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Sissejuhatus
Kavandatava tegevuse, Euroopa standardrööpmelise avalikuks kasutamiseks
määratud raudteetaristu Rail Baltic ehitamise keskkonnamõju hinnatakse projekti
„Detailed technical study and environmental impact assessment of the Latvian section
of the European gauge railway line Rail Baltica“ (Euroopa standardrööpmelise
raudteetaristu Rail Balticu Läti lõigu üksikasjalik tehniline uuring ja keskkonnamõju
hindamine) raames, mille Läti Vabariigi transpordiministeerium on määranud
täitmiseks täisühingule RB Latvija. Kavandatava tegevuse algataja on Läti Vabariigi
transpordiministeerium.
Kavandatava tegevuse, Euroopa standardrööpmelise avalikuks kasutamiseks
määratud raudteetaristu Rail Balticu ehitamise keskkonnamõju hindab ja
keskkonnamõju hindamise aruande (edaspidi KMH aruanne) koostab RB Latvija
koostöös asutusega SIA Estonian, Latvian and Lithuanian Environment.
Kavandatava tegevuse keskkonnamõju hindamist alustati 22. oktoobril 2014. aastal,
kui algataja (transpordiministeeriumi) saatis kirja Läti Riiklikule Keskkonnabüroole
(edaspidi Keskkonnabüroo). Sellele kirjale toetudes tegi Keskkonnabüroo 20. oktoobril
2014. aastal otsuse nr 487 algatada keskkonnamõju hindamise menetlus
keskkonnamõju hindamise seaduse artikli 4 ja mõjuhindamist nõudvate objektide
seaduse lisa 1 artikli 9 alusel.
Võttes arvesse kavandatava tegevuse ulatust, tegi Keskkonnabüroo 26. jaanuaril 2014.
aastal otsuse nr 3-02/122 tegevuse piiriülese mõju kohta, millele rakendub
keskkonnamõju hindamine, kus kavandatav tegevus:
 sisaldub Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 13. detsembri 2011. aasta direktiivi
2011/92/EL I lisa artikli 7 alapunktis a) teatud avalike ja eraprojektide
keskkonnamõju hindamise kohta (kodifitseerimine) – pikamaavedudeks
vajalikud raudteed, samuti 1991. aasta 25. veebruaril sõlmitud Espoo piiriülese
keskkonnamõju hindamise konventsiooni lisa 1 artiklis 7 – linnadevaheline
raudteeliin;
 võib vastastikuste ja kumulatiivsete mõjude kontekstis põhjustada Leedu, Eesti
ja Poola Vabariikidele olulist piiriülest mõju.
Keskonnabüroo koostatud Euroopa standardrööpmelise avalikuks kasutamiseks
määratud raudteetaristu Rail Baltic ehitamise KMH aruanne, mis hõlmab ka piiriüleste
mõjude hindamist, põhineb kehtivatel seadusaktidel, Lätis ratifitseeritud
rahvusvahelistel keskkonnakaitsekokkulepetel ja 2015. aasta 11. mail algatatud
keskkonnamõju hindamise programmil (edaspidi KMH programm).
KMH programmi järgi koosneb KMH aruanne kahest osast:
I. KMH aruande üldosa, mis sisaldab kavandatava tegevuse põhikirjeldust ja
alternatiive, hindab selle ühilduvust kavandamisdokumentide ja
seadusaktidega, annab teavet hüvitusmehhanismide ja avalike arutelude
kohta ning sisaldab Rail Balticu Balti riikides kasutuselevõtu tõttu tekkivate
vastastikuste ja kumulatiivsete mõjude hinnangut ja prognoose;
4

Euroopa standardrööpmelise avalikuks kasutamiseks määratud raudteetaristu Rail Baltic liini
ehitamise keskkonnamõju hindamise kokkuvõte piiriüleste mõjude kontekstis

II.

KMH aruande hindamisosa, mis kirjeldab praegust olukorda, kavandatavat
tegevust, selle võimalikke lahendusi ja sellega seotud tegevusi ning
asukohta ja selle ümbrust, hõlmab praeguse keskkonnaseisundi hindamist,
kirjeldab kavandatava tegevuse võimalikku mõju keskkonnale, hindab
piiravaid ja takistavaid tegureid ning mõju ennetamiseks ja vähendamiseks
kavandatud meetmeid, võrdleb alternatiive ja põhjendab valitud
lahendust.

KMH aruannet on aidanud visandada paljude valdkondade, sh transporditaristu ja
tehnorajatiste, hüdroloogia, geoloogia, hüdrogeoloogia, seismoloogia ja ornitoloogia
eksperdid, samuti eksperdid, kes hindasid elupaikadele, müratasemele, maastikele,
pärandile, imetajatele, turismile ja elektromagnetkiirgusele avaldatavat mõju.

1.
Kavandatav tegevus ning selle seos muude praeguste ja plaanitud
tegevustega. Rakendamise ajakava
Rail Balticu eesmärk on luua Euroopa standardrööpmelise avalikuks kasutamiseks ning
nii reisijate- kui ka kaubaveoks mõeldud raudteeliini ehitamise kaudu kiire ja
keskkonnasõbralik raudteeühendus Euroopaga. Rail Balticu projekti nimetatakse
sageli ka Balti riikide sümboolseks Euroopasse naasmiseks (kuni II maailmasõjani olid
Balti riigid Euroopa pealinnadega ühendatud 1435 mm standardrööpmelise raudtee
abil).
Rail Baltic on raudteetranspordiprojekt, mille siht on ühendada kõik kolm Balti riiki
Euroopa raudteevõrku. See hõlmab nelja liikmesriiki – Poola, Leedu, Läti ja Eesti – ning
Tallinn–Helsingi marsruudipikenduse korral kaudselt ka Soomet.
Lätis ja kahes ülejäänud Balti riigis on kasutusel Venemaa standardrööpmelised –
1 520 mm – raudteeliinid, samas kui enamikus liikmesriikides on rööpmelaius kuni
1 435 mm. Seetõttu ei ühildu Balti riikide olemasolev raudteevõrk ega veerem Poola
ja Saksamaa raudteevõrguga.
Pärast taasiseseisvumist tulid Balti riigid 1990. aastate lõpus välja mõttega ühendada
end Euroopa südamega. Idee seisnes Balti riikide otseühenduse taastamises Euroopa
raudteevõrguga, selleks sooviti ehitada Baltimaadesse uus 1 435 mm ehk Euroopa
standardrööpmeline raudtee, mis ühendaks suurimaid linnu Tallinnat, Riiat, Kaunast,
Varssavit ja Berliini (tulevikus oleks liini pikendatud Veneetsiani). Marsruut hõlmab
kaudselt ka Soomet, kuna plaanis on ehitada veealune raudteetunnel Tallinnast
Helsingini või panna nende linnade vahel käima rongipraam. Sellega laieneb projekti
mõju ka Põhjamaadesse.
Rail Baltic – Balti raudtee, mille ehitamine tagab tänu ohutule, tänapäevasele, kiirele
ja keskkonnasõbralikule transpordiviisile Baltikumi transpordisüsteemi sõltumatuse ja
inimeste liikuvuse ning loob võimalused uueks kasvuks, uute töökohtade tekkeks ja
konkurentsivõime parandamiseks.
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Projekti eelistest rääkides tuleb rõhutada, et Balti raudtee taristu ühendatakse nüüd
Euroopa raudteealaga. Rail Balticu projekti teostamise korral on 16 aasta pärast Balti
riikide ja Lääne-Euroopa suurimate majandus-, haldus- ja kultuurikeskuste vahel
kvaliiteetne raudteeühendus. Sellega kaasnevad ka võimalused arendada uut
kaubakoridori (põhja–lõuna suunas) ja pakkuda logistikateenuseid. Uue
raudteevõrguga ei kasva üksnes raudteetranspordi mahud, vaid ka kiirus, ning
reisitranspordi puhul võimaldab see lühendada sõiduaega ning vähendada teeliiklust
Via Baltical ning Saksamaa ja Poola suurematel kiirteedel.
Projekt kujuneb vähemalt 13 miljoni tonniga aastas transpordi- ja logistikatööstuse
oluliseks tõukejõuks, võimaldades Euroopa Liidu riikide vahel uusi väliskaubavooge,
ning kaugemas tulevikus arvatavasti ka transpordikoridori ühenduse loomist Euraasia
riikidega. Projektist saab kasu vähemalt viis miljonit reisijat aastas.
Rail Balticu Läti lõigu üksikasjalik tehniline uuring on plaanitud lõpetada 2016. aasta
teiseks pooleks. See uuring valmistab ette kavandatava Rail Balticu liini tehniliselt,
majanduslikult ja seaduslikult teostatavad insenerilahendused. Tehakse asjakohased
inseneriuuringud ja hinnatakse keskkonnamõju, et raudteeliini projekteerimise
ettevalmistustöid ja asjassepuutuvate maade sundvõõrandamist saaks alustada 2019.
aastal ja ehitamist 2020. aastal selleks, et avada ühendusliin Tallinna Riia ja Kaunase
vahel 2025. aastal ning käivitada ühendus Varssaviga 2030. aastal. Projekti teostamise
tähtajad on seotud eelkõige ühisprojekti teostamise käiguga kõigis kolmes Balti riigis,
sest projekti ei tuleks käsitleda ega täide viia üksnes üksiku Läti lõiguna, vaid pigem
Läti, Leedu ja Eesti ühise projektina.
2011. aastal Ühendkuningriigi ettevõtte AECOM Ltd koostatud teostatavusuuringu
järgi peavad kõik kolm Balti riiki panustama Balti riikide ühe keerulisima ja suurima
ühisprojekti teostamisse 3,68 miljardit eurot ja Läti 1,27 miljardit eurot. Lisaks nendele
riikidele panustab projekti Euroopa Liit, kes katab rohkem kui 80% projekti kuludest.
Rail Balticu pikkus peaks olema kokku 729 km, millest ligikaudu 265 km läbib Lätit.
Rahvusvaheliste reisirongide maksimaalne sõidukiirus on tulevikus 240 km/h,
keskmiselt 170 km/h. Reis Tallinnast Leedu-Poola piirini peaks reisirongiga kestma
ligikaudu 4 tundi.

2. KMH alternatiivsete lahenduste põhjendus ja kirjeldus
Rail Balticu raudteeliini põhitrass valiti ja sotsiaalmajanduslik põhjendus töötati välja
kõigi kolme Balti riigi ühise teostatuvusuuringu („Feasibility study on the European
standard width railway line in Estonia, Latvia and Lithuania (Rail Baltica corridor)”
(Euroopa standardrööpmelaiusega raudteeliini Eesti, Läti ja Leedu lõiku (Rail Balticu
koridor) käsitlev teostatavusuuring)) raames. Uuringu korraldas Ühendkuningriigis
tegutsev konsultatsiooniettevõte AECOM Ltd. aastail 2010–2011. Rail Balticu
põhitrass teostatavusuuringu põhjal on näidatud joonisel 1.
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Legend:
Planeerimisregioon
Omavalitsusüksus
Rail Balticu alternatiiv
Jaamad
Logistika/intermodaalsed terminalid
Tehnohooldusrajatised

Joonis 1. Teostatavusuuringu alusel määratud Euroopa standardrööpmelise
raudteeliini Rail Baltic trassikoridor
Allikas: Feasibility study on the European standard width railway line in Estonia,
Latvia and Lithuania (Rail Baltica corridor); AECOM, 2011.
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Keskkonnamõju hindamiseks valiti välja alternatiivsed marsruudid, analüüsides
teostatavusuuringu tulemuste põhjal välja töötatud ligikaudu 50 algset
marsruudivalikut.
Marsruudivalikute analüüsimiseks ja võrdlemiseks tehti mitme kriteeriumiga analüüs
ning analüüsiti kvantitatiivselt ja kvalitatiivselt nelja järgmise peamise sidusrühma
keskkondlike, majanduslike, tehniliste ja juriidiliste aspektide mõju.
 Kasutajad
(reisijad,
kaubaveoettevõtted)
(reisiks
kuluv
aeg,
lennujaamaühenduse lihtsus, tulevastele sadamaühenduste loomise võimalus,
tööstuspiirkonnad, piirkondliku liikluse käivitamise võimalused).
 Taristujuhid (AS RB Rail, sh asjakohased bruto- ja netoinvesteeringud Lätis
asutatud ettevõttelt SIA Eiropas dzelzceļa līnijas, raudteetaristu käituskulud).
 Keskkond ja kogukond (mõju elanikele ja äridele, st võõrandatavatele ja/või
tõkestatavatele maavaldustele, kus majandustegevust takistatakse või
soodustatakse, juurdepääs maavaldustele ja avaliku tähtsusega kohtadele jne,
Natura 2000 alad, looduskaitseobjektid ja -alad, kultuurimälestised jne).
 Riik ja omavalitsused (riiklike ja kohalike teenusepakkujate ning
taristuomanike tööle avaldatav mõju).
KMH raames hõlmab kavandatav tegevus järgmist: raudteeliini taristu ehitamist Lätis
Eesti piirist kuni Leedu piirini, sh Euroopa standardrööpmelise raudtee ühendust Riia
keskraudteejaama ja Riia lennujaamaga, muude seotud taristute (raudteejaamade,
kaubaterminalide, tehnohooldusasutuste jne) rajamist, raudteetaristu jaoks
elektrirajatiste paigaldamist, muu taristu rekonstrueerimist viaduktidel ja teesõlmedel
(maanteedel, gaasitrassidel jne). Kavandatud raudteeliin ületab Daugava jõge kahes
kohas: Riias ning Salaspilsi ja Ķekava piirkondades Saulkalne linna lähedal.
KMH aruande koostamisel võetakse arvesse 300 m laiust koridori, v.a Riia puhul, kus
hinnatakse 50 m laiust koridori, mida mõnes kohas (teede, gaasitrasside, elektriliinide,
õlitrasside ületuskohtades, tehnohooldusterminali ehitamise aladel, vagunidepoos ja
multimodaalses terminalis) laiendatakse, et valmistada paralleelselt ette teostatavad
insenerilahendused nii taristuületuste (teede, elektriliinide ja gaasitrasside) jaoks kui
ka
konkreetsete
raudteetaristuelementide
rajamiseks
ja
juurdepääsu
võimaldamiseks.
KMH osana töötati välja Rail Balticu täpne trass 60 m laiuses eraldusvööndis algselt
pakutud 300 m laiuse koridori asemel. Mõnes kohas (läbisõidujaamades) võib Rail
Balticu eraldusvööndi laius ulatuda 80 meetrini, teisal (näiteks asulates) olla vaid 20 m.
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Joonis 2. Keskkonnamõju hindamise protsessi jaoks heaks kiidetud alternatiivsed
Rail Balticu marsruudid
Keskkonnamõju hindamise käigus analüüsiti Rail Balticu raudteeliini järgmisi
alternatiivseid variante:
 alternatiiv A – Rail Balticu raudteeliin algab Eesti-Läti piirilt, läbib Salacgrīva,
Limbaži, Sēja, Inčukalnsi, Ropaži, Garkalne, Stopiņi ja Salaspilsi piirkonna, Riia
linna ning Mārupe, Olaine, Ķekava, Baldone, Iecava ja Bauska piirkonna ja
lõpeb Läti-Leedu piiril;
 alternatiiv B – Rail Balticu raudteeliini Salacgrīva, Limbaži, Sēja, Baldone, Iecava
ja Bauska piirkonna lõik, mis ei kattu alternatiiviga A;
 alternatiiv C hõlmab teatud lõike Salacgrīva, Limbaži ja Mārupe piirkonnas:
9
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-

alternatiiv C1 – Rail Balticu raudteeliini Limbaži piirkonna lõik, mis ei
kattu alternatiividega A ja B;
alternatiiv C3 – Rail Balticu raudteeliini Mārupe piirkonna lõik, mis ei
kattu alternatiividega A ja B;
alternatiiv C4 – Rail Balticu raudteeliini Salacgrīva piirkonna lõik, mis ei
kattu alternatiividega A ja B;
alternatiiv C5 – Rail Balticu raudteeliini Salacgrīva ja Limbaži piirkonna
lõik, mis ei kattu alternatiividega A ja B.

