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1. Metoodiline lähenemine 

1.1 Arusaam lähteülesandest 

Rail Baltic on Eestit, Lätit ja Leedut ühendav 1435 millimeetrise 
rööpmelaiusega moodne ja kiire elektrifitseeritud 
raudteeühendus. Eesti on läbi ajalool olnud raudteeühenduses 
idapoolsete riikidega. Rail Baltic aga ühendab Eesti lisaks 
Lätile ja Leedule ka Kesk- ja Lääne-Euroopa riikidega ning 
annab seeläbi reisijatele ja kaupadele uue lisavõimaluse 
liikumiseks põhja-lõuna suunal (Joonis 1). 

Rail Baltic muudab Tallinna lüliks, mis ühendab Põhjamaid, 
Lääne-Euroopat ja Venemaad. Tallinnast 17 km ida suunas 
asub Muuga sadam – Eesti suurim kaubasadam, mis on 
spetsialiseerunud just transiitkaubandusele. Olukorras, kus 
Euroopa Liidu poliitika soosib kaubavedude liikumist maanteelt 
keskkonnasõbralikumale raudteele, on äärmiselt oluline luua 
võimalus mere- ja raudteetranspordi sujuvaks ühendamiseks. 

 

Analüüsi tulemusena töötab Pakkuja välja kaks tasuvamat ja 
realistlikumat nägemust kaasaegsest kaubaterminalist, mis 
ühendab sujuvalt Rail Baltic raudtee ja Muuga sadama ning võimaldab teenindada erinevate 
transpordiliikidega (sh maantee, raudtee- ja meretransport) veetavaid kaupu. Seeläbi luuakse võimalused 
sadama laiendamiseks, uute kaubagruppide teenindamiseks ning ühtlasi ka investeeringute toomiseks 
arenevatesse sektoritesse. Üldisemas plaanis aitab RBMMT projekti elluviimine tõsta Eesti 
transpordisüsteemi konkurentsivõimet ning astuda sammu lähemale ühtse ja ressursitõhusa üleeuroopalise 
transpordivõrgu loomisele.   

Arendatav terminal läheb kokku Euroopa Komisjoni valges raamatus välja toodud nägemusega 
konkurentsivõimelisest ja ressursitõhusast transpordisüsteemist: see võimaldab vähendada kasvuhoone-
gaaside emissiooni, kuid ei pidurda seejuures transpordisektori kasvu ega piira liikuvust. Lisaks sellele 
järgitakse põhivõrgu kujundamisel mitmeliigilise transpordi põhimõtteid. 

Samuti on RBMMT projekt kooskõlas üle-euroopalise transpordivõrgu (TEN-T) eesmärkidega. Nimetatud 
poliitika sihiks on täielikult toimiv ja kogu Euroopa Liitu hõlmav mitmeliigiline TEN-T põhivõrk (Joonis 2). 
Seejuures on oluline innovaatiliste lahenduste kasutuselevõtuga suurendada koostalitlusvõimet ja 
parandada kaasatud süsteemide ühilduvust. Samuti on seatud eesmärgiks mitmeliigiliste logistikaahelate 
toimimise optimeerimine (sh kõrvaldada eri transpordiliikide vahelised ühenduskohad), kasutades 
laialdasemalt ressursitõhusamaid transpordiliike. Nii on sihiks nt maantee-kaubavedude asendamine muude 
transpordiliikidega ning meresadamate ühendamine raudtee-kaubaveosüsteemiga aastaks 2030. 
Nimetatud eesmärgi saavutamisesse panustaks ka RBMMT rajamise projekt. 

Joonis 1. Baltikumi ühendava Rail Balticu marsruut 

Hankega tellitava analüüsi otseseks eesmärgiks on välja 
selgitada kaks parimat alternatiivset integreeritud 
lahendust  Muuga multimodaalse kaubaterminali (RBMMT) 
asukoha, tehnoloogilise võimekuse ja funktsionaalsuste 
osas, tuginedes seejuures kaubavoogude nõudluse 
pikaajalisele prognoosile nii kohalikul kui ka regionaalsel 
tasandil. 
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Analüüsi käigus väljatöötatud alternatiiv-
lahendustele töötatakse välja eel-tasuvus-
uuring, tegevuskava ning eskiis lähtudes 
kaubavoogude pikaajalisest nõudlusest (st 
aastani 2055).  

