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1

SISSEJUHATUS
Soome on riigipiire ületava keskkonnamõju hindamise kohta sõlmitud konventsiooni
(Espoo konventsioon) liige. Konventsiooni eesmärk on edendada riikide vahelist
koostööd ja võimalusi kodanike osalemiseks, kui teatud riiki (põhjustajariik) planeeritud
projektil on tõenäoliselt piire ületav keskkonnamõju teise riigi territooriumil (sihtriik).
Käesolev dokument on kokkuvõte Finest Bay Area Development Oy poolt planeeritava
Soome ja Eesti vahelise raudteetunneliprojekti Soome KMH-programmi rahvusvahelise
teavituse, ehk Espoo konventsiooni poolt ettenähtud teavituse ja sihtriigi ametnike ja
kodanike seisukohtade kogumise jaoks. Kokkuvõttes esitatakse andmed projekti ja
selle alternatiivide kohta, kavandatud ajakava, kava millist keskkonnamõju menetluse
käigus uuritakse ning kuidas uuringud teostatakse samuti kava menetluses osalemise
ja sellest teavituse korraldamise kohta. KMH-programmis kirjeldatakse alternatiivsete
projektialade keskkonna tänapäevane seis Soome osas kuni Eesti majandusvööndi
piirini.
Finest Bay Area Development Oy kavandab Soome ja Eesti vahel kulgeva merealuse
raudteetunneli ehitamist. Projekti tulemusena väheneks riikide vaheline sõiduaeg
oluliselt.
Raudteetunneli trassialternatiivid kogu marsruudi ulatuses on esitatud joonisel 1-1.
Trassialternatiivid kulgevad Uusimaa piirkonnas, Soome territoriaalvees ja Soome
majandusvööndis ning Eesti majandusvööndis ja -territoriaalvees ning Tallinna ja
Viimsi valla territooriumil Harju maakonnas.
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Joonis1-1. Raudteetunneli trassialternatiivid nende kogupikkuses.

Projekti keskkonnamõju hindamise menetlus (KMH menetlus) viiakse Soomes ja Eestis
läbi vastavalt kummagi riigi kehtivatele õigusaktidele. Projekti rahvusvahelisest
mõõtmest tulenevalt järgitakse KMH menetluses lisaks Espoo konventsiooni ning
Soome ja Eesti vahel kahepoolselt sõlmitud lepingut piiriülese keskkonnamõju
hindamise kohta.
Soomes on KMH menetluse läbiviimise kohustus sätestatud keskkonnamõju hindamise
seaduses (252/2017, number/aasta), mille lisas 1 on loetletud tegevusvaldkonnad,
mille puhul keskkonnamõju hindamise menetlust kohaldatakse. Käesoleva projekti
KMH menetluse vajadus põhineb nimetatud tegevusvaldkondade loendi punkti 9
alapunktil d), kaugliikluse raudteede ehitamine ning alapunktil h), Soome ja Eesti
vahelised tunnelid. Sellele lisaks põhineb KMH menetluse läbiviimise nõue Soome
Vabariigi valitsuse ja Eesti Vabariigi valitsuse vahel sõlmitud kahepoolsele piiriülese
keskkonnamõju hindamist puudutaval kokkuleppel (51/2002, number/aasta) ning selle
lisas 1 toodud tegevusvaldkondade loendi punktil 7 - kiirteede, sõiduteede ja
kaugliikluse raudteede ning selliste lennuväljade ehitamine, mille põhilennuraja pikkus

Copyright © Pöyry Finland Oy

Märts 2019
6

Finest Bay Area – Raudteetunnel Soome ja Eesti vahel
PIIRIÜLESE KESKKONNAMÕJU HINDAMISE PROGRAMM

on vähemalt 2100 meetrit. Lisaks kuuluvad punkti 7 alla Soome ja Eesti vahelised
tunnelid.
Soome KMH programmis vaadeldakse kahte tehnilist lahendust, Finest Bay Area
(VE1a ja VE1b) ja FinEst Link (trassialternatiiviga VE2), mis erinevad üksteisest mh
raudteetunneli trassi, jaamade arvu ja paiknemise ning raudteetunneli tehniliste
lahenduste osas (erinevad tunneli mõõtmed ja rööpapaaride arv). Trassialternatiivide
VE1a ja VE1b puhul kulgeks raudteetunneli Soome-poolne trass Lennujaamast
Otaniemi kaudu tehissaarele Helsingi lähedusse merealale, ning trassialternatiivi VE2
puhul kulgeks trass Lennujaamast Pasila ja Helsingi kesklinna kaudu tehissaarele
Helsingi lähedusse merealale. Eesti poolel vaadeldakse nelja trassialternatiivi (VE1a,
VE1b, VE1c ja VE2), millede puhul kulgeks trass Tallinnasse paigutuvasse lõppjaama.
Pärast KMH programmi koostamise etappi algab projektis KMH aruande koostamine.
Soomes on eesmärgiks viia KMH menetlus läbi 2019. aasta jooksul. Eesti poolel
läbiviidava KMH menetlusega on kavas alustada 2019. aasta kevadel ja see toimuks
osaliselt samaaegselt Soome poolel läbiviidava KMH menetlusega.

1.1 Kokkuvõte teiste riikide seisukohast olulistest asjaoludest
Soome KMH menetluses hinnatakse Soome aladele suunatud mõjudele lisaks
projektist tulenevaid võimalikke piiriüleseid negatiivseid mõjusid Eestile ja teistele
riikidele, keda teavitatakse kavandatavast tegevusest ja kes osalevad projekti KMH
menetluses.
Piiriüleste mõjude hindamise
menetlusdokumentidele.

kohta

koostatud

kokkuvõte

lisatakse

KMH

Projektiga seotud ehitustööd toimuvad peamiselt sügaval aluskorra kivimites.
Merealadel tehakse vesiehitustöid vaid hooldusühendussaare ning rajatava tehissaare
aladel. Peale selle seondub projektiga merealadel laevaliiklus raudteetunnelite ja
hooldusühendustunnelite ning jaamade ehitamisel tekkiva kivimaterjali transportimiseks
vajalikku kasutuskohta.
Hanke tulemusel tekkivad eeldatavad piiriülesed mõjud võivad olla muuhulgas
järgmised:


Tehissaare ehitamisest tulenevad otsesed ja kaudsed mõjud, mis on seotud
süvendamise ja kivimaterjali ladestamisega (vee läbipaistvuse vähenemine,
heljumisisalduse suurenemine vees, toitainete sisalduse suurenemine);



Tehissaare kasutamisega seotud võimalikud
laevateedele, hoovustele ja jääoludele;



Tehissaare roll potentsiaalse tehiskarina ning selle
avamerealale avaldatav mitmekesisust suurendav mõju;



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



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



Võimalik ajaloolise plahvatamata lõhke- ja laskemoona eemaldamine, kui neid
uuringute käigus leitakse.

mõjud

nt

laevaliiklusele,
kaudu

võimalik

Piiriüleste võimalike keskkonnamõjude ulatus ja tähtsus varieeruvad sõltuvalt mõju
liigist ja keskkonnatingimustest. Näiteks süvendamisest tulenevat vee läbipaistvuse
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vähenemist, heljumi ja vees lahustunud toitainete levimise ulatust uuritakse vee
kvaliteedi modelleerimise abil keskkonnamõjude hindamise etapis. Arvesse võetakse
ka võimalikke ehitusaegseid piiriüleseid mõjusid (nt laevaliiklus, laevateed ning jää
olukord). Tehissaare mõju hoovustele hinnatakse modelleerimise teel. Seejuures
võrreldakse hoovuste liikumist rajatava tehissaare piirkonnas käesoleval ajal ja
hoovuste liikumisega tehissaare rajamise järgselt. Taristute ristumiskohad määratakse
täpsemalt tehnilise projekteerimise käigus ning täpsemad andmed selle kohta
esitatakse keskkonnamõju hindamise aruandes.
Projekti ehitusaegse tegevuse piiriülene kogumõju Soome poolel on eelhinnangu
põhjal suhteliselt väike ja mõju arvatakse jäävat peamiselt vesiehitusobjektide
(tehissaare ümbrus) lähiümbrusse Soome territoriaalmere piirides.
Projekti transpordile suunatud mõju ulatub Soome piiridest väljapoole Eestisse ja seda
hinnatakse KMH aruande koostamise etapis. Transporti puudutavate hinnangute puhul
modelleeritakse mõjud riigiüleste raudtee-, mere- ja lennutranspordi reisi- ja
kaubaliikluse voogude prognooside alusel. Kasutusaegseid mõjusid hinnatakse kolmel
tasandil: rahvusvahelised, riiklikud ja piirkondlikud mõjud.
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2

PROJEKTI KIRJELDUS JA HINNATAVAD ALTERNATIIVID

2.1

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

2.2
2.2.1

Projekti asukoht ja hinnatavad tegevusalternatiivid
Tervikprojekt
Raudteetunneli trassi alternatiivid kogu marsruudi ulatuses on esitatud joonisel 1-1.
Trassialternatiivid kulgevad Uusimaa piirkonnas Soome territoriaalvees ja Soome
majandusvööndis ning Eesti majandusvööndis, -territoriaalmeres ja Tallinna ning Viimsi
piirkonnas Harju maakonnas. Eesti poolele paigutuva tunnelitrassi, jaama ning
hooldusühendussaare asukoha alternatiive hinnatakse Eesti KMH menetluse raames.

2.2.2

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

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

Alternatiiv VE1b

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

Alternatiiv VE2

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

Nullvariant VE0+

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

Projekti alternatiivide Soome poolele paigutuvate raudteetunnelite trassid, jaamad ning
tehissaarte ja hooldussaarte asukohad on esitatud joonisel 2-1.
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Joonis2-1. Trassialternatiivide Soome poolele paigutuvate raudteetunnelite trassid,
jaamad ning tehissaarte ja hooldussaarte asukohad. Tehissaared on märgitud eraldi
joonisel 1-1.