Lõik A1
Lõigu pikkus on 3 km.
Lõik algab Läti-Eesti piiri ja Blusupīte jõe ristumiskohast, liigub üle Salacgrīva piirkonna
põhjaosa ja seejärel peamiselt piki metsaalasid.
See lõik ületab maastikukaitseala Põhja-Vidzeme biosfääri kaitsealal.
Rail Balticu raudteeliin peaks ristuma riigimaanteega P15 Ainaži–Matīši.
Sellest punktist jaotub Rail Balticu raudteeliin kaheks alternatiiviks.
Lõik A2
Lõigu pikkus on 34 km.
Alternatiivi A lõik A2 ületab Salacgrīva ja Limbaži piirkondi ning liigub peamiselt piki
metsaalasid. Lõik A2 ületab järgmisi alasid:
 riigimaanteid V145 Vecsalaca–Mērnieki, P12 Limbaži–Salacgrīva, V143
Akmeņkalni–Lauvas–Ķekari, V138 Lāņi–Ķirbiži–Jelgavkrasti;
 jõgesid Salaca, Svētupe, Unģenurga, Vitrupe ja Lielurga ning
 110 kV jõuülekandeliini.
See ületab rahvuspargivööndit Salacas ieleja / Salaca jõe oru looduspargis ja
reguleeritud elukorraldusega vööndit Vitrupes ieleja / Vitrupe jõe oru kaitsealal. See
lõik ületab maastikukaitseala Põhja-Vidzeme biosfääri kaitsealal.
Lõik B2
Lõigu pikkus on 35 km.
Alternatiivi B lõik B2 ületab Salacgrīva piirkonda ning liigub Salacgrīva linnale ja
Salacgrīva sadamale veelgi lähemale, võimaldades ehitada välja Salaca jõe ületuskoha
koos samas liikluskoridoris planeeritava Salacgrīva möödasõiduga. Võrreldes
alternatiiviga A mõjutab see rohkem põllumaid ja üksikuid hajali paiknevaid talukohti,
kuid trassi ülejäänud osa liigub läbi metsamaade. Lõik ületab järgmisi alasid:
 riigimaanteid V144 Salacgrīva–Vecsalaca, P12 Limbaži–Salacgrīva, V138 Lāņi–
Ķirbiži–Jelgavkrasti;
 jõgesid Salaca, Svētupe, Unģenurga, Vitrupe ja Lielurga ning
 110 kV jõuülekandeliini.
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See ületab Salacas ieleja / Salaca jõe oru looduspargi neutraalvööndit ja liigub mööda
Vitrupe ieleja looduskaitseala / Vitrupe jõe orgu, Rail Balticu 300 m laiune koridor
mõjutab selle looduskaitsevööndit.
See lõik ületab maastikukaitseala Põhja-Vidzeme biosfääri kaitsealal.
Alternatiiv C5
Lõigu pikkus on 27 km.
See ületab Salacgrīva piirkonnas Salacgrīva valla alasid ja Limbaži piirkonnas Viļķene
valla alasid. See ei mõjuta olemasolevat arendust piki maanteed A1 Riiast
(Baltezersist) kuni Eesti piirini (Ainažini), suundub eemale Svētciemsi linnast, liigub läbi
metsamaade ja ületab väiksemat hulka teid.
Alternatiiv C5 ületab Natura 2000 alla kuuluvat Vitrupes ieleja / Vitrupe jõe oru
looduskaitseala.
Lõik A3
Lõigu pikkus on 51 km.
Alternatiivi A lõik A3 algab Salacgrīva piirkonnast, läbib Limbaži piirkonna ja jätkub Sēja
piirkonnas. See lõik asub rannikust eemal ja liigub läbi kaugemate piirkondade,
mõjutades võrreldes alternatiivi B lõiguga B3 väiksemat hulka asulaid ja põllumaid.
Lõik ületab järgmisi alasid:
 Kurliņupe, Liepupe ja Aģe jõge, Augštilta kraavi, Ķīšupe, Ķidurga, Pēterupe ja
Puska jõge ning
 riigimaanteid P11 Kocēni–Limbaži–Tūja, V137 Stūrīši–Jelgavkrasti–Limbaži,
P53 Duči–Limbaži, V131 Bedrīši – Stiene jaam – Vidriži, V128 Straupe–Lēdurga–
Vidriži–Skulte, V39 Saulkrasti–Bīriņi, V88 Jaunzemnieki–Rītiņas, P6 Saulkrasti–
Sēja–Ragana.
Skulte vallast Stienest saab pärast seda, kui lõik on ületanud olemasoleva 110 kV
jõuülekandeliini, alguse Sindist (Kilingi-Nõmme, Eesti) kuni Salaspilsi (ehk Riia TEC-2)
alajaamadeni
Lätis
ulatuva
Eesti-Läti
kolmanda
jõuülekandevõrgu
ühendenergiasüsteemi alternatiiv B1, mis on kavandatud samasse koridori Rail Balticu
liiniga.
Sēja piirkonnas suundub lõik A3 eemale Natura 2000 ala – Ādaži maastikukaitseala –
idaküljelt. See ala on ka riiklike relvajõudude sõjaväetreeningute toimumise piirkond
nimega Ādaži.
See lõik ületab Põhja-Vidzeme biosfääri kaitsealal neutraalvööndit.
Lõik B3
Lõigu pikkus on 51 km.
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Alternatiivi B lõik B3 Salacgrīva ja Limbaži piirkonnas Kurliņupe jõest Skulteni liigub
paralleelselt Riiast (Baltezersist) Eesti piirini (Ainažini) viiva maanteega E67/A1 ning
ületab järgmisi alasid:
 riigimaanteid P11 Kocēni–Limbaži–Tūja, P53 Duči–Limbaži, V138 Lāņi–Ķirbiži–
Jelgavkrasti, V137 Stūrīši–Jelgavkrasti–Limbaži, V132 Priedulāji–Pakalni, P53
Duči–Limbaži, V133 juurdepääsutee Skulte jaamani, V128 Straupe–Lēdurga–
Vidriži–Skulte, V78 Saulkrasti–Vidriži, V39 Saulkrasti–Bīriņi, V88 Jaunzemnieki–
Rītiņas, P6 Saulkrasti–Sēja–Ragana;
 raudteeliini Zemitāni–Skulte ning
 jõgesid Kurliņupe, Zaķupe, Liepupe, Mazupīte, Aģe, Ķīšupe, Pēterupe,
Žagaturga ja Puska.
Salacgrīva piirkonnas ületab lõik maantee E67/A1 kõrval Liepupe vallas üsna tiheda
asustusega ala ning läbib ka Jelgavkrasti, Liepupe ja Mustkalni külasid. Edasi liigub see
enamjaolt läbi Sēja piirkonna metsaalade. Sēja piirkonnas paikneb B3 erikaitseala
Dzelves–Kroņa purvs / Dzelves–Kroņa raba lähedal.
Limbaži piirkonnast Skulte linna lähedalt saab pärast seda, kui alternatiivi B lõik B3 on
ületanud olemasoleva 110 kV jõuülekandeliini, alguse Eesti-Läti kolmanda
jõuülekandevõrgu ühendenergiasüsteemi alternatiiv B1, mis on kavandatud samasse
koridori Rail Balticu liiniga.
See lõik ületab Põhja-Vidzeme biosfääri kaitsealal neutraalvööndit.
Inčukalnsi piirkonnas ületab alternatiivi B lõik B3 Inčukalnsi ja Riia vahelise maa-aluse
gaasihoidla 2. liini.
Alternatiiv C4
Lõigu pikkus on 12 km.
See ületab Salacgrīva piirkonnas Liepupe valda, liigub läbi metsaalade ja mõjutab
asulapiirkondi (Dravnieki lähedal) vähem kui alternatiivi A lõigu A3 põhjaosa
Melbāržis, samuti mõjutab see vähem olemasolevat transporditaristut, kuna ületab
vaid üht piirkonnateed. Alternatiiv C4 ületab Põhja-Vidzeme biosfääri kaitsealas
neutraalvööndit.
Alternatiiv C1
Lõigu pikkus on 15 km.
Alternatiiv C1 võimaldab suunata alternatiivi A Skultele lähemale ning liigub edasi
mööda alternatiivi B. See ületab maanteid V132 Priedulāji–Pakalni ja V128 Straupe–
Lēdurga–Vidriži–Skulte ning Tora ja Puska jõge. See lõik ületab ka 110 kV
jõuülekandeliini.
Lõik liigub valdavalt põllumaadel, mõjutades mõnd metsaala. 4 km ulatuses liigub see
mööda endise Riia–Rūjiena (Limbaži kaudu mineva) raudteeliini maaeraldusjaotist.
Lõik A4
Lõigu pikkus on 41 km.
Lõik A4 saab alguse Sēja piirkonnast, kus alternatiiv B liitub alternatiiviga A, ning ületab
seejärel Inčukalnsi, Garkalne, Ropaži, Stopiņi, Salaspilsi ja Ķekava piirkondade alasid.
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See lõik mõjutab asulapiirkondi ja põllumaid ning ületab metsamaid. Lõik A4 ületab
järgmisi alasid:
 gaasitrassi Krievupe lähedal, mis ei asu kaugel ka Muceniekist ja Saulkalnest;
 110 kV ja 330 kV jõuülekandeliine;
 riigimaanteid A2 Riia – Sigulda – Eesti piir (Veclaicene), V75 Ropaži–Griķukrogs,
P3 Garkalne–Alauksts, P4 Riia–Ērgļi, V52 juurdepääsuteed Cekule jaama, P5
Ulbroka–Ogre, A6 Riia – Daugavpils – Krāslava – Valgevene piir (Paternieki),
P85 Riia hüdroenergiajaam – Jaunjelgava;
 raudteeliine Riia–Valka, Riia–Ērgļi (pole kasutusel) ja Riia–Krustpils;
 Gauja ja Daugava jõge (Riia hüdroelektrijaama veereservuaari) ning
 Straujupīte, Krievupe, Tumšupe, Lielā Jugla, Ķivuļurga ja Mazā Jugla jõge.
Raudteesillad on kavandatud üle Gauja ja Daugava jõe (Riia hüdroelektrijaama
veereservuaari), jättes allapoole piisava vahekauguse ja arvestades maksimaalset
veetaset.
Selles lõigus moodustab Rail Baltic sama transpordikoridori riigi põhimaanteele E67
kavandatava Saulkalne – Bauska (Ārce) lõiguga A4 (riigi põhimaantee E67 lõigu A4,
Saulkalne – Bauska (Ārce) ehitamise projekt), ületades Riia hüdroelektrijaama
veereservuaari.
Kohta, kus lõik A4 ületab olemasolevat Riia–Valka (kaguosa) vahelist raudteeliini, on
kavandatud raudteetaristu hooldusrajatis ning selle töö tagamiseks luuakse ühendus
Rail Balticu raudteeliini ja Riia–Valka raudteeliini vahele. Hooldusrajatisi kirjeldatakse
täpsemalt peatükis 1.6.2.
Kohta, kus lõik A4 ületab Saulkalnes Riia–Krustpilsi (kirdeosa) vahelist olemasolevat
raudteeliini, on kavandatud multimodaalse kaubaveo terminal ning selle töö
tagamiseks luuakse ühendus Rail Balticu raudteeliini ja Riia–Krustpilsi raudteeliini
vahele. Sellel alal leidub ka kaevandamata kipsimurdu. SIA Knauf plaanib
kaevandamise lõpetada enne Rail Balticu projekti käivitamist. Sellel alal asub ka AS
Latvijas Gāze gaasitrass, mis tuleb enne kipskivimi kaevandamist ja Rail Balticu
ehitamise alustamist osaliselt rekonstrueerida ja teisaldada. Üksikasjalikku teavet vt
peatükist 1.6.2.
Lõik A4 kuni endise Riia–Ērgļi raudteeliinini asub samas koridoris Eesti-Läti kolmanda
jõuülekandevõrgu ühendenergiasüsteemi alternatiiviga 1B.
Lõik A4 ületab Inčukalnsi piirkonnas põhjapoolse happetõrvatiigi saastejaotusala
serva. Happetõrvatiigi puhastamistööd on plaanitud lõpetada enne Rail Balticu
raudteeliini ehitamise alustamist, ehkki praegu on need peatatud.
Lõik A5
Lõigu pikkus on 71 km.
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Alternatiivi A lõik A5 (Riia lõik) algab Stopiņi piirkonnas Upeslejasi lähedalt. Pärast
maantee A4 Riia möödasõidu (Baltezers–Saulkalne) ja Mazā Jugla jõe ületamist liigub
lõik A5 piki endise raudteeliini Riia–Ērgļi eraldusvööndit praeguse 1520 mm
rööpmelaiusega raudteeliini kõrval (selle põhjaküljel), ületades maanteed P5
(Ulbroka–Ogre) ning liigub seejärel põhja poolt mööda aiandusühistu Enerģētiķis
aladest ning Riia soojus- ja elektrijaamast (TEC-2). Kuni Riia TEC-2-ni on Rail Balticu
raudteeliin kavandatud samasse koridori Eesti-Läti kolmanda jõuülekandevõrgu
ühendenergiasüsteemi alternatiiviga 1B.
TEC-2 ja Riia Preču-2 raudteejaama vahelises lõigus ületab see praegust raudteeliini
Riia–Saurieši ja liiguks edasi praeguse 1520 mm rööpmelaiusega raudtee kõrval (selle
lõunaküljel).
Enne Krustpilsi tänavat liigub Rail Balticu raudteeliin õhus, ületades Krustpilsi tänavat,
Šķirotava sortimisjaama ning Riia–Krustpilsi raudtee radu. Enne Dienvidu silda
suundub Rail Balticu raudteeliin olemasolevate raudteeradadega samale tasandile
ning liigub mööda raudteeliini Riia–Krustpils eraldusvööndit edasi kuni Riia
keskraudteejaamani. Riia keskraudteejaamas on Rail Balticu raudteeliin kavandatud
jaama lõunaküljele. Vagunidepoo ja Riia keskraudteejaama vahelises lõigus ehitatakse
olemasolevad 1520 mm laiused rööpad ümber, et teha ruumi Rail Balticu ühendusele
Riia keskraudteejaamaga.
Üle Daugava jõe ehitatakse praeguse raudteesilla kõrvale Daugava ülemjooksule uus
sild.
Edasi liigub lõik A5 mööda raudteeliini Riia – Tukums II eraldusvööndit ning suunatakse
uude tunnelisse, mis liigub olemasoleva raudtee eraldusvööndi alt läbi. Olemasolevate
1520 mm raudteeradade alt suundub liin Torņakalnsis tunnelisse ja tuleb välja
Liepājase tänava ja Ventspilsi tänava vahelises lõigus.
Pärast väljatulekut ja maantee A10 Riia–Ventspils (K. Ulmaņa Gatve) ületamist jätkab
lõik A5 oma teed Riia lennujaamani. Edasi liigub see läbi Mārupe piirkonna, kus ületab
maanteed P132 Riia–Jaunmārupe ja Vētrast, endist karusnahakasvatuse ala, liigub
seejärel maantee A5 Riia möödasõiduni (Salaspils–Babīte) ning ületades maanteid V13
Tīraine–Jaunolaine, A8 Riia – Jelgava – Leedu piir (Meitene), V7 Baloži–Plakanciems–
Iecava ja raudteeliini Riia–Jelgava, jätkub Mārupe ja Olaine piirkondade vahel kuni
Ķekava piirkonna piirini samas transpordikoridoris maanteega A6. Seejärel liigub lõik
A5 Ķekava vallas Katrīnmuižast kirde poolt mööda ja ületab maanteed V6 Ķekava–
Plakanciems, kus ühineb maanteega A7 Riia – Bauska – Leedu piir (Grenctāle), ning
liigub koos sellega samas koridoris, kuni lõik A5 ühineb alternatiivi A lõiguga A6 või
alternatiivi B lõiguga B6.
Kuna ühisaktsiaselts Latvijas Valsts ceļi (Läti maanteeamet) kavandab Riia lähedale
mitut maantee rekonstrueerimise / uue maantee ehitamise projekti, lähtutakse
järgmiste projektide puhul põhimõttest luua ühine transpordikoridor Rail Balticu
lõiguga A5.
 Maantee A5 Riia möödasõidu (Salaspils–Babīte) rekonstrueerimine lõigus 11,6
km (A7) – 34,6 km (A9).
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Möödasõidu rekonstrueerimine (E67) (Ķekava möödasõit) riigi põhimaanteel
A7 Riia – Bauska – Leedu piir (Grenctāle) lõigus 10,5 km – 24,0 km.
Põhimaantee E22 lõigu Kranciems – Slāvu ringtee (idaühendus Riiaga)
ehitamine.