Lahenduste formuleerimisel võetakse 
aluseks kaks stsenaariumi. Esimene on 
n-ö vanale lahendusele uue liitmine, mille 
puhul on eelduseks, et Rail Balticu raudtee 
ja uus terminal ühendatakse olemasoleva 
taristuga ning Muuga Sadama hetkel 
toimivates logistikalahendustes suuremaid 
muutusi ei tehta.  

Teine on n-ö täiesti uus lahendus, mis 
eeldab lisaks uuele terminalile ka Muuga 
sadama olemasoleva taristu ümber-
ehitamist. Nii moodustub täiesti uus tervik-
lahendus rajatavast multimodaalsest 
terminalist ning uuest raudteevõrgustikust 
sadama alal. 

Vastavalt Tellija nõuetele koosneb analüüs neljast teineteisele järgnevast tööde paketist: 

 Tööde pakett 1: Olemasoleva olukorra analüüs ja kaubavoogude nõudluse prognoosid 

 Tööde pakett 2: Multimodaalse kaubaterminali ruumilise ja tehnoloogilise vajaduse analüüs 

 Tööde pakett 3: Kahe alternatiivse stsenaariumi pakkumine ja hindamine 

 Tööde pakett 4: Elluviimise tegevuskava ja arendustegevuste eskiisprojekti koostamine 

Täpsemalt on Pakkuja arusaama tööpakettide sisust ning nende elluviimisest kirjeldatud järgnevas 
alapeatükis 1.2, mis on pühendatud analüüsi läbiviimise metoodika tutvustamisele. 

1.2 Analüüsi metoodika ja protsess 

1.2.1 Tööde pakett 1: Olemasoleva olukorra analüüs ja kaubavoogude nõudluse 
prognoosid perioodil 2025- 2055  

Tööpakett (TP) 1 on suunatud makromajandusliku konteksti, praeguste ja tulevikus tekkivate rahvus-

vaheliste ja siseriiklike kaubavoogude analüüsimiseks, potentsiaalsete kaubamahtude tuvastamiseks 

kaubagruppide ja marsruutide järgi, konkurentsiolukorra ja potentsiaalsete partnerite kaardistamiseks ja 

potentsiaalsete vedude näitajate tuvastamiseks. 

Kõnealune tööpakett on oluline, sest sellest sõltub otseselt terminali tehniline lahendus. Oleme selle 
tööpaketi jaoks näinud ette olulise osa pakkumise vahenditest, et mitte kopeerida juba tehtud kaubamahtude 
uuringuid ja eeldusi (nt AECOM 2011. aasta analüüs). 

TP 1 ülesanded sooritame osaliselt paralleelselt (vt Joonis 3). TP 1.1 ja TP 1.3 on omavahel tugevalt seotud. 
TP 1.1 ja 1.3 annavad vajalikke sisendandmeid TP 1.2 jaoks. Järeldused TP 1.4 jaoks tehakse pärast seda, 
kui TP 1.1-1.3 analüüs on sooritatud. Tulemusena esitame vahearuande. 

  

TP1 ülesanded:  
TP 1.1 – Makromajandusliku ja transpordisektori konteksti hindamine 
TP 1.2 – RBMMT konkurentsivõime ning võimaluste hindamine võrreldes konkurentidega ja 
konkureerivate transpordikoridoridega 
TP 1.3 - Kauba- ja liiklusvoogude hindamine 
TP 1.4 – Lõppjäreldused ja aruande projekti esitamine 

Joonis 2. TEN-T võrgustiku Läänemere koridor 
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Joonis 3. TP 1 elluviimise protsess 

 

TP 1 moodustab aluse Tööpaketile 2 ruumilise ja tehnilise lahenduse analüüsimiseks ja Tööpaketile 3 
tehnoloogilise ja tegevusprofiili koostamiseks. 