Raudteetunneli pikkus Helsingi ja Tallinna vahel on ligikaudu 100 kilomeetrit. Soomes
paigutuvad vaadeldavad trassialternatiivid Helsingi, Espoo ja Vantaa linnade
piirkondadesse. Neile lisaks vaadeldakse hindamises võimaliku kaubaterminali
paigutamist Tuusula ja Nurmijärvi omavalitsuste piirile. Trassialternatiivid kulgevad
Uusimaa piirkonnas Soome territoriaalvetes ja Soome majandusvööndis ning Eesti
majandusvööndis, -territoriaalmeres ja Tallinna piirkonnas Harju maakonnas.
Käesolevas KMH menetluses vaadeldakse projekti mõjusid kuni Eesti majandusvööndi
piirini.
KMH menetluses käsitletakse lisaks järgmisi seonduvaid projekte:
−

Kaubaterminali ehitamine
raudteeühendus sinna.

Helsingi-Vantaa

lennujaama

põhjapoolele

ja

KMH menetlusest jäetakse välja järgmised tegevused, mida siiski kirjeldatakse
üldistatult hindamisaruandes:
−

raudteetrass kaubaterminalist edasi Soome raudteevõrku;
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2.2.3

−

tehissaartele tulevikus rajatav võimalik hoonestus ja ettevõtlus;

−

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

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

2.3
2.3.1

Praegune transpordivõrk
Praegune ühistranspordisüsteem
Helsingi piirkonna praegune rööbastranspordisüsteem koosneb pearaudteest (Päärata,
Tampere suund), rannaraudteest (Rantarata, Turu suund), otseraudteest (Oikorata,
Lahti suund), Vantaankoski raudteest ning seda ja põhiraudteed ühendavast Ringteest
(Kehärata) (Tikkurila–Vantaankoski) (Joonis 2-2). Raudtee haldamise eest vastutab
Transpordiamet ja ronge opereerib VR-yhtymä Oy. Reisirongiliiklus koosneb lähi- ja
kaugrongidest. Helsingi ja Espoo piirkonnas kulgeb lisaks metroo, mille lõppjaamadeks
on Helsingis Idakeskus ja Mellunmäki ning Espoos Matinkylä. Trammiliiklus on
kasutusel Helsingis südalinna ja Pasila piirkonnas. Metroo ja trammide opereerimisega
tegeleb HKL (Helsingi linna transpordiettevõte).
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Joonis 2-2. Pealinnapiirkonna ühistranspordi põhivõrk aastal 2016. Väljavõte Helsingi
piirkonna liikluse ühistranspordi strateegiast 2015 (Helsingin seudun liikenne 2014).

2.3.2

Praegune teedevõrk
Maanteetransport (kaubavedu ja inimeste liikumine) lennujaamast põhimaanteedele
toimub Lentoasemantie, Terminaalitie, Ilmakehätie, Tietotie, Junkersintie ning
Kiitoradantie kaudu. Lentoasemantie ja Tietotie suubuvad lennujaamast lõuna suunas
Tikkurilantiele. Lentoasemantielt on lõunas ühendus Kehä III-le. Junkersintielt on idas
ühendus Tuusulanväyläle. Kiitoradantielt on ühendus Kehä III-le.
Lennujaama lähim raudteeühendus on Kehärata, mis kulgeb lennujaama all tunnelis
umbes 40 meetri sügavusel. Lennujaama piirkonda jäävad peatused on Aviapolis ja
Lennujaam.
Merealale Koirasaari, Uppoluoto, Ulkomatala ja Hramtsowi madala lähipiirkonda jääb
mitmeid Soome Transpordiameti ja Helsingi Sadama hallatavaid laevateid. Koirasaari
põhjapoolel, vähemalt 500 meetri kaugusel kulgeb 10,5-meetrine Transpordiameti
hallatav laevatee (reg-nr 4193/1042/2014). Koirasaari idapoolel, vähemalt 3 km
kaugusel kulgeb 10,8-meetrine Helsingi Läänesadama laevatee (reg-nr
506/1042/2012). See lõppeb Helsingi Läänesadamas Jätkäsaari ees. Läänesadama
laevatee kulgeb ka Uppoluoto ja Ulkomatala idapoolel. Ulkomatala lõunaküljel, kõige
lähemal 500 meetri kaugusel kulgeb 9,6-meetrine Helsingi reisilaevaliikluse otsetee
(reg-nr 115/76/2000), mis on liigitatud VL1 kommertsmeresõidu 1. klassi laevateeks.
Tee liitub Helsingi Läänesadama laevateega. Ulkomatala ja Hramtsowi madala vahel
paikneb
9,6-meetrine
Transpordiameti
hallatav
laevatee
(reg-nr
LIVI/999/06.02.02/2015), mis lõppeb Läänesadamas. Hramtsowi madala idapoolel,
umbes 7 km kaugusel kulgeb 11-meetrine Transpordiameti hallatav laevatee (reg-nr
3233/1042/2011), mis lõppeb Vuosaari sadamas. Merepiirkonna laevateed projekti
mõjuala ümbruses on näidatud joonisel (Joonis 2-3).
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Joonis 2-3. Merepiirkonna laevateed ning suuremad sadamad kavandatava tegevuse
piirkonnas.

Soome lahel sõidab igal aastal suurel arvul aluseid. Hankega seoses ehitatavate
tehissaarte alternatiivsete asukohtade lähipiirkonnas paikneb regulaarliiklusega
laevateid vähemalt 500 m kaugusel. Enamus Soome lahe kommertsliiklusest järgib
liikluseraldusskeemi (Traffic Separation Scheme, TSS). Soome lahe mereliiklust
kontrollivad mereliikluskeskused Helsingis, Tallinnas ja Peterburis ühe osana Soome
lahe laevaliikluse teabesüsteemist (GOFREP). Kõik alused, mille kogumahutavus
(gross tonnage, GT) on üle 300, peavad süsteemi järgima.
AISi süsteemi (Automatic Identification System) andmeid analüüsides saab Soome
lahel toimuva laevaliikluse kohta detailsemat teavet. AISi süsteemi kasutatakse
teabevahetuseks aluste vahel ning aluste ja maismaa vahel. AISi süsteemi abil on
laevadel näha teiste laevade asukohad, maršruudid, kiirused ning kokkupõrke riskid.
Rahvusvaheline Mereorganisatsioon (IMO) otsustas, et 2004. aasta lõpuks tuleb kõik
laevad kogumahutavusega üle 300 varustada AISi süsteemi A-klassi saatjatega.
Erandiks on siinkohal vaid sõjalaevad, milledelt süsteemi kasutamist ei nõuta. AISi
süsteemi täiesti vabatahtlikud B-klassi saatjad on viimastel aastatel levinud
väiksematel laevadel (alla 300 GT). (Ramboll 2013)
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Laevaliikluse tihedust lähematel laevateedel uuritakse ning täpsemad andmed
esitatakse KMH aruandes. Juuresolevana on esitatud näitena Balticconnectori
maagaasitrassi projekti käigus 2013. aastal koostatud 2012. aasta andmetel põhinev
kaart Soome lahest (Joonis 2-4) (Ramboll 2013).
Kollase värviga tähistatud piirkonnas on madal laevade liiklustihedus, rohelisega
märgitud aladel on liiklustihedus aastas üle 1500. Jooniselt on näha, et suurem osa
laevaliiklusest järgib Soome lahele tulles ja seal lahkudes liikluseraldusskeemi.
Laevaliiklus on tihe ka Helsingi ja Tallinna vahel, kavandatud Balticonnectori
gaasijuhtme trassist idas, kuhu paigutuvad ka käesoleva projekti osana kavandatud
tehissaared.

Joonis 2-4. Laevaliikluse tiheduse joonis Soome lahel. Modelleerimine on läbi viidud
Balticconnectori maagaasitrassi KMH menetluse käigus. Joonisel on näidatud
Balticconnectori gaasijuhtme trass. Siinkohal projekti raudteetunneli trass asub u 30 km
idapool. Allikaks AISi süsteemi andmed aastast 2012. Allikas: Ramboll 2013

2.4

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

Joonis 2-5. Prognoositud tunneli- ja praamiliikluse kasutajate arvu muutus aastatel 2015–
2050 seoses raudteetunneli rajamisega. Väljavõte aruandest Finest Link Feasibility Study
(FinEst Link 2018)

FinEst Linki projekti keskkonnamõju strateegilisel hindamisel (KSH) otsustati soovitada
raudteetunnelile trassi, mis saaks alguse Helsinki-Vantaa lennujaama põhjapoolelt ja
lõppeks Eestis Ülemiste piirkonnas, kuhu lisaks olemasolevale lennujaamale on kavas
rajada aastaks 2025 ka Poolasse suunduva Rail Baltica raudteejaam. Vahejaamad
Soome poolel oleksid Pasila, Helsingi pearaudteejaam ja Uppoluoto.
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3

KMH PROGRAMMI LÄHTEKOHAD
KMH programmis vaadeldakse kavandatava raudteetunneli esialgset trassi Soomest
Eestisse ning seonduvaid võimalikke muid trassialternatiive Soomes ja Eestis. Soome
KMH programmis on esitatud raudteetunneli hinnatavad trassialternatiivid kuni Eestini,
kuid selles ei käsitleta tunneli, hooldusühenduse saare või jaama asukohaalternatiive
üksikasjalikult.
KMH programm on saadaval veebilehel:
www.ymparisto.fi/FinestBayAreaTallinnatunneliYVA
https://finestbayarea.online/about

3.1 KMH programmi struktuur
KMH programmis on esitatud:












projekti kirjeldus, sh ajakava ning tegevuse seotus teiste projektidega;
projekti projekteerimise-, ehituse- ja kasutamisega seotud tehniliste näitajate
kirjeldus;
Soomes ja Eestis läbi viidavate KMH menetluste kirjeldus, milles on arvesse
võetud Espoo konventsiooni ja riikidevahelise kahepoolse kokkuleppe nõudeid;
projekti teostamiseks vajalikud load, planeeringud ja otsused;
loodusvarade kasutamise ja keskkonnakaitsega seotud olulised kavad ja
programmid, sh riiklikud sihtprogrammid ja rahvusvahelised kohustused
lähtuvalt projekti vaatenurgast;
projekti eelhinnangu andmed ning KMH menetluses hindamise objektiks olnud
alternatiivid;
keskkonna hetkeseisundi kirjeldus;
KMH läbiviimise ja aruande koostamise etapil läbi viidava keskkonnamõju
hindamise lähtepunktid ning hinnatavate keskkonnamõjude üldine piiritlemine,
olulisus ja ulatus;
hindamismeetodid ning teave hindamise eest vastutavate ekspertide
kvalifikatsiooni kohta;
kaasamise ja osalemise kirjeldus KMH menetluse läbiviimise ajal.