Lõik A5 ületab järgmisi jõgesid: Daugava, Bērzene, Dobupīte, Ķekava ja Bērzene jõge,
Hapaka kraavi ning Neriņa, Ķivuļurga ja Misa jõge. Ķekava piirkonnas ületab see
Ķekava jõe üleujutusalasid.
Lõik ületab ka 110 kV ja 330 kV jõuülekandeliine ning gaasitrassi.
Lõigus A5 ehitatakse TEC-2 kõrvale Rail Balticu põhjaküljele uus reisivagunite depoo
(teavet depoo kohta leiate peatükist 1.6.2).
Lõigus A5 hakkab kavandatav Rail Balticu jaam asuma Riia keskraudteejaama
lõunaküljel. Olemasolev raudteemuldkeha eemaldatakse ja olemasolevad
raudteerajad viiakse teisele tasandile. Arvatavasti selgitatakse insenerilahendust (kuid
mitte alternatiivi A5 trassi) AECOM-i uuringus „Integration of Rail Baltica railway line
within Riga Central Multimodal Public Transportation Hub“ (Rail Balticu raudteeliini
ühendamine Riia tsentraalse multimodaalse reisiterminaliga), mis selle KMH aruande
ettevalmistamise ajal veel käib.
Alternatiiv C3
Lõigu pikkus on 11 km.
Alternatiiv C3 ületab Mārupe piirkonna territooriumit ja väldib Vētrase küla
mõjutamist. Raudteetaristu arendatakse välja maanteega A5 ühises
transpordikoridoris (Riia möödasõit), mis saab alguse juba maanteede A5 ja P132
ristumiskohast. Enne maanteede A5 ja P132 ristumist ületab alternatiiv
põllumajanduspiirkondi ja metsamaid.
Lõik A6
Lõigu pikkus on 25 km.
Alternatiivi B lõik B6 algab Ķekava piirkonnast, seejärel ületab Rail Baltic maanteed
P85 Riia hüdroelektrijaam – Jaunjelgava ning liigub kuni Baldone linnani peamiselt läbi
metsamaade. Võrreldes alternatiivi B lõiguga B6 asub see Baldone linnale lähemal ja
Radonsi radioaktiivsete jäätmete hoidlast kaugemal. Pärast maantee P89 (Ķekava–
Skaistkalne) ületamist liigub lõik A6 peamiselt läbi põllumaade ja asulapiirkonna.
Baldone piirkonnas liigub see edasi läbi metsamaade, ületab Misa jõe ja suundub ida
poolt ümber Sarma suvilarajooni. Edasi liigub marsruut läbi Iecava piirkonna
metsamaade kuni Jelgava–Krustpilsi raudteeliinini.
Lõik A6 ületab järgmisi alasid:
 maanteid P89 Ķekava – Skaistkalne, V1010 Stūri – Ziemeļi, V9 Iecava –
Baldone – Daugmale;
 raudteeliini Jelgava – Krustpils;
 110 kV jõuülekandeliini.
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gaasitrassi ning
jõgesid Ēturga, Bērzene, Meitupe, Ķekaviņa, Mīlupīte ja Misa.

Lõik B6
Lõigu pikkus on 26 km.
Alternatiivi B lõik B6 algab Ķekava piirkonnast ning liigub pärast maantee P85 (Riia
hüdroelektrijaam – Jaunjelgava) ületamist kuni Baldone linnani peamiselt läbi riikliku
tähtsusega taristute arendamiseks mõeldud territooriumi (nagu on määratletud
piirkonna territoriaalkavas). Võrreldes lõiguga A6 on sellel lõigul rohkem põllumaid.
See liigub Radonsi radioaktiivsete jäätmete hoidlast mööda ligikaudu 300 m
kauguselt.
Lõik B6 ületab järgmisi alasid:
 maanteid P89 Ķekava – Skaistkalne, V1010 Stūri – Ziemeļi, V9 Iecava –
Baldone – Daugmale, P92 Iecava – Stelpe;
 raudteeliini Jelgava – Krustpils;
 110 kV jõuülekandeliini ja gaasitrassi ning
 jõgesid Ēturga, Bērzene, Sūnupe, Ķekaviņa ja Misa.
Selles lõigus moodustab Rail Baltic ühise transpordikoridori riigi põhimaantee E67
lõiguga A4 Saulkalne – Bauska (Ārce) (riigi põhimaantee E67 lõigu A4 Saulkalne –
Bauska (Ārce) ehitamise projekt).
Lõik A7
Lõigu pikkus on 10 km.
Alternatiivi A lõik A7 ületab Iecava piirkonda. Siin liigub see peamiselt läbi väikese
asustustihedusega põllumajandusmaade ning mõjutab ka metsamaid. Lõik ületab
Zoskalnsi (Speķa) ja Suņu raba.
Lõik A7 ületab maanteid P92 Iecava – Stelpe, V1047 Iecava – Lambārte ja V1040
(juurdepääsutee Iecava hooldekoduni) ning Vērģupe ja Iecava jõge.
Selles lõigus moodustab Rail Baltic ühise transpordikoridori riigi põhimaantee E67
lõiguga A4 Saulkalne – Bauska (Ārce) (riigi põhimaantee E67 lõigu A4 Saulkalne –
Bauska (Ārce) ehitamise projekt).
Lõik A8
Lõigu pikkus on 27 km.
Alternatiivi A lõik A8 ületab Bauska piirkonda ja liigub Läti-Leedu piirini. Lõik A8 on
plaanitud nii, et see suunduks maanteest A7/E67 Riia – Bauska – Leedu piir (Grenctāle)
kaugemale, kuna selle lähedal olevad alad on suhteliselt tiheda asustusega, ning
liiguks läbi vähemviljakate põllumajandusmaade ja niiskete metsade Mūsa ja Mēmele
jõgede vahelises vesikonnas.
16

Euroopa standardrööpmelise avalikuks kasutamiseks määratud raudteetaristu Rail Baltic liini
ehitamise keskkonnamõju hindamise kokkuvõte piiriüleste mõjude kontekstis

Lõik A8 ületab järgmisi alasid:
 maanteid V1018 Vecsaule – Rudzi – Code, P88 Bauska – Linde, P87 Bauska –
Aizkraukle, V1022 Bauska – Brunava – Panemune (Leedu), V1042 Ceraukste –
Skultēni, V1021 Grenctāle – Tilti – Tunkūni, A7 Riia – Bauska – Leedu piir
(Grenctāle), 110 kV jõuülekandeliini ning
 jõgesid Mēmele, Stabulīte, Ceraukste ja Mūsa.
Selles lõigus moodustab Rail Baltic ühise transpordikoridori riigi põhimaantee E67
lõiguga A4 Saulkalne – Bauska (Ārce) (riigi põhimaantee E67 lõigu A4 Saulkalne –
Bauska (Ārce) ehitamise projekt).
Lõik B8
Lõigu pikkus on 27 km.
Alternatiivi A lõik A8 ületab Bauska piirkonda ja liigub Läti-Leedu piirini. Lõik liigub läbi
riikliku tähtsusega taristute arendamiseks mõeldud territooriumi (nagu on
määratletud Bauska piirkonna territoriaalkavas). Alates Ārcest Ceraukste vallas liigub
see lõik ühises transpordikoridoris maanteega 7/E67 Riia – Bauska – Leedu piir
(Grenctāle) ning ületab maantee kõrval asuvaid suhteliselt tiheda asustusega alasid.
Lõik B8 ületab järgmisi alasid:
 riigimaanteid V1018 Vecsaule – Rudzi – Code, P88 Bauska – Linde, P87 Bauska
– Aizkraukle, V1022 Bauska – Brunava – Panemune (Leedu), A7 Riia – Bauska
– Leedu piir (Grenctāle);
 110 kV jõuülekandeliini.
 Riiast Panevezyseni (Leedu) suunduvaid gaasitrasse ning
 jõgesid Dole, Mēmele, Stabulīte, Ceraukste ja Mūsa.

3.

KMH aruande sisu

Keskkonnamõju hindamise (KMH) aruanne, mis sisaldab ka hindamist piiriüleste
mõjude kontekstis, tugineb KMH Euroopa standardrööpmelise avalikuks
kasutamiseks määratud raudteetaristuliini Rail Baltic ehitamise keskkonnamõju
hindamise programmile (11. mai 2015, Keskkonnabüroo), samuti 30. oktoobri 2015.
aasta korraldusele nr 3-01/1839 15. mail 2015 väljastatud keskkonnamõju hindamise
programmi täienduste kohta.
KMH aruande üldosa sisaldab järgmist:
 kavandatava tegevuse iseloomu lühikirjeldus, milleks täpsustatakse tegevuse
põhiparameetreid, hindamiseks määratletud alternatiive ja
marsruudikoridore ning vastastikust sõltuvust muude olemasolevate ja
kavandatavate tegevustega, sh piiriülese kontekstiga;
 keskkonnamõju hindamiseks määratletud alternatiivide põhjendus;
 analüüs, mis hindab kavandatava tegevuse ja alternatiivsete lahenduste
vastavust riiklikele, piirkondlikele ja kohalike omavalitsuste territoriaalse kava
dokumentidele ning muudele arengukavadokumentidele, sh jätkusuutliku
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arengu strateegiale ja sektoriaalse arengu juhtnööridele, samuti kavandatava
tegevuse nõudeid sätestavatele seadustele ja määrustele;
olemasolevate ja täiendavalt nõutud hüvitusskeemide analüüs, et selgitada
välja õiglane hüvitis avalikuks otstarbeks võõrandatavate kinnisvaraobjektide
eest, kaudselt mõjutatud kinnisvaraobjektidele või majandustegevuse
piiratusega kokkupuutuvatele kinnisvaraobjektidele tekitatud kahjude eest,
samuti mis tahes muude (sh kavandatava tegevuse rakendamisest tingitud
keskkonnamõju tagajärjel tekkivate) kaudsete kahjude või kasutuspiirangute
eest;
kavandatava tegevuse rakendamise tulemusel tekkida võiva riigiülese ja
üldise piiriülese keskkonnamõju üldine hinnang/prognoos, võttes arvesse nii
kavandatava tegevuse piiriülest iseloomu kui ka sellise rakendamise
eesmärke ja otstarvet, samuti liikluse ja reisijatevoo muutusi.

KMH aruande hindamisosasse on kokku võetud praeguse olukorra kirjeldus,
kavandatav tegevus, selle alternatiivid ja sellega seotud tegevused:
 olemasoleva raudteevõrgu üksikasjalik kirjeldus, selle seos ja integreerimine
Läti raudteevõrgu ning TEN-T-võrgu põhja-lõunasuunalise
transpordikoridoriga;
 ülevaade kavandatava tegevuse seosest muude planeeritud tegevustega,
sealhulgas uute raudteeliinide ehitamisega, olemasolevate teede
rekonstrueerimisega, uute teelõikude ehitamisega, uue 330 kV
jõuülekandeliini ehitamisega Limbaži piirkonnast kuni Salaspilsi ja Stopiņi
piirkondadeni ühe Rail Balticu koridori piires, Riia lennujaama kavandatud
arendusprojektiga aastaks 2020 ning kipsi kaevandamisega Salaspilsi
piirkonnas asuvast Saulkalne maardlast;
 piiravate ja takistavate tegurite, sh varaomandusprobleemide, kavandatava
tegevuse territooriumi praeguse kasutuse ja hoonestuse ning ärialade
kirjeldus; olemasoleva liiklustaristu, kavandatava tegevusega ristuvate
kommunaalettevõtete taristute ja ühendusteede kirjeldus võimalike piiravate
ja takistavate tegurite kontekstis, ülevaade veekogudest, eriti
looduskaitsealadest, riskiobjektidest ja saastatud aladest, mis võivad
mõjutada kavandatava tegevuse rakendamise tingimusi;
 Rail Balticu raudtee ning sellega seotud objektide ja lahenduste üksikasjalik
kirjeldus;
 Riia ja Läti liiklusvoo võimalike muutuste ülevaade.
KMH aruande hindamisosa hõlmab ka asukoha ja selle lähikonna kirjeldust ning
keskkonnaseisundi kirjeldust koos järgmiste detailidega:
 maavaldused, mida mõjutavad Rail Balticu eraldusvöönd ja Rail Balticu
seotud taristu seatud tõkendid, nagu kavandatav 110 kV jõuülekandeliin
Skultest Salacgrīvani;
 kavandatava tegevuse asukoha ja lähikonna õhukvaliteet ning müratasemed;
 hüdrogeoloogilised tingimused, jõed, kuivenduskraavid ja
maaparandussüsteemid, üleujutusohu võimalikkus;
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geoloogilised, hüdrogeoloogilised ja geotehnilised tingimused, samuti
ajutised geoloogilised protsessid;
pinnase ja põhjavee kvaliteet;
külgnevate alade, eriti lähedalasuvate ja läbitavate looduskaitsealade
looduslik väärtus, kaitsealused liigid ja asualad, mikrokaitsealad;
metsloomade liikumiskoridorid ning pesitsus- ja kogunemispiirkonnad;
külgnevate alade maastikuväärtused ja pärandväärtused;
saastunud ja saastevõimalusega alad, riskiobjektid.

KMH aruanne annab hinnangu kavandatava tegevuse võimalikule keskkonnamõjule
nii ehitus- kui ka kasutamisetapis, keskendudes järgmisele:
 ebamugavuste ja häirivate faktorite prognoosimine ehituspaikades ja nende
lähikonnas;
 hüdroloogilise režiimi mõju ja ümbritseva ala kuivendustingimused;
 tunneliehituse mõju hüdrogeoloogilistele tingimustele ja lähiümbrusele;
 mõju ületatavate vooluveekogude kvaliteedile, kalafaunale ja vee
ökosüsteemile;
 nüüdisaegsete geoloogiliste protsesside muutuste, sh karstiprotsesside,
jõekallaste denudatsiooni ja maalihete võimalikkus ja tähtsus;
 hüdrogeoloogiliste tingimuste muutuse võimalik mõju ressurssidele ja
joodava põhjavee kvaliteedile;
 pinnase kvaliteedi muutused kavandatava tegevuse asukohas ja
lähiümbruses;
 alade killustumise ja barjääriefekti tähtsus;
 õhukvaliteedile avaldatav mõju ehitamise ja kasutamise ajal;
 müra mõju ehitamise ja kasutamise ajal, võimalikud müravähendusmeetmed;
 vibratsiooni levimine ehitamise ja kasutamise ajal;
 elektromagnetvälja taseme muutused ja nende tähtsus;
 mõju bioloogilisele mitmekesisusele ja erikaitsealadele;
 mõju ümbritsevale maastikule ja pärandkeskkonnale;
 võimalikud riskid keskkonnale ja inimtervisele;
 kavandatava tegevuse alustamise eeldatav piiriülene mõju, selle tähtsus ning
plaanilised piirangud ja tingimused;
 vastastikune ja kumulatiivne mõju ning lühiajalised ja püsivad mõjud;
 avalik arvamus ja suhtumine.
KMH aruanne sisaldab iseloomustusi piiravate tegurite kohta, mis võivad takistada
kavandatava tegevuse alustamist, samuti meetmeid mõju vähendamiseks ja
ennetamiseks tehnilise kujundamise, ehitamise ja kasutamise etappides. Aruanne
hõlmab KMH koostatud Rail Balticu alternatiivide võrdlust, põhjendades seega Rail
Balticu eelistatud marsruudi valikut Läti territooriumil.

4.

Läti-Eesti ja Läti-Leedu piiriületuskohad

Kuna Rail Balticust saab Euroopa standardrööpmeline raudteeliin, mis ühendab kõiki
kolme Balti riiki, on piiriületuskohtades kokkuleppimine riikide vahel äärmiselt tähtis.
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Selles peatükis antakse ülevaade Läti-Eesti ja Läti-Leedu piiriületuskohtade
lahendustest, seisukorrast ja võimalikest probleemidest 2015. aasta augusti alguse
seisuga. Tuleb siiski märkida, et projekti juurutamisega seotud kõigi kolme riigi
ametkonnad tegelevad jätkuvalt piiriületusprobleemide lahendamisega.
Esialgu valiti piiriületuskohad välja ja lepiti kolme Balti riigi vahel kokku 2011. aastal
projekti „Feasibility study on the European standard width railway line in Estonia,
Latvia and Lithuania (Rail Baltica corridor)” (Euroopa standardrööpmelaiusega
raudteeliini Eesti, Läti ja Leedu lõiku (Rail Balticu koridor) käsitlev teostatavusuuring)
raames, millele andsid kinnituse Eesti, Läti ja Leedu transpordiministrid ja mille
korraldas ettevõte AECOM Ltd (vt joonis 3).