TP 1.1 – Makromajandusliku ja transpordisektori konteksti hindamine 

Makromajandusliku mõju hinnangu aluseks on uurimus teiseste andmete (nn desk research) ja statistiliste 
andmete analüüsi põhjal. See hõlmab peamisi piiriüleseid, makrokeskkonna regionaalseid ja kohalikke 
keskkondasid. Lisaks tuvastame selle raames makromajanduslikud indikaatorid ja mõjutegurid ning 
hindame makromajandusliku olukorda Eestis, teistes Balti riikides ja Euroopas, võttes arvesse kolmandate 
riikide rolli, mis võivad osutuda RMBTT elluviimise kontekstis tähtsaks. 

Uuring hõlmab piiriüleseid, regionaalseid, riiklikke ja kohalikke tasandeid ning katab võtmekirjanduse, mis 
seonduvad Euroopa ja (osaliselt) globaalsete kaubateede ja mahtude arengutega. Analüütilise ja 
hermeneutilise lähenemise kombineerimisega suudame uuringuga anda kõikehõlmava ülevaate 
olemasolevate koridoride, nõudluse ja pakkumise mudelitest, geopoliitilistest ja majanduslikest 
protsessidest, mis võivad mõjutada transpordi arengut. Tänu meie meeskonna laialdastele suhetele 
sidusrühmadega (Baltikumi, Skandinaavia ja Venemaa ettevõtlusorganisatsioonid ja ettevõtted, Rail Baltic 
Business Network jpt) nii operatiivsel kui ka strateegilisel tasandil, saame uuringuga katta kõik olulised 
protsessid ja faktorid. Selle asemel, et vaadelda kaubandusstatistikat isoleeritult, vaatleme samuti kaubateid, 
st kuidas erinevad kaubagrupid liiguvad algpunktist sihtpunkti. See süvendab statistika informatiivsust ja 
annab teadmisi potentsiaalsete klientide kohta. 

Peale selle keskendume eelnevatele uuringutele ja uuringuaruannetele, mis on loetletud ptk 1.3.5 
“Varasemad uuringud ja projektiga seonduvad täiendavad materjalid” hankedokumendi tehnilises 
kirjelduses. Arvesse võtame järgmisi täiendavaid uuringuid: 

 „Tasuvusuuring Euroopa rööpmelaiusega raudteeliini ehituseks Eestis, Lätis ja Leedus (Rail Baltic´u koridor)” 
[„Feasibility study on the European gauge railway line in Estonia, Latvia and Lithuania (Rail Baltic corridor)“]. 
Tasuvusuuringu teostas kolme riigi – Eesti, Läti ja Leedu tellimusel AECOM Ltd. 

 Elimination of obstacles for Intermodal transportation in transit through Poland, Lithuania and Belarus. Valmib 
NDPTL ja Leedu Raudtee tellimusel, uuringu teostaja Deloitte. Eeldatav töö valmimisaeg on 2016. aasta 
viimane kvartal.  

 Business views on the Northern Sea Route. Uuringu teostaja Northern Dimension Institute ja Aalto Ülikool 
CEMAT. Eeldatav töö valmimise aeg 2016. aasta viimane kvartal. 

 Rail Baltica Intermodal Logistics Centre in Latvia - Development of Operational and Technical Solutions, 
Identifications Rail Baltica Intermodal Logistics Centre in Latvia - Development of Operational and Technical 
Solutions by AECOM Ltd. 

TP 1.4  

TP 1.1 TP 1.2 

TP 1.3 

Projektijuht, Meelis Niinepuu 

        TP 1.1 on kogu analüüsi eelfaas – me peame saavutama ühise arusaama 

tuleviku trendidest, nii et meil oleks tugev alus pessimistliku, realistliku ja 

optimistliku stsenaariumi välja töötamiseks TP 1.3 raames. Võtmetähtsusega on 

saada kvaliteetne ja sõltumatu andmekogu, mis ei kopeeriks 2011. aasta AECOM’i 

uuringu andmeid. Meil tuleb joonistada lai pilt makromajanduslikust keskkonnast 

(sh. Venemaa, Põhjajäämere regioonist (“kaugpõhi”, transpordikoridoridest). Need 

makroregionaalsed stsenaariumid on olulised mõistmaks potentsiaalseid 

mõjutegureid. 

