iseloomulikest
elupaigatüüpidest ja liikidest. Veealuseid elupaiku on käsitletud punktis 5.9 ja mereala
linnustiku punktis 5.11.3.

5.11.2

Natura 2000 alad, looduskaitsealad ning muud riiklikult väärtuslikud
loodusobjektid
Läänemere kaitset teostatakse nii riiklike meetmete abil kui ka kõigi rannikuriikide
koostöös. Üldjoontes võib öelda, et riiklikud meetmed mõjutavad rannikumerd ja
rahvusvahelised avamerd. Läänemere kaitsekavad ja strateegiad tegelevad nii
merevee seisundi parandamise kui ka merepiirkonna loodusväärtuste ja nende
hoidmisega.
Nii rahvusvaheliseks kui ka riiklikuks eesmärgiks on olnud luua ökoloogiliselt ühtne
kaitsealade võrgustik ranniku- ja avamerealadele. Saarestiku looduse, linnustike ja
veealuste elupaikade kaitse seisukohast olulised ranniku- ja merealad on lisatud nii
Soome kui ka Eesti poolel Natura 2000 regionaalvõrgustikku. Natura alasid on kaitstud
nii eraldi kaitsemeetmete aladena (loodusdirektiivi loodusalad SAC) kui ka
linnudirektiivi alusel (linnualad, SPA). Natura alade kaitset viiakse muuhulgas läbi ka
looduskaitsealade kaudu.
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Soome ja Eesti on liitunud rahvusvaheliste Läänemerd puudutavate kokkulepetega.
Rahvusvaheliselt oluline Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsioon
ehk nn Helsingi konventsioon kohustab muuhulgas kaitsma mere elupaiku ning hoidma
liikide mitmekesisust. Konventsiooni täitmist kontrollib Läänemere merekeskkonna
kaitse komisjon HELCOM, mille osalisteks on rannikuriigid koos Euroopa Komisjoniga.
ELi heakskiidetud Läänemere strateegia täitmine toimub HELCOMi vastu võetud
Läänemere tegevuskava (Baltic Sea Action Plan) alusel. Ka Soomes on võetud vastu
Läänemere ja siseveekogude kaitse tegevuskava. Looduskaitse seisukohast
olulisemad merealal paiknevad Natura 2000 alad kuuluvad HELCOMi Läänemere
merekaitsealade võrgustikku HELCOM MPA alad (Marine Protected Areas, varem
Baltic Sea Protected Areas BSPA; Keskkonnaministeerium 2018a).
Ülemaailmne Ramsari konventsioon puudutab märgalade ja neile omaste liikide
kaitset. Soomes on valitud välja kokku 49 Ramsari ala, mis esindavad erinevaid
märgalade liike. Üheks neist on Läänemeri ja rannik. Kõik Ramsari alad kuuluvad
Natura 2000 regionaalvõrgustikku (Keskkonnaministeerium 2018b).
Rahvusvahelise veealuste mere elupaigatüüpide mitmekesisuse inventeerimiskava
(VELMU) kaudu kogutakse teavet veealuste elupaigatüüpide ja liikide kohta Soome
merealadel. Üks programmi põhieesmärk on edendada Läänemere liikide ja merealade
kaitset (Keskkonnaministeerium 2018a).
Kavandatava tegevuse alternatiivide ümbruses paiknevad
Natura 2000
regionaalvõrgustiku objektid on esitatud joonisel (Joonis 5-41). Joonisele on märgitud
ka HELCOM MPA objektid ning Ramsari alad. Alla 20 kilomeetri kaugusel
kavandatavast tegevusalast paiknevate Natura alade andmed on koondatud tabelisse
(Table 5-4).
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Joonis 5-41. Kavandatava tegevuse ümbruskonnas paiknevad Natura 2000
regionaalvõrgustiku objektid. Osa aladest kuuluvad HELCOM MPA objektide ja Ramsari
alade hulka.
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Table 5-4. Trassialternatiividest alla 20 kilomeetri raadiuses paiknevad Natura 2000 alad.

Natura 2000 ala
Vantaanjoki
Laajalahti linnuala

Ala kood
ja tüüp
FI0100104
SAC
FI0100028
SAC/SPA

Pindala
(ha)
Muud kaitseväärtused
pituus 59 km
192 Laajalahti looduskaitseala (ESA010002)
Laajalahti (LVO010003)
Lähedal: Elfviki metsad (AMO000033)
Ramsari objekt
316 Viikki Vanhankaupunginlahti (YSA010453)
Saunalahdti looduskaitseala (YSA201790)
Möylylä mets (YSA235657)
Pornaistenniemi looduskaitseala (YSA235658)
Ramsari objekt

Kaugus trassideni (km)
Finest
VE1b
Link
0,0
0,0
0,0

VE1a

0,0

1,0

5,1

7,1

3,1

3,1

Vanhankaupunginlahti
linnuala

FI0100062
SAC/SPA

Kirkkonummi saarestik

FI0100026
(SAC)
FI0100105
(SPA)

1 750 (SAC) Kantskogsbrotten-Bergstadsbrotteni looduskaitseala
14 234 (SPA) (ESA010003)

10,0

8,9

9,2

FI0100024
SAC/SPA

821 Kuokkamaa looduskaitseala (MHA020325)

12,6

13,4

15,3

FI0100027
SAC

223 Espoonlahti looduskaitseala (YSA202916)

11,3

11,4

16,7

FI0100063
SAC

251 Kallalahti rannaniit (YSA013227)

14,5

11,2

10,5

Medvästö-Stormossen

Espoonlahti-Saunalahti

Kallahti mäeseljandike,
niitude ja
veealad

Porkkala saarestiku looduskaitsela (ESA010041) Gaddi
looduskaitseala (YSA010708)
Enbusken-Rönnbusken (YSA012168)
Brändö looduskaitseala (YSA011473)
HELCOM MPA ala
Porkkala looduskaitseala (ettevalmistamisel)

Långviki lehtpuusalud 1 (YSA013014)
Långviki lehtpuusalud 2 (YSA013015)
Långviki lehtpuusalud 3 (YSA013016)
Gumbackanranta looduskaitseala (YSA201123)
Tamminiemi looduskaitseala (YSA011788)
Medvastön Bergbacka looduskaitseala (YSA012632)
Ådbäcks naturskyddsområde (YSA202257)
Värans Stormosse looduskaitseala (MHA020023)
Stormosseni Haga looduskaitseala (YSA012574)
Lill-Skogsi looduskaitseala (YSA014147)
Storstubbans tvångsfredning (YSA202453)
lisaks mitmeid loodusprogrammide objekte

Espoonlahti tagumine osa (LVO010004)
Ohustatud liigi kaitseala (ERA201408)
Ohustatud liigi kaitseala
(ERA202715)
Ohustatud liigi kaitseala (ERA202309)
Kallahdenharju looduskaitseala (YSA011543)
Prinsessa looduskaitseala (YSA014116)
Kalliosaari looduskaitseala (YSA014174)
Santineni liivarannad (LTA010229
Iso-Leikosaari liivarand (LTA010228)
Iso-Leikosaari rannaniit (LTA010240)
Kallahdenniemi (HSO010003)

Helsingi-Vantaa lennujaama ja Otakeila jaama vahelises osas kulgevad trassivariandid
Natura alade võrgustikku kuuluva Vantaanjoki alt (FI0100104, SAC). Vantaanjoki
Natura ala kaitse aluseks on kaks loodusdirektiivi II lisas nimetatud loomaliiki. Jõgi
voolab nii läbi lopsakate põllu- ja kultuurmaastike kui ka tehiskeskkondade. Jõeäärsetel
toitaineterikastel savimuldadel esineb muuhulgas lopsakaid lehtpuusalusid, jõe ääres
on mitmekd piirkondlikke kaitseobjekte. Vantaanjoki Natura 2000 alasse kuulub 59
kilomeetri pikkune osa jõe põhisängis, kaasa arvatud mitmed kosed
(Keskkonnaministeerium 2018c).
Enne Otakeila jaama paikneb trassialternatiivide VE1a ja VE1b läheduses Natura ala
Laajalahti lintuvesi (FI0100028, SAC/SPA). Natura ala kaitseväärtusteks (koos
lisatavaks märgitutega) on seitse loodusdirektiivile vastavat elupaigatüüpi ja mitmeid
linnuliike. Laajalahti linnuala Natura ala kaitse on teostatud riikliku looduskaitsealana
(Laajalahti looduskaitseala ESA010002). Natura alal esineb mitmesuguseid merelahe
ja ranna biotoope ning avatumaid veealasid. Tegemist on rahvusvaheliselt olulise
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linnualaga. Laajalahtis pesitseb igal aastal ligikaudu 250 veelinnupaari, lisaks on
tegemist olulise rändeaegse puhkealaga (Keskkonnaministeerium 2018c). Laajalahti
kuulub Ramsari alade hulka.
Rannikuvööndis ja merealal, maksimaalselt 10 kilomeetri kaugusel trassialternatiividest
asub ka kaks muud Natura 2000 regionaalvõrgustiku objekti. Umbes kolme kilomeetri
kaugusel trassialternatiividest VE1b ja Finest Link VE2 asub Vanhankaupunginlahti
linnuala (FI0100062, SAC/SPA). Natura ala kaitseväärtusteks (koos lisatavaks
märgitutega) on viis loodusdirektiivile vastavat elupaigatüüpi ja arvukalt linnuliike.
Vantaanjoki suudmes paiknev Vanhakaupunginlahti on suur ja roostikuline merelaht,
kus on lopsakaid ja varieeruvaid taimevööndeid. Piirkond moodustab koos läheduses
asuvate põldudega mitmekülgse terviku, mis on oluline eriti linnustikule. Suurem osa
Natura alast on loodud looduskaitsealana (Keskkonaministeerium 2018c). Ka
Vanhankaupunginlahti kuulub Ramsari alade hulka.
Umbes 9-10 km kaugusel trassialternatiividest, Koirasaari hooldusühendusest ja
võimalikust Uppoluoto tehisaarest paiknev Natura ala Kirkkonummi saarestik (SAC:
FI0100026 / SPA: FI0100105) hõlmab mitmeid looduskaitsealasid. Natura ala
kaitstavateks loodusväärtusteks on viisteist loodusdirektiivile vastavat elupaigatüüpi
ning arvukalt linnudirektiivis nimetatud ja muid rändlinde. Kaitstavate loodusväärtuste
hulka on nüüd soovitud lisada veel loodusdirektiivi II lisale vastav lendorav. Natura ala
hõlmab laia vööndina Kirkkonummi rannikut. SACi piirang puudutab peamiselt saari ja
rannaalasid, SPA piirang omakorda ka suurt veeala. Natura alal esineb mitmekülgseid
saarte elupaiku. Ala on oluline nii saarte elupaigatüüpide kui ka mitmete linnuliikide
kaitse seisukohast (Keskkonnaministeerium 2018c). Natura ala kuulub HELCOM MPA
alade hulka (objekt 158 Kirkkonummi Archipelago) ning Soome rahvusvaheliselt
oluliste IBA linnualade hulka. Kirkkonummi saarestiku Natura-alale ja sellest
lõunapoole valmistatakse praegu ette suurt Porkkala looduskaitseala (12 764 ha), mis
koosneb suurest merealast ja väiksematest maaosadest. Kaitseala eesmärk on kaitsta
ennekõike veealuseid mere elupaiku (Metsaamet 2018). Kaitseala jääb u 5,5
kilomeetrit trassialternatiivist Finest Link VE2 läänepoole.
Muud Natura alade võrgustiku objektid asuvad kavandatava tegevuse piirkonnast üle
10 km kaugusel.
Raudteetunneli maa peal kulgeval osal ning Helsingi lähedasel merealal on arvukalt
väiksemaid kaitsealasid. Nimetatud kaitsealade puhul on tegu eralooduskaitsealadega
(soome k yksityiset luonnonsuojelualueet), kaitstud elupaigatüüpidega, kaitstavate
liikide elupaikadega ning kaitsealuste objektidega, mis muude piirangute alla ei kuulu.
Järgmisse tabelisse (Table 5-5) on koondatud maapealses osas trassialternatiividest 1
km raadiuses ja merealal 3 km raadiuses paiknevad Natura alade hulka mittekuuluvad
piirkondlikud kaitseobjektid. Selliseid objekte on kokku 46. Kaitseobjektid on kujutatud
kaardil joonisel (Joonis 5-42). Natura aladele paigutuvad kaitsealad on nimetatud
Natura alade tabelis (Table 5-4).
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Table 5-5. Trassialternatiivide ümbruses, Natura aladest väljapool paiknevad
eralooduskaitsealad (YSA), looduskaitseseadusega kaitstud elupaigatüübid (LTA),
linnualade kaitsekava ja vanade metsade kaitsekava objektid (AMO) ning kaitsealuste
liikide kaitselad (ERA). Maapealses osas on vaatlusala raadius trassialternatiividest 1 km
ja merealal 3 km. Numeratsioon viitab joonisele (Joonis 5-42).

Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Kaitseala
Gungkärri sarapuusalu
Blåbärkärrsbergeni looduskaitseala
Ruutinkoski põhjapoolne looduskaitseala
Ruutinkoski lehtpuusalu looduskaitseala
Tammisto põhjapoolne väärispuidumets
Tammisto salumägi
Tammisto lõunapoolne väärispuidumets
Vantaanjoki järsak
Pitkäkoski salumetsad
Pitkäkoski lääneosa looduskaitseala
Niskala arboretum
Haltiala tihnik
Maununneva looduskaitseala
Mätäoja Hylochares cruentatus
Louhela sanglepamets
Vantaa Äijänsuo/Gubbmosseni looduskaitseala
Mankase Cladonia imbricarica
Rajakupu looduskaitseala
Bakugrund
Takaniemi rannaniit
Tiirakari looduskaitseala
Särkiniemen rannaniit (Lauttasaari)
Ådholms Långgrund saari
Långgrund-Vetakobbin looduskaitseala
Nuottakari looduskaitseala
Koivusaari rannaniit
Rysäkari rannaniit
Melkki rannaniit
Melkki liivarannad 1/3-3/3
Vattuniemi rannaniit
Laajalahti looduskaitseala
Laajalahti
Elfviki metsad
Maunula sarapuusalu
Pasila sarapuusalu
Puolimatkansaari ja Pormestarinhevo looduskaitseala
Harakka saare looduskaitseala
Seurasaari lõunapoolsete laidude looduskaitseala
Variskari looduskaitseala
Läänepoolse Pihalasaari lehtpuusalu looduskaitseala
Läänepoolse Pihlajasaari rannaniit
Koirapaasi looduskaitseala
Pitkäouri rannaniit
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Kood
LTA201661
YSA014185
YSA205369
YSA012912
LTA010430
YSA010080
LTA010494
YSA207309
YSA012330
YSA019903
YSA012331
YSA012332
YSA013072
ERA206608
LTA204741
YSA200066
ERA202373
YSA014110
YSA014171
LTA010142
YSA010109
LTA010252
YSA013674
YSA010142
YSA013054
LTA010231
LTA010232
LTA010233
LTA010245
LTA010143
ESA010002
LVO010003
AMO000033
LTA010222
LTA010225
YSA013473
YSA013476
YSA014112
YSA014111
YSA014113
LTA010234
YSA014114
LTA010235

Kaugus trassideni (km)
Finest
VE1a
VE1b
Link
VE2
0,7
5,2
0,1
0,4
0,8
0,2
0,7
0,0
0,5
0,7
0,0
0,4
1,5
0,7
1,5
1,6
0,7
1,6
1,6
0,7
1,6
0,1
0,4
0,0
0,0
1,8
0,9
0,0
2,4
1,5
0,7
0,5
0,1
0,7
0,5
0,0
1,8
2,4
1,3
0,0
4,4
3,3
0,7
4,5
3,5
0,9
7,9
6,9
0,9
3,6
8,0
0,0
1,5
4,0
0,1
1,2
4,4
1,4
2,9
2,8
1,5
3,0
2,4
1,9
3,3
2,0
0,4
0,6
4,0
1,2
0,0
4,7
0,7
0,1
4,0
0,5
1,7
4,0
0,5
0,0
3,2
2,4
3,6
1,2
2,5
3,7
0,6
2,4
3,8
1,5
0,0
1,0
5,0
0,0
0,9
5,0
0,0
0,9
5,0
5,0
0,4
0,0
7,7
1,5
0,6
7,4
6,4
2,0
6,5
6,4
1,5
2,9
2,0
2,9
2,6
1,2
3,4
3,9
5,2
0,1
4,2
5,5
0,4
4,3
5,3
0,9
6,5
7,4
2,9
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Joonis 5-42. Natura aladest väljapool asuvad eralooduskaitsealad (YSA),
looduskaitseseadusega kaitstud elupaigatüübid (LTA), kaitsealuste liikide kaitsealad
(ERA) ning kaitsekava objektid. Maapealses osas on vaatlusala 1 km ja merealal 3 km
trassialternatiivide mõlemal pool. Numeratsioon viitab Table 5-5.