Joonis 3. 2011. aastal kokku lepitud piiriületuspunkt
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4,1.

Läti-Eesti koridori ületamine

Läti-Eesti piiriületuskoht paigaldatakse Läti territooriumil Salacgrīva piirkonda ja Eesti
territooriumil Pärnu maakonda. Koht valiti välja 2014. aasta keskpaigas osana
valitsustevahelisest koostööst, millega lepiti kokku parim ühiselt aktsepteeritav
lahendus kolmest Eesti soovitatud piiriületuslahendusest (vt joonis 4).

Joonis 4. Rail Balticu raudteetaristuliini Läti-Eesti piiriületuskoht
Läti Vabariigi transpordiministeerium ja Eesti Vabariigi transpordiministeerium
leppisid kokku piiriületuskoordinaadid ja vahetasid neid, tunnustades sellega
kokkulepet projekti edasise arendamise ja ühepoolselt mittemuutmise kohta ning
tagades seega Rail Balticu Läti ja Eesti lõikude ühilduvuse.

4.2.

Läti-Leedu koridori ületamine

Praeguse KMH osana ja 2011. aasta uuringu tulemusi arvesse võttes analüüsib Läti
riikide piiriületuspunkte Lätis Bauska piirkonnas Grenctāle lähedal ja Leedus
Pasvalyse rajoonis Dagiais (vt joonis 5). Selles kohas kattub piir Mūsa jõega. 26.
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jaanuaril 2015. aastal andis Läti Riiklik Keskkonnabüroo välja otsuse nr 3-02/122
tegevuse piiriülese mõju kohta, mille suhtes kohaldatakse keskkonnamõju hindamise
protseduuri („On the transboundary impact of an activity, which is subject to
environmental impact assessment procedure“), millega määratletakse Euroopa
standardrööpmelise raudteetaristuliini Rail Baltic ehitamise piiriülene mõju.
Keskkonnamõju hindamise seaduse artikli 201 kohaselt saadeti 5. veebruaril 2015.
aastal Leedu Vabariigile, Eesti Vabariigile ja Poola Vabariigile teatis, mis puudutab
KMH protseduuri jõustamist piiriülese mõju kontekstis.

Joonis 5. Rail Balticu Läti lõigu piiriületuskohad
Leedu Vabariik on algatanud keskkonnamõju strateegilise hindamise (KMSH)
protseduuri Kaunase ja Leedu/Läti riigipiiri vahele jääva Euroopa standardrööpmelise
raudteeliini erikava kohta ning KMH Rail Balticu Leedu lõigu kohta.
KMSH raames hindab Leedu Vabariik nelja alternatiivset piiriületuskohta, kus
alternatiiv 1 kattub Läti hinnatava piiriületuskohaga, kuid ületab Põhja-Leedu
karstipiirkonda. Teised piiriületuskohad on järgmised. Alternatiiv 2: Kamarde;
alternatiiv 3: Kiemena; alternatiiv 4: Majenai. Keskkonnaülevaate avalikus arutelus
näidati, et kõige teostatavamad alternatiivsed piiriületuskohad on Dagiai ja Kamarde.
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2015. aasta juunis algatas Leedu Vabariik KMH protseduuri Euroopa
standardrööpmelaiusega avaliku raudteetaristuliini Rail Baltic Leedu lõigu kohta ning
pakub kaht alternatiivset piiriületuskohta, Dagiaid ja Kamardet, millest Dagiai
ületuskoht tagab Rail Balticu Läti ja Leedu lõikude ühenduvuse.
Samal ajal on asjakohased ametkonnad pannud kokku eksperttöörühmad, et jõuda
piiriületuskoha suhtes ühisele arusaamale, sest tagada tuleb Rail Balticu mõlema
riikliku lõigu vastastikune ühendatavus. Praegu (2015. aasta oktoobri alguses)
panevad mõlemad riigid täpsemalt paika Läti lõigu alternatiivi A ja Leedu lõigu
alternatiivi 1 piiriületuskoha koordinaate, et sõlmida Rail Balticu Läti-Leedu
piiriületuskoha ühise lahenduse kokkulepe.

5.
Kavandatava tegevuse rakendamise asukohtade praegune
keskkonnaseisund
5,1.

Otseselt ja kaudselt mõjutatud maavaldused

Teave otseselt mõjutatud maavaldustes võõrandatavate maatükkide kohta
valmistatakse ette projekti arenguetapis KMH aruande visandamise käigus ning seda
tuleb käsitleda informatiivsena. Siiski on kogutud võrdlusteavet Rail Balticu
eraldusvööndis asuvate hoonete kohta, mis tuleb asjakohase alternatiivi eelistamise
korral lammutada. Kõik alternatiivid mõjutavad kokku 38 hoonet.
Kaudselt mõjutab Rail Baltic piirangutega kinnisvaraobjekte, mida ületab lõigus
Skulte-Salacgrīva 110 kV jõuülekandeliin ning mida mõjutavad nii nende
kaitsevööndid kui ka veoalajaamu ümbritsevad kaitsevööndid.

5,2.

Kavandatava tegevuse asukoha ja ümbruskonna õhukvaliteet

Kavandatava tegevuse asukoha ja selle ümbruskonna õhusaastatuse andmeid
analüüsiti tahkete osakeste PM10 ja PM2,5 suhtes, kuna elektrirongiliiklus põhjustab
pidurite ja rataste loomuliku kulumise ning tahkete osakeste korduva hõljumise tõttu
vähesel määral nende osakeste heidet. Hindamisel tuvastati, et kavandatava
tegevuse asukoha ja selle ümbruskonna õhusaaste (osakesed PM10 ja PM2,5)
väljaspool Riiat ja piiri peal on inimeste tervise kaitsmiseks kehtestatud õhukvaliteedi
piirnormidest oluliselt väiksem (vt joonis 6).
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Joonis 6. Praegune õhusaaste osakestega PM101

5.3. Kavandatava tegevuse asukoha ja ümbruskonna praeguse
mürataseme hindamine
Rail Balticu eraldusvööndi praeguse mürataseme iseloomustamiseks määrati KMH
aruande väljatöötamisel kindlaks müraallikate ja nende müraemissioonide
põhitüübid. Peamised müraallikad kavandatava tegevuse ümbruskonnas on riigi
põhi-, piirkondlikud ja kohalikud maanteed, tänavad, olemasolevad raudteed, Riia
lennujaam ja tööstuslikud müraallikad. Võttes arvesse taustasaastetaset, tuvastati,
et suuremate müraallikate, nagu riigi põhimaanteede ja raudteede ümbruses, samuti
Riias, on juba praegu registreeritud suhteliselt kõrge mürasaastetase.

5.4.

Hüdrogeoloogiliste tingimuste hindamine

Rail Baltic ületab kolme jõe – Gauja, Daugava ja Lielupe – valgalasid. Kõik
alternatiivid ületavad kuut suurt jõge (Salaca, Gauja, Daugava, Iecava, Mūsa ja
Mēmele). Hüdrogeoloogiliste tingimuste kontekstis on keerulised ületuskohad
suurimad jõed Daugava ja Gauja, eriti Daugava Riia hüdroelektrijaama veekogu
lõigus, kus ületuskohad oleksid väga pikad.
Intensiivse põllumajandustegevuse aladel, nt Iecava jõe ja Läti piiri vahele jäävas
Zemgale piirkonnas, on maaparandussüsteemid paremas tehnilises seisukorras kui Rail
Balticu ülejäänud lõikudes, kus maaparandussüsteemid on läbipääsmatuks muutunud,
suures osas umbekasvanud või kus asub rohkelt kopratamme, ning kus veevoolamine
on seetõttu takistatud.

1

http://www.emep.int/mscw/index_mscw.html
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Rail Balticu eraldusvööndite ja ümbruskonna alasid, kuhu on paigaldatud
maaparandussüsteemid, ning vooluveekogude üleujutusalasid näeb veebisaidil
https://elle.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=589d9282f1c44b66b1ce67
826d56a570.

5.5.

Geoloogiliste tingimuste hindamine

Rail Balticu põhjaosa kvaternaarsed setted koosnevad peamiselt Läti seeria
liustikulistest setetest ja liustikujärvesetetest, samas kui Sēja, Inčukalnsi ja Ropaži
piirkondades on kvaternaarsed setted mitmekesisemad ning koosnevad rabade
turbaladestustest, jõeorgude uhtelistest setetest, eoolsetest liivadüünidest ja Balti
jääpaisjärve maapinnast, kus on valdavalt liivsavi ja saviliiv. Kvaternaarse settekihi
kogupaksus selles lõigus jääb vahemikku 10 kuni 30 meetrit.
Rail Balticu keskmise lõigu suurema osa puhul on liustikujärvelise liiva all
kvaternaarkihi peal Läti seeria liustikumoreeni liivsavi ja saviliiv. Läti seeria liustikuline
liivsavi ja saviliiv on maapinnalt nähtavad ainult Riia hüdroelektrijaama veekogu
kallastel. Kvaternaarse settekihi paksus selles lõigus jääb vahemikku 5 kuni 45 meetrit.
Kvaternaarsete setete koostis Rail Balticu lõunaosas sarnaneb eespool nimetatule,
erinedes vaid selle poolest, et kvaternaarse settekihi paksus Iecava ümbruskonnas ei
ületa 15 meetrit. Läti-Leedu piiril ulatub see 25 meetrini.
Põhjaosas paiknevad kvaternaarieelsed setted koosnevad peamiselt aleuroliidi ja
savilisanditega liivakivist. Selles lõigus on pärast Gauja jõe ületamist kvaternaarieelse
settekihi pinnal näha Amata seeria liivakive ja Pļaviņu seeria dolomiiti. Riia lõigus
koosneb kvaternaarieelne settekiht peamiselt dolomiitmerglist, dolomiidist ja
kipsilisandiga savist. Kvaternaarieelsed kaljud Rail Balticu lõunaosas koosnevad
peamiselt dolomiitmerglist, aleuroliidist, savist ja liivakivist.

5.6.

Tehnilis-geoloogiliste tingimuste hindamine

Tehnilis-geoloogiliste tingimuste kontekstis pöörati KMH raames erilist tähelepanu
soostunud aladele ja rabadele, kus leiti turvast ja orgaaniliste lisanditega mulda, ning
jõgede üleujutusaladele, kus võib esineda kehva kandevõimega mullast pinnast.
Kogu Rail Balticu marsruudil on leitud mõningaid kohalikke isoleeritud alasid.

5.7.

Nüüdisaegsed geoloogilised protsessid

Rail Balticu marsruudile jäävad mõned isoleeritud kohad, kus on toimunud või
võimalikud nüüdisaegsed geoloogilised protsessid – karstiprotsessid, maalihked ja
varingud jõekallastel ning muud moodustumisprotsessid. Maalihked ja varingud
võivad toimuda järgmiste jõgede kallastel – Salaca (lõik A2), Vitrupe (lõik B2),
Kurliņupe org (lõik A3), Misa (lõigud A6 ja B6), Iecava (lõik A7), Mūsa (lõigud A8 ja
B8), Mēmele (lõigud A8 ja B8), Ceraukste (lõik A8).
Karstiprotsessid on võimalikud järgnevates kohtades:
 lõigus A4 Saurieši, Saulkalne ja Salaspilsi ümbruskonnas;
 lõigus A6, mis ületab Baldone piirkonda ja on tuntud karstiprotsesside
poolest.
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Need protsessid pole väga intensiivsed – 1 km2 kohta moodustub 20–100 aasta
jooksul üks neeluauk. Baldone piirkonnas on karstiprotsesside aktiivsus veelgi
väiksem, kuna 15–20 meetri paksuse kvaternaarse saviliiv- ja liivsavimoreenikihi all
on Daugava seeria dolomiit, mitte Salaspilsi seeria kipsilisandiga kaljud. Daugava
seeria dolomiidid lahustuvad raskemini ja on karstimoodustiste tekkele
vastupidavamad. Seetõttu on karstimoodustiste tekke võimalus Rail Balticu
marsruudil väike.
Lõik A8 ületab Bauska piirkonda, kus Skaistkalne ümbruskonnas on tekkinud
aktiivsed nüüdisaegsed karstiprotsessid. See territoorium ei mõjuta Rail Balticu
marsruuti. Samuti tuleb märkida, et Leedus ületab Rail Balticu liin Põhja-Leedu
karstiala. Projekti raames korraldati täiendavaid geoloogilisi uuringuid, mis kinnitasid
varasemate uuringute käigus tuvastatud geoloogilist koostist. Peale selle pole leitud
mingeid märke ammulõppenud karstiprotsessist ega praegustest aktiivsetest karstija üleujutusprotsessidest, mis näitab, et see territoorium sobib geoloogiliste
tingimuste ja nüüdisaegsete geoloogiliste protsesside tekke väikse võimaluse poolest
raudteeliini rajamiseks. Samuti pole raudteeliini kasutamine seotud mingite
lisariskidega, mida võiksid põhjustada ebasoodsad geoloogilised tingimused või
nüüdisaegsete geoloogiliste protsesside teke.

5.8.

Joogiveeallikate iseloomustus

Aladel, mida Rail Baltic ületab, alates Liepupe vallast Salacgrīva piirkonnas (lõigud A3
ja B3) kuni Bauska piirkonnani (lõigud A8 ja B8) kasutatakse joogivee saamiseks
valdavalt Gauja ladet. Marsruudi põhjaosas (lõigud A1, A2, B2 ja alternatiivina C5)
kasutatakse joogivee saamiseks valdavalt Arukila ja Burtnieki lademeid.
Rail Balticu eraldusvööndist 100 m raadiuses asuvad järgmised puurkaevud (joogivee
lademed):
 Saurieši, aadress: Stopiņi piirkond, Saurieši küla, Lielkazāri;
 Mazā Matīsa iela (Rīga), aadress: Riia, Mazā Matīsa 2;
 Šķirotava (Riga), aadress: Riia, Krustpilsi 63;
 Šampētera iela (Rga), aadress: Riia, Šampētera 1.
Rail Balticu ehituspiirkond Lätis asub madala ja keskmise saasteriskiga
põhjaveealadel.

5.9.