“ 

” 
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 Proximare (2014) “The study of the North Sea – Baltic core network corridor” including multimodal transport 
market study, the European Commission (DG MOVE) as the Contracting Authority. 

 The on-going study of the core network corridors ‘North Sea – Baltic’ contracted by the European Commission 
(DG MOVE) and carried out the company consortia led by EY. Similar studies of the ‘Scandinavian-
Mediterranean’ and –Baltic-Adriatic’ core network corridors (led by KombiConsult and t-plan consulting) will be 
followed in the context of macro-regional development of transport volumes and routes. 

 Ernst and Young „Cost-benefit analysis for a fast conventional standard gauge railway line (Rail Baltica II)“ – 
töö on valmis sügisel 2016 (kasutame võrdlusanalüüsi raames neid tulemusi oma uuringu tegemisel ja 
intervjuude läbiviimisel). 

 Tallinn-Helsinki tunneliuuringud, mida teostatakse värskelt rahastuse saanud Interregi projekti raames. 

Uuringus katame ka käesoleval hetkel töös olevaid projekte/uuringuid, mida juhivad erinevad sidusrühmad, 
mis tegelevad transpordiarengu stsenaariumide väljatöötamisega Kirde-Euroopas. Nende projektide 
väljundid annavad asjakohast teavet trendide kohta, mis mõjutavad RBMMT transpordisektorit ja 
ärikeskkonda. Nende projektide hulka kuuluvad järgmised: 

 Turu-uuring raudtee kaubaveo koridori kohta Põhjameri - Läänemeri (rfc8.eu). 

 FinEst Link projekt (tasuvusuuring Helsingi-Tallinn fikseeritud ühenduse kohta, Kesk-Läänemere programm) 
Tallinna ja Helsingi linnadega, regioonid Harju ja Uusimaa, Eesti ja Soome transpordi ja kommunikatsiooni 
ministeerium/agentuur. 

 Põhjamere - Läänemere regioonide konnektor, juht Uusimaa regionaalne nõukogu rahvusvahelises 
partnerluses kuue riigiga Läänemere regioonis. 

 Scandria2Act ja TENTacle makroregionaalsete protsesside kontekstis Läänemere loodeosas. 

 Prioriteetne valdkond transport EL Läänemere regiooni strateegias, eriti makroregionaalsed tegevused, mida 
viiakse ellu juhtprojektides. 

Nimetatud sekundaarandmetest pärinevatel andmetel põhinev uurimus ja statistiliste andmete analüüs 
võimaldavad meil formuleerida hüpoteesid transpordimahtude arengu kohta. Neid hüpoteese kontrollitakse 
hoolikalt väljavalitud rahvusvahelise transpordi- ja majandusvaldkonna ekspertide paneeli poolt (Delphi 
meetod). Selle eesmärgiks on hinnata, et kuidas tuleb arvestada kvantitatiivses modelleerimises erinevaid 
alternatiivseid tulevikustsenaariume. Lisaks ekspertpaneelidele, viiakse läbi eraldiseisvad ekspertintervjuud 
koostöös meeskonnaga, kes töötab tööpaketis TP 1.2 huvirühmadega (nt kaubandusorganisatsioonid, 
KaubandusTööstuskoda, ministeeriumid ja ülikoolid). 

Ekspertide paneelidega valideeritud informatsioon moodustab uuringu empiirilise andmestiku, mis on oluline 
kontrollpunkt kirjanduse ja statistika analüüsile. Modelleerimisel kombineeritakse kvantitatiivseid ja 
kvalitatiivseid andmeid eesmärgiga välja töötada stsenaariumid. Stsenaariumid kirjeldatakse, seletatakse ja 
kaardistatakse geograafiliselt. 