3.2 KMH menetluses hinnatavad mõjud
Keskkonnamõjude all mõistetakse projekti või kavandatud tegevuse tekitatavat otsest
ja kaudset mõju Soomes ja väljaspool selle piire:
a) elanikkonnale ning inimeste tervisele, elutingimustele ja heaolule;
b) maapõuele, mullastikule, veele, õhule, kliimale, taimestikule ning
loomastikule ja looduslikule mitmekesisusele, eriti nendele liikidele ja
elupaikadele, mis on kaitstud looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku
ja taimestiku kaitse kohta antud direktiiviga 92/43/EMÜ ja loodusliku linnustiku
kaitse kohta antud Euroopa Parlamendi nõukogu direktiiviga 2009/147/EÜ;
c) ühiskondlikule struktuurile, materiaalsele varale, maastikule, linnapildile ja
kultuuripärandile;
d) loodusvarade kasutamisele ning
e) punktides a-d mainitud tegurite omavahelistele mõjudele ja seostele.
Copyright © Pöyry Finland Oy

Märts 2019
17

Finest Bay Area – Raudteetunnel Soome ja Eesti vahel
RIIGIÜLESE KESKKONNAMÕJU HINDAMISE PROGRAMM

Keskkonnamõjude hindamisel arvestatakse lisaks kasutusaegsetele mõjudele ka
ehitustööde aegseid ning kasutamise lõpetamisest tulenevaid mõjusid. Hinnatakse ka
võimalikke koosmõjusid piirkonnas käimas olevate või kavandatud muude projektidega.
Vaadeldakse ka nullvariandi (VE0+, projekti ei teostata) mõjusid.
Keskkonnamõjude hindamisel vaadeldakse nii projekti piirkonna sees avalduvaid kui ka
piirkonnast väljapoole ulatuvate tegevuste keskkonnamõjusid. Projekti piirkonnast
väljapoole ulatuv mõju on seotud näiteks ehitusaegse- ja tegevusest tuleneva
transpordiga.
Mõjude hindamisel kirjeldatakse lisaks ka seonduvaid määramatustegureid, meetmeid
kahjude vältimiseks ja leevendamiseks ning kavasid keskkonnamõjude järelevalveks ja
KMH menetlusele järgnevateks võimalikeks jätkutegevusteks. Mõlemas KMH aruandes
on eraldi osa, mis käsitleb piiriüleseid mõjusid.
Keskkonnamõjude hindamisel on kasutatakse muuhulgas järgmisi meetodeid:
−

olemasolevate andmete analüüsimine;

−

olemasolevate geotehniliste ja keskkonnauuringute tulemuste läbivaatamine;

−

tunneli trassivariantide geotehnilised uuringud (akustilis-seismilised uuringud);

−

hooldusühendussaare
ning
tehissaare
ümbruskonnas tehtavad uued väliuuringud;

−

läbirääkimised ametkondade ja teiste asjaomaste pooltega;

−

keskkonnamõjude levimise modelleerimine;

−

eksperthinnang.

alternatiivsete

asukohtade

Arendaja määrab KMH aruande hindamismeetodid, võttes arvesse riiklikele
hindamismeetoditele seatud nõudeid. KMH menetlusega seoses viiakse läbi
asjakohased mõjude hindamised Natura 2000 aladel. Aruanne mõjude hindamise
kohta lisatakse KMH aruandele.

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

vee-elupaigad: tehissaare ja hooldusühendussaare ümber 10 kilomeetrit

−

linnustik: tehissaare ja hooldusühendussaare ümber 5 kilomeetrit
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−

maastik: tehissaare ja hooldusühendussaare ümber 15 kilomeetrit

−

ühiskondlikud
kilomeetrit

−

transpordiga seotud mõjusid hinnatakse kolmel tasandil: rahvusvahelised,
riiklikud ja piirkondlikud mõjud.

ehitised:

tehissaare

ja

hooldusühendussaare

ümber

15

3.4 Mõjude olulisuse hindamine
Keskkonnamõjude ulatus ja olulisus määratakse kindlaks sõltuvalt mõjude objekti
olemusest. Mõned mõjud puudutavad üksnes lähiümbrust, kuid teised võivad mõjutada
laiemaid riigi tasandi üksusi.
Praeguses kontekstis tähendab vaatlusala iga mõjuvaldkonna suhtes määratletud ala,
mille piires kõnealust keskkonnamõju uuritakse ja hinnatakse. Eesmärk on määratleda
piisavalt suured piirkonnad, et väljaspool neid ei esineks ühtegi keskkonnamõju.
Otsesed mõjud ulatuvad raudteetunneli ja maismaal toimuva tegevuse lähipiirkonda.

3.5 Projekti käigus tehtud uuringud ja selgitused ning muud hindamistöös
kasutatavad andmed
3.5.1

Tehissaare asukoha eeluuring
Projekti alternatiividele VE1a ja VE1b vastav tehissaar paigutub Soome
territoriaalvetesse umbes 15–20 km kaugusele Helsingist ning sõltuvalt trassivariandist
kas Hramtsowi madalale või Ulkomatala madalale. Alternatiivis VE2 on tehissaare
planeeritud asukohaks Uppoluoto laid/madalik. Alternatiivile VE2 vastav tehissaare
asukoht on valitud projekti FinEst Link eskiisprojekti käigus.
Projekti KMH menetlusele eelnenud eeluuringu etapp 2018. aasta kevadel sisaldas
tehissaare optimaalse asukoha valimise protsessi seonduvalt projekti alternatiividega
VE1a ja VE1b. Alternatiivide VE1a ja VE1b puhul püüti leida madalaid, mille vee
sügavus on keskmiselt üle 10 meetri. Eeluuringus käsitleti olemasoleva materjali alusel
Kirkkonummi, Espoo ja Helsingi avamere piirkondade loodusväärtusi ning kalapüügi
seisukohast olulisi objekte. Peale selle kaardistati merelinnustikku ja merelinnustiku
seisukohast olulisi alasid.
Linnustiku puhul oli oluline tuvastada ennekõike auli, haha, krüüsli ja muude
kaitsealaselt oluliste veelinnuliikide olulised toitumiskohad (madalad) ning otsida
kirjandusest või muudest olemasolevatest materjalidest teavet populatsioonide kohta.
Linnustiku suhtes tehti 2018. aasta kevadel, suvel ja sügisel lisaks maastikukaardistusi
linnuloenduste kujul. Kalastiku puhul oli oluline selgitada olemasolevate andmete
põhjal välja avamerepiirkonna olulisemad kalade kudemis- ja toitumispiirkonnad ning
kutselise kalapüügi seisukohast peamised alad. Veealuse looduse suhtes uuriti
olemasolevatele andmetele tuginedes veealuse looduse olulisi objekte ja kooslusi.
Eeluuringu eesmärk oli püüda minimeerida projekti keskkonnamõjusid ja mõjusid
kalapüügile, ehk siis teisisõnu otsida tehissaarele selline asukoht, kus on võimalikult
vähe olulisi loodusväärtusi, kaasa arvatud kalade kudemispiirkondi.

3.5.2

Eriuuringud
Hindamistöö osana viiakse läbi järgmised uuringud:
−

allveearheoloogilised uuringud
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−

vee-elupaikade allveekaardistamised

−

kalastiku- ja kalapüügiuuringud

−

jahipidamise uuringud

−

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

−

põhjaloomastiku kaardistamine

−

linnustiku uuringuid jätkatakse

−

ajaloolise lõhkemata lahingumoona ja lõhkematerjali (UXO) kaardistamine

−

vee kvaliteedi ja hoovuste modelleerimised

−

müra modelleerimine: arvestatakse nii maapealset kui ka veealust müra

−

tehissaare eskiis- ehk näidispildid (ilma üksikasjalike hoonete kujutisteta)

−

transpordi prognoosi koostamine modelleerimise teel

Eelnevalt nimetatud uuringute osas on allveearheoloogilised uuringud, vee-elupaikade
allveekaardistamised, kalastiku ja kalapüügi uuringud, merepõhja uuringud ja seismilisakustilised mõõdistused merel, põhjaloomastiku kaardistamised ning linnustiku
uuringud põhiosas läbi viidud 2018. aasta suvel ja sügisel. Uuringud on püütud läbi viia
piisavalt laial alal nii, et KMH aruandeetapi järel ei esitataks uusi nõudeid seoses
veeloa menetluse etapiga. Lisauuringuid loamenetluse etapiks ehk avaveeperioodile
2019 siiski ei välistata, sest ametnikud võtavad eriuuringute suhtes ametliku seisukoha
alles arvamuses KMH programmi- ning KMH aruande kohta ja põhjendustega
lõppotsuses.

3.6 Piiriüleste mõjude hindamine
KMH menetluses hinnatakse lisaks projekti tegevustest võimalikult tulenevaid
piiriüleseid negatiivseid mõjusid Eestile ning võimalikult ka teistele Läänemereäärsetele riikidele. KMH aruanne sisaldab piiriüleste mõjude kohta eraldi osa (mh mõju
laevaliiklusele). Hindamises kirjeldatakse tõenäolisi, olulisi piire ületavaid mõjusid.
Mõjude hindamisel kasutatakse ELi juhendit: ”Guidance on the Application of the
Environmental Impact Assessment Procedure for Large-scale Transboundary Projects”
(http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/Transboundry%20EIA%20Guide.pdf).
Projekti piiriüleseid nii otseseid kui ka kaudseid kogumõjusid hinnatakse nimetatud
juhendi alusel. Kogumõjude hindamisel kasutatakse erinevate hinnatavate
valdkondade mahte ja liiki puudutavaid tulemusi, mille alusel luuakse projekti piiriüleste
mõjude ülevaade.
Projekti eeldatavad piiriülesed mõjud võivad olla muuhulgas järgmised:


Tehissaare ehitamisest tulenevad otsesed ja kaudsed mõjud, mis on seotud
süvendamise ja kivimaterjali ladestamisega (vee läbipaistvuse vähenemine,
heljumisisalduse suurenemine vees, toitainete sisalduse suurenemine);



Tehissaare kasutamisega seotud võimalikud
laevateedele, hoovustele ja jääoludele;



Tehissaare roll potentsiaalse tehiskarina ning selle
avamerealale avaldatav mitmekesisust suurendav mõju;



Taristute ristumisest tulenevad mõjud maismaal ja meres (sh maa- ja
merekaablid, vee- ja kanalisatsioonitrassid ning NordStreami gaasijuhtmed);
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Transporti puudutavate hinnangute puhul modelleeritakse mõjud riigiüleste
raudtee-, mere- ja lennutranspordi reisi- ja kaubaliikluse voogude mudelite
alusel;
Võimalik ajaloolise lõhkemata lahingumoona ja lõhkematerjali eemaldamine, kui
neid uuringute käigus leitakse.

