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Peaminister 

Vabariigi Valitsus     Meie: 04.06.20 nr 1-23/13/2020 

riigikantselei@riigikantselei.ee  

 

Ühisavaldus 

Riigikohus tühistas osaliselt Pärnu maakonnaplaneeringu Rail Baltic`u raudtee trassi 

koridori asukoha määramise kohta, tulenevalt eeskätt koridori ühe osa ebapiisavast 

keskkonnamõju hindamisest. 

Sellega seose anname teada, et oleme Pärnumaal toetanud kogu Rail Baltic`u (RB) 

trassikoridori planeeringuprotsessi selle algusest peale, osalenud parima trassikoridori 

väljavalimisel ja seisame ka täna ühiselt seni kehtinud planeeringulahenduse eest. Pärnu 

maakonnaplaneering „Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramine“ algatati 

Vabariigi Valitsuse  12.04.2012 korraldusega nr 173. Maakonnaplaneeringu 

keskkonnamõju strateegilise hindamise algatas Pärnu maavanem oma korraldusega nr 267 

23.04.2012. Planeeringu kehtestas riigihalduse minister 13.02.2018. 

Rail Baltic tulevikuraudteena – Eestit, Lätit ja Leedut Euroopaga ühendava kiirteena, 

loodust muudest transpordiliikidest oluliselt vähem saastavana - on Pärnumaa kohalikke 

omavalitsusi läbiv joonehitis, mis muudab meie elu tundmatuseni ja toob kaasa 

kvalitatiivselt täiesti uued arengud. Kavandatava raudtee rajamise keerukus tingis vajaduse 

arvestada väga paljude tehniliste üksikasjadega, kõikvõimalike mõjudega ja erinevate 

kokkulepetega juba maakonnaplaneeringu koostamise staadiumis. Seetõttu kaasati protsessi 

erinevate eluvaldkondade spetsialiste ja asjatundjaid, kes täpsemate analüüside ja uuringute 

tulemusena andsid sisendi trassikoridori alternatiivide väljatöötamiseks ja asukoha 

valikuks. Trassikoridori asukoha määramisel võeti arvesse looduskeskkonna, 

majanduslikud, sotsiaalsed, kultuurilised ning tehnilis-majanduslikud kaalutlused. Pole 

kahtlust, et mitmete trassikoridori alternatiivide aastate pikkusel kaalumisel oli prioriteet 

alati Natura alade puutumatus, võrreldes nii majanduslike kui isegi inimasustuse huvidega.  

Meie kohalikes omavalitsustes toimusid vajalikud avalikustamised ja arvukad 

rahvakoosolekud. Lõpuks sai planeering kõigi omavalitsuste  ja erinevate riiklike 

institutsioonide poolt kõik vajalikud kooskõlastused. Planeeringu osalistena toetame  

planeeringus esitatud raudteetrassi asukohta ja ei näe põhjendatud vajadust asuda uuesti 

otsima alternatiivseid koridore.  
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Lõppkokkuvõttes kaotaksime aega, kulutaksime ressursse ja jõuaksime välja ikka samasse 

trassikoridori. Riigikohtu lahendit järgides tuleb teostada täiendavad keskkonnamõju 

uuringud ja hindamine ning leida vajadusel kompensatsioonimehhanismid ja sõlmida 

erinevate poolte vahel kompromisskokkulepped. See ei ole lihtne, kuid lõppeesmärgi nimel 

oleme kohalike omavalitsustena seda kõike valmis igati toetama. Uute trassikoridori 

alternatiivide arutelude avamine oleks meie hinnangul sisuliselt ummikusse viiv ja seaks 

kahtluse alla kogu projekti realiseerumise. 

Rõhutame, et Rail Baltic`u rajamisest on kasu kogu Eestile. Eriline tulevikupotentsiaal on 

sellel aga Pärnu maakonnale, kus praegu puudub igasugune raudteeühendus. Oleme 

kohalike omavalitsustena igati kaasa aidanud ka RB Pärnu reisi- ja kaubajaama arengutele. 

Näiteks möödunud aastal valmis meie initsiatiivil uuring „Rail Balticu Pärnu kaubajaama, 

lennujaama, Loode-Pärnu ning Niidu tööstusalasid ning Pärnu kaubasadavat ühendava 

transpordikoridori uuring“, mis esmakordselt tõstis Pärnu kaubajaama väga tugevalt Edela-

Eesti majandusmaastikule. 29.11.19 korraldasime Rail Baltic`u toetuseks Pärnumaa 

arengukonverentsi „Kas raudtee all või peal – Rail Baltic ja Pärnumaa tulevik“, mille 

keskmes oli kiirraudtee areng ja sellest tulenev kasu ja kaugem perspektiiv nii Pärnu linnale 

kui kogu maakonnale. Käesoleval aastal koostame omavalitsuste initsiatiivil uuringut „Rail 

Balticu Pärnumaa arengukoridor. Regionaalrongide kohalikud peatused, nende 

juurdepääsetavus ja ohutus.“ 2. juulil korraldame Pärnus koos partneritega Rail Baltic`u 

foorumi, et leppida kokku, kuidas peaksime kujunenud olukorras üheskoos edasi liikuma. 

Pärnumaa Omavalitsuste Liit on ühisel seisukohal, et Rail Baltic`u kiirraudtee 

väljaehitamine on taasiseseisvunud Eesti kõige olulisem taristuobjekt, mis on suunatud 

tulevikku ja millest kasu saavad eelkõige järgnevad põlvkonnad. Meie ülesanne on luua 

selleks kõik eeldused ja aidata kaasa projekti edukale realiseerimisele. Seepärast tuleb töid 

jätkata kiirenevas tempos ja kokkulepitud ruumi- ja ajaraamistikus. 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

 

Andrus Soopalu, Häädemeeste vallavolikogu esimees 

Karel Tölp, Häädemeeste vallavanem 
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Jane Mets, Põhja-Pärnumaa vallavanem 

Andrei Korobeinik, Pärnu linnavolikogu esimees 

Meelis Kukk, Pärnu abilinnapea 

Kadri-Aija Viik, Saarde vallavolikogu esimees 

Eiko Tammist, Saarde vallavanem 

Enn Kuslap, Tori vallavolikogu esimees 
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mailto:pol@pol.parnumaa.ee
http://www.pol.parnumaa.ee/