Pinnase ja põhjavee kvaliteedi iseloomustus

Kavandatav tegevus ületab peamiselt mitteelualasid, välja arvatud Riia lõigu puhul,
kus mõnes kohas võib esineda varasematest aegadest pärit mulla- ja
põhjaveesaastet. Need kohad on järgmised:
 vedurimootorite täitejaam riikliku aktsiaseltsi Latvijas Dzelzceļš (Riia)
vagunipargis. Lõik A5 ületab seda või liigub selle lähedalt mööda;
 Inčukalnsi piirkonnas asuv põhjapoolne happetõrvatiik. Seda ületab lõik A4.
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5.10. Külgnevate alade, eriti lähedalasuvate ja läbitavate looduskaitsealade
looduslik väärtus, kaitsealused liigid ja asualad, mikrokaitsealad
Rail Balticu raudteetaristuliin ületab kolme erikaitseala, selle läheduses või veidi
kaugemal asub veel 20 erikaitseala (vt joonis 7). Ületatakse järgmisi erikaitsealasid:
Põhja-Vidzeme biosfääri kaitseala, Salacas ieleja looduspark / Salaca jõe org ja
Vitrupes ieleja kaitseala / Vitrupe jõe org. Salacas ieleja looduspark ja Vitrupes ieleja
kaitseala on kas üleeuroopalise tähtsusega erikaitsealad või Natura 2000 alad.
Lõik A2 ületab looduskaitsevööndit Salacas ieleja looduspargis / Salaca jõe orus ning
reguleeritud elukorraldusega vööndit Vitrupes ieleja kaitsealal / Vitrupe jõe orus.
Lõik B2 ületab neutraalvööndit Salacas ieleja looduspargis / Salaca jõe orus ja liigub
mööda Vitrupes ieleja kaitseala / Vitrupe jõe orgu. Alternatiiv C5 ületab Vitrupes
ieleja kaitsealas / Vitrupe jõe orus reguleeritud elukorraldusega vööndit.
Kuna kavandatav tegevus ületab või liigub pikkades lõikudes mööda metsaalasid, on
peamised kaitstud metsaelupaigad Rail Balticu koridoris järgmised: 91E0* –
lammimetsad; 9080* – Fennoskandia soostunud ja soo-lehtmetsad; 9020* –
Fennoskandia hemoboreaalsed looduslikud vanad laialehised salumetsad; 9010* –
läänetaiga jne; samuti rohumaa elupaigad: 6270* – Fennoskandia madalike
liigirikkad arurohumaad; 6410 – sinihelmikaniidud karbonaatsel või turvastunud
mullal või savikatel mudasetetel; 6210 – poollooduslikud kuivad rohumaad jne.
Kavandatava tegevuse alal varieerub elupaikade kvaliteet suurepärasest kehvani.
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Joonis 7. Loodusväärtused Rail Balticu marsruudi ümbruskonnas
Teave mikrokaitsealade kohta, mis asuvad kavandatava tegevuse lähiümbruses, on
kujutatud joonisel 8.
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Joonis 8. Mikrokaitsealade asukoht
Marsruudi põhjaosas Vitrupe ja Salaca jõe orgudes asuvad suured lindude
rännukoridorid. Lõik B3 möödub Dzelves – Kroņa purvsi looduskaitsealast / DzelvesKroņa rabast. Ehkki raudtee ei liigu otse üle kaitsevööndi, võib see takistada
loomadel rabasse pääsemist soojal aastaajal, mil mõned neist (näiteks põdrad)
kasutavad raba toidu leidmiseks ja puhkamiseks.
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Metsloomade liikumiskoridoridele tekitatava mõju vähendamiseks on väga oluline
rajada suurte kiskjate (hundid, ilvesed ja karud) jaoks ülekäigukohad. Nende
asustusala on tihedam peamiselt Läti metsades, kuid Rail Balticu koridor ületab neid
piirkondi mitmes kohas.
Kuna Rail Baltic liigub üle kogu Läti põhjast lõunasse, läbides metsaalasid ja
rohumaid, on selle ümbruskonnas leitud peaaegu kõiki linnuliike, sealhulgas neid,
mis on Lätis võetud kaitse alla. Kavandatava tegevuse alal on üsna sageli leitud
enamikke Lätis erilise kaitse all olevaid linnuliike, kelle ökoloogilised ja bioloogilised
vajadused on täidetud just kõnealustes elupaikades (näiteks valge toonekurg Ciconia
ciconia, rukkirääk Crex crex, sookurg Grus grus, punaselg-õgija Lanius collurio, väikekärbsenäpp Ficedula parva). Erilise kaitse all olevate linnuliikide arvu ega
asustustihedust ei ole kavandatava tegevuse alal ega selle ümbruses tuvastatud.
Kavandatava tegevuse ümbruskonnas Rail Balticu põhjaosas on leitud mitu metsise
mängupaika.

5.11. Maastikuline tähtsus
Maastikulise tähtsuse poolest kõige väärtuslikumaid alasid ületavad lõigud A2 ja B2
ning alternatiiv C5. Need lõigud ületavad Salaca ja Vitrupe jõgede orge, mis
liigitatakse Läti maastikukaardil ainulaadseteks maastikeks. Mitut Lätis ainulaadseks
kuulutatud maastikutüüpi ületatakse ka Inčukalnsi, Ropaži ja Salaspilsi piirkonnas.
Keskmine lõik ületab peamiselt linnamaastikke. Lõunapoolne lõik ületab valdavalt
tüüpilisi tasandikke.

5.12. Pärandi tähtsus
Põhjapoolses lõigus tuleb esile tõsta järgmisi paiku:
 mitmed lõigu B2 lähedal asuvad pärandväärtusega kohad. Lõik B2 poolitab
Salacgrīvas ja Vecsalacas ajaloolise piirkonna;
 lõigu A3 lähedal paikneb riikliku tähtsusega arheoloogiline mälestis,
Tiniņkalnsi iidne kalmistu, mille kaitsevööndit uuritav koridor ületab;
 lõigus B3 on pärandi mõistes kõige olulisem Lielupe ümbrus, kus Rail Balticu
lähikonnas asub mitu riikliku tähtsusega arheoloogiamälestist;
 alternatiiv C4 ületab riikliku tähtsusega arheoloogiamälestise, Tiniņkalnsi iidse
kalmistu kaitseala serva;
 alternatiiv C1 ületab riikliku tähtsusega arheoloogiamälestise, Stārastu
maalinna kaitsevööndi serva;
 lõik A4 ületab Iņķi iidse kalmistu idaosa Murjāņi iidsete kalmistute rühmas ja
mõjutab Moundi / Mūku maalinna kaitsevööndit.
Riia lõigus võib Mazā Jugla jõe ja lõigu A4 ühenduskoha vahel olla iidseid kalmistuid.
Daugava jõe paremkaldal ületab lõik A5 Riia vanalinna ja selle kaitsevööndeid.
Daugava ületuskohal ületab Rail Baltic Riia vanalinna kaitsevööndit, kus on väga
oluline kaitsta Riia ajaloolist linnapilti. Daugava jõe vasakkaldal Torņakalnsi
äärelinnas ja olemasoleva raudteeliini lähedal asub mitu riigi kaitse all olevat
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pärandväärtusega kultuurimälestist. Torņakalns on oluline linnaosa tüüpiliste
ajalooliste hoonete, tänavavõrgu, parkide, aedadega jne.
Lõunaosa lõigud:
 lõik A6 ületab riikliku tähtsusega arheoloogiamälestise, Sakaiņi maalinna
läänejalamit, mõjutades võimalikku asulakohta, kaitserajatisi ja muid
maalinna taristuga seotud arvatava pärandväärtusega objekte (iidsed
viljapõllud, teed jne);
 lõik B6 ei ületa riikliku tähtsusega arheoloogiamälestise, Sakaiņi maalinna
kaitsevööndit, kuid möödub selle lähedalt;
 lõik B8 ületab kahe riikliku tähtsusega arheoloogiamälestise – Ragaucku asula
ja Mound Ķīķerkalnsi keskaegsete kalmistute – kaitsevööndeid.

6.

Mõju ehitamise ja kasutamise etappides

6.1.

Mõju ehitamise etappides

Rail Balticu ehitamise käigus on ette nähtud, et iga 10 km järel ehitatakse
põhimaanteede lähedale ligikaudu 2 hektari suurusele alale keskus, kus asub
asjakohane taristu (töötajate eluruumid, ehitusmasinate parkimise ja
ehitusmaterjalide hoidmise ala). Keskused ehitatakse kohtadesse, kus ei ole vaja puid
maha võtta ega teha muid suuri ettevalmistustöid.
Ehitamise etapis võivad esineda tõsised häired, mis võib jagada järgmistesse
rühmadesse (vt tabelit 1):
 auto- ja jalgrattaliiklust puudutavad piirangud;
 jalakäijaid ja reisijaid puudutavad piirangud;
 rongiliiklust ja transporti puudutavad piirangud;
 elektrikatkestused;
 gaasitarne katkestused;
 vee- ja soojavarustuse katkestused;
 sideteenuste ja internetikasutuse piirangud.
Ehitustööd mõjutavad asulapiirkondi ja suuri alasid väljaspool asulaid. Seega
tekitavad need tõsiseid häireid eelkõige Riias, Riia kesklinnas ja Pārdaugavas. Häired
on aga lühiajalised. Asjakohase plaanimise ja ehituse organiseerimisega saab
ehitustöid teatud määral vähendada, aga mitte ära jätta. Enne ehitustööde
alustamist peavad hankija, töövõtjad ja kõnealune piirkond elanikke, autojuhte ning
teisi sihtgruppe teavitama, et need saaksid oma tavalist teekonda varakult muuta.
Tabel 1. Peamised häired ja nende tõsidus kavandatud ehitustegevuse ajal
Tüüp
Olemasolevate
raudteeliinide
kasutamise häired

Häirete kirjeldus ja tõsidus
Häired mõjutavad järgmisi raudteeliine:
 Riia–Zemitāni–Skulte, Riia–Lugaži–riigipiir, Riia
rongijaam – Krustpils, Jelgava–Krustpils, Riia–
Jelgava, kus võib esineda ajutisi häireid ja
piiranguid kahetasandilise ületuskoha ehitamise
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Olemasolevate
maanteede kasutamise
häired

Muude taristuobjektide
ja kommunaalettevõtete
kasutamisel esinevad
häired

ajal. Häired seisnevad peamiselt rongidele
kiiruspiirangute kehtestamises, mõnel juhul võib
rongiliikluses ehituse tõttu esineda pikemaid
katkestusi. Peamised häired on plaanitud Šķirotava
pargi (sortimisjaama) ületuskoha ehitamise ajal,
raudteetammi viimise ajal teisele tasandile Gogoļa–
Krasta tänavate lõigul, samamoodi Torņakalnsi
tunneli ehitamise ajal, mil rongiliiklus tuleb teatud
liinidel ehitustööde tõttu pikemaks ajaks peatada.
Sarnaseid häireid esineb tõenäoliselt
olemasolevate raudteeradade rekonstrueerimise
ajal Stakelesi/Daugavpilsi tänavate piirkonnas ja
vagunipargi lähedal. Tuleb märkida, et nendes
lõikudes ei plaanita rongiliiklust täielikult
katkestada.
Olemasolevate maanteede kasutamise häired võib
jagada kaheks:
 kahetasandiliste ületuskohtade ehitamise ajal
esinevad häired;
 häired ümbersõiduteedel suurema liiklusvoo tõttu
ja suurem liiklusvoog ehitustööde tõttu.
Kõik teeületuskohad, sh A-, P- ja V-kategooriaga
põhimaaanteed, maanteed ja juurdepääsuteed, on
plaanitud kahetasandiliste ületuskohtadena, kus
raudtee läheb üle tee või vastupidi. Potentsiaalsed
trandpordi- ja jalakäijate liikumise piirangud on pigem
lühiajalised ning ebaolulised. Need kehtivad peamiselt
sillaehitiste ehitamise ajal ja kestavad ligikaudu 2–
6 kuud.
Ehitustööde ajaks ehitatakse ajutised ümbersõidud või
tegeletakse liikluse ümberkorraldamisega projekti
organiseerimise käigus ja selles lepitakse eelnevalt
asjakohaste ametivõimudega kokku.
Rail Balticu ehituse ajal rekonstrueeritakse mõned
jõuülekandeliinide lõigud ja paigutatakse ümber
kohtadesse, kus need ristuvad raudteeliiniga.
Elektrikatkestuse ajad ja kestused lepitakse kokku ning
planeeritakse koos aktsiaseltsidega JSC
Augstspriegumu tīkls ja JSC Sadales tīkls.
Rail Balticu ehituse ajal rekonstrueeritakse mõned
gaasitrassi lõigud ja kasutusseadmed ning paigutatakse
ümber kohtadesse, kus need ristuvad raudteeliiniga.
Gaasitarne katkestused ja kestused planeeritakse ning
lepitakse kokku aktsiaseltsiga JSC Latvijas Gāze.
Ristuvate vee-, kanalisatsiooni- ja küttetorude
ümberpaigutamisel ning rekonstrueerimise ajal võivad
esineda vee- ja küttehäired või lühiajalised
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katkestused. Tööprojektide väljatöötamise ajal
valmistatakse ette ja lepitakse asjakohaste
ametivõimudega kokku tehnilistes joonistes, et lõppkasutajaid võimalikult vähe häirida.
Sarnased piirangud on võimalikud ka ajal, mil elektri-,
madalpinge- ja sidekaableid paigutatakse ümber
kohtadesse, kus Rail Baltic nendega ristub.
Tööprojektide väljatöötamise ajal valmistatakse ette ja
lepitakse asjakohaste ametivõimudega kokku
tehnilistes joonistes, et lõpp-kasutajaid võimalikult
vähe häirida.
Maaparandussüsteemide Selleks, et tagada maaparandussüsteemide kasutatavus
kasutamise häired
raudteeliini ehituse ajal, võib ehitada püsivaid rajatisi või
kasutada ajutisi lahendusi. Ehitustööde organiseerimise
seisukohalt tuvastatakse kõige teostatavam lahendus
juba ehituse projekteerimise käigus.
Püsivate rajatiste all mõeldakse raudteeliinide ehitamise
alguses ehitatavaid rajatisi – näiteks ehitatakse pinnavee
äravoolusüsteemi ja põhjaveetaseme vähendamise
süsteemide ehitamiseks või ümberjuhtimiseks kohe
vajalikud raudteekraavid või paigutatakse olemasolev
äravoolusüsteem ümber. Püsivad rajatised töötavad nii
ehituse ajal kui ka pärast selle lõpetamist.
Ajutised lahendused on lühiajalisete ehitustööde ajaks
sobivad lahendused, mis juhivad pinnavee ära või
vähendavad põhjaveetaset ainult konkreetsel
ehituspaigal – näiteks pumbatakse põhja- või pinnavesi
ära või paigaldatakse raudteetammidele ajutised
truubid, mis hiljem lammutatakse.
Ülaltoodud tegevuste tegemata jätmine mõjub
olemasolevate maaparandussüsteemide toimimisele
kahjulikult. Raudteeradade piirkonda jäävaid
maaparandussüsteeme kahjustavad nii ehitustööde
ajal tehtavad kaevamistööd kui ka raskeveokite
liikumine. Maaparandussüsteemide kahjustamise
tagajärjel niisutatakse ümbritsevad piirkonnad üle,
samuti on ehitustöid põhja- ja pinnavee kõrge taseme
korral tunduvalt keerulisem teha.

6.2.

Mõju hüdrogeoloogilisele režiimile ja kuivendustingimustele

Arvestades nii seda, et olemasolevate maaparandus- ja äravoolusüsteemide
ümberpaigutamine ja -ehitamine kuulub avalikuks kasutamiseks määratud
raudteetaristu Rail Baltic ületuskohtade või madalate alade ehitusprojektide hulka,
kui ka seda, et ehitamisel järgitakse kvaliteedinõudeid, ei tohiks ehitustööd
ümbritsevate piirkondade hüdrogeoloogilist režiimi ega kuivendustingimusi
kahjustada.
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Riia hüdroelektrijaama veekogu on lõigu A4 ületuskohas võrdlemisi lai ja sügav,
mistõttu ei muutu Daugava jõe praeguse, loomuliku võimaliku voolu (arvudes
mõõdetav) kiirus ega veetase. Seega ei mõjuta kavandatav tegevus hüdrogeoloogilist
režiimi. Kevadel sulab jõgede jää Riia hüdroelektrijaama veekogus ega liigu sealt
edasi. Seega ei avalda sillapostid veekogu jäärežiimile kahjulikku mõju.
Rail Balticu lõigu A5 Daugava jõe ületuskoht on planeeritud olemasoleva raudteesilla
kõrvale. Kui uue silla postid paigutatakse jõevoolu suhtes samasse kohta, kus
paiknevad praeguse silla postid, ei ole hüdrogeoloogilisele režiimile ega jäärežiimile
avaldatavat kahjulikku mõju karta.

6.3.

Tunneli ehituse lahenduste mõju

Torņakalnsi tunnel ehitatakse nii, et tunneli kandvad küljed toetuvad devoni ajastu
kivimitele, aga tunneli põhiosa ehitatakse kvaternaari setetele. Seega jäävad devoni
ajastu kivimid peaaegu puutumata ning tunnel ei mõjuta Daugava, Salaspilsi ega
Pļaviņasi jõe ülem-devoni-aegset veehorisonti.
Ehitusprojekti väljatöötamise ajal uuritakse üksikasjalikult põhjavee loomulikku
voogu kvaternaari setetes, tuvastamaks, millistes kohtades saab tunneli küljed otse
devoni ajastu kivimitele toetada, et mitte takistada põhjavee voolu ja ennetada soo
tekkimist ümbritsevates piirkondades pärast ehituse lõppu. Kui tunnelimarsruudi
põhjaliku uurimise käigus avastatakse, et põhjavee loomulikku voolu kvaternaari
setetes võidakse takistada, toetatakse tunneli kandvad küljed devoni kivimitele,
kasutades selleks suure diameetriga poste, mille ümber saab põhjavesi vabalt
voolata.