Keskkonnamõjude ulatus ja tähtsus varieeruvad sõltuvalt mõjude liigist ja
keskkonnaoludest. Otseseid mõjusid tekib tehissaare lähipiirkonnas näiteks
põhjaloomastiku hävimisel merepõhja süvendamise ja kivimaterjali ladestamise tõttu.
Otsesed merepõhja muutmistööd paigutuvad ligikaudu 1–3 km2 suuruseks kavandatud
tehissaare alale ning võimalikult hooldusühendussaare kai ehitamise piirkonda.
Kaudsed mõjud, näiteks ajutine vee hägustumine, levivad laiemale alale sõltuvalt nt
süvendamiskohtade paiknemisest, põhja liigist ja hoovustest. Süvendamise käigus
tekkiva heljumi levimine keskkonda sõltub ennekõike setete osakeste suurusest peenem materjal liigub kergemini veega kaasa ja kandub kaugemale, jämedamad
osakesed settivad kiiremini tööpiirkonna lähedusse.
Ehitusaegne
koormus
tuleneb
ehitustöödest
tingitud
merepõhja
setete
resuspensioonist ja võimalikult ehitamiseks kasutatava kivimaterjali hulgas oleva
peenainese suspenseerumisest. Ehitusmaterjalis võib samuti olla lahustuvaid aineid,
näiteks lõhkeainest jäänud lämmastikku. Tehissaar ehitatakse raudteetunneli
kaevamisest kogunevast või mujalt toodud kivi- või pinnasematerjalist. Ehitamiseks
kasutatav materjal on tõenäoliselt kasutamisel neutraalne, mis tähendab, et
murenemine on aeglane ja kivimaterjalist ei lahustu vette olulises koguses kahjulikke
aineid ega toitaineid.
Süvendamistöödest tekib põhjasetete resuspenseerumine ja sellest tulenev
settekoormus ümbritsevatele merealadele. Setted võivad sisaldada fosforit ja teisi
toitaineid, lagunemisel hapnikku kulutavat orgaanilist ainet ning ka orgaanilisi ja
anorgaanilisi ohtlikke aineid.
Setete resuspensiooni ning peenainese ja lämmastiku levimist ehitamise käigus
hinnatakse vee kvaliteedi modelleerimise teel. Süvendamise, ladestamise,
kaitseehitiste rajamise ja täitetööde koormuse mahtu hinnatakse süvendatava materjali
koguse, põhja liigi ja kasutatavate töömeetodite alusel. Pärast seda hinnatakse ainete
liikumist arvestuslikult liikumise modelleerimise abil. Modelleerimine viiakse läbi
samalaadselt voolamise modelleerimisele kas staatilistele olukordadele või ühtsele
arvestusperioodile.
Mudelarvutuse algandmeteks vajalikud süvendamiskogused, süvendamismeetodid,
setete toitainete ja kahjulike ainete sisaldused ning ladestuskohad määratakse
täpsemalt KMH aruande koostamise faasis.
Tavaliselt on merepõhja süvendamisel täheldatud hägususe ja heljumi levimist tööde
piirkonnast maksimaalselt 1–5 km kaugusele. Silmnähtava hägususe piiriks loetakse
üldjuhul 10 NTU, millele vastav hägusus on enamasti märgatav u 100 meetri kaugusel
tööobjektist. Kergemat hägustumist on märgata u 1–2 km laiuses vööndis ning raskesti
märgatavat hägustumist maksimaalselt 3–5 km laiusel alal tööobjekti ümbruses.
(Lindfors & Kiirikki 2007, Kiirikki & Lindfors, Inkala 2008).
Soome rannikul on tehissaar kavandatud kohta, kus Soome lahe ristlõige põhjalõunasuunas on peaaegu sama suur võrreldes lahe kõige väiksema ristlõikega,
mistõttu tehissaare ehitamine Otaniemist otse lõunasuunalisele ristlõikele ei piira
tõenäoliselt kogu lahe läbivoolu. Saare mõju vee liikumisele jääb seega tõenäoliselt
lokaalseks, mis tähendab, et selged mõjud vee voolamise kiirusele ja suunale ulatuvad
rannast u 5 km kaugusele.
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Tehissaare mõju hoovustele hinnatakse modelleerimise teel. Seejuures võrreldakse
hoovuste liikumist rajatava tehissaare piirkonnas käesoleval ajal ja hoovuste
liikumisega tehissaare rajamise järgselt. Modelleerimisse tuleb kaasata suurem veeala,
nt Soome lahe ala Hankost itta, ja arvestada tuleb ka Läänemere põhiosa
põhjustatavaid veetaseme muutusi. Arvutusmudeli resolutsioon saare lähipiirkonnas
peaks olema u 100–200 m või täpsem. Modelleerimisel tuleks kasutada 3D
hüdrodünaamilist mudelit, mis võtab arvesse vee kihistumist soolsuse ja temperatuuri
alusel. Modelleerimised tehakse ilma tehissaareta ja koos tehissaarega, misjuhul
arvutustulemuste vahena saadakse hinnang saare põhjustatavate muutuste kohta.
Hinnangud tehakse kas valitud staatilistele olukordadele, sisaldades nii talve- kui ka
suveperioodi, või siis vähemalt ühte aastat hõlmava simulatsiooniperioodi abil, mille
kohta väljastatakse muutused kuu keskmiste väärtustena või sobivaid tüüpilisi tingimusi
esindavate perioodide keskmisena.
Termokliin ehk temperatuuri hüppekiht ulatub Soome lahel kohast sõltuvalt kuni 20 m
sügavuseni. Halokliin ehk soolsuse hüppekiht on enamasti 50–60 m sügavusel.
Kõnealuse koha maksimaalne sügavus on u 30 m ehk selgelt halokliinist kõrgemal.
Mõjusid halokliinile ei ole seega oodata. Termokliini osas võib saar tekitada veekihtide
segunemist. Võimalikud mõjud vee soola- ja temperatuuripõhisele kihistumisele
saadakse arvutustulemustest, võrreldes praeguse ja kavandatud olukorra näitajaid.
Vee liikumise muutus võib põhjustada mingil määral veekihtide segunemist, misjuhul
eri veekihtides olevad ained segunevad, ja võimalik sügavamal olev toitainerikkam vesi
võib osaliselt seguneda pinnavette. Vee liikumise muutustest tingitud
kvaliteedimuutused on siiski tõenäoliselt üsna väikesed.
Hoovuste liikumise muutuste tekitatavat vee kvaliteedi muutuse suurust toitainete osas
hinnatakse vee kvaliteedi modelleerimise teel. Modelleerimise puhul on kõige olulisem
eri sügavustasemete vaheliste toitainesisalduste erinevuste arvutustulemuste ja
mõõtmistulemuste
vastavus.
Mudelis
arvestatakse
lähipiirkonna
peamisi
koormustegureid ja jõgesid, kaugemale kanduvad toitainesisaldused määratakse
taustsisaldusena. Vee kvaliteet määratakse praegused ja kavandatud olukorras. Vee
kvaliteedi muutus leitakse, võrreldes hetkeseisu arvutustulemust tehissaare olukorras
saadud arvutustulemusega.
Tehissaare mõju jääoludele on tõenäoliselt üsna väike. Üksiku saare mõju ilmneb
peamiselt pisut pikema jääkattega ajana saare ranna läheduses, sest saar seob jääd ja
vähendab lainetuse mõju jää servaaladele.
Jääolude muudatuste hindamiseks valitakse Soome lahe piirkonnast võimalikult palju
tehissaart meenutavaid olemas olevaid saari, ja hinnatakse käesoleva saare mõju
jääoludele satelliidifotodelt mõõdetud jääolude andmeid kasutades. Oletades
tehissaare ja olemas oleva saare mõju jääle sama suureks, võib valitud saare andmeid
kasutades hinnata tehissaare tõenäolist mõju jääoludele. Satelliitfotodel põhinevaid
jääandmeid on saadaval 500 x 500 m täpsusega, mistõttu ei ole selle meetodi abil
väikeseid muutusi jääoludes võimalik hinnata.
Mõju jääoludele võib hinnata ka kasutades voolamismudeli ja jäämudeli
kombinatsiooni. Mudelit kasutamisel tuleb tagada selle toimivus, võrreldes
arvutustulemusi satelliitfotodelt mõõdetud jääoludega.
Piirkonna vee-elupaikade mitmekesisus hõlmab veetaimi, nendest koosnevaid
vööndeid ja seal elavaid selgrootud põhjaloomi. Projekti ehitus- ja kasutusaegseid
mõjusid vaadeldakse eksperthinnanguna nende keskkonnategurite muutuste kaudu,
mis piirkonna mitmekesisust kõige enam määravad. Vaatlemisel arvestatakse nii
rannavööndit tehissaare ja hooldusühendussaare piirkondades kui ka sügavamaid
veealasid avamerel vesiehitustööde lähipiirkonnas.
Copyright © Pöyry Finland Oy

Märts 2019
22

Finest Bay Area – Raudteetunnel Soome ja Eesti vahel
RIIGIÜLESE KESKKONNAMÕJU HINDAMISE PROGRAMM