Viie kilomeetri raadiuses kavandatud tehissaare ja sellega seotud jaama (VE1a:
Hramtsovi madal, VE1b: Uppoluoto/Ulkomatala, Finest Link VE2: Uppoluoto) ümbruses
piirkondlikke kaitseobjekte ei esine. Viie kilomeetri raadiuses Koirasaarile kavandatud
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hooldusühendussaarest asetseb
YSA013054 ja LTA010232).
5.11.3

kolm

piirkondlikku

kaitseobjekti

(YSA010142,

Linnustik
Soome laht on oluline pesitsusala eriti Läänemere piirkonna vee- ja rannalindudele.
Rannikuvöönd
ja
meresaared
on
lindude
seisukohast
mitmekesised
pesitsuskeskkonnad, mis suurendab linnustiku mitmekesisust alal tervikuna.
Rannikuvööndi suured metsased saared, lopsakad roolahed, liivarannad ja muud
elupaigad on elukeskkonnaks väga suurele hulgale linnuliikidele. Suurte saarte liikide
hulka kuulub maismaale omaseid metsalinde ja merelahtedes elutseb erinevaid
märgalade linde. Meresaartele on iseloomulikud kaljulaiud ja kiviklibuga kaetud saared.
Sellises karmis elukeskkonnas on liikide hulk väiksem. Avamere piirkonnas saavad
linnud pesitseda vaid väga väikestel kaljulaidudel.
Karmide olude tõttu on Soome lahe meresaared sobivaks pesitsusalaks osale sellistele
liikidele, kelle peamine leviala on põhjas tundras. Sellised on näiteks valgepõsk-lagle
(Branta leucopsis), liivatüll (Charadrius hiaticula) ja randtiir (Sterna paradisaea). Samuti
on karmimate oludega siseveekogude liigid nagu jääkoskel ja rohukoskel (Mergus
merganser ja M. serrator), kala-, hõbe ja tõmmukajakas (Larus canus, L. argentatus ja
L. fuscus), jõgitiir (Sterna hirundo) ning vihitaja (Actitis hypoleucos) üldised ka
meresaartel. Soome lahe saartel on tavalised pesitsuslinnud ka teatud soode ja
avamaa värvulised nagu sookiur (Anthus pratensis), linavästrik (Motacilla alba) ja
kivitäks (Oenanthe oenanthe). Läänemere ja selle kaudu Soome lahe pesitsuslinnustik
on seega segu paljude erinevate geograafiliste piirkondade ja elukeskkondade liikidest
(Hildén & Hario 1993).
Peale pesitsuspaikade pakkumise on meresaartel ja avamerepiirkonna madalikel suur
tähtsus rände ajal peatusi tegevatele veelindudele. Madalikel esinevaid rannakarpe ja
veetaimi söövad aulid (Clangula hyemalis), hahad (Somateria mollissima),
tõmmuvaerad (Melanitta fusca) ja mustvaerad (Melanitta nigra) kogunevad madalikele
toituma sadadest või isegi tuhandetest lindudest kogunevates parvedes.
Merealade madalikele kogunevatele paigalindudele lisaks kulgeb läbi käsitletava
piirkonna üks olulisemaid lindude pearändeteedest Soomes (BirdLife Suomi 2014).
Läbi piirkonna kulgeb kitsas sektoris valgepõsk- ja mustlaglede (Branta bernicla),
arktiliste veelindude (nt aul, mustvaeras), haha, kormorani, järvekauri (Gavia arctica) ja
punakurk-kauri (G. stellata) peamised rändeteed. Hooajal läbirändavaid linde võib olla
mitmeid miljoneid. Suur osa rändest toimub öösel.
Mandrialade linnustik
Tunneli trassialternatiivid kulgevad peamiselt tehiskeskkonna all, kuid kohati on
trasside ääres rohealasid, mis on olulised lindudele. Trassialternatiivide ääres on
näiteks mitmeid Helsingi olulisi linnualasid (Ellermaa 2018). Trassialternatiivide ja
jaamade läheduses asuvad olulised linnualad on esitatud joonisel (Joonis 5-43).
Alternatiivile VE1a Lennujaamast Otakeilasse jäävad ette järgmised Helsingi olulised
linnualad: Mätäjoki (alatunnus: 72) ja Pitkäkoski–Ruutinkoski (86). Mätäjoki ääres on
Helsingis haruldasi luhtasid, kus on rohkesti linnuliike. Pitkäkoski–Ruutinkoski alal jõe
lähedal on 1980. aastatel loodud puistuga veekaitsevööndid, kus on kohati juba
suureks sirgunud lehtpuusalud, segunedes vanade istutatud puudega. Vastavalt
puutub trassialternatiiv VE1b Lennujaamast Otakeilasse kokku järgmiste oluliste
linnualadega: Haltiala tihnik (8), Haltiala lõunapoolsed metsad (9), Haltiala
põhjapoolsed metsad (10), ja Pitkäkoski–Ruutinkoski (86). Haltiala eelnevalt nimetatud
kolm ala moodustavad koos laia metsaala, kus pesitseb mitmekesine, erinevate
metsatüüpide liikidest koosnev linnustik.
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Trassialternatiivide VE2 äärde Rautatientori ja Lennujaama vahele jäävad Helsingi
olulised linnualad Helsingi keskpargi keskosad (17) ja Töölönlahti (121). Esimesena
nimetatu on oluline metsalindude elukeskkond ja teine märgalade liikide pesitsuskoht
(Ellermaa 2018).
Ranniku ja merealade linnustik
Trassialternatiivid VE1a ja VE1b mööduvad kohe Otakeila põhjapoolelt Laajalahti ja
Huopalahti piirkonna olulistest linnualadest. Alternatiiv VE1a kulgeb alade läänepoolel
ja VE1b idapoolel. Trassialternatiivide vahele jäävad olulised linnualad on
rahvusvahelise tähtsusega linnuala (IBA-alue) Laajalahti–Vanhankaupunginlahti–Viikki
(FI078), osaliselt eelmisega kattuvalt rajatud Soome riiklikult oluline linnuala (FINIBA
ala) Laajalahti–Huopalahti–Vanhankaupunginlahti (210247) ning eelmisega osaliselt
kattuv Helsingi linna oluline linnuala Iso-Huopalahti (26). Espoo ja Helsingi piiril
Laajalahti ja Iso-Huopalahti linnustik hõlmab olulisel määral kaitsealaselt arvestatavaid
vee- ja rannalinde, kuid piirangutega on seotud ka merelahtedega seonduvad
rannametsad ja muud rohealad, mis omaltpoolt suurendavad nende oluliste linnualade
mitmekesisust.
Otakeila ja Ulkomatala/Hramtsovi madala vahelises rannikuvööndis ning meresaartel
on samuti palju olulisi linnualasid. Trassialternatiiv VE1a kulgeb kolmes ja VE1b kahes
kohas läbi IBA ala Espoo–Helsingi madalikud (FI098) alt. Kõnealune ala koosneb
seitsmest alast, mis on piiratud rannikuvööndi ja meresaarte juures paiknevate
madalikega. Madalikud on olulised toitumiskohad paljudele veelindudele, eriti rändel
olevatele aulidele, hahkadele ja tõmmuvaerastele. Mõlemad eelnevalt nimetatud
trassialternatiivid kulgevad ka FINIBA ala Helsingi lähiala laiud (210265) ühe osa alt.
Osa madalikualadest kuulub samade piirangute alusel ka Helsingi linna oluliste
linnualade hulka.
Koirasaari ja selle lõunapoolel asuv madalik kuuluvad Helsingi oluliste linnualade
Koirasaari madalik (44) ja Koirasaari (45) alla. Koirasaaril pesitseb kaitsealaselt olulisi
saarelinde, kuigi nende häirimine on saarel suur. Koirasaari madalik asub Helsingi
meresaarte vööndis Espoo merepiiri lähedal. Objekt on oluline nn merepartidele ning
seal on loendatud märkimisväärseid rändeaegseid aulide, hahkide ja tõmmuvaeraste
kogumeid (Ellermaa 2018).
Ulkomatala ja Hramtsovi madala jaamad ei paikne oluliseks liigitatud linnualadel. 2018.
aasta kevadel läbi viidud linnustiku uuringutes leiti toiduotsingul vähesel hulgal
saarelinde nagu krüüslid (Cepphus grylle) ja kormoranid (Phalacrocorax carbo).
Trassialternatiivi VE2 ääres Rautatietori ja Ulkomatala vahelises rannavööndis on IBA
ala Espoo–Helsingi madalikud (FI098) üks osa, mis on sama piiranguga olev Helsingi
oluline linnuala Katajaluoto madalik (82). Muud Helsingi olulised linnualad
trassialternatiivide ääres on Lasimestarinletto (54) ja Pihlajasaaret (82).
Lasimestarinletto on madal laid, kus pesitsevad muuhulgas tiirud. Pihlajasaaret on
peamiselt kaljupinnasel männikud, paljudes kohtades poolavatud (Ellermaa 2018).
Randade läheduses on siiski mitmes kohas lopsakamaid sanglepasalusid ja muid
lehtpuid.
Trassialternatiivi VE2 tehissar ehk Uppoluoto asub keset Helsingi olulist linnuala
Halliluoto edelapoolne madalik (7), mis kuulub ühe osana IBA alasse Espoo–Helsingi
madalikud (FI098).
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Joonis 5-43. Trassialternatiivide ja jaamade läheduses paiknevad olulised linnualad.

5.11.4

Mereimetajad
Soome lahes elab kolm mereimetajate liiki: hallhüljes (Halichoerus grypus),
viigerhüljes (Pusa hispida botnica) ja pringel (Phocoena phocoena). Pringleid leidub
Soome lahes siiski vähe (Keskkonnaministeerium 2017). Pringlite asurkonda
Läänemeres uuriti akustilisel jälgimisel põhinevas projektis SAMBAH aastatel 2011–
2015 (www.sambah.org). Nelja aasta jooksul läbi viidud akustiliste jälgimiste puhul tehti
Soomes lahes üks pringli leid. Soome riiklikus liikide ohustatuse hinnangus (Liukko jt
2016) liigitati pringel hävinuks. Läänemere kaitse komisjoni (HELCOM) liigitati
ohustatuse hindamisel Läänemere avaosa populatsioon (hinnanguliselt 500 isendit)
äärmiselt ohustatuks ja liigi Läänemere asurkond on viimastel aastakümnetel oluliselt
vähenenud (HELCOM 2013, Keskkonnaministeerium 2017). Pringel kuulub ka ELi
loodusdirektiivi II ja IV lisa liikide loendisse.
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Hallhüljeste arvu on uuritud kevadel tehtavate lennukiloenduste abil kogu Läänemere
alal ja nende populatsioon on 2000. aastatel kasvanud (Luke 2018). Läänemere
pragune kogupopulatsioon on u 30 000 isendit, kellest üle poole on loendatud Rootsi ja
kolmandik Soome vetest. Soomes esineb hallhüljest selgelt kõige enam Saaristomerel
ja Ahvenamaal. 2017. aastal Soomes loendatud 9689 hallhülgest vaid 591 tuvastati
Soome lahes. Populatsiooni arvukuse kasvu tõttu ei liigitata hallhüljest enam ohustatud
liigiks, vaid liigi populatsiooni peetakse elujõuliseks. Soomes on hallhüljes ka jahiloom.
Eestis hüljest esialgu ei kütita ja loom on kaitstud looduskaitseseadusega (HELCOM
2013).
Viigerhülge asurkond moodustab hallhülge omast kolmandiku. 2017 loendustel
õnnestus lugeda 13 644 viigerhüljest (Luke 2018). Perämere piirkonnas elab ligikaudu
75% kõigist viigerhüljestest ning Riia lahe idaosas u 15%. Soome lahes elab
hinnanguliselt mõnikümmend viigerhüljest ja needki lahe idaosas (nt RKTL 2012).
Soome lahe viigerhüljestest elutseb suurem osa Venemaa poolel, kus on jääolud
viigerhüljeste poegimisajal soodsamad kui läänes. Soomes on läänemere viigerhüljes
jahiloom, kuid jahilubasid ei ole pärast 1988. aastat antud. Eestis on viigerhüljes
kaitstud looduskaitse seadusega (HELCOM 2013). Viigerhüljes Soome ohustatuse
liigituses määratud jälgitavaks, kuid HELCOMi liigituses ohustatuks (Liukko jt 2016,
HELCOM 2013) ja Eesti liigituse jägi väga ohustatuks (Eesti Punane Raamat 2008).
Nii hallhüljes kui ka viigerhüljes kuuluvad ELi loodusdirektiivi II ja V lisa liikide
loenditesse. II lisas loetletakse liigid, millele tuleb määrata kaitsealad (Natura 2000
alad). V lisa liigid on sellised, mille kasutamine (jahtimine, kollektsioneerimine jms)
vajab reguleerimist.
Lähimad hülgekaitsealad jäävad trassialternatiividest rohkem kui 20 km kaugusele.
Trassialternatiivide läheduses võib olla üksikuid laide ja saari, kuhu koguneb vähesel
määral hallhülgeid karvavahetuse ajaks.

5.12

Müra ja vibratsioon

5.12.1

Maapealne ja veepealne müra
Tunneli lõppjaam asub kõigi alternatiivide puhul Vantaa lennujaamas. Maantee- ja
raudteemüra maapealset hetketaset on mitmekülgselt hinnatud 2017. aasta Vantaa ELi
mürauuringus (Vantaa transpordimüra uuring 2017). Raudtee Ringtee osa (Kehärata)
kulgeb lennujaama juures siiski maa all, tänu millele raudteeliikluse maapealset müra
Vantaas Kivistö ja Leinelä jaamade vahel ei ole.
Veepealse müra kohta ei ole Soome lahel kõikehõlmavaid uuringuid tehtud. Müra
koosneb peamiselt kauba- ja reisilaevade tekitatavast mürast, millest omakorda
peamine veepealne müraallikas on laevade korstnate kaudu väljuvate suitsugaaside
müra ning ventilatsiooniseadmete müra.

5.12.2

Veealune müra
Veealust müra tekitab Läänemerel ennekõike laevaliiklus ning mitmesugused
veealused tööd, näiteks süvendamised ja lõhkamised. Müra võib tekkida ka
seismilistest uuringutest. Läänemerel tekib palju müra ka jää liikumisest,
jäämurdmisest ning laevade liikumisest jääs (BIAS 2014). Lisaks jää liikumisele võivad
tekitada helisid muud loodushelid nagu tuul, vihm ja lainetus, ning need helid võivad
kanduda ka veepinna alla. Tormi tekitatav müra võib meres liikuva laeva mootorite
hääle isegi ära varjata. (BIAS 2014).
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Vee all liigub heli rõhuta ja osakeste võnkumise kaudu. Mere helipildi kõige madalamad
sagedused (0,1–5 Hz) on maa seismilise tegevuse tulemus. Sagedusala 5–20 Hz helid
tekivad lainetuse turbulentsist. Tuul tekitab enamasti taustamüra, mille sagedus ületab
enamasti 1 kHz. Laevaliiklus on Läänemere helipildis, sagedusalas 20-200 Hz olulisim
müraallikas laevateede läheduses. Atmosfäärinähtustest tekib helisid, mille sagedusala
on 200-100 000 Hz. Üle 100 kHz sagedusega helid tulenevad soojusliikumisest.
Laevaliikluse tekitatav müra põhineb kõigi ümbritsevatel merealadel kaugel liikuvate
laevade tekitataval kumulatiivsel mõjul, mis tekitab ühtlase taustamüra taseme
sageduse jagunemisel. See võib summutada muudest allikatest tuleneva müra.
2008. aastal jõustunud ELi merestrateegia direktiivis (2008/56/EÜ) määratakse
veealuse taustmürataseme arengusuundade hindamise aluseks taustmüra sageduse
jagunemise ribad 63 ja 125 Hz (kesksagedus). Nende kahe kesksageduse Wenz’i
kõverale vastavad müratasemed on 90 dB (sagedusele 63 Hz) ja 85 dB (sagedusele
125 Hz), referentsrõhul 1 μPa. Läänemere veealust müra on mitmekülgselt uuritud
rahvusvahelises projektis BIAS, mille käigus viidi läbi mõõtmisi ja modelleerimisi
veealuse müra hetkeseisu väljaselgitamiseks (BIAS 2014–2016).
Table 5-6. Wenz'i kõverate ja projekti BIAS mõõtmistulemustele vastavad taustamüra
keskmised helirõhutasemed Soome lahes, dB (± 10 dB) referentsrõhust 1 μPa/Hz.

Wenz (väike liiklus)
Wenz (keskmine liiklus)
BIAS Soome laht (vähene)
BIAS Soome laht (keskmine)

Keskmine müratase

Keskmine müratase

kesksagedusel 63 Hz

kesksagedusel 125 Hz

65
73
70
78

65
73
75
84

Suurem osa Läänemere merealast on vähemalt sellise mürataseme mõjuvallas, mis on
hinnatud loomade suhtlemist häirivaks (HELCOM 2010).
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Joonis 5-44. Läänemere antropogeense veealuse müra modelleerimise tulemused, 125
Hz jaanuaris ja juunis, kogu veesammas. (BIAS, 2016).