6.4. Daugava jõe ja ületatavate vooluveekogude kvaliteedile, kalafaunale
ja vee ökosüsteemile avaldatav mõju
Vooluveekogusid, kalafaunat ja vee ökosüsteemi mõjutatakse kõige rohkem
eeldatavasti ehitamisetapis, eriti puudutab see suuri jõgesid, kuhu paigaldatakse
sildade tugipostid.
Jões tehtavad kaevetööd võivad märkimisväärselt mõjutada kalade rännet kudemise
ajal, kuna sildade tugipostide paigaldamiseks jõesängi asetatavad lisarajatised teevad
jõe ajutiselt kitsamaks ja muudavad ehituspaigas voolukiirust. Ehituse ajal suureneb
müratase, vesi muutub häguseks ja selle kvaliteet halveneb. Need tegurid mõjutavad
kalade käitumist ja lisastress võib mõjutada kudemist.
Sildade tugipostid paigaldatakse järgmistele jõgedele: Salaca, Svētupe, Lielā Jugla,
Mēmele ja Mūsa. Kalafaunad on nendes jõgedes väga erinevad. Salaca, Svētupe,
Gauja ja Lielā Jugla on lõhe, meriforelli, jõesilmu ja vimma olulised kudemiskohad.
See tähendab, et need jõed on kalaliikide rände ja kudemise jaoks tähtsad nii sügisel
kui ka kevadel. Nendel jõgedel tuleb kaevetöid piirata 1. septembrist kuni 20. juunini.
Kui töid ei saa ehitustehnoloogiate või muude põhjuste tõttu piirata, tuleb
kudemisperioodi ajal teha tööd ainult päeval, et kalad saaksid tööala öösel läbida.
Talvel tuleb töid piirata selleks, et vähendada jõe hägustamist, samuti võivad tööd
kudemispaikades mõjutada lõhelaste marja arengut.
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Mūsa ja Mēmele jõgedes tuleb töid kudevate liikide kaitseks piirata kevadel alates 1.
aprillist kuni 20. juunini.
Silla rajamiseks tehtavate ehitustööde käigus tekivad lisasetted jõkke, samuti
ümbritsevatele aladele, kus need hävitavad või kahjustavad taimestikku.
Settimisprotsessid mõjutavad elupaikade kvaliteeti ja pindala. Setete tõttu muutuvad
jõe sügavaimad kohad madalamaks ning kaladele kudemiseks olulised kivid ja kruus
blokeeritakse. Tööd jõesängis hävitavad zoobentose ja vähendavad ajutiselt jõesängi
kalanduse loomuliku tootlikkust. See mõju on lühiajaline ja tootlikkus taastub 3–5
aasta jooksul pärast ehitustööde lõppu.
Silla kasutamine ei mõjuta kalade rännet, sest see ei ole ületamatu takistus.

6.5. Nüüdisaegsete geoloogiliste protsesside muutuste tõenäosus ja
tähtsus
Rail Balticu eraldusvööndit ümbritsevate piirkondade üleniisutamise oht on väike
järgmistel põhjustel:
 rööbaste muldkeha ehitatakse 1–1,5 m kõrgusele raudteetammile, et
olemasolevaid maaparandussüsteeme mitte mõjutada, või jäetakse piisavalt
ruumi, et rööbaste muldkeha alla truubid paigaldada;
 kavandatud tegevuse teostamise ajal säilitakse asjakohaste truupide
paigaldamisega olemasolevad äravoolu- ja maaparandussüsteemid;
 kummalegi poole rööbaste muldkeha kaevatakse Rail Balticu eraldusvööndis
kuivenduskraavid.
Keskkonnamõju hindamise käigus tuvastati jõed, kus võib ehitusetapis või raudtee
kasutamise ajal esineda sissevajumist ja tekkida maalihe või mille kaldad võivad
paljastuda. Jõgede ja jõeorgude ületamise tehniliste lahenduste väljatöötamisel
arvestati neid tingimusi, nii on mitme jõekalda puhul plaanitud tugevdada neid
alasid, kus sildade tugipostid ehitatakse kallastele, samuti tugevdatakse ületuskohas
nõlvasid. See vähendab nüüdisaegsete geoloogiliste protsesside tõenäosust ja kalda
sissevajumise või maalihete ohtu, lisaks hoitakse nii ära kalda paljastumine.
Nüüdisaegsete geoloogiliste protsesside põhjustatud karstimoodustiste teke on
tõenäoline Saurieši, Salkalne ja Salaspilsi lähedal lõigu A4 ületuskohas ja Baldone
lähedal lõigus A6. Rail Balticu ehitus ja kasutamine lõikudel A4 ja A6 ei ole seotud
põhjaveetaseme vähenemisega ega muude töödega, mis võivad mõjutada põhjavee
voolusuunda, aidates omakorda kaasa kipsikihi väljauhtumisele või karstiprotsesside
tekkele.
Lõigud A8 ja B8 ületavad Bauska piirkonda, kus Skaistkalne ümbruskonnas on
tekkinud aktiivsed nüüdisaegsed karstiprotsessid. See piirkond ei mõjuta Rail Balticu
marsruuti ega tekita seega lisaohtusid ei ehitamise etapis ega kasutamise ajal.
Leedus liigub Rail Baltic üle Põhja-Leedu karstiala. Kavandatud ehitus ega raudtee
kasutamine ei ole Lätis seotud põhjaveetaseme vähenemisega ega voolumuutustega,
mis võivad mõjutada põhjavee hüdrogeoloogilisi tingimusi Läti ja Leedu piirialal.
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6.6.

Maardla kaevandamispiirkonnale avaldatav mõju

Rail Balticu lõik A4 ületab Salaspilsi piirkonnas Saulkalne kipsimaardlat, kus saab kipsi
kaevandada ainult mõnes väikeses ja kaitse alla mittekuuluvas piirkonnas. Kuna Rail
Balticu projekti raames paigutatakse gaasitrassid ja aktsiaseltsi JSC Latvijas Gāze
taristu ümber, et raudteeliini ja segaveoterminali ehitamiseks ruumi teha, on
aktsiaselts Knauf Ltd ja transpordiministeerium juba mitu aastat otsinud lahendust
kipsi kaevandamiseks Saulkalne maardlas.
Praegu on juba sõlmitud põhileping transpordiministeeriumi ja aktsiaseltsi Knauf Ltd
vahel seoses koostöölahendustega, mida täpsustatakse pärast projekti lõpetamist ja
aktsiaseltsi Knauf Ltd algatatud projekti „Kipsi kaevandamine ja kivipuisteks
sobimatute kohtade tuvastamine Saulkalne maardlas Salaspilsi piirkonnas“
keskkonnamõju hindamise lõpetamist. Koostöölahendused on kooskõlas ajakavaga,
mis on lisatud Euroopa Komisjoniga sõlmitud toetuslepingule. Peale selle kaalutakse
transpordiministeeriumi projekti „Rail Balticu Läti raudteeliini intermodaalse
kaubaveo logistikakeskuse äriplaani ja tehniliste lahenduste koostamine“ tulemusi,
mis töötati välja partnerluse „AECOM Rail Baltica Latvia Terminal Joint Venture“
raames.

6.7. Vastastikune mõju Rail Balticu ja 330 kV jõuülekandeliini ühise
koridori tõttu
85 km lõigul Limbaži, Sēja, Ropaži, Inčukalnsi, Stopiņi ja Salaspilsi piirkondades (vt
joonis 9, jõuülekandeliini kaardistamine) plaanitakse rajada Rail Balticu ja Eesti-Läti
kolmanda jõuülekandevõrgu ühendenergiasüsteem, st uus 330 kV jõuülekandeliin.
Selle algataja on aktsiaselt JSC Latvijas Elektriskie tīkli. Mõlema objekti ühise koridori
läbilõige ja taristuobjektide kaitsevööndid on esitatud joonisel 10.

36

Euroopa standardrööpmelise avalikuks kasutamiseks määratud raudteetaristu Rail Baltic liini
ehitamise keskkonnamõju hindamise kokkuvõte piiriüleste mõjude kontekstis

Joonis 9. Rail Balticu ja 330 kV jõuülekandeliini asukoht
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Joonis 10. Rail Balticu eraldusvööndi ja 330 kV jõuülekandeliini ühise koridori
läbilõige
Mõlema taristuobjekti (Rail Balticu ja 330 kV jõuülekandeliini) ehitamisega ühisesse
koridori saavutatakse järgmised eelised:
• kaks lineaarset taristuobjekti paigutatakse ühte koridori ja nende
kaitsevööndid kattuvad teatud määral;
• läbitavad piirkonnad ei ole lahutatud ega killustatud, eriti metsades, kus iga
taristuobjekti jaoks oleks vaja teha eraldi koridor ja selle jaoks puid maha
võtta. Loodusväärtusi mõjutatakse üldjuhul vähem ja keskkonnamõju piirdub
väiksema piirkonnaga;
• otseselt mõjutatavate kinnisvaraobjektide ja elanike arv on väiksem,
võrreldes sellega, kui projekte teostataks eri kohtades;
• tagatud on Rail Balticu tarbeks plaanitud kahe keskmise võimsusega alajaama
elektrivõimsus (Skulte ja Salacgrīva lähedal).
Samas kehtivad paljud piirangud, näiteks on vaja kasutamise ajal tagada projektide
kooskõlastatus ja ühtlustatus, samuti on projekti elluviimise mõju asukohale suurem,
kui see oleks ainult ühe taristuobjekti ehitamisel. Peamised piiravad tegurid on
seotud asjaoluga, et projekte võrreldes kehtivad raudteele rangemad
projekteerimisstandardid ja tingimused (nt miinimumraadiused, kurvid, vahemaad
jne) kui jõuülekandeliinile, sest postide asukohta ja kõrgust on teatud asjaoludele või
tingimustele lihtsam kohandada.
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6.8.

Õhukvaliteedile avaldatav mõju

Saasteainete leviku arvutused näitavad, et ehitamine ei mõjuta õhukvaliteeti
märkimisväärselt (kumbki arvutatud saasteainekontsentratsioonidest ei olnud üle
30% vastavast õhukvaliteedi piirmäärast). Osakese PM10 ja osakese PM2,5 suur
kontsentratsioon tekib arvutuste kohaselt ehitusplatsi ja lõpphoiustamiskoha
lähedal, põhjustatuna mahtlasti kasutamisest, kuid eeldatavasti mõjutavad sõidukid
raudtee ehitamiskoha läheduses õhukvaliteeti rohkem.
KMH programmi nõuete kohaselt ja arvestades elanike muresid pärast esialgset
avalikku arutelu vaadati läbi teised bibliograafilised allikad (teadusväljaanded,
projektid). Nende järgi olenevad kulumisproduktide ja õhku sattunud osakeste
heitekoefitsiendid mitmest tegurist: rongi kiirus ja kiirendus, liini kaardumus,
pidurdamismeetod (mehhaaniline või regeneratiivne), ketaspiduri, raudtee, rataste
ja kontaktliini materjal, rongi raskus ja pikkus2.
Arvutuste kohaselt ei suurenda osakeste PM10 ja PM2,5 heide plaanitud raudteeliini
kasutamise ajal saastetaset märkimisväärselt. Osakese PM10 päevase
kontsentratsiooni maksimumväärtus võis 36. päeval 20 meetri kaugusel
raudteeliinist ulatuda kuni 0,23 μg/m3, samas kui 50 meetri kaugusel raudteeliini
telgjoonelt ulatus osakese PM10 päevane maksimumväärtus 0,12 μg/m3. Osakese
PM10 päevase kontsentratsiooni kaardistamine ja mõõtmiskaugused on toodud
joonisel 11, kus saasteaine kontsentratsioon on näidatud 5-meetriste sammude
haaval. Jooniselt 11 on näha, et kontsentratsioon väheneb raudteeliini telgjoonelt
eemale liikudes kiiresti ja 50 meetri kaugusel on kontsentratsioon 5 korda väiksem
kui raudteeliini kõrval.
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2

http://www.transphorm.eu/Portals/51/Documents/Deliverables/New%20Deliverables/D1.2.6_EFwe
ar_rail_rev1b.pdf
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Joonis 11. Osakese PM10 päevase kontsentratsiooni haripunkt 36. päeval,
mõõdetuna raudteeliini telgjoonelt eri kaugustel
Kuna saasteaine kontsentratsiooni arvatav suurenemine (info pärit allikast) 20 m
kaugusel raudteeliini telgjoonest moodustab alla 1% õhukvaliteedi piirmäärast,
peetakse selliseid muudatusi ebaoluliseks isegi Riias, kus on kõige kõrgem
saastefoon.

6.9.

Müra mõju hinnang

Müra mõju hindamiseks raudtee ehitamise ja kasutamise ajal tuvastati kavandatud
tegevuse iga lõigu peamised müraallikad.
Raudtee ehitamise ajal võivad kavandatud tegevuse piirkonnas ja selle ümber valju
müra põhjustada ehitusmasinad ja materjalide transportimine. Projekti praeguses
olekus pole raudteeliini ehitamiseks kasutatavate ehitusmasinate ja sõidukite arv
teada, seetõttu põhinevad arvutused Rail Balticu raudtee kindla lõigu jaoks vajalike
ehitusmasinate prognoositaval arvul ning kogemusel, mis on saadud teiste sarnaste
objektide töökorraldusmeetodite põhjal.
Praegu pole põhjust arvata, et Rail Balticu raudtee ehitustööde ajal ületataks
mürataset, mis on määratud ministrite kabineti 7. jaanuari 2014. aasta müranäitaja
Lpäev määrusega nr 16 „Müra hindamise ja kontrollimise toimingud”. Tuleb siiski
märkida, et kavandatud raudteeliini läheduses elavad inimesed peavad ehitustööde
ajal päeval arvestama lühiajaliste mürahäiretega.
Rail Balticu raudteeliini ehitamise ajal põhjustavad ehitusmaterjale vedavad sõidukid
suurt mürasaastet. Praegu pole teada ei materjalide transportimise täpsed
marsruudid ega ka kõnealustel teedel transporditavate materjalide kogused,
mistõttu ei saa vastavate sõidukite põhjustavat müra prognoosida.
Raudtee kasutamise ajal tekkiva mürasaastetaseme ja selle mõju hindamiseks
koostati kavandatud müra kohta arvutusmudel. Arvutuste tulemuse põhjal määrati
kindlaks, et peamise, Eestist Leedu piirini ulatuva raudteeliini avatud aladel, kus
maastik ja hooned mõjutavad mürajaotust vähe, on öösel 45 dB (A) ületav müratase
mõõdetav Rail Balticu raudteeliini eraldusvööndist 800–900 m kaugusel. Müratase,
mis ületab õhtul 50 dB (A), on mõõdetav eraldusvööndist 600–700 m kaugusel ja
müratase, mis ületab päeval 55 dB (A), on mõõdetav eraldusvööndist 300–400 m
kaugusel.
Riia lõigu avatud aladel linnast Upeslejas Riia lennujaamani on müratase, mis ületab
öösel 45 dB (A) ja õhtul 50 dB (A), mõõdetav eraldusvööndist kuni 200 m kaugusel
ning müratase, mis ületab 55 dB (A), kuni 100 m kaugusel.
Riia lõigu avatud aladel Riia lennujaamast linnani Baldone on müratase, mis ületab
öösel 45 dB (A) ja õhtul 50 dB (A), mõõdetav eraldusvööndist kuni 300 m kaugusel ja
müratase, mis ületab päeval 55 dB (A), kuni 160 m kaugusel.
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Arvutustulemuste hindamisel jõuti järelduseni, et kavandatud raudteeliini
kasutamine põhjustab suurt mürasaastet ning et sellest saab maapiirkondades, kus
muud suured müraallikad puuduvad, peamine mürasaaste allikas. Kõige rohkem
põhjustatakse mürasaastet öösel, seetõttu analüüsiti müra mõju hindamise ja
võimalike müravähendusmeetmete tuvastamise kõrval ka seda, kui kõrge on
plaanitav öine müratase.
Müravähendusmeetmed, mis sobivad raudteetranspordi tekitatava mürasaaste
vähendamiseks, saab jagada kolme rühma:
 müra tekkekohas võetavad meetmed;
 müra levimiskoridoris võetavad meetmed;
 müra vastuvõtmiskohas võetavad meetmed.
Prognoositakse, et kavandatud raudteeliini kasutamine suurendab üldist mürataset,
eriti kohtades, kus praegu puuduvad suured müraallikad. Pärast tõhusate
müravähendusmeetmete rakendamist elamurajoonides ei suurene sealne
mürasaaste siiski olulisel määral. Kõige suuremad muudatused mõjutavad piirkondi,
kus tavapärased müravähendusmeetmed ei taga vastavust mürataseme nõuetele.
Sellistes piirkondades tuleks otsustada, kas raudtee eraldusvööndiga külgnevaid
elamurajoone tuleks säilitada samasugustena või tuleks tehnilise kujundamise
rakendamise etappides planeerida tõhusamate meetmete rakendamist.