Projekti mõjusid mereala looma- ja taimeliikidele hinnatakse võimalike piiriüleste
mõjude osas koormusandmete ja veele avaldatava mõju prognoosi ning muude
samalaadsete projektide kaudu saadud kogemuste alusel. Projekti mõjude vaatlemisel
ja hindamisel keskendutakse mitmeaastastele populatsioonidele, mida loetakse
loodusvääruste ja mitmekesisuse seisukohast oluliseks.
Tehissaarte ja hooldusühendussaare lähipiirkondadest kogutakse liikide kohta andmeid
nii kõvade kui ka pehmete põhjade looma- ja taimeliikide kohta. Kaardistamised
tehakse sobivate meetodite abil, nt sukelseadmete ja pehme põhja põhjaloomade
proovivõtmisseadme abil. Välisobjektide kaardistamisel kasutatakse kogenud
sukeldujaid ja sertifitseeritud proovivõtjaid.
Tehissaare alternatiivsetes asukohtades tehakse geoloogilisi mõõdistamisi,
madalsageduslikke uuringuid ning võetakse setete ja põhjaloomastiku proove, mille
alusel luuakse tervikpilt piirkonna põhja liigi, sügavuste ja põhjaloomastiku kohta.
Arvesse võetakse ka võimalikke ehitusaegseid piiriüleseid mõjusid (nt laevaliiklus,
laevateed ning jää olukord). Tehissaare mõju hoovustele hinnatakse modelleerimise
teel. Seejuures võrreldakse hoovuste liikumist rajatava tehissaare piirkonnas
käesoleval ajal ja hoovuste liikumisega tehissaare rajamise järgselt. Transporti
puudutavate hinnangute puhul modelleeritakse mõjud riigiüleste raudtee-, mere- ja
lennutranspordi reisi- ja kaubaliikluse voogude mudelite alusel.
Ehitusaegseid mõjusid transpordile vaadeldakse hinnates tunneli ehitamisest (nt
tekkiva purustatud kivimite hulk ja selle transport) tekkivate transporditööde mahtu ning
vedudeks kasutatavaid maršruute. Mõjude hindamisel arvestatakse võimalikke
erinevaid transpordivorme (maantee-, raudtee- ja laevatransport). Maanteetranspordi
osas võetakse arvesse raudteetunneli tööpiirkondadesse suunatud liikluse lisandumist
nii tava- kui ka raskeliikluse kujul. Peale selle arvestatakse ka Kehärata ja lennuvälja
toimivusele suunatud mõjusid. Võimalike ehitusaegsete raudtee- ja laevavedude
osakaalu hinnatakse tehnilise projekteerimise esitatud andmetele tuginedes.
Ehitusaegsete transpordimõjude hindamine hõlmab ka hinnangut suureneva liikluse
mõjudele meretranspordile eri tööetappide ajal. Peale selle tuleb arvestada
ehitusaegseid mõjusid liiklusohutusele ning liikluse sujuvusele. Erilist tähelepanu tuleb
pöörata transporditeede ääres võimalikult paiknevatele tundlikele objektidele nagu
asustus, lasteaiad ja puhkealad. Peale selle tuleb hindamisel arvestada liiklusalastest
muutustest tulenevaid kaudseid mõjusid (nt müra, õhusaaste ja liiklusohutus) inimeste
heaolule. Vajaduse korral koostatakse ehitusaegse liikluse korralduse/juhtimise ning
transpordimõjude vähendamise kohta eraldi uuring.
Kasutusaegseid mõjusid hinnatakse tulenevalt uue tunneliga seotud liikluskorralduse
muudatustest, muudest kavandatud liikluskorralduse muudatustest ning neist
tulenevaid muutusi transpordi nõudlusele. Kasutusaegseid mõjusid hinnatakse kolmel
tasandil: rahvusvahelised, riiklikud ja piirkondlikud mõjud. Rahvusvahelisel tasandil
hinnatakse mõju Soome piire ületavatele reisijate- ja kaubavedudele raudtee-, mere- ja
lennuliikluses. Riiklikul tasandil hinnatakse mõjusid riiklikele reisijate- ja kaubavedudele
maantee-, raudtee- ja lennuliikluses. Piirkondlikul tasandil hinnatakse mõjusid reisijateja kaubavedudele maantee- ja raudteeliikluses ning inimeste liikumise osas ka
kergliikluse suhtes seoses liikumisvormide võimaliku muutumisega. Liikluse nõudluse
prognoosidel põhinevalt hinnatakse tegelikke mõjusid (mõju ajale ja kuludele, muud
liiklusalased mõjud ja välismõjud, liiklusohutus, saaste, müra ja ruumivajadus). Kõigil
tasanditel hinnatakse võrgustiku kokkusobivust ja mahtude piisavust kavandatavast
tegevusest tulenevate liikumisviiside ja teekondade muutuste järel. Samas hinnatakse,
milliseid meetmeid tegevus eeldab muule trassivõrgustikule vajaliku teenusetaseme
tagamiseks ja negatiivsete välismõjude juhtimiseks.
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Kõik trassivariandid ristuvad gaasijuhtmetega Nord Stream 1 ja 2. Raudteetunneli
trassid kulgevad merealal rohkem kui 100 meetri sügavusel, kuid Nord Streami
gaasijuhtmed merepõhjas, seega paigutuvad tegevused eri sügavustele. Lisaks
ristuvad raudteetunneli trassivariandid mitmete maa- ja merekaablite ning vee- ja
kanalisatsioonitrassidega. Taristute ristumiskohad määratakse täpsemalt tehnilise
projekteerimise käigus ning täpsemad andmed esitatakse KMH aruandes.

3.7

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

saada teavet kavandatava projekti mõjude kohta

-

uurida, millised muudatused on projekti teostamise tagajärjed

-

uurida, kuidas vastavad mõjude hindamise tulemused tegelikkusele

-

selgitada, kuidas on toiminud kahjude leevendamise meetmed

-

käivitada vajalikud meetmed, kui esineb prognoosimatuid, olulisi kahjusid.

Detailsem keskkonnamõjude järelevalvekava esitatakse koos keskkonnaloa taotlusega
hiljem.
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4

KMH MENETLUS

4.1 Piiriülese KMH menetlus
Merealune raudteetunnel võimaldaks rongiliiklust Soome ja Eesti vahel.
Keskkonnamõju
hindamise
vajadus
põhineb
Soomes
keskkonnamõju
hindamismenetluse seadusele („KMH seadus“). FinestBay Area tunneliprojekti
rahvusvahelise mõõtme tõttu tuleb järgida kahte peamist rahvusvahelist menetlust:
−
−

4.1.1

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

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

4.1.2

Soome ja Eesti kahepoolne kokkulepe
Lisaks Espoo konventsioonile on Soome ja Eesti vahel sõlmitud kahepoolne piiriülese
keskkonnamõju hindamist puudutav kokkulepe. Kokkulepe on sõlmitud 21.02.2002
kahepoolse koostöö tõhustamiseks keskkonnamõjude hindamisel. Eesti Vabariigi
valitsuse ja Soome Vabariigi valitsuse vaheline kahepoolne piiriülese keskkonnamõju
hindamise kokkulepe jõustus 6. juunil 2002.
Soome ja Eesti vahelise KMH kokkuleppe kohustused projekti keskkonnamõju
hindamise osas vastavad suuresti Espoo konventsioonile. Peale selle on kokkuleppes
lepitud kokku keskkonnamõju hindamiskomisjoni loomises. Mõlemad pooled on
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määranud komisjoni kuus liiget. Komisjon tuleb kokku vähemat kord aastas. Komisjonil
on nõuandev roll ja selle tegevuse eesmärk on ennekõike teabevahetus.
Kokkuleppe artikli 14 alusel võivad poolte pädevad asutused kokku leppida
keskkonnamõju ühises hindamises riigisiseste õigusaktide raamides. Finest Bay Area
tunneliprojekti puhul koostatakse nii Soomes kui ka Eestis eraldi KMH aruanded, milles
esitatakse projekti piiriüleste keskkonnamõjude hindamise tulemused mõlemas riigis.
Keskkonnamõjude hindamine on kavas vastavalt võimalustele läbi viia osaliselt
samaaegselt ja koostöös mõlema riigi KMH ekspertidega.
Keskkonnamõju hindamise komisjon otsustas 2018. aasta augustis asutada Finest Bay
Area tunneliprojekti jaoks eraldi töörühma ehk nö Ad hoc töörühma. Töörühm on
nõuandev üksus, kelle tegevusõiguseks on jälgida ja juhendada kavandatava tegevuse
rahvusvahelise KMH menetluse- ning keskkonnamõju strateegilise hindamise
menetluse (KSH, Soome vastav menetlus on nn SOVA-menetlus) läbiviimist. Töörühm
hakkab koos käima hinnanguliselt kord kuus, kogu KMH läbiviimise ja planeeringute
koostamise protsessi vältel.

4.2 KMH menetlus Soomes
4.2.1

KMH menetluse eesmärk ja sisu
Keskkonnamõju hindamise menetlus on seadusjärgne kohustus. Soomes on see
sätestatud KMH seaduses ja vastavas määruses. Keskkonnamõjude hindamisega
seotud õigusakte uuendati 2017. aasta mais. KMH menetlust kohaldatakse sellistele
projektidele ja nende muudatustele, millel on tõenäoliselt olulisi keskkonnamõjusid
(KMH seaduse lisa 1).
KMH seaduse eesmärk on aidata kaasa keskkonnamõjude hindamiste läbiviimisele
ning hindamiste ühtsele arvestamisele planeerimisel ja otsuste tegemisel. Samas on
eesmärgiks ka suurendada kõigi poolte teabesaamist ning osalemise võimalusi.
Projekti keskkonnamõjusid tuleb uurida seadusele vastava hindamismenetluse käigus
tegevuse planeerimise võimalikult varajases faasis, kui kõik alternatiivid on veel
võimalikud. Pädev asutus ei või anda luba projekti läbiviimiseks ega teha muud sellega
võrdsustatavat otsust enne hindamise lõppu. KMH menetluse käigus ei tehta projekti
puudutavaid otsuseid, vaid selle eesmärk on koguda teavet, mis on otsuste tegemise
aluseks.
KMH menetluse peamised etapid on toodud joonisel (Joonis 4-1).
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Joonis 4-1. KMH menetluse etapid.