5.12.3

Vibratsioon ja konstruktsioonimüra
Liiklusvibratsioon on rongi- või maanteeliikluse tekitatav maa kaudu edasi kanduv
võnkumine, mida inimene kogeb kas otse oma kehas hoone võnkumise või kaudselt
nõude ja muude esemete helina. Rööpa ja rongi ratta või rehvide ja teepinna
kokkupuutest võib tekkida ka helisageduslikku vibratsiooni, mis kandub õhu või
pinnase kaudu lähedal asuvatele hoonetele. (VTT 2006)
Vibratsiooni levimist pinnases ja selle sagedusi mõjutavad ennekõike pinnase liik,
pehme pinnasekihi paksus ning selle all lasuva aluskorra kivimi või kõva aluspinna
topograafia. Soomes on liiklusvibratsioon üldiselt loetud kahjulikumaks pehmetel
savimaadel, kus pinnase võnkumisel on domineeriv sagedusala 4–10 Hz. Kõvemate
savipõhiste maade domineeriv sagedus on enamasti 10–20 Hz. Kaljupinnases ning
kruusa- ja liivapinnastes on võnkesagedus enamasti üle 40 Hz, misjuhul võib
konstruktsioonimüra muutuda liiklusvibratsioonist kahjulikumaks teguriks. (VTT 2006)
Konstruktsioonimüra on madalasageduslik müra, mis tekib konstruktsioonini jõudvast
võnkumisest. Siseruumide servapindadel esinevad võnkumised on nii väiksed, et seda
ei tunnetata otsese vibratsioonina. Võnkuvad pinnakonstruktsioonid kiirgavad siiski heli
sarnaselt suurtele kõlarimembraanidele ja tekitavad kõrvaga kuuldavat müra.
Raudteeliikluse konstruktsioonimüra esineb enamasti sagedusalal u 50–200 Hz.
Sellest madalamatel sagedustel on kuulmismeele tundlikkus nii väike, et müra üldjuhul
häirivat kuulmisaistingut ei tekita. Kõrgematel sagedustel mõjud kaljupinnasele aga
järsult kasvavad. (Peltonen& Backholm 2013)
Kaljutunnelis kulgev raudteeliiklus võib tekitada läbi konstruktsioonimüra kahju tunneli
ülaosale ja levida lähikeskkonda. Kivipinnas juhib konstruktsioonimüra hästi ja selles
liikuv vibratsioon sumbub oluliselt aeglasemalt kui pinnases. Struktuurse müra kahjud
ulatuvad üldjuhul u 100 meetri kaugusele raudtee trassist kohtades, kus hoonete
vundamendid on rajatud aluspõhja kristalsetele kivimitele. Kui hoonete vundamendid
toetuvad pinnasele või vaiadele ilma kokkupuuteta aluskorra kivimitega, kandub
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konstruktsioonimüra hoonetesse vähem ja struktuurse müra ala ei pruugi tingimata
esineda ka raudteetunneli ülapoolel. Pöörmealadel liitub struktuurse müraga ka
rööbaste vahedest tekkivaid kolkastusi. Nende mõjuala jääb siiski lokaalseks.
(Peltonen& Backholm 2013)
Üksikutest möödasõitudest tulenevalt esineb konstruktsioonimüra taseme loomulikku
kõikumist, mis sõltub muuhulgas sõidukiirusest ning veeremi rataste ja raudteelõigu
rööbaste seisukorrast. Konstruktsioonimüra tase võib varieeruda ka sama hoone eri
osades, mis tuleneb aluskorra kivimi, kauguse ja pinnase varieerumisest ning hoone
vundamendi rajamise viisi ja ruumide akustiliste omaduste erinevustest. (Peltonen&
Backholm 2013)
Kaljupinnase kaevandamine tekitab sõltuvalt tehnoloogiast nii vibratsiooni kui ka
konstruktsiooni müra. Puurimis- ja lõhkamismeetod tekitab ühtlast vibratsiooni
puurimisel ning võnkumise hetkelist tõusu lõhkamiste ajal, TBM-tehnoloogia tekitab
üldjuhul vaid ühtlast võnkumist. TBM-tehnoloogia masin tekitab enamasti madala
sagedusega võnkumisi, kuid võnkumiste sagedusalane jagunemine võib sisaldada
näiteks reduktori töösagedusi (Buckley 2015).
Hoonete vibratsiooni või konstruktsioonimüra tuleb alati hinnata juhtumipõhiselt ning
selle kohta ei ole kogu pealinnapiirkonda puudutavat uuringut tehtud.

5.13

Kliima, heited õhku ja õhukvaliteet

5.13.1

Kliima
Soome kliima on nn üleminekukliima, milles võib leida nii merelise kui ka mandrilise
kliima jooni. Ilm sõltub sellest, millisest suunast õhuvoolud liiguvad ning kuidas on
paigutunud madal- ja kõrgrõhualad. Soome paikneb kesklaiuskraadide läänetuulte
vööndis, troopiliste ja polaarsete õhumasside piirialal, kus ilmatüübid vahetuvad eriti
talvel kiiresti. Enamasti tulevad õhuvoolud Soome aladele edelast. (Ilmasto-opas
2018a)
Põhiosa Uusimaa maakonnast kuulub lõunapoolsesse boreaalsesse kliimavööndisse.
Soome lahe mõjul on Uusimaa kliima tugevasti mereline, kuid mõju väheneb edelast
sisemaa poole liikudes. Maastiku kõrguse tõus rannikult sisemaale mõjutab sademeid
ja lumeolusid. (Ilmasto-opas 2018a)
Pealinnapiirkond on Helsingi, Espoo, Vantaa ja Kauniaineni linnast koosnev piirkond,
mis asub Lõuna-Soomes Soome lahe ääres. Pikaajaline(1981 - 2010) keskmine
temperatuur oli Helsingi Kaisaniemis talvel detsembrist veebruarini -3,5 °C ja suvel
juunist augustini 16,2 °C. Pikaajaline keskmine sademete hulk oli 650 millimeetrit
aastas. Sademete hulk on kõige väiksem kevadel. Pealinnapiirkonnas tuleb püsiv
lumikate keskmiselt detsembri lõpus ja sulab märtsi lõpus. Talved võivad ajuti olla
vähese lumega ja märjad. Tuuled puhuvad valdavalt edelast. (HSY 2016a)
Läänemere piirkonnas prognoositakse selle sajandi lõpuks keskmise õhutemperatuuri
tõusu 3–5 °C. Temperatuur tõuseb talvel Läänemere piirkonna ida- ja põhjaosades
ning suvel lõunaosades, mille tulemusel vee pinnatemperatuur ilmselt tõuseb 2–4°C.
(Ilmasto-opas 2018b; BACC Author Team 2008)

5.13.2

Saasteainete väljutamine õhku ja õhukvaliteet
Soome lahel tekib õhusaastet meretranspordis laevade mootorites kasutatava kütuse
põlemisprotsessis. Laevade põlemisprotsessides tekib lämmastikoksiide (NOx),
vääveldioksiidi (SO2), peenosakesi ja süsinikdioksiidi (CO2).

Copyright © Pöyry Finland Oy

Detsember 2018
152

Finest Bay Area Development Oy
Finest Bay Area – raudteetunnel Soome ja Eesti vahel

Läänemere laevaliikluse tekitatav heide õhku 2012. aastal on esitatud juuresolevas
tabelis (Table 5-7) (Jalkanen jt 2013). Tabelis on esitatud ka Soome veetranspordist
tekkiv heide õhku Soome majandusvööndis aastal 2011 (välis- ja sisetransport).
Veeliikluse osakaal transpordi koguheitemahust Soomes on vääveldioksiidi osas
suurim (94% vääveldioksiidi heite kogumahust) ja teiste ühendite osas teisel kohal
(lämmastikoksiidide osas 49%, peenosakeste osas 36% ja süsinikdioksiidi osas 18%
transpordi koguheitemahust). Kaubalaevad tekitavad selgelt suurema vääveldioksiidi ja
lämmastikoksiidide heitmekoguse kui reisilaevad. (VTT 2012) Laevatranspordi
heitmekoguseid piiratakse ülemaailmselt MARPOLi konventsiooni kaudu.
Table 5-7. Läänemere laevaliikluse ja Soome veetranspordi heitmekogused õhku (tonni
aastas) (VTT 2016, Jalkanen jt 2013)

Läänemeri ( 2012)
Soome
majandusvöönd (
2016)

Lämmastikoks Vääveldioksiid Peenosakesed
iidid (NOx)
(SO2)
(PMsum)
t
t
t
370 000
84 000
23 000
45 000

8 000

1 000

Süsinikdioksii
d (CO)
t
19 000 000
3 000 000

2016. aastal moodustas lämmastikoksiidide koguheide 11 724 tonni, peenosakestel
490, vääveldioksiidil 4610, süsinikmonooksiidil 11 973 ja lenduvatel orgaanilistel
ühenditel 1 612 tonni. 2016. aastal eelmise aastaga võrreldes vääveldioksiidi
heitmekogused kasvasid u 13%, peenosakeste heitmekogused 9%, kuid
lämmastikoksiidi heitmekogus vähenes u 3%. Pikema ajavahemiku jooksul on
pealinnapiirkonna õhusaaste kogused oluliselt vähenenud, kuid viimase kümne aasta
jooksul on vähenemine olnud väiksem. (HSY 2016a) Pealinnapiirkonna
kasvuhoonegaaside heide moodustas 2017. aastal kokku 4954 tuhat süsinikdioksiidi
ekvivalent-tonni. Eelmise aastaga võrreldes tähendab see muutust -3%.
Pealinnapiirkonna peamised õhusaaste allikad on maanteeliiklus, puidu põletamine ja
energiatootmine. Saastet jõuab Soome ka teistest riikidest edasi kandudes. Õhu
kvaliteeti mõjutavad suures osas autoliiklus ja puidu põletamine, sest heide satub
sellisel juhul õhku madalalt. Õhukvaliteet on pealinnapiirkonnas üldiselt üsna hea, kuid
peenosakeste ja lämmastikdioksiidi sisaldus tõuseb aeg-ajalt kahjulikult kõrgeks, seda
eriti tiheda liiklusega tänavate ja teede ääres. (HSY 2016b)
Helsingi piirkonna keskkonnateenistuse omavalitsusliit HSY jälgib pidevalt
pealinnapiirkonna õhukvaliteeti seitsme statsionaarse ja nelja teisaldatava
mõõtmisjaama abil. 2016. aasta oli õhukvaliteedi suhtes üsna hea. Õhukvaliteet liigitati
heaks või rahuldavaks rohkem kui 90%-l ajast. Õhukvaliteet on halb või väga halb kogu
aasta lõikes 1,5% ajast. (HSY 2016a)
2016. aastal varieerusid sissehingatavate peenosakeste koguste aasta keskmised
väärtused pealinnapiirkonna statsionaarsetes mõõtmisjaamades tasemel 13–21 μg/m3
ning jäid seega alla aasta keskmise väärtuse 40 μg/m3. Peenosakeste sisaldus jäi
selgelt alla aastast piirväärtust 25 µg/m³. Seevastu lämmastikoksiidi ja peenosakeste
sisaldus tõusid aeg-ajalt kahjulikult kõrgeks, seda eriti tiheda liiklusega tänavate ja
teede ümbruses. Kõige problemaatilisemad alad on halvasti tuulduvad tiheda liiklusega
tänavad, kus lämmastikoksiidide aastane piirväärtus on endiselt ületatud ning ka
peenosakeste sisaldus on liikluse heitgaasisaaste ja tänavatolmu tõttu kõrged. (HSY
2016a)
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Saastel on suurtes kontsentratsioonides kahjulik mõju nii inimese tervisele ja heaolule
kui ja loodusele, seepärast on kahjulikele ainetele määratud piir-, norm-, künnis- ja
sihtväärtused ning kriitilised tasemed. (HSY 2016a) Juuresolevas tabelis on esitatud
ELi õhukvaliteedi piirväärtused (Table 5-8).
Table 5-8. ELi õhukvaliteedi piirväärtused, mis on määratud õhukvaliteedi määrusega
aastal 2017 (Vna 79/2017).
Ühend

Aeg

Piirväärtus μg/m3

Lubatud
ületamised

Sissehingatavad
peenosakesed

aasta

40

-

päev

50

35 päeva aastas

Peenosakesed PM2,5

aasta

25

-

aasta

40

-

tund

200

18 h / aasta

päev

125

3 päeva aastas

tund

350

Lämmastikdioksiid
Vääveldioksiid

24 h / aasta
3

Süsinikmonooksiid

8 tundi

10 mg/m

Benseen

aasta

5

-

Plii

aasta

0,5

-

Copyright © Pöyry Finland Oy

-

Detsember 2018
154

Finest Bay Area Development Oy
Finest Bay Area – raudteetunnel Soome ja Eesti vahel

6

KESKKONNAMÕJU HINDAMINE JA SELLEKS
KASUTATAVAD MEETODID

6.1

KMH lähtekohad

6.1.1

Hinnatavad mõjud
Kavandatava tegevuse puhul mõistetakse keskkonnamõjude all raudteetunneli ja
sellega seotud konstruktsioonide ning tehissaare tekitatavat otsest ja kaudset mõju
keskkonnale. KMH seaduse kohaselt vaadeldakse hindamise käigus projektist
tulenevaid keskkonnamõjusid:
-

elanikkonnale ning inimeste tervisele, elutingimustele ja heaolule;

-

maapõuelele, mullastikule, pinna- ja põhjaveele, õhule, kliimale, taimestikule,
kaladele ja kalapüügile ning organismidele ja looduslikule mitmekesisusele;

-

ühiskondlikule struktuurile, materiaalsele varale, maastikule, linnapildile ja
kultuuripärandile;

-

loodusvarade kasutamisele ning

-

nende tegurite omavahelistele mõjudele ja seostele.

Keskkonnamõjude hindamisel arvestatakse lisaks kasutusaegsetele mõjudele ka
ehitustööde aegseid ning kasutamise lõpetamisest tulenevaid mõjusid. Hinnatakse ka
võimalikke koosmõjusid piirkonnas käimas olevate või kavandatud muude projektidega.
Vaadeldakse ka nullalternatiivi (tegevust ei teostata) mõjusid.
Keskkonnamõjude hindamisel vaadeldakse nii projekti piirkonna sees avalduvaid kui ka
piirkonnast väljapoole ulatuvate tegevuste keskkonnamõjusid. Projekti piirkonnast
väljapoole ulatuv mõju on seotud näiteks ehitusaegse ja tegevusest tuleneva
transpordiga.
Hindamistöö osana viiakse olemasoleva materjali täiendamiseks läbi järgmised
eriuuringud:
−

allveearheoloogilised uuringud

−

vee-elupaikade allveekaardistamised

−

kalastiku- ja kalapüügiuuringud

−

jahipidamise uuringud

−

merepõhja uuringud ja seismilis-akustilised mõõdistamised nii maal kui ka merel

−

põhjaloomastiku kaardistamine

−

linnustiku uuringuid jätkatakse

−

ajaloolise lõhkemata lahingumoona ja lõhkematerjali (UXO) kaardistamine

−

vee kvaliteedi ja hoovuste modelleerimised

−

müra modelleerimine: arvestatakse nii maapealset kui ka veealust müra

−

tehissaare eskiis- ehk näidispildid (ilma üksikasjalike hoonete kujutisteta)

−

liiklusprognooside koostamine modelleerimise teel

Copyright © Pöyry Finland Oy

Detsember 2018
155

Finest Bay Area Development Oy
Finest Bay Area – raudteetunnel Soome ja Eesti vahel

Eelnevalt nimetatud uuringute osas on veealused arheoloogilised uuringud, veeelupaikade kaardistamised sukeldumise teel, kalastiku ja kalapüügi uuringud,
merepõhja uuringud ja sügavusmõõtmised merel, põhjaloomade uuringud ning
linnustiku uuringud põhiosas läbi viidud 2018. aasta suvel ja sügisel. Uuringud on
püütud läbi viia piisavalt laial alal nii, et KMH aruande koostamise etapi järel ei
esitataks uusi nõudeid seoses veeloa menetluse etapiga. Lisauuringuid loamenetluse
etapiks ehk avaveeperioodile 2019 siiski ei välistata, sest ametnikud võtavad
eriuuringute suhtes ametliku seisukoha alles KMH programmi ning KMH aruande
otsuses ja põhjendustega lõppotsuses.
Järgmistes punktides on kirjeldatud keskkonnamõju hindamise meetodeid ning
nendega seonduvaid eeldusi ning läbiviidavaid uuringuid.
6.1.2