6.10. Vibratsiooni ja selle mõju hinnang
Lätis puuduvad seadused ja regulatsioonid, mis sätestaksid vibratsiooni piirväärtusi.
Praeguses KMH-s vastavad vibratsiooni kõikumised Saksa standardi DIN 4150 osale
33.
Vibratsioonide jaotust hinnati nii ehitamise etapis, võttes arvesse ehitustöödeks
kasutatavaid masinaid, kui ka kasutamise etapis, võttes arvesse rongide tüüpi ja
sõidukiirust.

3

DIN 4150 Erschütterungen im Bauwesen on Saksa standard, mis kirjeldab objektidele avaldatavat
seismilist mõju. Erinevat tüüpi vibratsiooniallikatest ja erinevat tüüpi hoonetest tulenevate seismiliste
vibratsioonide hindamiseks rakendatakse standardi „Einwirkung auf bauliche Anlagen (DIN 4150, Teil
3)” osa 3. Seda standardit kasutatakse üle terve Euroopa.
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Tabel 2. Vibratsiooniallika maksimaalsete vibratsioonide kiiruse vähenemine
piirväärtuseni, mis on määratud standardiga DIN 4150.
Rajatiste
kategooriad
standardi DIN 4150
järgi
1. kategooria
(tootmishooned, 40
mm/s)
2. kategooria
(eluhooned ja muud
sarnased hooned,
15 mm/s)
3. kategooria
(tundlikud hooned
ja objektid, 8 mm/s)

Kaugus järgmisest:
rammimistööde
asukoht

vibrorullid

suur
pneumaatiline
buldooser
vasar

3.0 m

~0.9 m

~0.4 m

~0.2 m

6.8 m

~2.1 m

~0.9 m

~0.4 m

12.0 m

~3.8 m

~1.6 m

~0.7 m

Vibratsioonide hindamiseks tehti mõõtmised olemasolevate raudteeliinide
läheduses, kuid kuna Rail Baltic on uus raudteeliin, millel hakkavad sõitma Euroopa
nõuetele vastavad elektrirongid, on see konservatiivne hinnang.
Rail Balticu raudtee jaoks kavandatud rongidele iseloomulike tunnusjoonte põhjal
(rongi tüüp, sõidukiirus, teljekoormus jne) arvutati välja vibratsiooni levimise vöönd,
et määrata kindlaks, millisel kaugusel välimisest rööpast summutatakse rongiliikluse
põhjustatud vibratsioonid standardiga DIN 4150 sätestatud piirväärtusteni.
Tabel 3. Prognoositavad kaugused Rail Balticu raudtee välimisest rööpast kohani,
kus vibratsiooni tase vastab standardi DIN 4150 piirväärtusele
Vibratsiooniallika
kirjeldus

Elektrireisirongid
raudtee peamistel
lõikudel
Elektrireisirongid
Riia lõikudel
Kaubarongid
raudtee peamistel
lõikudel
Kaubarongid lõigul
Baldone–Lidosta

1. kategooria
(tootmishooned,
40 mm/s)

2. kategooria
(eluhooned ja
muud sarnased
hooned, 15
mm/s)

3. kategooria
(tundlikud
hooned ja
objektid, 8
mm/s)

2m

8m

20 m

<1m

2m

5m

<1m

1,8 m

5m

<1m

<1m

1,8 m
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Hinnangust vibratsiooni mõju kohta radioaktiivsete jäätmete lõpphoiustamiskohale
„Radons”, mida loetakse 3. kategooria objektiks (tundlikud hooned ja objektid), saab
järeldada järgmist:
 maapinna vibratsioonid, mida põhjustab kiirrong, summutatakse tasemele,
mis ei ohusta rööbastest 20 m kaugusel asuvaid tundlikke hooneid ega
objekte;
 maapinna vibratsioonid, mida põhjustab kiirrong Riia lõigul, summutatakse
tasemele, mis ei ohusta rööbastest 5 m kaugusel asuvaid tundlikke hooneid
ega objekte;
 maapinna vibratsioonid, mida põhjustab kaubarong, summutatakse
tasemele, mis ei ohusta rööbastest 5 m kaugusel asuvaid tundlikke hooneid
ega objekte.

6.11. Elektromagnetvälja taseme muutused ja nende tähtsus
Lätis puuduvad sarnaselt teistele ELi liikmesriikidele (kuigi liikmesriikides täidavad
seda lünka tihti kohalike ning piirkondlike omavalitsuste tingimused ja suunised)
õigusaktid, mis sätestaksid elektromagnetväljadega kokkupuute piiranguid.
Rail Balticu raudtee ja selleks vajaliku energiavarustuse taristu ehitamine tähendab
muudatusi elektri- ja magnetväljas, et jõuülekandeliini vahetusse lähedusse saaks
ehitada raudteeliini, veoalajaamade, kontaktliini ja toiteallika. Ehitamise ajal, kui
raudteeliin pole veel energiaga varustatud, muudatused peaaegu puuduvad. Rail
Balticu kasutamisega seoses elektrivälja tugevus uue liini vahetus läheduses siiski
suureneb, kuna kõrgepinge hakkab olema ka kohtades, kus see varem puudus.
Elanikud ei pääse kohtadesse, kus elektrivälja tugevus ületab 1 kV, välja arvatud
ooteplatvormidele, sest Rail Balticu raudteeliin on terves pikkuses ääristatud
piirdeaiaga.
Magnetvälja maksimaalne magnetiline induktsioon 1 m kõrgusel rööbaste kohal on
prognoositavalt 11,5 µT (inimeste tervise kaitseks soovitatav piirväärtus on 100 µT).
Rail Balticu raudteeliini eraldusvööndi magnetiline induktsioon langeb liinist 5 meetri
kaugusel 10 µT-ni, 10 meetri kaugusel on see langenud juba 5 µT-ni. Piirdeaiast 20 m
kaugusel jääb magnetiline induktsioon alla 1 µT ja 25 m kaugusel alla 0,4 µT.
Isegi kui satutaks teisele poole piirdeaeda, on magnetvälja prognoositud tugevus 1 m
kõrgusel üle kümne korra madalam kui on määratletud soovitusega 1999/519/EL.

6.12. Bioloogilisele mitmekesisusele ja erikaitsealadele avaldatav mõju ning
selle tõsidus
Läbitavaid alasid mõjutavad otseselt nii raudtee ehitamine kui ka kasutamine.
Ehitamine muudab liikide elupaikasid suurel määral või hävitab need sootuks. Kuna
raudteeliin raskendab rännet, isoleerib see erinevate liikide populatsioone.
Barjääriefekti saab vähendada sobivate liikumiskoridoride ehitamisega.
Kavandatava tegevuse mõju elupaikadele saab kokku võtta järgmiselt:
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kõige suuremat mõju avaldatakse prognoosi kohaselt lõikudele, mis ületavad
Läti põhja- ja keskosi kuni Riia hüdroelektrijaama kallasteni, kuna need lõigud
läbivad peamiselt metsaalasid;
metsades põhjustatakse barjääriefekt ning Rail Balticu eraldusvöönditega
külgnevates piirkondades võib oodata mikrokliima (pikne, tuule mõju,
tuulerežiimi) muutusi;
pärast Riia hüdroelektrijaama veekogu ületamist mõjutab raudteeliini
keskmine osa oluliselt vähemal hulgal metsaalasid ja elupaikasid, seega on
selle lõigu mõju oluliselt väiksem kui põhjapoolsetel lõikudel;
raudteeliini ehitamine ELi kaitstud rohumaade elupaikadesse hävitab need
pöördumatult; elupaikade osaline hävitamine või osadeks jaotamine viib
elupaikade killustumiseni ja seega halvendab nende kvaliteeti;
ELi kaitstud rohumaade elupaikasid ohustab ka barjääriefekt, kuna
raudteetammi tõttu on juurdepääs rohumaadele piiratud ning kui rohumaade
haldajad liiguvad kaugemale, ohustab rohumaade kvaliteeti ja olemasolu
vähene haldus;
elupaikasid 6410 Sinihelmikaniidud lubjarikkal või turvastunud mullal või
savikatel mudasetetel, mis asuvad korrapäraselt läbikuivaval pinnasel, võivad
ohustada muutused hüdrogeoloogilises režiimis, kuna sellised elupaigad
vajavad spetsiifilisi tingimusi – hooajaliselt suurenev põhjavee tase;
ehitamise ajal avaldatav mõju on võrdselt suur terve raudteeliini pikkuses,
välja arvatud läbi Riia mineval lõigul ja ühendusel Riia lennujaamast Rail
Balticuni Baldone piirkonnas, kuna see marsruut ületab valdavalt asulaid,
kahjustatud alasid, tootmispiirkondi või põllumajanduseks sobivaid piirkondi;
kõige suuremat mõju avaldatakse prognoosi kohaselt ehitamise ajal, kui selle
alale jääv elupaik hävitatakse raudteeliini eraldusvööndi püsiraja loomise ja
ehitamise ajal osaliselt või täielikult; osa mõjust saab vähendada või
ennetada sobivate meetmetega, mida kirjeldatakse selles peatükis;
Rail Balticu eraldusvöönd ja seotud taristu piirkonnad mõjutavad ELi
erikaitsealasid kokku 123 hektari ulatuses;
juhtudel, mil Rail Balticu eraldusvöönd ja seotud taristu piirkonnad ületavad
metsaelupaiga mingit osa, esineb oht, et see avaldab kahjulikku mõju
ülejäänud elupaigale, vähendades seega kõnealuse elupaiga võimalikku
ökoloogilist väärtust;
kasutamise etapis avaldatav mõju on prognoositavalt kaduvväike või olematu
juhul, kui kavatsetud tegevuse piirkonnas võetakse hüdrogeoloogilise režiimi
säilitamiseks planeeritud meetmeid ja kui ehitatud taristut (truupe,
ristkülikukujulisi sildu jne) hooldatakse õigesti;
kasutamise etapis on mõju prognoositavalt suurem õnnetuste või
päästetööde korral ning õnnetuste tagajärgede kõrvaldamise ajal.

Kuna Rail Baltic ületab suuri metsaalasid ja eraldab mõned metsalõigud üksteisest,
mõjutab barjääriefekt suurte loomade liikumiskoridore. Võib juhtuda, et eraldatud
metsalõigud pole suurte loomade elupaigaks piisavalt suured, see avaldab aga
kahjulikku mõju ka teistele metsloomadele.
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Erinevalt olemasolevast teede- ja raudteevõrgustikust ümbritsetakse Rail Balticu
raudteeliini eraldusvöönd vähemalt 1,8 meetri kõrguse piirdeaiaga. Mõnes kohas,
nagu metsaaladel, võib aia kõrgus ulatuda 2,2 kuni 2,6 meetrini, et suured loomad ei
saaks sellest üle hüpata ega rööbastele pääsemisega ohustada raudteeliiklust.
Mõjuvähendusmeetmete võtmata jätmisel metsloomade populatsioonid
isoleeritakse ning need hakkavad mõnel pool järk-järgult kaduma. Mõju
vähendamiseks ja metsloomadel Rail Balticu koridori ületamise võimaldamiseks
kavandatakse erinevaid meetmeid, nagu jõeorgusid ületavad sillad, mille all on
piisavalt ruumi, ja spetsiaalsed liikumiskoridorid.
Kavandatud tegevuse mõju linnufaunale avaldub prognoositavalt juba hetkest, mil
metsaaladele rajatakse püsirada, mõju jätkub nii ehitamise kui ka kasutamise
etappides. Samal ajal tuleb linnufaunale avaldatava mõju hindamisel arvesse võtta
asjaolu, et metsaaladel, tavapärastes lindude elupaikades ja kohtades, kus elavad
kaitsealused liigid, kuid mis pole ametlikult looduskaitsealad, tehakse raietöid,
metsaparandustöid ja ehitatakse metsateid, mis põhjustavad põlismetsade
killustumist ja hävimist, mis omakorda vähendab suurel määral nende metsade
tähtsust lindudele (vähemalt lühiajaliselt) ja eriti kindlatele linnuliikidele. Seetõttu on
visandatud linnufaunale avaldatav võimaliku mõju ulatus, võttes arvesse praegust
olukorda, mis võib küll pärast ehitustööde alustamist muutuda. Mõnel juhul ei
avalda faunale negatiivset mõju mitte Rail Balticu ehitamine, vaid muud metsas
korraldatavad äritegevused.
Kavandatava tegevuse elluviimise korral on kõige tõsisemad järgmised tagajärjed:
 linnuliikide elupaikade pöördumatu hävinemine (raietööde põhjustatavat
hävinemist peetakse pikema ajaperioodi jooksul taastuvaks) ja elupaikade
killustumine (Rail Balticuga seoses enamasti metsade killustumine);
 lindude kokkupõrge rongide ja raudteetaristuga (kontaktliin, jõuülekandeliini
kaablid, mürabarjäärid, piirdeaed);
 müra.

6.13. Ümbritsevale maastikule avaldatav mõju ja selle tõsidus
Raudtee ületuskohtades ja neid ümbritsevas alas maastik muutub, sest sinna
paigaldatakse uued olulised maamärgid.
Kavandatud tegevuse rakendamine mõjutab ka ümbritsevat maastikku (maastiku
struktuuri), kuna lineaarse taristu ehitamisest saadud kogemus Lätis ja välismaal
näitab, et rajatakse uued kivimurrud ning raudteeliini lähedusse ehitatakse erinevad
taristu objektid ja elemendid. Selle tulemusena muutub maastiku struktuur
killustunuks. Raudteeliini olemasolu mõjutab sealsete elamupiirkondade rahvastikus
toimuvaid muutusi, kuigi need protsessid on tänapäeval võrdlemisi ebaühtlased.
Kohtades, kus raudtee läheb läbi metsa- ja põllumajandusmaade, loob see tulevikus
nende kahe maakasutustüübi vahele selge piiri. Selle tulemusena muutub
maastikustruktuuri piirialade olemus. Põllumajandusmaadest eraldatud väikesed
osad kas metsastuvad looduslikul teel või metsastatakse. Tuleb siiski märkida, et juba
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praegu ei kasutata paljudes kohtades selliseid põllumajandusmaid põllumajanduseks
ja need on rohkemal või vähemal määral kinnikasvanud.
Kui jõuülekandeliin ehitatakse Rail Balticu eraldusvööndi kõrvale, muudab see
raudteeliini nähtavamaks. Samuti on maastikustruktuuridele avaldatav mõju suurem,
kuna laiem taristukoridor suurendab maastiku killustatust. Sarnane nähtus avaldub
lõikudel, kus raudteeliini ja tee asetamisega üksteise kõrvale luuakse ühine
transpordikoridor.

7.