KMH menetluses osalemise all mõeldakse projekti arendaja, menetluse
kontaktasutuse, teiste ametiasutuste ning kõigi nende, kelle olusid või huvisid projekt
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mõjutada võib, ning erinevate ühingute ja sihtasutuste, kelle tegevusala projekti mõjud
võivad puudutada, vahelist suhtlemist keskkonnamõjude hindamisel. Osalemise üheks
peamiseks eesmärgiks on eri osapooltelt arvamuste kogumine.
Soomes annab kontaktasutus KMH programmi väljapanekust teada oma veebilehel.
Teadaandes selgitatakse, kus KMH programm omavalitsuses välja pandud on ning mis
tähtajaks tuleb esitada programmi puudutavad seisukohad ja arvamused. Väljapaneku
ajal saavad lähipiirkonna organisatsioonid, elanikud ja muud asjaosalised esitada oma
arvamusi näiteks projekti mõjude hindamise uurimisvajaduste ning selle kohta, kas
KMH programmis esitatud andmed ja kavad on piisavad.
KMH aruandes kirjeldatakse, kes on KMH menetluses osalenud ning selgitatakse,
kuidas on osalemise käigus saadud arvamusi ja seisukohti arvestatud läbi viidud
uuringutes.
KMH menetluse hilisemas faasis pannakse ka hindamisaruanne avalikult välja ning ka
selle suhtes saab jällegi esitada arvamusi ja seisukohti.
KMH menetluse peamised etapid ja kavandatud ajagraafik on esitatud juuresoleval
joonisel (Joonis 4-2).

Joonis 4-2. Projekti KMH menetluse ajagraafik Soomes.

4.2.2

KMH menetluse pooled
Joonisel (Joonis 4-3) on esitatud projekti KMH menetluses osalevad pooled.
Arendajaks on selles projektis Finest Bay Area Development Oy ja kontaktasutus
Soomes Uusimaa regiooni majandus-, transpordi- ja keskkonnaamet. Rahvusvahelist
konsultatsioonimenetlust koordineerib Soomes Keskkonnaministeerium.

Copyright © Pöyry Finland Oy

Märts 2019
28

Finest Bay Area – Raudteetunnel Soome ja Eesti vahel
RIIGIÜLESE KESKKONNAMÕJU HINDAMISE PROGRAMM

Joonis 4-3. Soome KMH menetluses osalevad pooled. NB! Soome ja Eesti vaheline Ad
hoc töörühm = Soome ja Eesti kahepoolsele kokkuleppele vastav komisjon.

Soome poole keskkonnamõjude hindamise programmi koostamise eest vastutas
konsultandina Pöyry Finland Oy. Projekti KMH programmi koostamist toetava
eelprojekti ettevalmistamisel on lisaks Pöyryle osalenud ettevõtted A-Insinöörit Oy ning
Fira Oy.

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

4.4 Eri menetluste ühitamine Soomes ja Eestis
Arendaja eesmärgiks on korraldada KMH ja planeeringutega seotud avalikud arutelud
võimalikult üheaegselt, et KMH menetluse materjalid oleks samal ajal kättesaadavad.
Ühitamise peamised põhimõtted on näidatud joonistel (Joonis 4-4 ja 4-6). Soome ja
Eesti menetluste erinevustest johtuvalt ei ole menetluste samaaegne toimumine antud
juhul võimalik. Planeeringutoimingud Eestis viiakse läbi riigi eriplaneeringu menetlusega. Riigi eriplaneeringu algatamise eelduseks on Vabariigi Valitsuse otsus, mille
tegemise aega ei saa arendaja mõjutada. Ajagraafik on seetõttu esialgne ning seda
täpsustatakse ja kohandatakse menetluste käigus. Arendaja ettepanek on kavandada
mõlemas riigis menetlused ühele ajale, kuid seda mõjutavad eri riikide menetluste
algusajad, mida arendaja ei saa täiel määral mõjutada.

Joonis 4-4. KMH ja loamenetluste ühitamine Soomes ja Eestis.

KMH ja planeerimismenetluste ühitamise peamised põhimõtted Soomes ja Eestis on
esitatud joonisel (Joonis 4-5).
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Joonis 4-5. KMH, loa- ja planeerimismenetluste ühitamine Soomes ja Eestis.
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5

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

5.1
5.1.1

Projekteerimise alused
TBM-meetodi kirjeldus
Tunneli rajamiseks kasutatakse nii traditsioonilist puurimis-lõhkamise meetodit kui ka
TBM-meetodit (Tunnel Boring Machine).
TBM-tehnoloogia tähendab täislaiuses puurimist, mille käigus puuritakse tunnel
korraga kogu laiuses valmis. Samas paigaldatakse vajalikud betoonelemendid tunneli
seinte kindlustamiseks ja tihendamiseks.
TBM-meetod on maailmas üsna levinud moondekivimite puhul. Kõvade kivimite
tarbeks välja arendatud masinate kasutamine pidevalt kasvab. Selle meetodi
kasutamise kohta kõvade kristallilise aluspõhja kivimite nagu näiteks graniidi puhul on
kogemusi nt Hiinast, Kanadast, Šveitsist, Norrast ja Rootsist. Nendes riikides läbiviidud
sarnaste projektide puhul on rajatud tunnelite läbimõõt olnud umbes 10–15 meetrit. Üle
15 m läbimõõduga tunneleid kristallilistesse aluspõhja kivimitesse TBM-meetodiga
teadaolevalt tehtud ei ole.
TBM-meetodi puhul kasutatakse tunneli puurimiseks suuri täisprofiilmasinaid ehk
kilpläbinduskombaine (Joonis 5-1, Joonis 5-2). TBM-puurmasinate lõikepead on tehtud
kõvasulamist. Kilpläbinduskombaini esiosas paiknevad kõvasulamist lõiketerad
purustavad kivipinda ja eemaldavad tunnelist purustatud kivimit, mis juhitakse sõelte ja
rennide abil lintkonveierile. Sadu tonne kaaluv masin surub ja pööritab kümneid
freesrulle sisaldavat lõikepead vastu kivimit ning purustab selle. Tulemuseks on sile
torulaadne tunnel. Tigukonveieri abil juhitakse purustatud kivim lintkonveierile.
Lintkonveier veab purustatud kivimi edasi veokitele või vagunitesse, mis transpordivad
kivipuru tunnelist välja. (Nenonen & Ikävalko 2012, Lach jt 2000)
Olemasolevate TBM-seadmete abil on tunneli rajamise jõudlus 10–70 m ööpäevas,
sõltuvalt aluskorra kivimite omadustest ja tunneli läbimõõdust. Tunneli rajamise
tööjõudlus sõltub lisaks tulevikus toimuvast tunnelipuurimisseadmete arengust. Suure
läbimõõduga raudteetunnelis on rajamisjõudlus praeguste seadmete abil eelnevalt
nimetatud maksimumväärtustest selgelt väiksem. Teisest küljest tuleb arvesse võtta, et
arendamisel on meetodeid ja seadmeid, mille abil on tööde edenemine eelnevalt
nimetatust selgelt kiirem.
Tunneli ehitamine kestab ligikaudsete arvestuste kohaselt kokku 5–9 aastat. Tunneli
ehitamise kestus sõltub peamiselt tunneli puurimise päevasest tööjõudlusest ning
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tunneli
puurimistööde
ning
varustuse
ja
seadmete
paigaldustööde
ühitamisvõimalustest. Tunnelit hakatakse ehitama üheaegselt mitmest eri punktist.
TBM-seadmed ehitatakse iga projekti tarbeks eraldi vastavalt konkreetsetele oludele ja
tunneli mõõtmetele.
Täisprofiilpuurimise teel kõvasse aluskorra kivimisse tehtud tunnel on ohutum kui
traditsioonilise puurimis-lõhkamismeetodiga tunnel, sest kivimisse ei teki lõhkamisest
tulenevaid pragusid ning lakke ja seintele lahtisi kivikamakaid. Puuritud tunnelite
tugevdamisvajadus ning tööaegne vibratsioon, müra ja tuulutamisvajadus on oluliselt
väiksemad kui lõhkamismeetodi puhul.

Joonis 5-1. Täisprofiilmasin (Robbins TBM) freesib tunnelit USA-s Chicagos. Pildil näha
olevad puurimisseadme lõikepead on avanud ühenduse peatunnelisse, mis on samuti
tehtud TBM-meetodi abil. Allikas: Lach jt. 2000
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Joonis 5-2. TBM-tehnoloogial töötava täisprofiil-puurimisseadme põhimõttejoonis.
Allikas: kohandatud allikast [http://www.railsystem.net/tunnel-boring-machine-tbm/].