Vaatlus- ja mõjupiirkondade piirangud
Keskkonnamõjude hindamisel vaadeldakse kavandatava tegevuse piirkonna tegevuste
ja neist tulenevate, projekti piirkonnast väljapoole ulatuvate tegevuste
keskkonnamõjusid ehitamise, kasutamise ja kasutusest kõrvaldamise ajal.
Kavandatava tegevuse piirkonnast väljapoole ulatuv tegevus on näiteks raudteetunneli
rajamise tõttu toimuv liikluse ja taristute arenemine jaamade ja tehissaare ümbruses.
Praeguses kontekstis tähendab vaatlusala iga mõjuvaldkonna suhtes määratletud ala,
mille piires kõnealust keskkonnamõju uuritakse ja hinnatakse. Vaatlusala ulatus sõltub
vaadeldavast keskkonnamõjust. Näiteks müra mõju vaadeldakse u 2 kilomeetri
kaugusel ja mõju vesikonnale u 10 kilomeetri kaugusel.
Keskkonnamõjusid vaadeldakse hinnangulisest mõjualast oluliselt laiemas piirkonnas.
Vaatlusala on püütud määrata sedavõrd suureks, et väljaspool seda ei saaks oletada
esinevat ühtegi olulist keskkonnamõju. Kui hindamistöö käigus siiski ilmneb, et mingil
keskkonnamõjul on prognoositust laiem mõjuulatus, määratakse vaatlus- ja mõjualade
ulatused nimetatud mõju osas uuesti. Seega esitatakse tegelik mõjualade
määratlemine hindamistöö tulemusena keskkonnamõjude hindamise aruandes.
Keskkonnamõjudele on esialgselt määratud järgmised mõjuraadiused:

6.1.3

−

vee-elupaigad: tehissaare ja hooldusühendussaare ümber 10 kilomeetrit

−

linnustik: tehissaare ja hooldusühendussaare ümber 5 kilomeetrit

−

maastik: tehissaare ja hooldusühendussaare ümber 15 kilomeetrit

−

ühiskondlik struktuur: tehissaare ja hooldusühendussaare ümber 15 kilomeetrit

−

transport: tehissaare ja hooldusühendussaare ümber 5 kilomeetrit

Mõjude olulisuse hindamine
Keskkonnamõjude hindamisel kasutatakse sobivates osades ELi projekti LIFE+
IMPERIA (https:www.imperia.jyu.fi) käigus väljatöötatud nn mitmekriteeriumilise
otsustusanalüüsi tavasid ja vahendeid.
Kavandatava tegevuse mõjude olulisuse hindamiseks hinnatakse mõjutatud ala või
koha tundlikkust iga mõju osas selle algse seisundi puhul ja projektist tuleneva
muutuse suurust. Nende alusel kujundatakse koguhinnang kõnealuse mõju olulisuse
kohta. Nii objekti tundlikkuse kui ka muutuse suuruse hindamine viiakse läbi joonisel
esitatud tegureid vaadeldes (Joonis 6-1).
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Joonis 6-1. Mõju olulisuse tegurid. (Imperia 2015)

Mõjuobjekti tundlikkus kirjeldab mõjuobjekti või -piirkonna iseloomulikke omadusi. Selle
osaks on mõjuga seotud õigusaktid ja suunised, ala või juhtumi ühiskondlik olulisus
ning objekti vastuvõtlikkus muutustele. Muutuse suurus kirjeldab kavandatava
tegevuse põhjustatava muutuse erijooni ning muutuse suund võib olla nii negatiivne kui
ka positiivne. Suurus hõlmab muutuse intensiivsust ja suunda, ruumilist ulatust ja
ajalist kestust.
Mõjude olulisust hinnatakse eelnevalt kirjeldatud mõjuobjekti tundlikkuse ja
kavandatava tegevuse põhjustatava muutuse suuruse alusel. Hindamisel kasutatakse
viitelist tabelit (Table 6-1), milles punane värv näitab negatiivset ja roheline värv
positiivset mõju.
Table 6-1. Viiteline tabel mõju olulisuse kohta. (Imperia 2015)
Negatiivne

Muutuse suurus

Objekti tundlikkus

Mõju olulisus

Positiivne

Väga suur

Suur

Keskmine

Väike

Mõju
puudub

Väike

Keskmine

Suur

Väga
suur

Väike

Suur*

Keskmine*

Väike

Väike

Mõju
puudub

Väike

Väike

Keskmine*

Suur*

Keskmine

Suur

Suur*

Keskmine

Väike

Mõju
puudub

Väike

Keskmine

Suur*

Suur

Suur

Väga suur

Suur

Suur*

Keskmine*

Mõju
puudub

Keskmine*

Suur*

Suur

Väga
suur

Väga suur

Väga suur

Väga
suur

Suur

Suur*

Mõju
puudub

Suur*

Suur

Väga
suur

Väga
suur

* Vähemalt neil juhtudel võib olla vajalik hinnata olulisus väiksemaks, kui tundlikkus või muutus on klassi alapiiril
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6.2 Inimeste tervis, elutingimused ja rahulolu ning elualad ja materiaalne vara
6.2.1

Hindamismeetodid
Inimestele suunatud mõjude hindamine on vastastikune protsess, mille käigus
hinnatakse esmalt selliseid inimese, rühma või ühiskonnaga seotud mõjusid, mis
põhjustavad muutusi inimeste elutingimustes, heaolus, tervises, rahulolus või selle
jagunemises. Inimestele suunatud mõjud on otsene ja kaudne tagajärg projekti
põhjustatud muudest mõjudest. Inimestele suunatud mõjude hindamine ühendab
tervisemõjude hindamist ja sotsiaalsete mõjude hindamist (SVA) (Tervise ja Heaolu
Instituut 2015, Sotsiaal- ja tervishoiuministeerium 1999). Osana inimestele suunatud
mõjude hindamisest hinnatakse ka projekti mõjusid piirkonna turismile,
virgestuskasutuse võimalustele, ettevõtlusele ja tööhõivele. Neile lisaks hinnatakse
kogemuslikku mõju ehk seda, milliseid mõjusid inimesed ise kavandatavast tegevusest
arvavad tekkivat.
Kavandatava tegevuse mõjusid inimeste elutingimustele ja heaolule hinnatakse,
kasutades muude KMH osade põhjal saadud kvantitatiivseid ja kvalitatiivseid
hinnanguid muuhulgas transpordi, müra, vibratsiooni, veekogude, setete ja kalastikuga
seotud mõjude kohta. Ehitusetapil võib inimestele olla suunatud mõjusid, mis tekivad
lõhkamiste ja puurimistega kaasnevast mürast ja vibratsioonist, häiringutest
kaevandamisstunnelite avamisest, kivimaterjali vedudest maal ja merel ning tehissaare
ehitamisest merel. Hindamise põhirõhk on suunatud kavandatud tegevuse piirkonna
lähiümbrusele, sest olulisemad mõjud arvatakse avalduvat just seal. Kasutamise ajal
võivad elutingimuste ja heaoluga seotud mõjud olla seotud jaamade liikluskorralduse
ning tehissaartega. Hindamisel arvestatakse piirkonna praegust kasutamist ning
vaadeldakse kavandatavast tegevusest tekkivaid muutusi võrreldes hetkeolukorraga.
Taustmaterjalina kasutatakse kavandatava tegevuse piirkonda kirjeldavaid andmeid,
näiteks asustuse, paadisõiduteede ja puhkealade ning nn tundlike objektide nagu
lasteaedade ja koolide paiknemine.
Tervisele suunatud mõjusid hinnatakse, võrreldes kavandatava tegevuse
prognoositavaid mõjusid iga konkreetse mõjuga seotud ja tervisekaitse eesmärgil
kehtestatud näitajate normide või soovituste suhtes. Tervisele suunatud mõjusid võivad
ehitusetapil põhjustada nt liiklus, müra, vibratsioon ja tolm ning tegevuse kaudu
avaldatav mõju kalastikule ja pinnaveele. Tehissaare ehitusetapis võivad
põhjasetetesse ladestunud kahjulikud ained aktiveeruda ning jõuda toiduahelas
kaladesse ja sealt edasi inimestesse. Kokkupuudet toiduahela vahendusel ja sellest
tulenevaid tervisemõjusid hinnatakse kvalitatiivselt, võttes arvesse piirkonna võimalikke
toiduahelaid. Kavandatava tegevuse riskide analüüsimisel hinnatakse võimalikke
eriolukordi, mis võivad mõjutada inimeste tervist. Kogetud tervisemõjusid hinnatakse
sidusrühmadelt nt elanike küsitlemise kaudu kogutud tagasiside abil.
Hindamisel on ühendatud inimeste tajul ja hinnnagutel põhineva subjektiivse teabe
analüüs ja eksperthinnangud. Inimese tervisele ja heaolule avalduva mõju hindamises
kasutatakse ära hindamise teiste osade tulemusi ning juhtrühma töö, õpitubade ja
elanike küsitluste kaudu saadud teavet. Lisaks kasutatakse hindamisel kirjandust,
kaardimaterjale ja avalikel üritustel saadud infot, KMH programmi kohta esitatud
arvamusi ning meedias esitatud olulist teavet ning diskussioone kavandatava tegevuse
kohta. KMH aruandes käsitletakse kavandatava tegevuse üldist vastuvõetavust ning
kavandatava tegevusega seotud hirme ja muresid. Inimestele suunatud mõjude
hindamismenetlusse püütakse kaasata võimalikult laia valimit eri sidusrühmade
esindajatest.
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Hindamisel tehakse kindlaks need elanikkonna rühmad või piirkonnad, kellele mõjud
eelkõige suunatud on. Hindamise abil otsitakse võimalusi võimalike negatiivsete
mõjude kõrvaldamiseks või leevendamiseks.
Mõjude hindamisel vaadeldakse üldtasandil kavandatava tegevuse mõjusid
ettevõtlusele, regionaalmajandusele ja tööhõivele, mis ulatuvad kavandatava
tegevuse alast kaugemale. Uue KMH seaduse kohaselt arvestatakse kavandatava
tegevuse tõenäoliselt kõige olulisemaid mõjusid sellele, kuidas kasutatakse kinnis- ja
vallasvara. KMH ei hõlma selliste mõjude hindamist, mis on seotud kinnis- ja vallasvara
väärtusega.
Hindamise eest vastutab sotsiaalsete ja tervisemõjude hindamise ekspert (filosoofia
magister/põllu- ja metsamajanduse magister või muu sobiv haridus). Mõjude
hindamisel kasutatakse lisaks planeerimisandmetele nt:

6.2.2

-

Inimestele suunatud mõjude hindamise (IVA) käsiraamatut (STAKES 2009)

-

Sotsiaalja
tervishoiuministeeriumi
tervishoiuministeerium 1999)

juhendeid

(nt

Sotsiaal-

ja

Kommunikatsioon ja arutelud
KMH menetlusega seoses käivitatakse kavandatava tegevusega seonduv
kommunikatsioon ja arutelud sidusrühmadega. Helsingi ja Tallinna vahele kavandatav
raudteetunnel äratab tõenäoliselt tervikuna sidusrühmades suurt huvi ning ka kriitilist
diskussiooni. KMH menetluse keskne osa on avatud ja aktiivne diskussioon, mille
kaudu saab tuua esile eri poolte seisukohti ning kavandatava tegevuse sotsiaalseid ja
keskkonnamõjusid. Tõhus diskussioon avardab vaatenurki mõlemal pool lauda. Avatud
suhtlus ja proaktiivne kommunikatsioon võib ka parandada otsuste aktsepteeritavust,
ning ka keerukamate asjadega võidakse nõustuda, kui eelnev arutelu on avatud.
KMH menetluskäiku kuuluvad kohtumised ametkondade ja kontrollrühmaga ning
avalikud teabeüritused, mis moodustavad KMH suhtlusalase tuuma. Neid täiendab
elanikele ja muudele sidusrühmadele suunatud avatud kommunikatsioon. Järgneval
joonisel (Joonis 6-2) on esitatud avalikkusele suunatud kommunikatsiooni astmeline
struktuur.
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Joonis 6-2. Avalikkusele suunatud teavitamise ja kommunikatsiooni tasemed.

Kohtumised ametiasutustega
KMH kontaktasutuse Uusimaa ELY-keskuse ning teiste kavandatava tegevusega
seotud peamiste ametiasutustega korraldatakse KMH menetluse käigus kokkusaamisi.
Menetluse alguses korraldatakse KMH seadusele vastav eelnõupidamine ning sellele
lisaks püütakse korraldada veel vähemalt üks nõupidamine ametiasutustega KMH
programmi ja teine KMH aruande koostamise etapil. Nõupidamiste eesmärk on
tõhustada kavandatavaks tegevuseks vajalike hindamis-, planeerimis- ja loamenetluste
juhtimist, arendaja ning ametiasutuste vahelist teabevahetust ning parandada
uuringute ja dokumentide kvaliteeti ja kasutatavust ning muuta menetlused
sujuvamaks.
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Juht- ja järelevalverühmad
KMH menetluse jälgimiseks moodustatakse juht- ja järelevalverühmad, mille eesmärk
on aidata kaasa teabe liikumisele ja vahetamisele arendaja, ametiasutuste ja muude
sidusrühmade vahel. Mõlema rühma esindajad jälgivad keskkonnamõju hindamise
kulgu ning esitavad oma seisukohti keskkonnamõju hindamise programmi, aruande ja
seda toetavate uuringute koostamise kohta. Rühmade koostamisel järgitakse
põhimõtet, et nende liikmed esindaks laialdaselt neid kodanikke ja huvigruppe, kelle
elutingimusi või huvisid kavandatav tegevus mõjutada võib.
Järelevalverühma koosolekuid korraldatakse KMH menetluse käigus kaks korda, üks
KMH programmi ja teine KMH aruande koostamise käigus.
Avalikud teabeüritused
KMH menetluse ajal korraldatakse kavandatava tegevuse mõjualal avalikud
teabeüritused (avalikud arutelud) koos KMH kontaktasutuse ja kohalike elanikega.
KMH programmiga seotud üritusel tutvustatakse kavandatavat tegevust ja koostatud
programmi keskkonnamõju hindamiseks. Avalikkusel on võimalus esitada oma
seisukohti ja küsimusi kavandatava tegevuse, uuritavate trassialternatiivide ja KMH
menetluse kohta. Samalaadne avalik üritus korraldatakse pärast KMH aruande
valmimist. Siis tutvustatakse üritusel projekti edenemist ja keskkonnamõju hindamise
tulemusi. Avalikkusel on võimalus esitada oma arvamusi läbi viidud keskkonnamõju
hindamise ja selle piisavuse kohta. Ürituste toimumisest antakse täpsemalt teada
kohalikes ajalehtedes ning muudes ametiasutuse valitud kanalites.
Veebileht ja sotsiaalmeedia
Kavandatava tegevuse jaoks koostatakse eraldi veebileht, milles selgitatakse tegevuse
eesmärke ja antakse teavet kavandamise edenemisest. Veebileht on mõeldud üldiseks
teavitamiseks kavandatava tegevuse kohta ning see annab piisavalt teavet
kavandatava tegevuse enda, selle aluste, keskkonnamõjude ning KMH menetluse
edenemise kohta. Veebilehte hallatakse aktiivselt vastavalt tegevuse arenemisele.
Elanike küsitlus
Hindamisega seoses viiakse läbi elanike küsitlus, mis tehakse kaardipõhise tagasiside
küsitluse ehk ideekorjekaardi või muu veebipõhise küsitlusena. Kaardipõhise
tagasiside kaudu toimuv küsitlus võimaldab tutvustada kavandatavat tegevust selgelt
kohaga seotult ning ka vastused saab siduda kogetud mõjuobjektiga.
Ideekorjekaardiga saadava tagasiside tõhustamiseks võib koostada vabas vormis ja
struktureeritud vastustega küsimusi teabekogumise suunamiseks.
Küsitlusmaterjali
analüüsimisel
kasutatakse
peamisi
statistilise
materjali
analüüsimeetodeid, näiteks risttabeleid ja mitmesuguseid korrelatsioone ning tulemusi
täpsustavaid analüüsimeetodeid. Küsitluse kaudu uuritakse eri sidusrühmade üldist
suhtumist kavandatavasse tegevusse ning sellega võimalikult seonduvaid valupunkte.
Küsitluse kaudu selgitatakse piirkonna praegust kasutamist ja selle alusel hinnatakse
projekti võimalikke mõjusid ning otsitakse vahendeid mõjude leevendamiseks.
Küsitluse abil kogutud kogemuspõhiseid andmeid saab võrrelda teiste meetodite abil
hinnatud mõjudega. Küsitluse eesmärk on ka teabe jagamine kavandatava tegevuse
kohta.
Elanike arutelud
Elanike arutelud annavad projektist huvitunutele võimaluse sellega seotud
diskussiooniks kogu KMH menetluse vältel. Elanike aruteludes kutsutakse osalema
kavandatavast tegevusest huvitunud vabatahtlikke. Arutelust antakse teada
kavandatava tegevuse veebilehel, muudes meediakanalites ning elanike küsitluse
kaudu.
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Elanike küsitluse vahendusel on võimalik väljendada projektiga seonduvaid arvamusi ja
seisukohti ning tuua esile muid piirkonnas elavate ja tegutsevate inimeste kogemusi ja
soove piirkonna arendamiseks. Elanike aruteludel osalevatele vabatahtlikele võidakse
suunata ka täpsustatud lühikesi küsitlusi spetsiifiliste teemade uurimiseks ning
korraldada diskussioone ja õpitubasid inimesi eriliselt huvitavatel teemadel. Elanike
arutelud suurendavad planeerimise läbipaistvust, vähendavad tänu teavitamisele
eelarvamusi ja annavad elanikele võimaluse mõjutada planeerimist.
Töötoad
KMH menetluse käigus korraldatakse töötubasid, milles keskendutakse üksikutele
teemavaldkondadele või mis suunatakse teatud sidusrühmadele. Töötubade teemad
täpsustuvad KMH menetluse käigus, arvestades elanike arutelude kaudu esile
kerkivaid teemasid. Eelneva prognoosi alusel sidusrühmale suunatult võib töötoa
korraldada näiteks mereala kalapüüdjatele, kavandatavate jaamade ning
hooldustunnelite lähipiirkonna elanikele ja puhkajatele või teemavaldkonna osas
näiteks seoses projekti mõjudega majanduselule.
Töötubades arutatakse erinevate huvipoolte küsimusi ja probleeme ning selle kaudu
kogutakse eri rühmade arusaamu ja kogemusi, mida arvestada keskkonnamõjude
hindamisel. Tegemist on madala künnisega vestlusüritustega, mille eesmärk on esitada
teavet projekti kohta, vastata küsimustele ja mureteemadele ning koguda lisateavet
inimestele suunatud mõjude osas. Töötubades võidakse näiteks kaardimaterjali abil
arutada läbi kavandatava tegevuse piirkonnad ja neis erinevate gruppide seisukohast
olulised tegevused. Pärast seda võidakse arutada kavandatava tegevuse tähtsust
sidusrühmale ning selgitada kindlaks tehtud negatiivseid mõjusid ja võimalusi nende
leevendamiseks või kompenseerimiseks.