Kokkuvõttes koosneb TP 1.1 lähenemine järgmisest 
metoodilisest raamistikust: 

A. Piiriüleste, makroregionaalsete ja kohalike transpordiarengu 
protsesside analüüs (sh Läänemere, Põhja-Jäämere 
regiooni ja Põhjamere Rail Baltica tee, Venemaa ja muud 
kolmandad riigid), mis põhineb sekundaarandmete (st 
varasemalt teostatud uuringud jms) analüüsil. 

B. Andmete kogumine ja analüüs transpordimahtude kohta, mis 
puudutab Muuga sadamat sellega konkureeriva keskkonna 
kontekstis, põhinedes transpordi ja kaubanduse statistikal ja 
turu-uuringutel (nt Rail Baltica tasuvusuuringud 1-2). 

C. Ekspertide paneeli läbi viimine, et arutada hüpoteese, mis on 
välja töötatud andmeanalüüsi põhjal (sammud A-B). 
Ekspertpaneeli kasutatakse hüpoteeside kontrollimiseks ja 
valideerimiseks. Nad annavad kinnitust multiplikaatorite 
määratlusel kvantitatiivsel modelleerimisel.  

TP 1.2 – RBMMT konkurentsivõime ning võimaluste hindamine võrreldes konkurentidega ja 
konkureerivate transpordikoridoridega 

RBMMT konkurentsivõime analüüs seisneb põhjalikus RBMMT positsiooni hindamisel potentsiaalsete 
koridoride ja konkureerivate multimodaalsete transpordikoridoride suhtes, kuid samuti võimalike koostöö-
võimaluste tuvastamine. TP hõlmab järgnevaid tegevusi:  

 Asjakohaste transpordikoridoride hindamine 

 Potentsiaalne logistikataristu nõudluse (sh konkurendid) ja nõudlust mõjutavate oluliste faktorite tuvastamine 

Sisendandmed: sisemajanduse kogu-

produkt (SKP) ja kogurahvatulu (KRT), 
import / eksportmahud riigi kohta ja toote-
grupi kohta, tööstuse lisandväärtus, 
rahvastiku ja tööhõive indikaatorid, jne. 
Kaupade ja teenuste eksport/ import, ja 
SKP %, kaubagruppide ja riikide järgi. 

Allikad: Maailmapanga andmepank, 
Eurostat, Eesti Statistikaamet, Läti statistika, 
Leedu statistika, Soome statistika, Poola 
Statistikaamet, Venemaa Statistikaamet 
(Rosgosstat), Valgevene Statistikaamet, 
OECD statistika, jne. 
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 RBMMT potentsiaalse positsiooni väljaselgitamine ja hindamine logistikaahelates 

Töö paketi 1.2 raames analüüsime praeguseid asjakohaseid multimodaalseid transpordikoridore, mis 
katavad olulisi mere-, maantee-, raudtee- ja transpordipunkte, võrreldes aspekte nagu veomaht, 
infrastruktuuri parameetrid, ühendused, põhiteenused ja lisaväärtust loovad teenused (TP 1.2.1). Analüüs 
hõlmab samuti olemasolevaid, planeeritud ja potentsiaalseid logistikakeskusi, jaotuskeskusi ja 
kaubatöötluse terminale (juurdepääsu terminalid, haruterminalid, kohalikud terminalid ja sihtterminalid), et 
määratleda potentsiaalne nõudlus (sh tegurid, mis mõjutavad nõudlust) RBMMT jaoks, konkurentsitihedust 
ja teiste terminalide koostöövalmidus (TP 1.2.2). Analüüs katab veoterminalid Peterburi regioonis, Lõuna-
Soome alal ja piki Rail Baltica raudteed Helsingi ja Varssavi vahel, raudtee ja maantee infrastruktuurid. 
Kokkuvõtvalt anname hinnangu RBMMT tähtsusele Eesti üldise transpordisüsteemi kontekstis (sh tuleviku 
kasud ja kahjud erinevatele sidusrühmadele) ja võimalikele muutustele infrastruktuuri tasudes ja 
maksustamises. 