5.1.2

Tunneli kaevandamine
Tunneli rajamisel kasutatakse peale TBM-meetodi ka traditsioonilist puurimistel ja
lõhkamistel põhinevat kaevandamismeetodit, seda nt jaamade, teetunnelite ja šahtide
ehitamisel.
Puurimis-lõhkamismeetodil rajatavatel osadel järgitakse piirkonnapõhiselt määratud
vibratsiooni piiranguid. Metroo, Kehätie ja lennujaama mõjutsoonis tuleb lisaks järgida
liiklusest tulenevaid eripiiranguid. Lõhkamistööde tarbeks tehakse keskkonnauuringuid
ja riskianalüüse, milles määratakse kindlaks vibratsiooni suhtes tundlikud objektid ning
sätestatakse vajalikud piirväärtused.
TBM-tehnoloogia abil rajatavate tunneliosade puhul on vibratsioon puurimislõhkamismeetodist oluliselt väiksem.
Selgelt suurem osa tunneli rajamisest toimub TBM-seadmete abil, mis töötavad
elektriliselt ning lõhuvad kivimit mehaaniliselt, tänu millele ei teki ka lokaalset saastet
ega jäätmeid. Puurimisel saadakse peene fraktsiooniga purustatud kivim, mida saab
kasutada ehitamisel.
TBM-tunneli saab tugevdada kas torkreetbetooni, valubetooni või betoonelementidega.
Ühendustunnelid tugevdatakse torkreetbetooniga. Tunneli ja ühendustunnelite
tugevdamisel tekib torkreetbetooni jäätmeid. Selle sattumist keskkonda ja merre
välditakse tehniliste ja projekteeritud lahendustega.
Tavapärane puurimis-lõhkamismeetod tekitab peamiselt lokaalselt masinate heitgaase,
süütenöörijäätmeid
ning
lõhkeainejääke,
mis
suurendavad
keskkonna
lämmastikukoormust. Mereala täitmistöödel võib täidetava ala ümber rajada ujuvpoomi,
mis väldib hulpivate jäätmete edasi liikumist ning võimaldab süütenöörid ja muu
veepeal hõljuva prahi kokku koguda.
TBM-seadmed ehitatakse käesoleva projekti tarbeks ja neid hiljem muude projektide
puhul ei kasutata. Pärast tunnelite puurimist jäetakse TBM-seadmed ilmselt tunnelisse
selleks eraldi rajatavatesse tunneli osadesse.
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5.2

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

5.2.1 Raudteetunnelid
VE1a ja VE1b
Finest Bay Area alternatiivide raudteetunnelid rajatakse kahe tunnelitoruna
läbimõõduga u 17,4 meetrit (Joonis 5-3). Ühes tunnelis kulgeb vaheseinaga eraldatult
kaks rööpapaari ning nende all asuvad tehnika-, pääste- ja hooldusruumid. Teise
tunnelisse on kavandatud kaubarongide liiklus ning seda kasutatakse ka hooldus- ja
päästetöödeks. Projekteerimisandmed täpsustuvad menetlusprotsessi edenemisel ning
täpsustatud tegevusi ja nendega seotud teavet kirjeldatakse keskkonnamõjude
hindamisaruandes.
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Joonis 5-3. Finest Bay Area alternatiivide raudteetunneli läbilõige.

VE2
FinEst Linki variandile vastav lahendus koosneb kolmest tunnelitorust, millest kaks on
raudteeliiklusele ning üks pääste- ja hooldustöödeks. Kahe suurema tunneli läbimõõt
on 10 meetrit ja väiksemal keskele paigutuval 8 meetrit (Joonis 5-4).

Joonis 5-4. FinEst Linki alternatiivi raudteetunneli ülevaatejoonis. Allikas: FinEst Link
2018.

5.2.2

Jaamad
VE1a ja VE1b
Finest Bay Area alternatiivide jaamad rajatakse küljel asuva perrooniga ning raudteede
vahel olev sein kulgeb katkematult ka läbi jaamade (Joonis 5-5). Sellisel moel on jaama
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pooled üksteisest eraldatud ning võimalik suitsugaaside levimine tõkestatud ja
päästetööd sujuvamad.
Jaamadest saab tõusta maapinnale eskalaatorite ja/või liftide abil. Otaniemis saab
liikuda ka lähedal asuvasse metroojaama, kust on olemas ühendus maapinnale.
Ilmalasse kavandatud uus jaam asub praeguse Ilmala rongijaama tasandi all.
Lennujaama planeeritud uus jaam paikneb Ringtee (Kehärata) lennujaama
raudteejaama all ning uuest jaamast saab eskalaatorite ja liftide abil liikuda
lennujaama. Lennujaama juurest edasi on kõik trassialternatiivid suunatud ühel moel ja
ka suundumine kaubaterminali on sama.

Joonis 5-5. Finest Bay Area alternatiivide raudteetunneli jaamaprofiilide ülevaatejoonis.

VE2
FinEst Linki alternatiivi puhul ehitatakse jaamadesse kaubarongide jaoks
möödasõidurööpad. Tunneli hooldustöid tehakse öisel ajal. Kaubavedude rööpad on
eraldatud reisiliikluse rööbastest vaheseinaga.
FinEst Linki alternatiivi puhul paikneb Helsingi kesklinna jaamas trass raudteejaama all
ja Pasila jaamas praeguse Pasila jaama all. Uued jaamad ühendatakse olemas olevate
jaamadega eskalaatorite ja/või liftide abil.
5.2.3

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


ühe rööpmelaiusega rööpad,



kahe eri rööpmelaiusega rööpad või



osa rööbastest (või kõik) kolme rööpaga ehk mõlema rööpmelaiusega rööpad.
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VE2
FinEst Linki variandi puhul ehitatakse tunneli rööpad euroopa rööpmelaiusega. Pasila
ja Helsinki-Vantaa lennujaama vahelises tunneliosas on kasutusel mõlemad
rööpmelaiused.

5.2.4

Päästeohutus
Raudteetunneli ohutusnõuded on määratud Soome Transpordiameti ohutuseeskirjade
ja projektijuhiste aluse ning ohutust sätestavate dokumentide põhjal, milleks on nt
Report by the channel tunnel inter-governmental commission on safety in the channel
tunnel 2009–2015, Gotthard Basetunnel Risk Management During Construction of the
Gotthard Base Tunnel 2003.
VE1a ja VE1b
Finest Bay Area alternatiivide puhul toimub raudteetunnelist evakueerumine allpool
asuva hooldus- ja päästetoru kaudu, millest pääseb teise tunnelitorusse ja vastupidi.
Finest Bay Area variandis on torude vahel ühendustunneleid umbes iga 1 km tagant.
Päästmine on võimalik teise raudteetunneli kaudu. Raudteetunnelid on kogu trassi
ulatuses üksteisest eraldatud, ka jaamades.
Suitsugaaside eemaldamine toimub pikisuunalise tuulutusena piki raudteetunnelit üles
suunatud šahtide vahel. Jaamade mõlemal poolel on suitsugaaside ventileerimist
võimaldavad kanalid. Tööaegne ohutus põhineb kahe tunnelitoru ehitamises ning
nende ühendamises selliselt, et suitsugaaside eraldamine on kogu ulatuses võimalik.
Helsingi läheduses meres asuvale Koirasaarile ehitatakse juurdepääsutunnel ja
hooldusühendus raudteetunnelisse, mis on ehitustööde ajal kasutusel purustatud kivimi
väljavedamiseks ning kasutamise ajal suitsugaaside eemaldamiseks ning võimaliku
evakuatsiooni- ja hooldusteena.
VE2
FinEst Linki alternatiivis toimub päästmine lahendusena „rong aitab rongi“, mille puhul
toimub rikete kõrvaldamine ja reisijate evakueerimine rongide abil. FinEst Linki
variandis toimub päästmine eraldi hooldus- ja päästetunneli kaudu.
Reisijate päästejaamad on vähemalt iga 20 km tagant. Lisaks eelnimetatutele
ehitatakse neli päästejaama merealusele osale. Need jaamad on keskmiselt 450
meetrit pikad ja varustatud iga 50 meetri tagant paigaldatavate perroonidega (Joonis
5-6). Päästejaamades on ühenduskoridorid peatunneli ja hooldustunneli vahel.
Päästesüsteemiga
seonduvad
ka
värske
õhu
kanalid,
valgustus,
kommunikatsiooniseadmed ning suitsugaaside eemaldus ja/või kustutussüsteemid.
Kaubarongid kasutavad samuti eelnevalt nimetatud päästejaamu, kui need ei saa
tunnelist väljuda.
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Joonis 5-6. Päästejaama ülevaatejoonis. Päästejaamade pikkus on 450 meetrit ning neil
on iga 50 meetri tagant ühenduskoridorid. Allikas: FinEst Link 2018.

Kasutatakse elektriajamiga masinaid/mehhanisme ja seadmeid.

5.3 Ettevalmistavad tööd
Enne raudteetunneli ehitamist läbi viidavad ettevalmistavad tööd on nt

5.3.1

-

geoloogilised uuringud (mh seismilised uuringud, puurimised)

-

tugialade kavandamine ja ehitamine

-

tehissaarte ning šahtide ehitamine

-

ehitustööaegse tuulutussüsteemi projekteerimine

-

purustatud kivimite veoteekonna kavandamine

-

ehitustööaegse liikluskorralduse kavandamine

-

lõhkemata lahingumoona ja lõhkematerjali (UXO) likvideerimine

-

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

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

5.4 Projekti logistika
Mandri poolel transporditakse TBM-seadme poolt purustatud kivimid tunnelitest
lintkonveieritega töötunnelite ja šahtide kaudu kas otse praamidele (kui töötunnelid
paigutatakse ranniku lähedusse) või karjäärikalluritele. Traditsioonilise puurimislõhkamismeetodi abil tekkivad purustatud kivimid veetakse karjäärikallurite abil
tunnelist välja.
Mandril
kavandatakse
veoteed
(Otakeila,
lennujaam,
Pasila,
Helsingi
kesklinn/Rautatientori) peamiselt Vuosaari sadamasse Ringteede I ja III kaudu (Kehä I
ja Kehä III). Vajaduse korral uuritakse võimalusi kasutada ka muid pealinnapiirkonna
sadamaid.
Merealal asuva töötunneli ja šahti kaudu välja veetavad purustatud kivimid laaditakse
otse praamidele või kasutatakse saare ehitamiseks (vt punkti 5.6).
Merealale Koirasaari, Uppoluoto, Ulkomatala ja Hramtsowi madala lähipiirkonda jääb
mitmeid Soome Transpordiameti (Liikennevirasto) hallatavaid laevateid. Olemasolevaid
piisava sügavusega laevateid kasutatakse kivimaterjali transportimiseks ning vajaduse
korral luuakse uusi laevateid tehissaartele ja Koirasaarile ehitatavatest tööaegsetest
sadamatest juba toimivatele laevateedele.

5.5 Raudtee ehitamine
Raudtee ehitatakse betoonplaadile jäiga konstruktsioonina. Suuremas tunnelis on kaks
üksteisest vaheseinaga eraldatud rööpapaari ja väiksemas tunnelis üks rööpapaar.
Rongide elektritoide on kavandatud statsionaarse kontaktliini abil.
Raudtee ehitatakse, paigaldades rööpad ning vajalikud elektri- ja turvaseadmed
tunnelisse rajatud alusele.