6.3

Merepõhi ja maapõu (pinnakate, aluskord)
Pinnakatte ja aluskorra ning merepõhja hetkeseisu ja neile suunatud
keskkonnamõjusid hinnatakse olemasolevate avalike materjalide ja uute uuringute
alusel. Olemasolev materjal on peamiselt Soome Geoloogia uurimiskeskuse koostatud
kaardimaterjal ning omavalitsuste koostatud kaardid ja näidispuurimiste materjalid.
Olemasolevaid kaardimaterjale täiendatakse saada olevate proovipuurimiste
andmetega. Vajaduse korral võib geoloog viia läbi maastiku ülevaatusi ja võtta
kergemaid proove.
Mõjusid pinnakattele ja aluskorrale ning merepõhjale hinnatakse trassialternatiivide
asukoha, tingimuste ja tunneliavade asukoha ja tingimuste suhtes. Mõjude hindamisel
arvestatakse nii ehitus- kui kasutusaegseid mõjusid. Mõjude vaatlusala ulatub tunneli
mõlemal poolel u 100 meetri kaugusele. Mõjude hindamisel võetakse arvesse
tehissaare ehitamist eri variantides ning ka kivimaterjali kasutamist. Üksikasjalikud
andmed aluskorra ja pinnase ning merepõhja tingimuste kohta täpsustuvad
kavandatava tegevuse tehnilise projekteerimise edenemisel.
Merepõhja aluspõhja seisundi ning sellega seotud keskkonnamõjude hindamisel tuleb
arvestada, et kõik mereuuringute materjalid eeldavad üldjuhul kasutamisluba ning et
avalikult saada olevad materjalid ei ole sama üksikasjalikud ega mitmekülgsed kui
maapealsete alade kohta saada olevad materjalid. Luba nõudva materjali kasutamise
ja avaldamisega võib seonduda piiranguid. Kasutatavad juba olemasolevad materjalid
on peamiselt Geoloogia uurimiskeskuse toodetud kaardimaterjal ja seismo-akustiliste
loodimiste materjalid.
Olemasolevaid merepõhja materjale täiendatakse uute uuringutega. Merepõhja
sügavust uuritakse 3D batümeetria abil. Trassialternatiivide alal viiakse läbi seismilisakustilised mõõtmised ning selle alusel hinnatakse põhjasetete paksust. See
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võimaldab leida aluskorra kivimite sügavuse merealadel ning teha kindlaks võimalikud
aluskorra rikkevööndid. Piirkonnas viiakse läbi ka seismilisi uuringuid, mille abil
uuritakse põhjasetete tahkust ja aluskorra katkematust.
Lõhkemata lahingumoon ja lõhkematerjal põhjustavad riski tehissaare ehitamise ja
võimaliku kaadamise seisukohast, seepärast tuleb need enne tööde alustamist
kõrvaldada. Plahvatamata lõhkekehade ja vanade keemiarelvade otsimisel kasutakse
kaugjuhitavaid veealuseid kaameraid (ROV kaamerad) ja geofüüsikalisi
mõõtmismeetodeid. Lõhkekehad tehakse kindlaks magnetomeetrite ja akustiliste
loodimiste ning ROV pildistamise abil.
Keskkonnamõjusid hinnatakse ekspertide abil. Töörühma moodustavad pinnase,
aluskorra ja põhjavee uurimisele spetsialiseerunud geoloogid ja geofüüsikud.
Setete uuringud
Sadama ja trassiühenduse ehitamine Koirasaarile eeldab süvendamis- ja kaevetöid.
Vastavalt eeldab tehissaare ehitamine pehmete settekihtide süvendamist. Mõjude
hindamiseks peab suutma hinnata süvendatavate masside hulka ning setete kahjulike
ainete sisaldust.
KMH aruande koostamisel kasutatakse olemasolevaid andmeid projektipiirkonna
merepõhja sügavussuhete ja põhjamaterjali liigi kohta. Koirasaari sadama ning
tehissaarte ehitamise kohtades tuleb siiski teha täpsustavaid loodimisuuringuid.
Loodimismaterjali alusel kavandatakse täiendavad pinnasetete kahjulike ainete
uuringud.
Põhjasetete ohtlike ainete sisaldusi kaardistatakse KMH aruande tarbeks üldisel
tasandil piirkonnapõhiste koondproovide alusel. Setete ohtlike ainete sisaldus
normaliseeritakse
vastavalt
süvendamisja
ladestamisjuhendile
(Keskkonnaministeerium 2015) ja normaliseeritud tulemusi võrreldakse juhendis
esitatud ohtlike ainete tasemetega. Loa taotlemise etapil valitud variandi alusel viiakse
läbi süvendamis- ja kaadamisjuhendile vastavad uuringud (Keskkonnaministeerium
2015).
Mõjude hindamine setete ohtlike ainete sisalduse osas viiakse läbi eksperthinnanguna,
põhinedes süvendatavate pehmete setete kogumassil, setete füüsikalistel omadustel
ning ohtlike ainete sisaldusel. Kui prognoosidest erinevalt leitakse piirkonnas
suurenenud ohtlike ainete sisaldust, koostatakse riskihinnang ohtlike ainete levimise
kohta.

6.4

Põhjavesi
Põhjaveega seonduvate mõjude hindamiseks peab mõistma tunnelialternatiivide
asukoha seotust valitsevate hüdrogeoloogiliste oludega. Hinnangus tuleb arvestada eri
alternatiivide asukohta ja mõjupiirkondi ning ehitamistöid ja hilisemat kasutamist.
Põhjavee mõjude osas tuleb esitada nii põhjavee koguse kui ka kvaliteediga seotud
mõjud.
Peale selle hinnatakse negatiivsete mõjude tekkimise tõenäosust ja olulisust ning
kaalutakse eriolukordade mõjusid ja esitatakse meetmed kahjulike mõjude vältimiseks
või leevendamiseks.
Mõjusid hinnatakse kavandatava tegevuse piirkonnas ja selle vahetus läheduses, kuhu
ehitustööde ja tegevuse mõjud ulatuvad. Hindamisel kasutatakse mõjualal tehtud
uuringuid ning avalikult saada olevaid materjale. Keskkonnaloa taotlemise käigus
viiakse läbi pinnase ja põhjavee üldseisundi uuringu vajaduse hindamine ja vajaduse
korral see uuring ka teostatakse.
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Lennujaama piirkonnas on põhjaveest leitud lennukite jäätumise vältimiseks
kasutatavat glükooli ja selle lagujääke. Nende ühendite mõju tunneli ehitamisele ja
kasutatavatele materjalidele tuleb uurida edasise kavandamise käigus. Lisaks tuleb
ehitamise käigus arvestada tunneli rajamisel ette tuleva võimalikult saastunud
põhjavee käitlemist. Glükooli riske tunneli erosioonile arvestatakse materjalide ja
tehnika valimisel. Andmed täpsustuvad planeerimise edenemisel, siis on täpsemalt
teada ka trassi täpne asukoht glükooliga saastunud alade suhtes.

6.5

Hüdroloogia ja pinnavee kvaliteet
Kõige olulisem Soome lahe mereala vett mõjutav tegur on kavandatava tegevuse puhul
tehissaare ehitamine. Pikemas perspektiivis mõjutab tehissaar pinnavee seisundit
peamiselt mereala hoovusi muutes. Peale selle tekib ehitamise ajal süvendamisest ja
kindlustustöödest koormust setete kaudu.
Mõju veele hinnatakse vee liikumise (hoovuste) ja veekvaliteedi modelleerimise abil ja
eksperthinnangute kaudu. Modelleerimise teel arvutatakse esmalt kvantitatiivne
hinnang saare poolt avaldatavate mõjude kohta, mida kasutatakse eksperthinnangu
lähtekohana, hinnates tehissaare mõjusid mere ökosüsteemile ja vee seisundile.

6.5.1

Ehitusaegsed mõjud
Ehitusaegne
koormus
tuleneb
ehitustöödest
tingitud
merepõhja
setete
resuspensioonist ja võimalikult ehitamiseks kasutatava kivimaterjali hulgas oleva
peenainese suspenseerumisest. Ehitusmaterjalis võib samuti olla lahustuvaid aineid,
näiteks lõhkeainest jäänud lämmastikku.
Tehissaar ehitatakse raudteetunneli kaevamisest kogunevast või mujalt toodud kivi- või
pinnasematerjalist. Ehitamiseks kasutatav materjal on tõenäoliselt kasutamisel
neutraalne, mis tähendab, et murenemine on aeglane ja kivimaterjalist ei lahustu vette
olulises koguses kahjulikke aineid ega toitaineid.
Süvendamistöödest tekib põhjasetete resuspenseerumine ja sellest tulenev
settekoormus ümbritsevatele merealadele. Setted võivad sisaldada fosforit ja teisi
toitaineid, lagunemisel hapnikku tarbivat orgaanilist ainet ning ka orgaanilisi ja
anorgaanilisi ohtlikke aineid.
Setete resuspensiooni ning peenainese ja lämmastiku levimist ehitamise käigus
hinnatakse vee kvaliteedi modelleerimise teel. Süvendamise, ladestamise,
kaitseehitiste rajamise ja täitetööde koormuse mahtu hinnatakse süvendatava materjali
koguse, põhja liigi ja kasutatavate töömeetodite alusel. Pärast seda hinnatakse ainete
liikumist arvestuslikult liikumise modelleerimise abil. Modelleerimine viiakse läbi
samalaadselt voolamise modelleerimisele kas staatilistele olukordadele või kindla
pikkusega arvestusperioodile.
Mudelarvutuse algandmeteks vajalikud süvendamiskogused, süvendamismeetodid,
setete toitainete ja kahjulike ainete sisaldused ning ladestuskohad määratakse
täpsemalt KMH aruande koostamise faasis.

6.5.2

Kasutusaegsed mõjud
Mõju hoovustele
Soome rannikul on tehissaar kavandatud kohta, kus Soome lahe ristlõige põhjalõunasuunas on peaaegu sama suur võrreldes lahe kõige väiksema ristlõikega,
mistõttu tehissaare ehitamine Otaniemist otse lõunasuunalisele ristlõikele ei piira
tõenäoliselt kogu lahe läbivoolu. Saare mõju vee liikumisele jääb seega tõenäoliselt
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lokaalseks, mis tähendab, et selged mõjud vee voolamise kiirusele ja suunale ulatuvad
rannast u 5 km kaugusele.
Tehissaare mõju vee liikumisele hinnatakse modelleerides saare lähipiirkonna hoovusi
praegu ja tehissaare rajamise puhul. Modelleerimisse tuleb kaasata suurem veeala, nt
Soome lahe ala Hankost itta, ja arvestada tuleb ka Läänemere põhiosa põhjustatavaid
veetaseme muutusi. Arvutusmudeli resolutsioon saare lähipiirkonnas peaks olema u
100–200 m või täpsem. Modelleerimisel tuleks kasutada 3D hüdrodünaamilist mudelit,
mis võtab arvesse vee kihistumist soolsuse ja temperatuuri alusel. Modelleerimised
tehakse ilma tehissaareta ja koos tehissaarega, misjuhul arvutustulemuste vahena
saadakse hinnang saare põhjustatavate muutuste kohta. Hinnangud tehakse kas
valitud staatilistele olukordadele, sisaldades nii talve- kui ka suveperioodi, või siis
vähemalt ühte aastat hõlmava simulatsiooniperioodi abil, mille kohta väljastatakse
muutused kuu keskmiste väärtustena või sobivaid tüüpilisi tingimusi esindavate
perioodide keskmisena.
Termokliin ehk temperatuuri hüppekiht ulatub Soome lahel kohast sõltuvalt kuni 20 m
sügavuseni. Halokliin ehk soolsuse hüppekiht on enamasti 50–60 m sügavusel.
Kõnealuse koha maksimaalne sügavus on u 30 m ehk selgelt halokliinist kõrgemal.
Mõjusid halokliinile ei ole seega oodata. Termokliini osas võib saar tekitada veekihtide
segunemist. Võimalikud mõjud vee soola- ja temperatuuripõhisele kihistumisele
saadakse arvutustulemustest, võrreldes praeguse ja kavandatud olukorra näitajaid.
Vee liikumise muutus võib põhjustada mingil määral veekihtide segunemist, misjuhul
eri veekihtides olevad ained segunevad, ja võimalik sügavamal olev toitainerikkam vesi
võib osaliselt seguneda pinnal olevasse vette. Vee liikumise muutustest tingitud
kvaliteedimuutused on siiski tõenäoliselt üsna väikesed.
Hoovuste liikumise muutuste tekitatavat vee kvaliteedi muutuse suurust toitainete osas
hinnatakse vee kvaliteedi modelleerimise teel. Modelleerimise puhul on kõige olulisem
eri sügavustasemete vaheliste toitainesisalduste erinevuste arvutustulemuste ja
mõõtmistulemuste
vastavus.
Mudelis
arvestatakse
lähipiirkonna
peamisi
koormustegureid ja jõgesid, kaugemale kanduvad toitainesisaldused määratakse
taustsisaldusena. Vee kvaliteet määratakse praeguses ja kavandatud olukorras. Vee
kvaliteedi muutus leitakse, võrreldes hetkeseisu arvutustulemust tehissaare olukorras
saadud arvutustulemusega.
Mõjud jääoludele
Tehissaare mõju jääoludele on tõenäoliselt üsna väike. Üksiku saare mõju seisneb
peamiselt selles, et jääkattega aeg saare ranna läheduses pikeneb pisut, sest saar
seob jääd ja vähendab lainetuse mõju jää servaaladele.
Muudatusi jääoludes hinnatakse, valides Soome lahe piirkonnast võimalikult palju
tehissaart meenutavaid olemasolevaid saari, ja hinnates käesoleva saare mõju
jääoludele satelliidifotodelt mõõdetud jääolude andmeid kasutades. Oletades
tehissaare ja olemasoleva saare mõju jääle sama suureks, võib valitud saare andmeid
kasutades hinnata tehissaare tõenäolist mõju jääoludele. Satelliitfotodel põhinevaid
jääandmeid on saadaval 500 x 500 m täpsusega, mistõttu ei ole selle meetodi abil
väikeseid muutusi jääoludes hinnata võimalik.
Mõju jääoludele võib hinnata ka kasutades hoovustemudeli ja
kombinatsiooni. Mudelit kasutades tuleb selle toimivus tagada,
arvutustulemusi satelliitfotodelt mõõdetud jääoludega.
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6.6

Veealused elupaigad
Piirkonna vee-elupaikade mitmekesisus hõlmab veetaimi, nendest koosnevaid
vööndeid ja seal elavaid selgrootud põhjaloomi. Kavandatava tegevuse ehitus- ja
kasutusaegseid mõjusid vaadeldakse eksperthinnanguna nende keskkonnategurite
muutuste kaudu, mis piirkonna mitmekesisust kõige enam määravad. Vaatlemisel
arvestatakse nii rannavööndit tehissaare ja hooldusühendussaare piirkondades kui ka
sügavamaid veealasid avamerel vesiehitustööde lähipiirkonnas.
Kavandatava tegevuse mõjusid mereala looma- ja taimeliikidele hinnatakse
koormusandmete ja veele avaldatava mõju prognoosi ning muude samalaadsete
projektide kaudu saadud kogemuste alusel. Projekti mõjude vaatlemisel ja hindamisel
keskendutakse mitmeaastastele populatsioonidele, mida loetakse loodusvääruste ja
mitmekesisuse seisukohast oluliseks.
Tehissaarte ja hooldusühendussaare lähipiirkondadest kogutakse andmeid nii kõvade
kui ka pehmete põhjaalade looma- ja taimeliikide kohta. Kaardistamised tehakse
sobivate meetodite abil, nt sukelseadmete ja pehme põhja põhjaloomade
proovivõtmisseadme abil. Välisobjektide kaardistamisel kasutatakse kogenud
sukeldujaid ja sertifitseeritud proovivõtjaid.
Mõjude hindamise eest vastutab kogenud limnoloog või bioloog, kes on
spetsialiseerunud elustiku ja keskkonnamuutuste vastastikuste mõjude uuringutele ja
hindamistele.