Piiriülene mõju

Võttes arvesse projekti ulatust, avaldab Rail Balticu taristuliini ehitamine ja
kasutamine piiriülest mõju kas otseselt, kaudselt, lühiajaliselt või püsivalt. Rail Balticu
Leedu lõigu piiriülest mõju peetakse peamiselt kaudseks mõjuks Leedu ja Eesti
territooriumile, sest Rail Balticu Läti lõiku vaadeldakse piiriülese mõju küsimuses
tervikuna ja see moodustab kogu projektist ainult osa. Seega mõjutab see kaudselt
naaberriigi keskkonda, kuid ei avalda otsest piiriülest mõju, välja arvatud paaris
aspektis, mida on kirjeldatud tabelis 4.
Tabel 4. Rail Balticu Läti lõigu mõju piiriüleste mõjude kontekstis
Mõju
Piiriülese mõju hinnang
Ehitamisega seotud Piiriülese mõju seisukohast avaldatakse prognoosi kohaselt
mõjud
lühiajalist kaudset mõju, mis seisneb müra, õhusaaste ja
vibratsioonide levimises ning mida põhjustavad Rail Balticu
projekti täielikuks rakendamiseks vajalikud ehitustööd Lätis
ja Eestis.
Olemasolevas teevõrgustikus kehtestatavad liikluspiirangud
avaldavad olemasoleva teevõrgustiku piires kaudset
piiriülest mõju.
Müra, õhusaaste ja vibratsiooni levikuga seotud otsene
lühiajaline piiriülene mõju on kaduvväike, kuna kaugemal
levik väheneb ja mõjutab ainult Leedu territooriumi otsest
piiriala.
Bauska piirkonnas Mūsa jõe lähedal ületab Rail Balticu
raudteeliin gaasitrassi Riia–Panevezyz (nimiläbimõõt 700
mm). Gaasitrassi ümberpaigutamine ületuskohas avaldab
kaudset piiriülest mõju, kuna ehitustööde ajaks gaasi
edastamine peatatakse. Gaasi edastamine võib olla peatatud
3 kuni 30 päevaks ja ehitustöid planeeritakse ajale, mis
mõjutab gaasitarbijaid vähem, s.t aastaajale, mil kütte
kasutamine pole vajalik.
Kalafaunale
Ehitamise ajal avaldatakse prognoosi kohaselt Mūsa jõe
avaldatav mõju
kalavarudele otsest lühiajalist piiriülest mõju.
Raudteeliini kasutamine ei avalda kalafaunale piiriülest
mõju.
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Veekogudele
avaldatav mõju

Nüüdisaegsete
geoloogiliste
protsesside tekke
võimaluse mõju

Joodavale
põhjaveevarule ja
selle kvaliteedile
avaldatav mõju

Alade killustumine
ja barjääriefekt
Õhukvaliteedile
avaldatav mõju
Müra levik

Ehitamise ajal avaldatakse prognoosi kohaselt Mūsa ja
Blusupīte jõgedele otsest lühiajalist piiriülest mõju.
Rail Balticu kasutamine avaldab piirialade veekogudele
piiriülest mõju. Tõsine piiriülene kahjulik mõju võib avalduda
õnnetuse korral, mille tagajärjel lekib vee ökosüsteemi
ohustavaid kemikaale või muid ohtlikke kemikaale.
Rail Balticu raudteeliinide puhul on peamised ja kõige
tähtsamad eeltingimused raudteeliini ohutu kasutamise
tagamiseks järgmised:
 tehniline varustus (signaalimis-, side- ja
liiklusohutuse süsteemid);
 rööbaste kujundus ja joondus;
 kaasaegne veerem, mis vastab ohutusnõuetele;
 siseriiklike ja rahvusvaheliste standardite järgimine
raudteesüsteemi elementide kujundamisel
on peamised ja kõige tähtsamad eeltingimused raudteeliini
ohutu kasutamise tagamisel.
Rail Balticu raudteeliini kasutamise alguses või ohtlike
keemiliste ainete või toodete transportimise planeerimisel
peab taristu juht raudteeõiguse põhjal hindama
raudteetranspordisüsteemi põhjustatavat riski.
Prognoosi kohaselt on oodata kaudset mõju, mida
põhjustavad Rail Balticu projekti täielikuks teostamiseks
vajalikud ehitustööd Lätis ja Eestis.
Kavandatud tegevus ei avalda otsest piiriülest mõju
geoloogiliste protsesside tekke võimalusele ei ehitamise ega
kasutamise etapis, kuna tegevus ei põhjustaks põhjavee
taseme ega vooluhulkade muutusi, mis võiksid aidata kaasa
nüüdisaegsete geoloogiliste protsesside kujunemisele.
Prognoosi kohaselt on oodata kaudset mõju, mida
põhjustavad Rail Balticu projekti täielikuks teostamiseks
vajalikud ehitustööd Lätis ja Eestis.
Kavandatud tegevus ei avalda otsest piiriülest mõju
joodavale põhjaveevarule või selle kvaliteedile ei ehitamise
ega kasutamise etapis, kuna tegevus ei põhjustaks põhjavee
taseme ega vooluhulkade muutusi, mis võiksid omakorda
mõjutada põhjaveevarusid ja vee kvaliteeti.
Prognoosi kohaselt on oodata kaudset mõju, mida
põhjustavad Rail Balticu projekti täielikuks teostamiseks
vajalikud ehitustööd Lätis ja Eestis.
Prognoosi kohaselt on oodata kaudset mõju, mida
põhjustavad Rail Balticu projekti täielikuks teostamiseks
vajalikud ehitustööd Lätis ja Eestis.
Prognoosi kohaselt on oodata kaudset mõju, mida
põhjustavad Rail Balticu projekti täielikuks teostamiseks
vajalikud ehitustööd Lätis ja Eestis.
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Vibratsiooni levik

Muudatused
elektromagnetvälja
tasemes
Bioloogilisele
mitmekesisusele
avaldatav mõju
Maastikule
avaldatav mõju
Pärandväärtustele
avaldatav mõju

8.

Prognoosi kohaselt on oodata kaudset mõju, mida
põhjustavad Rail Balticu projekti täielikuks teostamiseks
vajalikud ehitustööd Lätis ja Eestis.
Prognoosi kohaselt on oodata kaudset mõju, mida
põhjustavad Rail Balticu projekti täielikuks teostamiseks
vajalikud ehitustööd Lätis ja Eestis.
Prognoosi kohaselt on oodata kaudset mõju, mida
põhjustavad Rail Balticu projekti täielikuks teostamiseks
vajalikud ehitustööd Lätis ja Eestis.
Prognoosi kohaselt on oodata kaudset mõju, mida
põhjustavad Rail Balticu projekti täielikuks teostamiseks
vajalikud ehitustööd Lätis ja Eestis.
Prognoosi kohaselt on oodata kaudset mõju, mida
põhjustavad Rail Balticu projekti täielikuks teostamiseks
vajalikud ehitustööd Lätis ja Eestis.

Eelistatud Rail Balticu trassialternatiivi põhjendus

KMH uuringu tulemused näitavad, et kõik alternatiivid on teostatavad, välja arvatud
alternatiivi A lõigu A2 teatud osa, mis ületab Vitrupes ieleja / Vitrupe jõe oru
kaitseala. Lõigu A2 ületuskoht kahjustab tõsiselt Vitrupes ieleja / Vitrupe jõe oru
kaitseala ning seda on võimalik ehitada ainult siis, kui lõik B2 või alternatiiv C5
määratletakse ministrite kabineti 19. aprilli 2011. aasta määruse nr 300 „Toimingud,
kuidas hinnatakse mõju üleeuroopalise tähtsusega erikaitsealadele (Natura 2000)”
alusel ebasobivaks ning kui kavandatud tegevus toetab olulisi avalikke huvisid (kaasa
arvatud sotsiaalseid huvisid või majandushuvisid), rahvatervise kaitse, avaliku
julgeoleku ja keskkonnakaitse huvisid.
Võttes arvesse KMH aruandes loetletud kriteeriume ja iga alternatiivi eeliseid ning
puudusi, soovitatakse projekti edasiseks arendamiseks kasutada järgmist Rail Balticu
marsruuti (vt joonist 12).
1. Lõiku A1, mis ületab Eesti-Läti piiri.
2. Lõiku B2-1, järgmistel põhjustel:
Lõik A2-1
 Ületab peamiselt metsaalasid, seega
mõjutab metsadele tüüpilisi
elupaikasid ja hävitab need
eraldusvööndis pöördumatult.
 Mõjutab linnufaunat.
 Mõjutab Salacas ieleja / Salaca jõe
oru loodusparki rohkem kui lõik B21.
 Kohalike toetus on väga väike.
 Nii kohaliku ootejaama arendamise
kui ka jaamalähedase äritegevuse

Lõik B2-1
 Ületab põllumaid rohkem kui lõik
A2-1, seega mõjutab vähem
metsloomade liikumiskoridore.
 Võrreldes lõiguga A2-1 mõjutab
linnufaunat vähem.
 Võrreldes lõiguga A2-1 mõjutab
Salacas ieleja / Salaca jõe oru
loodusparki vähem.
 Poolitab ajaloolise piirkonna
Salacgrīvas ja Vecsalacas, mõjutades
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arendamise võimalused tulevikus on
piiratud, kuna jaam asub
Salacgrīvast võrdlemisi kaugel.




seega piirkonna traditsioonilist
pärandkeskkonda.
Olemas omavalitsuse ja kohalike
toetus.
Võimaldab tulevikus arendada nii
reisijate kohalikku ootejaama kui ka
selle lähedal olevate alade
äritegevust, kuna jaam asub
Salacgrīva lähedal.

3. Alternatiivi C5 lõikude C5-1 ja C5-3 kombinatsiooni järgnevatel põhjustel:
Lõik A2-2
 Mõjutab linnufaunat.
 Ületab metsaalasid ja
avaldab kaitsealadele
võrdlemisi suurt
mõju.
 Avaldab tõsist
kahjulikku mõju
ületuspaikade juures
asuvatele
elupaikadele ja
Vitrupes ieleja /
Vitrupe jõe oru
kaitsealale üldiselt,
selle ökoloogilistele
funktsioonidele,
terviklusele, arengule
ja kaitsele.
 Kohalike toetus on
väga väike.

Lõik B2-2
 Mõjutab linnufaunat.
 Ületab metsa- ja
põllualasid ning
avaldab kaitsealadele
võrdlemisi väikest
mõju.
 Avaldab väga vähe
mõju Vitrupes ieleja /
Vitrupe jõe oru
kaitsealale, selle
ökoloogilistele
funktsioonidele,
terviklusele, arengule
ning kaitsele.
 Kohalike toetus on
väga väike.
 Poolitab väärtuslikud
põllumaad ja
võrdlemisi tihedalt
paiknevad üksikud
talukohad Svētciemsi
läheduses teel
A1/E67, avaldades
seega võrdlemisi
suurt mõju.
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Alternatiiv C5
 Mõjutab linnufaunat.
 Ületab sagedalt
külastatavaid
metsaalasid,
kaitsealadele
avaldatav mõju on
peaaegu olematu.
 Tänu peatükis 5.3
loetletud võetavatele
meetmetele selleks,
et vähendada
Vitrupes ieleja /
Vitrupe jõe oru
kaitsealale,
avaldatavat mõju, ei
prognoosita olulist
mõju Vitrupes ieleja /
Vitrupe jõe oru
kaitsealale, selle
ökoloogilistele
funktsioonidele,
terviklusele, arengule
ega kaitsele.
 Olemas on
omavalitsuse ja
kohalike toetus.
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Joonis 12. Rail Balticu soovitatav marsruut vastavalt KHM uuringule
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4. Alternatiivi C4 ja lõiku A3-2 järgmistel põhjustel:
Lõik A3-1

Lõik B3-1












Kaduvväike mõju
linnufaunale.
Otsene mõju
kaitsealadele, kui
hüdroloogilist režiimi
muudetakse.
Lõigu lähedal asub
Tiniņkalnsi iidne
kalmistu.
Kohalike toetus lõigul
A3-1 on väga väike.







Mõjutab linnufaunat.
Avaldab mõju
maantee A1 Riia
(Baltezers) – Eesti piir
(Ainaži) läheduses
asuvatele tihedamalt
asustatud
asulapiirkondadele.
Trass liigub peamiselt
suurte metsaalade
läheduses. Puude
langetamisega Rail
Balticu eraldusvööndi
püsiraja loomiseks
eraldatakse üldisest
metsaalast väike osa.
Poolitab ajaloolise
piirkonna Liepupes,
avaldades seetõttu
võrdlemisi suurt mõju.
Kohalike toetus on
väga väike.

Alternatiivi C4 ja lõiku
A3-2 järgmistel
põhjustel:
 Alternatiiv C4, nagu ka
lõik A3, killustab
metsaalasid vähem ja
seetõttu mõjutab
vähem ka linnuliikide
elupaikasid.
 Mõjutab ainult teatud
kaitsealasid.
 Ei mõjuta
metsloomade
liikumiskoridore
peaaegu üldse.
 Lõigu lähedal asub
Tiniņkalnsi iidne
kalmistu.
 Olemas omavalitsuse
ja kohalike toetus.

5. Alternatiivi C1 ja lõiku B3-2 järgmistel põhjustel:
Lõik A3-3
 Liigub peamiselt mööda põhjalikult
majandatavaid metsaalasid ja
põllumaid, kuid ei avalda suurt mõju
kaitsealadele.
 Mõjutab metsloomade
liikumiskoridore vähem kui lõik B3.
 Mõjutab suuri kaitse all olevaid
piirkondi.
 Piiratud võimalused arendada
piirkondlikku ootejaama või
äritegevust.
 Avaldab suurt mõju piirkonna kõige
viljakamate põllumaade
majandamisel, kohalikule
teedevõrgustikule,

Alternatiiv C1
 Osaliselt planeeritud liikuma piki
endist raudteeliini, mistõttu on
mõju elupaikadele väiksem.
 Võimalus luua Skultes
tööstuspiirkond ja raudteejaam.
 Olemas eraettevõtjate toetus.
Lõik B3-2
 Avaldab võrdlemisi suurt mõju
metsloomade liikumiskoridoridele,
kuna see takistab metsloomadel
sisenemast Dzelves–Kroņa purvs /
Dzelve–Kroņa raba erikaitsealale.
 Mõjutab linnufaunat.
 Head võimalused arendada
tulevikus Skulte jaamade lähedal nii
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põllumajandustootjate tööle ja
üksikute talukohtade edasisele
kasutamisele.




reisijate ootejaama kui ka
äritegevust.
Olemas eraettevõtjate toetus.
Arvude poolest mõjutab looduslike
olemite omadusi vähem.

6. Lõiku A4, mis ületab Sēja, Inčukalnsi, Ropaži, Garkalne, Stopiņi, Salaspilsi ja
Ķekava piirkondade alasid.
7. Lõiku A5, mis ületab Riia, Stopiņi, Mārupe, Olaine, Ķekava ja Baldone alasid
ning ühendab Riia keskraudteejaama Riia lennujaamaga.
8. Alternatiivi C3 Mārupe piirkonnas järgmistel põhjustel:
Lõik A5-10
 Mõjutab Vētrase küla
elamurajoone.
 Mõjutab lähedalasuvaid
tootmispiirkondi.
 Insenerilahenduste poolest on
maanteed A5 (Riia möödasõit)
lihtsam ületada.
 Suurendab olulisel määral piirkonna
killustatust.

Alternatiiv C3
 Ei mõjuta Vētrase küla
elamurajoone ega nende
arenguperspektiive.
 Raudteetaristu arendatakse välja
ühises transpordikoridoris
maanteega A5 (Riia möödasõit),
alates juba maanteede A5 ja P132
(Riia–Jaunmārupe) ristumiskohast.
 Olemas eraettevõtjate toetus.
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9. Lõiku A6, järgmistel põhjustel:
Lõik A6
 Asub Radonsi radioaktiivsete
jäätmete hoidlast kaugemal kui lõik
B6.
 Suurendab läbitavate metsamaade
killustatust ja mõjutab
metsaelupaikasid; prognoositavalt
avaldab mõju linnuliikide
elupaikadele.
 Mõjutab loomade riikliku tähtsusega
biokeskust, ületades selle
puhvertsooni vähemal määral kui
lõik B6.
 Ületab Sakaiņi maalinna, riikliku
tähtsusega arheoloogiamälestise
kaitsevööndit.
 Suur võimalus arendada tulevikus
kohalikke ja piirkondlikke
transpordivõimalusi.

Lõik B6
 Piirneb radioaktiivsete jäätmete
lõpphoiustamiskoha Radons
kaitsevööndiga.
 Suurendab väikeste metsaalade
killustatust, jagades need
väiksemateks osadeks.
 Kaugemas tulevikus avaldab
metsaelupaikadele suurt mõju.
 Ületab loomade riikliku tähtsusega
biokeskust.
 Kaduvväike mõju linnufaunale.
 Ei avalda mõju Sakaiņi maalinna
kaitsevööndile.

10. Lõiku A7, mis ületab Iecava piirkonda.
11. Lõiku A8, järgmistel põhjustel:
Lõik A8
 Ei mõjuta erikaitse all olevaid
elupaikasid ega liike suurel määral.
 Ületab Skultēni metsa, avaldades
migratsioonikoridoridele suuremat
mõju. Mõju vähendamiseks on
metsa planeeritud liikumiskoridor.
 Kaduvväike mõju linnufaunale.
 Moodustab sama taristukoridori
maantee 67 tulevase lõiguga A4
Saulkalne – Bauska (Ārce).
 Olemas on omavalitsuse ja kohalike
toetus.
 Madalamad ehituskulud.
 Ühendatud Rail Balticu Leedu lõigu
alternatiiviga 1 (Dagiai).

Lõik B8
 Ei mõjuta erikaitse all olevaid
elupaikasid ega liike suurel määral.
 Ei mõjuta otseselt metsloomade
liikumiskoridore.
 Kaduvväike mõju linnufaunale.
 Killustab Bauska piirkonda rohkem
kui lõik A8.
 Omavalitsuse ja kohalike toetus on
väga väike.

53