Täiendavalt kaardistame suuri jätkuvaid infrastruktuuriprojekte tuleviku transpordivoogude suhtes. Näiteks 
on Ust-Luga (Venemaa) laiendanud mitmeid uusi terminale, Maersk on investeerinud Gdanskisse (Poola) 
ja Klaipeda on investeerinud uude LNG terminali ja süvendustöödesse suurte laevade vastuvõtuks. Peale 
selle võetakse arvesse teisi transpordiarengu plaane nagu TEN-T ja Tallinn-Helsingi püsiühendus ning 
potentsiaalseid terminale nagu Riia intermodaalne terminal, Kaunase intermodaalne terminal jne. 

Analüüs tugineb teisestel ehk sekundaarandmetel (nn desk research) potentsiaalsete alternatiivsete 
transpordikoridoride kohta. Järgnevalt viiakse läbi ekspertintervjuud järgmiste sihtrühmadega: 

 transpordi- ja logistikataristu omanikud ja operaatorid 

 logistikateenuse osutajad ja operaatorid 

 kaubasaatjad ja -vastuvõtjad 

 tööstuse eksperdid 

Kavandame läbi viia 60-80 intervjuud, millest ligikaudu pooled on suunatud välismaistele sihtrühmadele. 
Sihtgruppi kuuluvad ka osapooled, kes võivad olla potentsiaalselt huvitatud terminali kasutamisest tulevikus. 
Seejuures kasutame ära väljakujunenud võrgustikke, mis on juba loodud Proximare, Rail Baltic Growth 
Corridor ja RBGC Russia projektiuuringute raames (uuringumeeskonna transpordieksperdi Malla Paajaneni 
varasemalt läbi viidud projektid). Seega kaardistame antud tööpaketi käigus juba ka huvirühmade ootused 
terminali funktsionaalsuste jms osas, mis on otseselt seotud tööpaketiga 3.2 „Olulisemad huvigrupid“ (TP 
1.2 ja TP 3.2 viivad läbi samad projektimeeskonna liikmed, et tagada tegevuste kooskõla). Viime läbi 
personaalseid vahetuid intervjuusid ja vajadusel telefoniintervjuusid nendega, kellega pole võimalik vahetult 
kohtuda. Intervjuud on poolstruktureeritud – st oleme määratlenud enamiku intervjuuküsimusi, kuid 
vajadusel esitatakse täiendavaid ja edasiviivaid küsimusi tulenevalt intervjueeritava vastustest.  

Olemasolevatele ja potentsiaalsetele (sh planeeritud) alternatiivsetele multimodaalsetele koridoridele 
RBMMT regioonis ja selle „valgalal“ (catchment area) võrdleva hinnangu andmiseks korraldame ekspertide 
seminari, millel määratletakse võrdluskriteeriumid/-tegurid koostöös Tellija meeskonnaga ja asjakohaste 
välisekspertidega. Välja töötatud võrdluskriteeriume kasutame hinnangu andmiseks skaalal „hea-rahuldav-
mitterahuldav“. 

Konkurentsiolukorra analüüsi järeldused alternatiivsete multimodaalsete transpordikoridoride ja logistika-
ahelate potentsiaalse konkurentsiolukorra ja koostöövõimaluste kohta kombineerime TP 1.1 tulemustega 
peamiste riskide kohta RBMMT kaubatranspordi ahelas. Selle tulemusel kujuneb hinnang RBMMT 
potentsiaalsele konkurentsipositsioonile (TP 1.2.3).  

Kokkuvõtteks koosneb TP 1.2 lähenemine järgmisest metoodilisest raamistikust:  

A. Desk research olemasolevate ja potentsiaalsete alternatiivsete multimodaalsete transpordikoridoride ja 

logistikakeskuste kohta, et koguda informatsiooni RBMMT konkurentsiolukorra ja koostöövõimaluste 
hindamiseks. 