6.7

Kalad ja kalapüük
Kavandatava
tegevuse
mõjusid
kalastikule
ja
kalapüügile
hinnatakse
eksperthinnanguna projekti koormusandmete (mh modelleerimised vee kvaliteedi ja
veealuse müra kohta), veele avaldatava mõju hinnangu ja selle projekti tarbeks läbi
viidavate uuringute ning teiste vesiehitusprojektide kaudu saadud kogemuste alusel.
Hindamine tehakse nii ehitamise kui ka hilisema kasutamise kohta. Mõjusid vaadeldes
pööratakse tähelepanu kalastiku struktuuris, kudemispiirkondades ning kutselises ja
harrastuskalapüügis toimunud muutustele. Peale selle hinnatakse, kas projekti
teostamisest tekib kutselistele kalastajatele hüvitatavat kahju.

6.7.1

Kalad ja kudemispiirkonnad
KMH aruandes kirjeldatakse kalastiku ja kudemispiirkondade hetkeseisundit
olemasoleva materjali ning esitatavate eriuuringute alusel. Mõjusid kaladele arvatakse
tulenevat ennekõike vesiehitustöödest, mis hõlmavad Koirasaari sadama ehitamist,
tehissaare süvendamist ja täitmist, töödega seotud transporti, võimalikke kaevetöid ja
vaiamistöid ning kaadamist merre. Eelnevalt nimetatud tegevuste mõjumehhanismid on
olemasoleva põhjaelustiku hävimine, veealune müra, vee heljumisisalduse kasv ja
suurenenud sedimentatsioon ehk settimine. Mõjud võivad olla suured ja püsivad, nagu
näiteks kudemisalade jäämine tehisaare alla, või väiksemad ja taastuvad, nagu nt
kalade eemale liikumine vee hägususe suurenemise tõttu.
Projekti mõjuala olemasolevad andmed kalastiku kohta on meresaarte ja avamere
osas üsna piiratud. Mõjude hindamiseks on vaja lisauuringuid eriti piirkonnas esinevate
liikide ja võimalike kudemispiirkondade kohta. Eriuuringute üksikasjad (võimalik
katsepüük ja uuringuala ulatus) lepitakse kalanduse ekspertasutusega kokku enne
välitööde tegemist.
Esitatavad lisauuringud on:
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-

katseline Coastal-võrgupüük neljas piirkonnas (Koirasaari, Uppoluoto, Hramtsowi
madal ja Ulkomatala).

-

Siia kudemisalade uuringud neljas piirkonnas (Koirasaari, Uppoluoto, Hramtsowin
madal ja Ulkomatala). Siia kudemisalade määramise käigus püütakse hinnata ka
piirkonna sobivust lesta kudemiseks. Kudemisalade kaardistamise alusel viiakse
potentsiaalsetes kudemispiirkondades oktoobris-novembris läbi koepüük.
Võimaluse korral püütakse koe püüdmise käigus ka lesta. Eraldi lesta koepüüki
ajalistel põhustel ei tehta.

Lisaks soovitakse teha kirjanduse ülevaade tehissaare/kari mõjude ja võimaluste kohta
seoses kalade, kalapüügi ja vesiviljelusega.
6.7.2

Kalapüük
KMH aruandes kirjeldatakse piirkonna kutselist kalapüüki (rannik ja avameri) ning
hobikalapüüki. Olemasoleva materjalina kasutatakse statistliste ruutude kaudu kogutud
püügiviiside ja saakide materjale ning Helsingi ja Espoo lähedase mereala
kalandusalase ühisseire hobikalapüügi küsitlust aastast 2017.
Mõjusid kalapüügile arvatakse tulenevat ennekõike vesiehitustöödest, mis hõlmavad
Koirasaari sadama ehitamist, tehissaare süvendamist ja täitmist, töödega seotud
transporti, võimalikke kaevetöid ja vaiamistöid ning ladestamist merre. Eelnevalt
nimetatud meetodite mõjumehhanismid on püügiaegade ajutine või püsiv kadumine,
kalade
kadumine
püügipiirkondadest,
püügivõrkude
tugev
määrdumine
heljumikoormuse tulemusel ja kalastiku struktuuri muutumine. Kui kudemispiirkond
vesiehitustööde tulemusel kaob, mõjutab see pikas perspektiivis ka kalapüüki.
Avamere kutselise ja harrastuskalapüügi kohta saada olevad andmed on puudulikud.
Seepärast vajatakse lisaselgitusi traalipüügi ja lõhe trollimise olulisuse kohta
kavandatava tegevuse mõjualas. Uuringute käigus selgitatakse kalastajate suhtumist
kavandatavasse tegevusse ning seda, milline on kavandatava tegevuse mõju
kalastajate enda hinnangul nende tegevusele.
Esitatavad lisauuringud on:
-

ICES statistiliste ruutude materjali kogumine ruutude 53, 54, 63 ja 64 alalt

-

päring kutselistele kalapüüdjatele ruutude 53, 54, 63 ja 64 alal

-

Päring Suomenlahden uistelijat ry liikmetele

Hindamise eest vastutab kalamajanduse ja kalastiku ekspert (filosoofia magister/põlluja metsamajanduse magister).

6.8

Taimestik, loomastik ja kaitsealad
KMH aruandes kirjeldatakse piirkonna looduskeskkonna hetkeseisundit ning
hinnatakse neid mõjusid, mida kavandatava tegevuse eri alternatiivide teostamine
omab taimestikule, loomastikule, elupaigatüüpidele, ohustatud ja jälgitavatele liikidele
ning Natura 2000 piirkondadele, looduskaitsealadele ja teistele loodusobjektidele.
Peale selle vaadeldakse laiemalt mõjusid looduse mitmekesisusele ja
elupaigatüüpidele ning muudele, nt ökoloogilistele suhetele.
Hetkeseisundi uurimiseks tehakse maastiku kaardistamisi eriti ranniku ja merealade
linnustiku osas. Maastiku kaardistamisi tehakse kevadest hilissügise või talveni
sõltuvalt jääolukorrast. Kaardistamised hõlmavad mõjude hindamise seisukohast
oluliste liikide (eriti pesitsev linnustik ja piirkonnas peatuvad/talvituvad liigid, eriti aul)
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kevad- ja sügisrände perioode ning pesitsusaega. Kaardistamised keskenduvad neile
madalikele ja saartele (saarte osas peamiselt Koirasaari), kuhu on kavandatud
vesiehitisi. Need on linnustikule potentsiaalselt olulised toitumispiirkonnad ja
pesitsuskohad. Kaardistamised tehakse rändel olevate lindude osas paadiga
ringloendusena linnuvaatluse riiklike saarelindude loendamise juhiste alusel. Sügisel ja
talvel, halbade ilmaolude korral, võib veelindude loendamise teha ka Helsingi ja
Tallinna vahel sõitvatelt reisilaevadelt.
Hindamisel arvestatakse otseseid ja kaudseid mõjusid ning hinnatakse nende olulisust.
Otseseid mõjusid tekib ennekõike vesiehitamisest lindude pesitsussaartel ja toitumisel
kasutatavatel madalatel. Kaudseid keskkonnamõjusid võib ehitamise ajal tuleneda nt
mürast ning hilisema tegevuse ajal saaste tulemusel. Keskkonnamõjude hindamiseks
ja mõjupiirkonna piiramiseks peavad olema kasutada hindamistöö ajal koostatavad
muud mõjude hindamised ja modelleerimiste tulemused.
Mõjude hindamisel tuleb arvestada muuhulgas järgmisi vaatenurki. Ehitamise
võimalikud mõjud põhjaveele võivad avalduda maismaal taimestiku muutustena (nt
kuivamise tagajärjel) ja selle kaudu ka loomade elukeskkonna muutustena. Selle
mõjusid näiteks ELi loodusdirektiivi liikide paljunemis- ja puhkepaikadele tuleb
kontrollida (lendoravad, nahkhiired jne). Ehitamisaegne häirimine (nt suurenenud
transport), müra ja vibratsioon võivad mõjutada meresaartel või loodusaladel
pesitsevaid või puhkavaid linde ning ELi loodusdirektiivis nimetatud teisi loomaliike (nt
mardikas Macroplea pubipennis). Veealuse müra mõjusid mereimetajatele hinnatakse
ehitamisaegse müra modelleerimise alusel. Mõjude hindamisel arvestatakse hüljeste
elutsükli seisukohast tähtsaid piirkondi ja aegu.
Kavandatavast tegevusest loodusele tekitatavate mõjude hindamise eest vastutab
bioloog või muu taimestiku, loomastiku ja kaitsealade ekspert (filosoogia magister /
põllu- ja metsamajanduse magister).

6.9

Maakasutus ja planeeringud
Kavandatava tegevusega seotud maakasutuse hetkeseisundit uuritakse kaartide ja
aerofotode abil. Hindamise läbiviimiseks uuritakse otsese mõjuala kehtivaid ja
menetluses olevaid planeeringuid ning muid maakasutuse kavasid. Mõjude hindamisel
selgitatakse kavandatava tegevuse suhet nii praeguse kui ka planeeritud ühiskondliku
struktuuriga,
maakasutust
ja
planeerimist.
Eriti
pööratakse
tähelepanu
maakonnaplaneeringu ja linnade üldplaneeringute kavandatavale muutmisele ja
eesmärkidele. Samas hinnatakse projekti suhet riiklike maakasutuskavadega.
Määratakse kindlaks maakasutuse vastuolud ja planeeringu muutmise vajadused.
Maa-alused ruumid on osa tsiviilehitistest ja juurdepääsetavuse tagamisest johtuvad
muutused mõjutavad maakasutust ja ühiskondlikku tehiskeskkonda. Osaliselt ka
muude valdkondadega seonduvad hindamised käsitlevad mõjusid ettevõtlusega
tegelemise eeltingimustele, liikumisvõimalustele ja transpordisüsteemidele ning
majandusele.
Otsesed mõjud on seotud peamiselt trassialternatiivide erijoonte ja neist tulenevate
maakasutuse klauslite ja piirangutega. Kaudsed mõjud erinevad üksteisest näiteks
selles osas, kuidas eri alternatiivid mõjutavad juurdepääsetavust ja selle kaudu näiteks
maakasutuse arengupotentsiaali.
Hindamise
eest
vastutab
maakasutuse
ja
planeerimise
ekspert
(maastikuarhitekt/filosoofia magister). Mõjude hindamisel kasutatakse lisaks
planeerimisandmetele nt:
-

piirkonna
planeerimisega
seotud
osaüldplaneering, detailplaneering)
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6.10

-

Soome Keskkonnainstituudi (SYKE) osutatava teabeteenuse „Avoin tieto“
(avaandmed) veebileht (Karpalo andmebaas)

-

Ühiskondliku struktuuri jälgimise materjalid (YKR)

Maastik, linnaruum ja kultuuriline keskkond
Maastikumõjusid uuritakse selles osas, kui kavandatava tegevusega seondub
maapealseid ehitisi. Sellisteks objektideks on ennekõike tehissaared (Ulkomatala,
Hramtsowi madal) koos ehitistega, hooldustunnelid (Koirasaari, Uppoluoto), jaamade
maapealne taristu (Otakeila, Lennujaam, Helsingi kesklinn, Pasila ja Ilmala) ning
tunneli tehnosüsteemidega seonduv maapealne taristu selles osas, mis on KMH
menetluse ajaks teada. Maastikule ja linnapildile tekkivate mõjude suhtes esitatakse
üldhinnang siiski ka juhul, kui konstruktsioonide täpne asukoht ei ole teada. Peale selle
hinnatakse
kaubaterminali
tekitatavat
mõju
maastikupildile.
Veealuseid
maastikumõjusid hinnatakse ennekõike tehissaarte mõjualal. Hinnatavate objektide
mõju maastiku- ja linnapildile uuritakse kaartide ja aerofotode abil tehtavate vaatluste
ning varasemate uuringute põhjal.
Mõjude hindamisel kirjeldatakse kavandatava tegevuse suhet laiemasse
maastikukompleksi
ning
suhet
lähikeskkonna
maastikku
(k.a
linnapilti).
Maastikumõjusid kirjeldatakse sõnaliselt ja neid näitlikustatakse kaartide ja
arvutigraafika abil. Hindamisel pööratakse erilist tähelepanu muutuse käsitlemisele ehk
sellele, kuidas piirkond kavandatava tegevuse mõjul muutub.
Tehissaarte ning neile rajatavate ehitiste hinnangulise suuruse ja kõrguse kohta
koostatakse 3D-mudelid. Lisaks 3D-mudelitele kasutatakse mitmelt poolt Helsingi ja
Espoo rannikult ja meresaartelt tehtud fotosid, millest tehakse näitlikustavad pildid.
Fotomontaaže koostatakse eriti tehissaarte ja hooldusühenduse objektide kohta.
Nimetatud meetodite abil hinnatakse tehissaarte silmapaistvust kaugmaastikul selge
ilmaga.
Kultuurikeskkonna mõjusid hinnatakse samalaadselt alalt nagu mõjusid maastikule ja
linnapildile. Erilist tähelepanu pööratakse veealusele kultuuripärandile tehissaarte ja
hooldusühendustunnelite läheduses.
Kavandataval tegevusel võib ehitusfaasis olla kahjulik mõju veealusele
kultuuripärandile. Kui ehitusaladel (täite-, kadamis-, süvendamis-, kaevandamis- ja
muud vesiehitustööde kohad) on veealuseid muinasmälestisi või kultuuripärandi
objekte, siis need kahjustuvad või hävinevad ning nendega seotud info läheb kaduma.
Kavandatava tegevuse ettevalmistamise käigus püütakse saada kõikehõlmavad
andmed tegevusega seotud vesiehitusobjektide veealuse kultuuripärandi kohta. See
võimaldab hinnata kavandatava tegevuse mõju veealustele kultuuriväärtustele ning
võimaluse korral negatiivseid mõjusid vältida või neid leevendada (nt vältides mingeid
objekte tegevuse planeerimise abil või uurides veealused muinasmälestised vastavalt
muinasmälestiste seadusele 295/63 läbi enne nende kahjustumist või muutumist
kavandatava tegevuse mõjul).
Täiendavale veealust kultuuripärandit puudutavale inventeerimisele lisaks uuritakse
kultuurikeskkonna väärtuslikke objekte riiklike ja maakondlike materjalide ja
olemasolevate inventuuride alusel. Kavandatava tegevuse osas tehakse koostööd
Muuseumiametiga, seda eriti veealuse kultuuripärandi osas, ning linnamuuseumitega,
ennekõike maapealse kultuuripärandi arvestamiseks.
Hindamise eest vastutab maakasutuse ja planeerimise ekspert (maastikuarhitekt).
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6.11