5.6 Purustatud kivimite kasutamine
Purustatud ja lõhatud kivimeid on kavas transportida näiteks tehissaare ehitamiseks.
Mandril asuvatele olemas olevatele hooldustunnelitele lisaks on kavas kasutada
töötunneli ehitamiseks Helsingist 10 km edelas asuvat Koirasaarit. Koirasaari on
umbes 250 m pikk asustamata kaljusaar. Saarele ehitatakse sadam ja kaevatakse
juurdepääsutunnel
tegeliku
raudteetunneli
suunas.
Koirasaarist
algava
juurdepääsutunneli pikkus on sõltuvalt trassist 1–2 km. Ehitamisetapi järel jäävad
Koirasaari juurdepääsutunnel ja sadam alaliseks hooldusühenduseks raudteetunneliga.
Koirasaari tunneleid saab vajaduse korral kasutada ka töö- ja kasutusaegseks
suitsueemalduseks.

Copyright © Pöyry Finland Oy

Märts 2019
40

Finest Bay Area – Raudteetunnel Soome ja Eesti vahel
RIIGIÜLESE KESKKONNAMÕJU HINDAMISE PROGRAMM

Tunnelite ehitamise käigus tekib suures mahus, kokku ligikaudu 70–80 miljonit m3
purustatud kivimeid, millest suurem osa leiab kasutust uue saare ehitamisel.
Purustatud kivimite muud kasutuskohad on Tallinna-poolsele merealale paigutuv,
tunneli hooldustegevusele keskenduv saar, projekti raames rajatava taristuga seotud
täiteobjektid ning võimalikud projektiga mitte seotud ehitusprojektid. Kivimaterjali
võimalik peale täiendavat töötlemist kasutada erinevates taristupojektides, nt teeehituses teede aluse pinna täitematerjaliks).
Puurimis-lõhkamismeetodil kaevandatav maht on kokku (koos töötunnelite ja
jaamadega) umbes 1 500 000 m3.

5.7 Tehissaare ehitamine
VE1a ja VE1b
Kui keskmine vee sügavus on ligikaudu 15 meetrit, on purustatud kivimitest ehitatava
saare pindala minimaalselt 1 km2 ja maksimaalselt u 2–3 km2. Tervik hakkab
koosnema peasaarest ning väiksematest madaliku- ja laiualadest, mis valmimisel
toetavad veelooduse ja linnustiku elutingimusi. Saare rannaalad kujundatakse järgides
keskkonnasõbraliku rannaehituse põhimõtteid ning eesmärk on suurendada
mitmekesisust muidu viljatus avamerevööndis. Keskkonnasõbraliku, looduslähedase
rannaehituse põhimõtete kohaselt tuleb ranna katmisel kasutada peamiselt varieeruva
suurusega looduslikke kive või looduslikele kividele lähedasi materjale, mis
võimaldavad mitmeaastaste liikide kolooniate tekkimist. Kivikattega pind peab olema
piisavalt sile ning vertikaalseid järske seinu tuleb vältida. Saare rannavööndi osas on
oluline, et laevasõidu ja virgestuskasutuse eesmärgil planeeritud konstruktsioonidele
lisaks (süvasadamad, rannapromenaadid, ujumisrannad) kavandataks saarte
loodusele iseloomulikke struktuure, nagu nt vahelduva kujuga neemed ja varjatud
lahesopid.
Vaadeldavate alade vee sügavus on hetkel peamiselt 5–20 meetrit. Merepõhja pinnaks
on peamiselt savi ja moreen. Enne saare ehitamist eemaldatakse saare asukohast
pehmeid põhjasetteid ja savi hinnanguliselt kokku 2–5 miljonit m3, mis ladestatakse
mujale Soome territoriaalvetesse, kasutades vastavalt võimalustele ära olemasolevaid
kaadamisalasid. Süvendamine ja setete paigaldamine nõuavad veeseadusele vastavat
luba. Saarele tulevad ehitised võivad eeldada ka kaevandamist nt sadamabasseini
rajamiseks. Kaevandamismaht on hinnanguliselt maksimaalselt sadu tuhandeid
kuupmeetreid.
Esimesel etapil on suurem osa purustatud kivimitest jämedam puurimislõhkamistehnoloogia kasutamisest tekkiv materjal, mida püütakse kasutada saare
erosioonikaitseks ning filterkihina, mis vähendab peenema fraktsiooniga TBMtehnoloogia kasutamisel tekkiva kivimaterjali poolt põhjustatud vee hägususe
suurenemist ehitustööde ajal.
Tunneli püstšahti ehitamiseks tehakse saarele veekindel kaevand, mis on toestatud
puurvaiseinaga.
Vaiad
puuritakse
suruõhumeetodi
abil
täitekihist
läbi
aluspõhjakivimisse. Valmis veetihedast kaevandist eemaldatakse purustatud kivimid
ning püstšaht rajatakse kaevandi põhjast alla tunneli tulevasse asukohta.
Põhiosa tunneli rajamisest toimub täisprofiilpuuri (TBM) abil, mille kasutamisel tekkiv
kivimaterjal on peenema fraktsiooniga ja sarnaneb rohkem killustikule. Peenema
fraktsiooniga kivimaterjal ei ole veeala täitmiseks kõige sobivam, sest lainete tekitatav
erosioon kulutab seda tõhusalt ning selline kivimaterjal ei kinnitu põhjale sama hästi kui
suurema fraktsiooniga materjal. Seepärast püütakse ka ehitusaegse rannajoone
põhiosa ehitada jämedamast puurimis-lõhkamistehnoloogia kasutamisest tekkinud
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materjalist. Suurema lainetuse suunas kasutatakse erosioonikaitsena tõenäoliselt
lõhatud kivimitest rajatud kivipuistet. Saare teatud osades saab kasutada ka
konstruktsioonilisi
lahendusi,
nt
raudbetoonvõi
teraskonstruktsiooniga
kaldakindlustusi.
Saare kõrgustasemetes ja rannakonstruktsioonides võetakse arvesse tulevast
merepinna tõusu ja lainetust. Meretäite üldtasandina kasutatakse praegusel etapil +3,0
(N2000). Saare rannad on järsud, mis vähendab lainete sumbumist nende randa
jõudmisel.
Tehissaare ümber kavandatakse vajaduse korral lainemurdjad. Ranna ja lainemurdjate
väliskatte puhul arvestatakse profiilide ja materjalide osas seda, et need peavad olema
sobivaks elukeskkonnaks Läänemere iseloomulikele kõvale pinnale kinnituvatele
taime- ja loomaliikidele.
Süvendamise ja täitmise ajal püütakse võimaluse korral tööobjektide ümber
paigaldatavate kaitsekonstruktsioonide abil piirata vee läbipaistvuse vähenemist, kui
läbipaistvuse vähenemine põhjustab olulist kahju. Kõnealustesse oludesse sobiv
kaitsekardin oleks siiski väga massiivne ja nõuaks lisaks pidevat hooldamist.
Alternatiivne võimalus oleks mullikardina kasutamine, mis toimib ka raskemates
mereoludes, kuid selle probleemiks on muutlik töökindlus. Töökohti on üheaegselt vaid
saare teatud osas, seepärast ei ole otstarbekas kogu tehissaare välisserva heljumi
levikut tõkestavate konstruktsioonidega üheaegselt piirata.
Vajadusel on võimalik puurvaiseinu rajada ka otse praamilt, enne väikese töösaare
ehitamist. Sellisel juhul oleks meres alguses teraskonstruktsioonist sulundseinaga
piiratud ala, mille seest hakataks kaevandama šahti ja ehitama konstruktsiooni ümber
tehissaart.
Saare rajamise eeltööde abil tagatakse selle tulevane asjakohane kasutamine.
Eeltööde meetmed määratakse tulevase kasutamise alusel. Kui täitepinnasele tuleb
hooneid, saab täidet tihendada dünaamilise süvatihendamise ja staatilise koormamise
abil. Pärast seda on võimalik ehitada madalamaid korrushooneid pinnasele toetuvana
ja kõrgemaid puurvaiadele toestatult.
VE2
Projekti alternatiivi VE2 puhul ehitatakse tehissaar praeguse Uppoluoto piirkonda.
Saare pindala on selgelt väiksem kui alternatiivide VE1a ja VE1b puhul. Alternatiivi
VE2 puhul toimib tehissaar peamiselt alalise hooldusühendusena ja selle peale ei
ehitata eluhooneid. Saarele ehitatakse väike sadam, mis on mõeldud ehitamis- ja
kasutusaegseteks hooldustöödeks. Saare rannaala kaitstakse erosiooni vastu
jämedama lõhatud kivimaterjaliga nagu alternatiivide VE1a ja VE1b puhul. Alternatiivi
VE2 puhul ei saa kaevandamisest ja puurimisest tekkivat kivimaterjali täielikult saare
konstruktsioonides ära kasutada, seepärast viiakse kivimaterjal vajalikus osas mujale
ehitustöödel kasutamiseks.

5.8

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

5.9

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

5.10

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

5.11

Kasutusaeg
Tunneli kasutusaeg on ehituskonstruktsioonide osas 100 aastat. Tehnilised süsteemid
rajatakse selliselt, et neid oleks võimalikult lihtne uuendada. Kui tunneli tehniline
kasutusaeg on lõppenud, saab seda kasutada riikidevahelise taristute ühendusteena
ning võimalik, et ka maakütte otstarbel.
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6

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

6.1

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

6.2

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

6.3

Planeering
Maapealsed ja maa-alused hooned ja rajatised nõuavad maakasutus- ja
ehitusseadusele vastavaid lubasid (maakasutus- ja ehitusseaduse §-d 125, 126 ja
128). Projekti läbiviimine eeldab praeguste planeeringute alade planeeringute muutmist
ning planeeringute koostamist ilma detailplaneeringuta aladel (nt kaubaterminal ja
tehissaared). Planeeringute muudatusvajadusi vaadeldakse täpsemalt KMH
aruandefaasis.
Projekti jaoks vajalikud planeerimismenetlused ja keskkonnamõjude hindamine
püütakse läbi viia selliselt, et need toetaks sobivates osades ühitamise eesmärke. KMH
menetluse käigus viiakse läbi arvukalt eriuuringuid, mille aruanded on kasutatavad
planeeringu koostamisel. Eelnevalt nimetatud ühitamine toetab keskkonnauuringute
ühitamise põhimõtet (KMH seaduse § 3).
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6.4

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

6.5

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

6.6

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