Civitta vanemkonsultant, Veeli Oeselg 

        Informatsioon nõudluse poolelt (potentsiaalsed kliendid) põhineb suures osas 

personaalsetel intervjuudel, kuna nende kaudu saadakse tunduvalt kvaliteetsemad 

andmed, võrreldes struktureeritud ankeetidega, mis soodustavad lihtsustatud 

vastuseid ja jah/ei vastuseid. Struktureeritud veebipõhiseid ankeete ja e-maili 

päringuid kasutatakse vaid vahetute või telefoniintervjuude teel kogutud andmete 

täiendamiseks detailsete faktide ja andmetega. 

“ 

” 
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B. Ekspertintervjuude läbi viimine, et kaardistada ja tuvastada alternatiivsete multimodaalsete koridoride mõju 
RBMMT-le ja logistikakeskuste koostööpotentsiaal, et anda usaldusväärne ja põhjendatud hinnang 
konkurentsiolukorrale. 

C. Ekspertseminari korraldamine võrdluskriteeriumide/ tegurite määratlemiseks, et anda võrdlev hinnang 
olemasolevatele ja potentsiaalsetele alternatiivsetele multimodaalsetele koridoridele RBMMT regioonis.  

D. Alternatiivsete multimodaalsete transpordikoridoride ja logistikakeskuste analüüsi tulemuste seostamine TP 
1.1 tulemitega,  et hinnata pikaaegset RBMMT potentsiaali kogu transpordiketis. 

TP 1.3 – Kauba- ja liiklusvoogude hindamine 

Kauba- ja liiklusvoogude hindamine hõlmab kaubavoogude nõudluse analüüsi 30-aastaseks perioodiks (5-

aastase sammuga) aastast 2025 kuni aastani 2055 (TP 1.3.1) ning kauba- ja liiklusvoogude analüüsimist 

raudteetranspordis (TP 1.3.2). Koostame kolm erinevat turustsenaariumit nõudluse hindamiseks: 

pessimistlik, realistlik ja optimistlik. Seejuures valmivad prognoosid:  

 kogu Eesti RB 1435 mm raudtee trassiosal veetavatele kaubavoogudele 

 kogu Muuga sadamat läbivatele kaubavoogudele 

 ainult RBMMT läbivatele kaubavoogudele 

TP 1.3 analüüs katab järgnevas tabelis esitatud kaubagruppe ja lastiliike. 

Kaubagrupp Lastiliik 

 puit ja puittooted 

 rasketööstuse toodang  

 mineraalsed vedelad kütused 

 keemiatööstuse toodang 

 põllumajandustoodang 

 mäetööstuse toodang 

 konteinerkaubad 

 erikaubad (nt autod jms) 

 elektroonikakaubad 

 Ro-Ro ja veeremkaubad (nt. järelhaagised, sõidu- ja 
veoautod, rasketehnika jne) 

 võimalikud „uued kaubagrupid“ 

 konteinerlast (TEU) 

 vedellast 

 puistlast 

 segalast 

 veeremlast (iseliikuv ja mitte-iseliikuv) 

TP 1.3-s ettenähtud analüüside läbiviimiseks tugineme ennekõike TP 1.1 ja TP 1.2 tulemustele, kuid lisaks 

kasutame täiendavaid statistilisi andmeid (nt Eurostatist, Eesti ja teiste Balti riikide statistikaametite 

andmebaasidest). Seega on TP 1.3 aluseks sekundaarandmete analüüs, mida toetavad ekspertide 

konsultatsioonid (st TP 1.1 jaoks toimuvatel ekspertide seminaridel). Nende ekspertide seminaride 

eesmärgiks on kokku leppida mudeli eeldused ja lähtekohad.  