Transport
Kavandatava tegevuse transpordiga seotud mõjude hindamine jaguneb kahte ossa:
raudteetunneli ehitusaegsed mõjud ja kavandatava tegevuse mõjud transpordile pärast
tööde valmimist.
Ehitusaegseid mõjusid transpordile vaadeldakse hinnates tunneli ehitamisest (nt
tekkiva kivimaterjali hulk ja selle veotööd) tekkivate transporditööde mahtu ning
vedudeks kasutatavaid marsruute. Mõjude hindamisel arvestatakse võimalikke
erinevaid transpordivorme (maantee-, raudtee- ja laevatransport). Maanteetranspordi
osas võetakse arvesse raudteetunneli tööpiirkondadesse suunatud liikluse lisandumist
nii tava- kui ka raskeliikluse kujul. Peale selle arvestatakse ka Kehärata ja lennuvälja
toimivusele suunatud mõjusid. Võimalike ehitusaegsete raudtee- ja laevavedude
osakaalu hinnatakse tehnilise projekteerimise käigus esitatud andmetele tuginedes.
Ehitusaegsete transpordimõjude hindamine hõlmab ka hinnangut suureneva liikluse
mõjudele meretranspordile eri tööetappide ajal. Peale selle tuleb arvestada
ehitusaegseid mõjusid liiklusohutusele ning liikluse sujuvusele. Erilist tähelepanu tuleb
pöörata transporditeede ääres paikneda võivatele tundlikele objektidele nagu asustus,
lasteaiad ja puhkealad. Peale selle tuleb hindamisel arvestada liiklusalastest
muutustest tulenevaid kaudseid mõjusid (nt müra, õhusaaste ja liiklusohutus) inimeste
heaolule. Vajaduse korral koostatakse ehitusaegse liikluse korralduse/juhtimise ning
transpordimõjude vähendamise kohta eraldi uuring.
Kasutusaegseid mõjusid hinnatakse tulenevalt uue tunneliga seotud liikluskorralduse
muudatustest ja muudest kavandatud liikluskorralduse muudatustest ning neist
tulenevaid muutusi transpordi nõudlusele. Kasutusaegseid mõjusid hinnatakse kolmel
tasandil: rahvusvahelised, riiklikud ja piirkondlikud mõjud. Rahvusvahelisel tasandil
hinnatakse mõju Soome piire ületavatele reisijate- ja kaubavedudele raudtee-, mere- ja
lennuliikluses. Riiklikul tasandil hinnatakse mõjusid riiklikele reisijate- ja kaubavedudele
maantee-, raudtee- ja lennuliikluses. Piirkondlikul tasandil hinnatakse mõjusid reisijateja kaubavedudele maantee- ja raudteeliikluses ning inimeste liikumise osas ka
kergliikluse suhtes seoses eelistatud liikumisviiside võimaliku muutumisega. Liikluse
nõudluse prognoosidel põhinevalt hinnatakse tegelikke mõjusid (mõju ajale ja kuludele,
muud liiklusalased mõjud ja välismõjud, liiklusohutus, saaste, müra ja ruumivajadus).
Kõigil tasanditel hinnatakse võrgustiku kokkusobivust ja mahtude piisavust
kavandatavast tegevusest tulenevate liikumisviiside ja teekondade muutuste järel.
Samas hinnatakse, milliseid meetmeid tegevus eeldab muule trassivõrgustikule
vajaliku teenusetaseme tagamiseks ja negatiivsete välismõjude juhtimiseks.
Kaubaterminali ühenduste osas tuleb tagada, et kavandatud ühendused raudtee- ja
maanteevõrku oleks teostatavad. Arvesse võetakse ühendust planeerimisfaasis oleva
maanteega 152 (Kehä IV). Ühendust Hanko-Hyvinkää raudteele uuritakse ja
kindlustatakse selle teostatavus.
Prognoosid koostatakse tuginedes piirkonna tuleviku rahvastiku- ja töökohaprojektidele
ning statistikakeskuse hinnangutele üleriikliku rahvastiku arengu kohta. Nõudluse
prognoosid koostatakse kahele vaatlusaastale (esialgselt kavandatud aastad 2030 ja
2050), mille vahelisel ajal mõjud interpoleeritakse. Eriti tuleb arvestada uusi ja kindlaks
kujunenud jaamapiirkondi ja juurdepääsetavust nende ümber. Hindamisel kasutatakse
VTT andmebaase LIPASTO ja LIISA ning Transpordiameti hindamisjuhiseid koos ühiku
väärtuse andmetega.
Töös kasutatakse juba varem Finest Linki projekti käigus tehtud uuringuid
transpordimõjude kohta. Töö hõlmab samalaadsete transpordiprognooside koostamist
trassialternatiivide VE1a ja VE1b kohta. Võrdlusvariandiks on Finest Linki projektis
toodud võrdlusvariant. Võrdlusvariandis arvestatakse Helsingi piirkonna liikluse ning
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Helsingi ja Tallinna vahelise praamiliikluse prognoosidekohast kasvu (liikumisviisid,
reisi- ja kaubaliikluse mahud).
Liiklusprognooside koostamine eeldab asukohaandmetel põhinevaid nõudluse
uuringuid. Võrdlemiseks koostatakse liikluse nõudlusmudel. Mudel arvestab muuhulgas
liikluse teenindustaset, eri variantide reisi- ja ümberistumisaegu ning liikluse
muutumisest tekkivat kasu ja selle piirkondlikku avaldumist. Oluline on kindlaks teha,
milliseid mõjusid on tunnelil juurdepääsetavusele ja sõiduaegadele, sest sõiduaja
muutused on alusandmeteks ühiskondliku struktuuri muutuste hindamisele ja
regionaalmajanduslikele hinnangutele, mida on vaja tulevikus. Lisaks tuleb hinnangus
arvestada võimalikke prognoositud muutusi ühiskondlikus struktuuris tunneli mõjualal
ning võimalike uute transpordiühenduste vajadust näiteks tehissaare ehitamise
seisukohast.
Mõjude hindamisel peab olema valmis ka üldprognoosidest erinevaks nõudluseks,
pakkumise arenguteks ja tegevuskeskkonna muutusteks. Kõige olulisem on teha
kindlaks hindamistulemuste tundlikkus eri nähtuste suhtes. Tundlikkuse käsitlemise
teemad määratakse töö alguses ja need võivad seonduda näiteks Lentorata raudtee ja
Rail Baltica teostumise ning rahvusvahelise reisi- ja kaubaliikluse oletatust suuremate
muutustega. Oluline on teadvustada kavandatava tegevuse keskkonnamõjude olulist
seotust muude transpordisüsteemi arenguprojektide teostumise ja tegevuskeskkonna
tegurite arenguga.
Samalaadsete selgituste koostamine on eelduseks alternatiivide põhjalikule ja
erapooletule võrdlemisele.
Transpordi hindamisel kasutatakse Soome Keskkonnakeskuse juhendit transpordi
hindamise kohta maakasutuse planeerimisel (Soome keskkond 27/2008).
Mõjude hindamise eest vastutab transpordi mõjuhindamiste ekspert (filosoofia magister
/ M.Sc).

6.12

Müra ja vibratsioon
Müra, vibratsiooni ja struktuurse müraga seotud mõjude hindamine põhineb
kavandatava tegevuse projekteerimisandmetel, tegevusega seotud tööetappide
tehnilistel lahendustel, muude samalaadsete projektide kohta saadud kogemustel ning
tegevuskoga keskkonna praegust mürataset puudutavatel andmetel.
Vibratsiooni ja struktuurse müra hindamise saab läbi viia kolmel eri tasandil. 1.
hindamistase tugineb kogemuspõhisele ohutuskaugusele, millest kaugemal ei peeta
täpsemat vibratsiooni vaatlemist enam vajalikuks. 2. hindamistase põhineb üldjuhul
vibratsiooni arvutuslikul hinnangul ning selles saab transpordi ja pinnase omadusi
täpsemalt arvesse võtta. 3. hindamistase eeldab ehituspaigas tehtavaid vibratsiooni
mõõtmisi (VTT Tiedotteita 2425).
Tunneli rajamise tööde ja raudtee kasutusaegseid hoonete vibratsiooni ja struktuurse
müra tasemeid hinnatakse keskkonnamõjude hindamisel 1. ja 2. hindamistasemel,
sõltuvalt tekkivatest turvakaugustest. Muutujateks on näiteks kaevamistööde
tehnoloogia, raudteeliikluse tihedus, rongi tüüp ja sõidukiirused ning kaugus lähimate
eluhooneteni. Hindamine tehakse esialgu 1. taseme alusel turvakauguse määramiseks.
2. taseme arvestuse eelduseks loetakse siiski u 100–200-meetrist kauguspiiri. Sellest
kaugemal 2. taseme hindamist eraldi ei tehta, kui muud arvestused seda ei nõua. 2.
hindmistasemel hinnatakse vibratsiooni ja struktuurse müra tasemeid arvutuslikult
kivipinnas liikuva impulsi sumbumisarvestuse abil.
Vibratsioonile või hoonete konstruktsioonide kahjustumise riskile ei ole praegu
ametlikke normväärtusi esitatud. Keskkonnamõju hindamisel võidakse võimalikke 2.
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etapi arvestustulemusi võrrelda VTT selgitustele (VTT tiedotteita 2278, VTT 2002)
vastavate näitajatega ning vibratsiooni peegelduskiiruse resultandi maksimumiga.
Soomes ei ole määratud ka struktuurse müra normväärtusi, mistõttu võib
keskkonnamõjude hindamisel kohaldada VTT aruandes (VTT Tiedotteita 2468)
eluhoonetele esitatud normväärtust Lprm = 30 dB, mis kirjeldab helitaseme väärtust,
kui 95% möödasõitudest jääb esitatud normväärtusest madalamaks.
Vajaduse korral viiakse läbi ka raudteeliikluse müraarvutus maapinnal, kui
raudteeühendus jätkub lennujaama tunneli juures maapealsena. Rööbastranspordi
müra arvutatakse riiklike juhiste kohaselt (Keskkonnaministeerium, 2007) keskmisele
müratasemele LAeq päeva- ja ööaja tasemetele.
Tehissaarte ja muude ühendusjaamade maapealse tööetapi müra levimine arvutatakse
riiklike juhendite alusel tööstus- ja maanteeliikluse müra mudeli alusel (KM, 2007) LAeq
päeva- ja ööaja tasemetele. Tulemusi võrreldakse kõige lähemal asuvate
looduskaitsealade ja puhkehoonete mürataseme normväärtustega, mis on sätestatud
valitsuse otsuses VNp 993/1992.
Veealuse müra levimise arvutused viiakse läbi võimaliku laskemoona ja muu
,lõhkematerjali kõrvaldamise tööde mõju hindamiseks ning tehissaarte täitmisetapi
tööde müra hindamiseks, milleks kasutatakse hetkel kasutusel olevaid veealuse müra
arvutamise tavasid, nt paraboolne ühtlustusmeetod (Nordstream 2 YVA, lisa 7, 2016).
Arvutuste tulemusel saadakse hinnang veealuse müra tasemete kohta (tipptasemed
PEAK, hetkeline ja kumulatiivne heli mõju SEL ja SELcum) kõige mürarikkama
ehitusetapi ajal, ning tulemusi võrreldakse tehissaarte ümbruskonnas tavaliselt
esinevate
veeimetajate
ja
kalade
teada
oleva
reageerimistasemega
ettevaatuspõhimõtet kasutades.
Müra ja vibratsiooni hindamise ja müra modelleerimise eest vastutab müra ja
vibratsiooni
ekspert
(M.Sc).
Mõjude
hindamisel
kasutatakse
lisaks
planeerimisandmetele nt:

6.13

-

valitsuse otsust mürataseme normväärtuste kohta (993/1992)

-

vibratsiooni normväärtusi (nt Talja 2005, Tööministeerium 1993)

-

piirkonna teiste poolte mürauuringuid

Saasteainete väljutamine välisõhku ja ja õhukvaliteet
Õhukvaliteeti puudutavate mõjude puhul hinnatakse ehitus- ja kasutusaegsest
tegevusest ja nendega seotud vedudest tekkivat õhusaastet. Õhku väljutatud
kogusaastet hinnatakse olemasolevate projekteerimisandmete alusel.
KMH aruandes hinnatakse ehitus- ja kasutusperioodi ning nendega seotud vedude
tekitatavaid mõjusid kliimale ja õhukvaliteedile Soomes. Hindamine hõlmab kavandatud
tegevuse otsest mõju Soome piiratud aladel (vt punkti 2.1). Hindamisse ei kaasata
tunnelitrassi tarneahela kogu elukaareaegseid kaudseid mõjusid näiteks materjalide
tootmisel.
Ehitusaegse laevaliikluse, muu transpordi ja töömasinate heitmed õhku arvutatakse,
arvestades ehitustöödel osalevate aluste ning muude sõidukite ja töömasinate hulka ja
tüüpi ning nende kasutamist ehitamisel. Välisõhku väljutatud saasteainete kogused
arvutatakse hinnangulise kütusekulu alusel. Ehitamise aja kohta vaadeldakse lisaks
ehitustöödest
tulenevat
tolmu,
mis
määratakse
projekteerimisandmete
kaevandamismahtude ja ehitusviiside alusel.
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Vedude saastekoguste osas võetakse arvesse süsinikdioksiidi (CO2), vääveldioksiidi
(SO2), lämmastikoksiidide (NOx) ja peenosakeste (PM) koguseid. Kavandatava
tegevusega seotud vedude heitmekogused arvutatakse tuginedes ehitusaja
keskmistele veoteekondadele ja töömasinate kasutusaegadele. Heitmekoguste
arvutamisel kasutatakse VTT avaldatud transpordisaaste arvutmise juhiseid ja
heitmekoefitsiente.
Kliimamõjusid hinnatakse CO2 heite osas. Ehitusaegsete CO2 heitekoguste
vähendamiseks esitatakse KMH aruandes võimalikke leevendamismeetmeid.
Õhukvaliteediga seotud mõjude osas hinnatakse lämmastikoksiidide (NOx),
vääveldioksiide (SO2) ja tahkete osakeste (PM) koguseid. Heitmekoguste
näitlikustamiseks võrreldakse neid pealinnapiirkonna üldiste heitmetasemetega.
Õhusaaste koguseid võrreldakse piir-, norm- ja sihtväärtustega.
Kasutusaegseid heitkoguseid õhku hinnatakse transpordimahu prognooside alusel,
võttes arvesse tunneli rongiliikluse prognoositud mahte ning Helsingi ja Tallinna
vahelise laevaliikluse võimalikult muutuvat olukorda rongiliikluse avamise tõttu.
Transpordimahtude alusel koostatakse samalaadsed heitmekoguste arvutused nagu
ehitusaja kohta.
Mõjude hindamise eest vastutab õhukvaliteedi
magister/põllu- metsamajanduse magister).

6.14

hindamise

ekspert

(filosoofia

Loodusvarade kasutamine
Keskkonnamõjude hindamisel vaadeldakse ehitamiseks vajamineva ehitusmaterjali ja
tunneli ehitamisest tekkiva kivimaterjali mõjusid loodusvarade kasutamisele,
arvestades kasutatavate loodusvarade varude hinnangulisi koguseid.
Hinnangu lähtekohaks on kehtivate ja parimatele praktikatele (BAT ehk PVT, parim
võimalik tehnika) vastavate soovituste järgimine. Hindamisel pööratakse tähelepanu
muuhulgas ressursitõhususele ning uus- ja korduvkasutusele ja taaskasutusele.

6.15

Jäätmed ja kõrvaltooted
Keskkonnamõjude hindamisel vaadeldakse jäätmete ja kõrvaltoodete tekkimist
ehitustööde ja kasutamise ajal. Hindamine põhineb kavandatava tegevuse tehnilistel
andmetel, hinnangulistel jäätmeliikidel ning nende põhjal koostatud eksperthinnangul.
Mõjude hindamise eest vastutab kogenud ning jäätmete ja kõrvaltoodete õigusakte
tundev keskkonnaekspert.

6.16

Õnnetused ja hädaolukorrad
Hindamine põhineb keskkonna, tervise ja ohutusega seotud riskide tuvastamisel rongija hooldustunneli ehitamise ja käigus hoidmise ajal maa- ja merealadel. KMH aruandes
kirjeldatakse võimalikke õnnetusi ja hädaolukordi, nende tõenäosust ning keskkonnaja tervisemõjude suurust. Riskide hindamisel vaadeldakse ka kavandatava tegevuse
vastuvõtlikkust suurõnnetuste ja looduskatastroofide ohule. Ehitamise ja kasutamisega
seotud riskide tuvastamine moodustab tegevuse olulise osa.
Hindamine viiakse läbi, kohaldades potentsiaalsete probleemide analüüsi ning
kasutades ka projekteerimisfaasis kasutatavaid riskide hindamise meetodeid, näiteks
kõrvalekallete analüüsi HAZOP (Hazordous Operative Study) ja tegevusvea analüüsi.
Potentsiaalsete probleemide analüüsi abil saab võimalikke õnnetusi ja häireolukordi
tõhusalt kindlaks teha. HAZOP sobib protsessihäirete tuvastamiseks ning tegevusvea
analüüs inimlike vigade kontrollimiseks.
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Vaadeldavateks mõjuvaldkondadeks on ehitusaegne tööohutus ja keskkonnakahjude
võimalikkus, konstruktsioonide ohutus ning keskkonna saastumine õnnetusjuhtumite ja
hädaolukordade puhul. Aruandes tutvustatakse vahendeid õnnetusjuhtumite ja
hädaolukordade vältimiseks ning tagajärgede leevendamiseks ning seda, kuidas
võetakse kahjude tekkimise vältimist arvesse tunneli projekteerimisel, ehitamisel ja
kasutamise ajal. Peale selle vaadeldakse, milliseid võimalikke riikidevahelisi meetmeid
on vaja tunneli liiklusohutuse tagamiseks.
Nullvariandi osas hinnatakse üldiselt, mis tüüpi õnnetusi võib tekitada parvlaevaliiklus,
mida tunnel osaliselt asendab. Lisaks hinnatakse erinevate trassialternatiivide osas,
kas võimalike õnnetusjuhtumite ja hädaolukordade arvu ja mõjude suhtes on erinevusi.
Siinkohal kasutatakse näiteks Soome Transpordiameti keskkonna- ja ohutusalaseid
juhiseid ning riskide hindamise meetodeid ning muude samalaadsete tunneliprojektide
nagu nt Eurotunneli ning Šveitsi Gotthar Baseltunneli suhtes kindlaks tehtud riske.
Peamised õigusaktid liiklus- ja tööohutuse ning keskkonna- ja tervisemõjude kohta on
järgmised:
-

tööohutusseadus (738/2002)

-

valitsuse otsus isikukaitsevahendite valimise ja kasutamise kohta tööl (1407/1993)

-

töötervishoiu seadus (1383/2001)

-

raudteeseadus (304/2011)

-

riskide juhtimist puudutava ühise ohutusmenetluse määrus (352/2009)

-

valitsuse määrus ehitustööde ohutuse kohta (205/2009) ja

-

valitsuse määrus tööga seotud keemiliste tegurite kohta (715/2001).

