
Valeinfo põhjal vastu võetud Rail Balticu seadus tuleb tühistada!  

 

Pöördumine Riigikogu XIII koosseisu ja 2019. aastal valitava XIV koosseisu 
liikmete poole 

Lp Riigikogu liige,  

19. juunil 2017 ratifitseeris Riigikogu Rail Balticu riikidevahelise lepingu, millega 
Eesti Vabariik võttis kohustuse Rail Baltic praegu kavandataval kujul koos Läti ja 
Leeduga valmis ehitada. Seaduse vastuvõtmise aluseks oli audiitorfirma EY 
tasuvusuuringu vigane järeldus, et uus raudtee on ühiskonnale 
sotsiaalmajanduslikult tulus.i  
 
Et EY tasuvusuuring avaldati vaid mõni nädal enne Riigikogu hääletust, puudus 
otsustajatel ja avalikkusel võimalus mahuka andmekogumi sisu põhjalikumalt 
hinnata. Jaanuaris 2018 valminud sõltumatust analüüsist tasuvusuuringu kohta 
selguvad kaalukad põhjused järeldada, et kogu EY tasuvusuuring on olulisel 
määral vigane, seega Rail Balticu sotsiaalmajanduslik mõju Eestile on 
kokkuvõttes hoopis negatiivne! EY suurendas raudtee tulusid kunstlikult 4,1 
miljardi euro võrra. Nii andmetega manipuleerides kujutati uut raudteed 
ühiskonnale otstarbekana. Tasuvusuuringu vigade parandamisel saab selgeks, et 
praegu kavandatud kujul on Rail Baltic Eestile selgelt kahjulik.ii  

Eesti allkirjastas 2001. aastal Århusi konventsiooni, millega lepiti kokku, et kõik 
keskkonnaküsimused on avalikud. Rail Balticu avalikel aruteludel on osalenud 
küll raudtee piirkonna elanikud, kuid projekt puudutab tervet Eestit. Olulisi 
otsuseid on tehtud salaja,iii teadlasi kaasamata ning teadlikult levitatavate valede 
andmete alusel. 
 
Teekond valeotsuseni sai alguse 2007. ja 2011. aastal valitsuskabinettidest, kui 
Andrus Ansipi valitsusele esitatud salastatud ja valefaktidega memode alusel 
tehti otsused Rail Balticu muutmiseks. 2011–2018 on tehtud järjest Eesti 
tuleviku huve eiravaid valikuid tehniliselt ja majanduslikult, loodushoiuliselt ja 
sotsiaalselt. 

 Tehniliselt ja majanduslikult: kuigi Euroopa Komisjon tellis ekspertfirmalt 
COWI uuringu, kus 1435 mm rööpmelaiust ei peetud Eestile parimaks, 
telliti Eesti algatusel uus uuring AECOM-ilt ainult 1435 mm raudteele, 
välistati salastatud otsusega olemasoleva raudtee kasutamine ja 
olemasoleva raudtee renoveerimise plaan jäeti kõrvale; 
ehitusmaksumuse ja kulutuste plaanid on salastatud. 

 Eesti maa ja ühiskonna huvides: vigaste lähteandmete põhjal alustati 
praeguse Rail Balticu maakonnaplaneeringuid, milles pole kaalutud 
maakondade endi arenguvajadusi; 2011. aasta valitsuse otsus uurida uue 
trassi sotsiaalmajanduslikke mõjusid on seni täitmata.  

 Loodus- ja keskkonnakaitseliselt: keskkonnamõju strateegilise hindamise 
aruanne pole pädev, mõjude hindamisel ja planeeringu kehtestamisel on 



rikutud Natura 2000 nõudeid; planeerimisel pole käsitletud kõiki 
protsessis olulisi asjaolusid, sh olemasoleva raudtee või raudteekoridori 
maa edasist kasutamist.  

 Rahvusvaheliselt: Euroopa Ühendamise Rahastu taotluse tasuvusuuring 
on seni salastatud; EY tasuvusuuringus selgunud vigu ei parandata ja 
olulist osa uuringust ei avalikustata.iv 

Eeltoodu tõestab, et riikidevaheline, Eestit Rail Balticu projektiga siduv leping 
ratifitseeriti vigase uuringu alusel ja valedel eeldustel. 

 
Austatud Riigikogu XIII koosseisu liige!  

Teie saate luua pretsedendi tõestamaks Eesti riigi tõelist demokraatlikkust. 
Seaduse tühistamine on julge ja ebatraditsiooniline otsus, aga antud juhul on see 
ainuvõimalik riigimehelik samm. Saagu see näiteks, kuidas valede põhjal ja 
demagoogia surve all vastu võetud seadust saab riigi tulevikku silmas pidades 
parandada. 
 
Kodanikena nõuame, et uus raudtee lähtuks Eesti tegelikest vajadustest ega jääks 
koormama ühiskonda ja tulevikupõlvkondi. Head ja vajalikku ühendust 
Euroopasse võime saavutada märksa säästlikumalt ja loodust oluliselt vähem 
kahjustades.  
 
Tõde tuleb välja selgitada siin Eestis meie esivanemate targal põhimõttel: üheksa 
korda mõõda, üks kord lõika. Need mõõtmised ei tohi olla vigased ega salastatud. 
Kui praeguseks selgunud faktide alusel peaks saama kinnitust, et Rail Baltic on 
kahjulik, tuleb Riigikogu sel või järgmisel koosseisul 19. juunil 2017 vastu võetud 
ratifitseerimisseadus tühistada.  
 
Vastutuse lükkamine Euroopa Komisjoni ametnikele ei ole täiskasvanud riigile 
kohane. Kaalukausil on Eesti areng ja tulevik. Meie rabad ja metsad ei tohi hävida 
koos usaldusega oma riigi suhtes. Tõde ja usaldust, mida me vältimatult riigi 
kestmiseks vajame, ei tohi uputada sohu Rail Balticu tammi alla.  
 
Kuni Rail Balticu tasuvusuuringut pole rahvusvahelised ja Eesti sõltumatud 
eksperdid kontrollinud ning kontrolli tulemused avaldatud, nõuame meie, 
allakirjutanud, kõigi Rail Balticu ettevalmistus- ja ehitustööde viivitamatut 
peatamist!  

 

ALLKIRJAD 
Viited. 
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