-

keskkonnakaitse seadus (527/2014)

-

tervisekaitseseadus (763/1994)

-

kemikaaliseadus ( 599/2013)

-

KMH määrus ( 277/2017)

Kasutatavad allikad on nt:
-

Juhend riskijuhtimise meetodite kohta, Transpordiameti juhendid 40/2017

-

Liiklusohutusamet. Liikluse ohutuse ja keskkonnamõjude sünergia ja vastuolud,
Transpordiamet 2013

-

Transpordiameti ohutuseeskirjad ja projektijuhised (nt RITA projekt)

-

Tunneliohutust käsitlevad väljaanded, nagu Report by the channel tunnel
intergovernmental commission on safety in the channel tunnel - 2009 – 2015,
Gotthar Basetunnel Risk Management During Construction of the Gotthard Base
Tunnel 2003.

Hindamise eest vastutab riskide hindamise ekspert (filosoofia magister / põllu- ja
metsamajanduse magister).

6.17

Kasutusest kõrvaldamine
Hindamisaruandes arvestatakse üldjoontes kasutusest kõrvaldamist KMH seadusele
vastavate toote/ehitise eluringi põhimõtete alusel. Lammutustööd on mõjudelt sarnased
ehitustöödele. Lammutustööde mõju hinnatakse eelnevalt nimetatud ehitusaegsete
mõjude hindamiseks kasutatud meetoditega.
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Tunneli kasutusaeg on konstruktsioonide osas 100 aastat. Tehnilised süsteemid
rajatakse selliselt, et neid oleks võimalikult lihtne uuendada. Kui tunneli tehniline
kasutusaeg on lõppenud, saab seda kasutada riikidevahelise taristute ühendusteena
ning võimalik, et ka maakütte otstarbel.

6.18

Nullalternatiiv
Nullalternatiiv tähendab kavandatud tegevuse tegemata jätmist. Nullvariandi puhul
hinnatakse siiski lisaks praamiliikluse tulevaste muutuste ja reisijate hulga prognoose.
Nullvariandi puhul jäävad projekti nii positiivsed kui ka negatiivsed keskkonnamõjud
teostumata. Hindamisaruandes võrreldakse nullalternatiivi kavandatava tegevuse
alternatiiviga (punkt 2.2).

6.19

Koosmõjud
Kavandatava tegevuse lähiümbruse muud osapooled tehakse kindlaks ja kirjeldatakse.
Kavandatava tegevuse ja muude piirkonna osapoolte tegevuse koosmõju vesikonnale,
õhu kvaliteedile, transpordile, mürale jms vaadeldakse KMH aruandes osana mõjude
hindamisest.

6.20

Piiriüleste mõjude hindamine
Soome KMH menetluses hinnatakse lisaks projekti tegevustest võimalikult tulenevaid
piiriüleseid mõjusid Eestile ning ka teistele Läänemere-äärsetele riikidele. KMH
aruanne sisaldab piiriüleste mõjude kohta eraldi osa (mh mõju laevaliiklusele).
Hindamises kirjeldatakse tõenäolisi, olulisi piire ületavaid mõjusid.
Piiriüleste mõjude hindamise kohta koostatud kokkuvõte lisatakse Espoo
konventsioonile vastavale kokkuvõttele. Eestis läbiviidavas KMH menetluses
hinnatakse vastavalt piiriüleseid mõjusid Soomele ja võimalikele teistele Läänemereäärsetele riikidele. Soome peab tagama, et Eesti saaks projekti suhtes vajaliku teabe
keskkonnamõjude hindamise kohaldamise kohta ja vastupidi.
Keskkonnamõjude ulatus ja tähtsus varieeruvad sõltuvalt mõjude liigist ja
keskkonnaoludest. Otseseid mõjusid tekib tehissaare lähipiirkonnas näiteks
põhjaloomastiku hävimisel merepõhja süvendamise ja kivimaterjali ladestamise tõttu.
Otsesed merepõhja muutmistööd paigutuvad ligikaudu 1–3 km2 suuruseks kavandatud
tehissaare alale ning eeldatavasti ka hooldusühendussaare kai ehitamise piirkonda.
Kaudsed mõjud, näiteks ajutine vee hägustumine, levivad laiemale alale sõltuvalt nt
süvendamiskohtade paiknemisest, põhja iseloomust ja hoovustest. Süvendamise
käigus tekkiva heljumi levimine keskkonda sõltub ennekõike setete osakeste suurusest
- peenem materjal liigub kergemini veega kaasa ja kandub kaugemale, jämedamad
osakesed settivad kiiremini tööpiirkonna lähedusse. Süvendamisest tulenevat vee
hägususe, heljumi ning lämmastiku levimise ulatust uuritakse vee kvaliteedi
modelleerimise abil keskkonnamõju hindamise etapis (punkt 6.5.1).
Arvesse võetakse ka võimalikke tegevusaegseid piiriüleseid mõjusid (nt laevaliiklus,
laevateed ning jää olukord). Tehissaare mõju hoovustele hinnatakse modelleerides
saare lähipiirkonna hoovuseid praegu ja tehissaare rajamise olukorras. Muutuste
prognoosimiseks liikluses modelleeritakse mõjud riigipiire ületavale reisijate- ja
kaubavedudele rööbas-, mere- ja lennutranspordi lõikes, kasutades selleks
liiklusprognooside mudelit.
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6.21

Mõjude olulisuse hindamine ja alternatiivide võrdlemine
Kavandatava tegevuse keskkonnamõjusid vaadeldakse, võrreldes projekti teostamisest
tekkivaid muudatusi praeguse olukorra ja keskkonna tõenäolise arenguga, kui projekti
ellu ei viidaks. Keskkonnamõjude olulisuse hindamiseks kasutatakse sobivates osades
ELi projekti LIFE+ IMPERIA (IMPERIA 2015) käigus väljatöötatud nn
mitmekriteeriumilise otsustusanalüüsi tavasid ja vahendeid. Mõjude olulisus sõltub
piirkonna või objekti tundlikkusest ning projekti tekitatavate muutuste suurusest.
Mõjude olulisuse hindamisel kasutatakse tabelis (Table 6-2) esitatud kriteeriume.
Projekti keskkonnamõjud koondatakse võrdlemiseks tabelisse, kus esitatakse mõjud
kokkuvõtvalt ja liigitatult positiivseteks, negatiivseteks ja neutraalseteks
keskkonnamõjudeks. Eelkõige püütakse pöörata tähelepanu KMH menetluse käigus
erinevatelt huvirühmadelt saadava tagasiside alusel oluliseks peetud mõjude
uurimisele ja kirjeldamisele. Mõjude olulisuse hindamisel tuleb arvestada mõjude ajalist
kestust ning ulatust ning mõjuobjekti tundlikkust. Hindamise tulemuste põhjal
määratakse kavandatava tegevuse keskkonnaalane teostatavus. Hinnatakse ka
nullalternatiivi VE0+ (projekti ei teostata) mõjusid.
Table 6-2. Mõjude olulisuse määramisel rakendatav hindamisskaala.

Mõju olulisus

6.22

Suur +++

Projekt tekitab selgelt märgatava positiivse ja pikaajalise
muutuse, mis mõjutab piirkondlikult inimeste igapäevast elu
või ümbritsevat loodust.

Keskmine ++

Projekt tekitab selgelt märgatava positiivse muutuse, mis
mõjutab piirkondlikult igapäevast elu või ümbritsevat
loodust.

Väike +

Projekti tekitatav positiivne mõju on märgatav, kuid see ei
põhjusta muutust inimeste igapäevases tegevuses või
ümbritsevas looduses.

Mõju puudub

Muudatus on sedavõrd väike, et see ei ole põhimõtteliselt
märgatav ning see ei tekita ei kasu ega kahju.

Väike -

Projekti tekitatav negatiivne mõju on märgatav, kuid see ei
põhjusta muutust inimeste igapäevases tegevuses või
ümbritsevas looduses.

Keskmine - -

Projekt tekitab selgelt märgatava negatiivse muutuse, mis
mõjutab piirkondlikult igapäevast elu või ümbritsevat
loodust.

Suur - - -

Projekt tekitab selgelt märgatava negatiivse ja pikaajalise
muudatuse, mis mõjutab piirkondlikult inimeste igapäevast
elu või ümbritsevat loodust.

Määramatus
Kasutada olevate keskkonnaandmete ja mõjude hindamisega seondub alati oletusi ja
üldistusi. Samuti on kasutada olevad tehnilised andmed esialgsed. Teabe puudus võib
tekitada uurimistöös ebamäärasust ja ebatäpsust.
Hindamistöö käigus tehakse võimalikud määramatustegurid kindlaks võimalikult
ülevaatlikult ning hinnatakse nende mõju hindamise usaldusväärsusele. Neid teemasid
kirjeldatakse KMH aruandes.
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6.23

Kahjude ennetamine ja vältimine, keskkonnamõjude jälgimine
Hindamistöö käigus uuritakse võimalusi ennetada, vältida, piirata ja leevendada
projekti kahjulikke mõjusid kasutades selleks projekteerimise ja teostamise vahendeid.
Leevendamismeetmete kirjeldused esitatakse hindamisaruandes.
Keskkonnakaitseseaduse kohaselt peab ettevõtja olema teadlik oma tegevuse
keskkonnamõjudest. Mõjude uurimise käigus koostatakse hindamisaruande raames
keskkonnamõjude seirekava ettepanek. Järelevalve eesmärk on:
-

saada teavet kavandatava projekti mõjude kohta

-

uurida, millised muudatused on toimunud projekti teostamise tagajärjel

-

uurida, kuidas vastavad mõjude hindamise tulemused tegelikkusele

-

selgitada, kuidas on toiminud kahjude leevendamise meetmed

-

käivitada vajalikud meetmed, kui esineb prognoosimatuid, olulisi kahjusid.

Detailsem keskkonnamõjude järelevalvekava esitatakse koos keskkonnaloa taotlusega
hiljem.

Copyright © Pöyry Finland Oy

Detsember 2018
177

Finest Bay Area Development Oy
Finest Bay Area – raudteetunnel Soome ja Eesti vahel

7

KAVANDATAVAKS TEGEVUSEKS VAJALIKUD LOAD,
PROJEKTID JA OTSUSED
Keskkonnamõju hindamise menetluse lõppemisel liigub projekt edasi tegevuslubade
menetluse faasi. Arendaja otsustab KMH menetluse tulemuste ning muude edasiste
uuringute ja analüüside alusel, kas viia projekt edasi lubade taotlemise etappi.
Tegevuslubade taotlustele lisatakse KMH aruanne ning selle kohta koostatud
kontaktasutuse põhjendatud otsus. Järgnevates punktides on lühidalt selgitatud,
milliseid lubasid ja otsuseid võib projekti suhtes Soomes vaja minna.

7.1

Veeluba
Veeseadust (587/2011) kohaldatakse Soome territoriaalvetes ning majandusvööndis.
Veeseaduse 3. peatükis (§ 2 ja § 3) nimetatud tegevuste jaoks tuleb taotleda veeluba.
Seaduse kohaldamine, õigused ja loa vajadus sätestatakse täpsemalt peatükkides 1 (§
4 ja 5), 2 (§ 12) ja 3 (§ 16).
Loataotlus peab sisaldama vajalikke selgitusi ning piisavaid kavasid tegevuse ja
kavandatud ehitusprojekti kohta. Taotlus peab sisaldama ka teavet projekti
keskkonnamõjude kohta. Arvestada tuleb ka looduskaitseseaduse (1096/96) ja
muinsuskaitseseaduse (295/63) sätteid ning tegevuspiirkonna planeeringute olukorda.
Loa väljastamise kaalumisel võetakse arvesse ka vee- ja merekaitse seadusele
(1299/2004) vastavat veekaitsekava ja merekaitsekava.
Lube väljastavaks asutuseks on Lõuna-Soome regionaalhaldusamet. Lube väljastav
asutus annab veeloa, kui projektist saadav kasu on suurem, kui sellest tulenevad
kahjud, ning projekt on põhjendatud ja vastab õigusaktide nõuetele. Peale selle peab
enne loa andmist olema keskkonnamõjude hindamine lõppenud.

7.2

Valitsuse heakskiit
Projekti läbiviimine Soome majandusvööndis eeldab vastavalt Soome majandusvööndi
seadusele (1058/2004), valitsuse kodukorrale (262/2003, § 4 (7)) ja ÜRO mereõiguse
konventsioonile (UNCLOS, artikkel 79 (24)) Soome valitsuse heakskiitu. Soome
majandusvööndi seaduse § 6 kohaselt võib valitsus anda taotluse alusel
majandusvööndis heakskiidu sellistele tegevustele, mille eesmärk on vööndi
majanduslik kasutamine (kasutusõigus). Taotluse sisu on määratud valitsuse määruse
(1073/2004) §-s 2.
Loa andmisel tuleb arvestada ka looduskaitse seaduse (1096/96) sätteid. Valitsuse
heakskiitu taotletakse töö- ja majandusministeeriumi kaudu.

7.3

Planeering
Maapealsed ja maa-alused hooned ja rajatised nõuavad maakasutus- ja
ehitusseadusele vastavat luba (maakasutus- ja ehitusseaduse §-d 125, 126 ja 128).
Projekti läbiviimine eeldab praeguste planeeringualade planeeringute muutmist ning
planeeringute koostamist ilma detailplaneeringuta aladel (nt kaubaterminal ja
tehissaared). Planeeringute muudatusvajadusi vaadeldakse täpsemalt KMH
aruandefaasis.
Kavandatava tegevuse jaoks vajalikud planeerimismenetlused ja keskkonnamõju
hindamine püütakse läbi viia selliselt, et need toetaks sobivates osades ühitamise
eesmärke. KMH menetluse käigus viiakse läbi arvukalt eriuuringuid, mille aruanded on
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kasutatavad planeeringu koostamisel.
Eelnevalt nimetatud ühitamine toetab
keskkonnauuringute ühitamise põhimõtet (KMH seaduse § 3).

7.4

Rööbastranspordi seaduse kohased menetlused (eelprojekt ja
raudteeprojekt)
Projektis kohaldatakse rööbastranspordi seaduse (2.2.2007/110, muudatus 567/2016)
kohaseid menetlusi. Rööbastranspordi seadusega kehtestatakse raudteevõrguga-,
raudtee hooldusega-, raudtee tegevuse lõpetamisega- ja raudtee operaatoriga seotud
õigused ja kohustused nagu ka kinnistu omanike ja teiste poolte õiguslikud aspektid,
mis on seotud raudtee haldamisega ning eraraudteega seotud küsimustes vastavalt
lõigetes 2 ja 3 sätestatud piirangutele.
Rööbastranspordi seaduse kohaselt ”Raudtee ehitamist puudutav eelprojekt ja
raudteeprojekt peavad põhinema maakasutuse- ja ehitusseaduse kohasele
kehtestatud planeeringule, milles raudteeala asukoht ja seos muude piirkondade
kasutamisega on välja selgitatud.” Seega eeldab kogu raudteetunnel planeeringu
olemasolu.

7.5

Ehitus- või tegevusluba
Maakasutus- ja ehitusseadusele (132/1999) vastav ehitusluba või tegevusluba peab
olema kõigil maapealsetel hoonetel ja rajatistel. Luba tuleb taotleda piirkonna
ehituslube väljastavalt asutuselt, kes kontrollib loa väljastamisel, et projekt vastaks
kehtestatud detailplaneeringule ja ehituseeskirjadele. Ehitusluba peab olema saadud
enne ehitamise alustamist. Ka ehitusloa andmine eeldab, et keskkonnamõjude
hindamine on läbi viidud. Projekti piirkonna võimalike mulla-, kaeve- ja lõhkamistööde
alustamiseks peab lisaks olema eelnevalt saadud maakasutus- ja ehitusseadusele
vastav pinnasetööde- või muu vastava tegevuse läbiviimiseks vastav luba.

7.6

Muud load
Eriveose luba
Transpordi osas on vaja eriveose luba, kui tavaliikluses lubatud mõõtmete või massi
piirväärtusi ületatakse. Eriveose luba taotletakse kirjalikult, saates loa taotluse või
vabas vormis avalduse Pirkanmaa ettevõtlus-, transpordi- ja keskkonnakeskusele
(ELY-keskus). Pirkanmaa ELY-keskus väljastab Soome kõik eriveoste load, välja
arvatud Ahvenamaaga seotud load.
Raudteeseadusele vastav leping
Eraraudtee haldamise kohta peab olema leping Soome Transpordiametiga. Selles
lepitakse raudteeseaduse § 36 alusel kokku üksteisega seotud raudteevõrkude liikluse
juhtimine, raudteevõrkude vaheline hooldus ning omandi piirid.
Muud võimalikud load
Muud keskkonnaküsimustega haakuvad load on peamiselt tehnilise poolega seotud
load, mille põhieesmärk on tööohutuse tagamine ning materiaalse kahju vältimine.
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