 

Kaubavoogude nõudluse analüüsimiseks koostame kaubavoogude ülevaate lähte- ja sihtkohtade ning 

kaubagruppide lõikes. Seejuures eristame kaubavoogusid transpordiliikide lõikes ning täiendame olemas-

olevaid sekundaarandmeid aktuaalsete regiooni andmetega ja sotsiaalmajanduslike näitajatega. Andmete 

Transpordiekspert, Malla Paajanen 

        TP 1 alguses on oluline koostöös Tellijaga defineerida pessimistlik, realistlik ja 

optimistlik stsenaarium. See on oluliseks sisendiks TP 1.3-s mudeli välja-

töötamisele. Peame aru saama Tellija nägemusest nende stsenaariumite olemuse, 

fookuse ja erinevuste osas.  

Oluline on ka rõhutada, et me ei tugine mitte üksnes AECOMi uuringu andmetele ja 

tulemustele, vaid valideerime selles esitatud informatsiooni ja laiendame seda 

aktuaalsete andmetega. 

Meie hinnangul nõuab TP 1.3.1-s kaubagruppidest erilist tähelepanu puit (timber). 

Nimelt on kindlaks tehtud, et puidu kaubavood on väga tugevas korrelatsioonis 

kaubaveo ja SKP kasvuga. Selleks intervjueerime näiteks Soome metsatööstuse 

esindajaid. 

“ 

” 
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kohandamiseks RBMMT eripäradele ja Eesti oludele vastavaks kasutame transpordinäitajate 

modelleerimisel levinud furnessing protsessi.  

Enne kõnealuse furnessing protsessi teostamist määratleme põhjalikult viimase 8 aasta jooksul 

majanduses või tööstuses toimunud olulisemad muutused. Nende mõistmine on oluline, et hinnata kas 

majandusstruktuuris või tööstuses esinenud muutused võivad mõjutada kaubavoogusid (nt mingite 

kaubagruppide mahtude märkimisväärne muutus ja sellega seotud ka lähte-/sihtkohtade muutus). Nende 

muudatuste tuvastamiseks kasutatakse ennekõike statistiliste majandusnäitajate analüüsi, kuid ka ekspert-

hinnanguid, mida on võimalik koguda TP 1.1 ja TP 1.2 raames läbiviidavate tegevuste käigus. Kui tulenevalt 

uuest majandustegevusest on võimalik määratleda uusi transpordivooge, lisame need enne furnessing 

protsessi algust sisendina lähte-sihtkoht maatriksisse. Selle tulemusel saadud lähte-sihtkoht kaubavood on 

realistlikumad kui kohandamata andmed. 

Perioodiks 2025-2055 tulevaste kaubavoogude prognoosimisel arvutame välja kasvufaktorid, mis võivad 

tulevikus hakata mõjutama kaubavooge. Kasvufaktorite arvutamisel tugineme majandus- ja kaubaveo kasvu 

prognoosidele. Tuleviku kaubaveokasvu prognoosimiseks kasutatakse vajaduse korral ka 

majandusprognoose ja eraldi puidutööstuse prognoose. Vajaminevad majandusprognoosid iga ala ja 

tööstussektori kohta kogume TP1.1 osana. 

Kaubavoogude stsenaariumite eristamiseks transpordiliikide lõikes tuleb lähtuda kaubagruppidest. 

Kaubagrupp paneb suuresti paika ka võimaliku transpordiliigi. See sõltub peamiselt transpordikuludest ja 

asjakohase transpordi infrastruktuuri kättesaadavusest, mis on erinev iga kauba kohta. Mõlemad, nii kulud 

kui ka transpordi infrastruktuuri kättesaadavus mõjutades transpordile kuluvat aega, võivad muutuda 

erinevate tulevaste aastate ja stsenaariumide jaoks. Kirjeldatud andmete esitamiseks koostame lähte-siht-

koht maatriksid, mis kajastavad teatud transpordiliikide kasutamist teatud stsenaariumite korral.  

Analüüsi käigus loome digitaalse transpordivõrgu mudeli lihtsustatud versiooni, et teha kindlaks transpordi 

kättesaadavus prognoositud lähte- ja sihtkohtade lõikes. Lihtsustatud transpordivõrgu mudel hõlmab kõiki 

transpordiliike, kuid erilist 

tähelepanu pööratakse 

raudteevõrgustikule.  

Kaubavoogude analüüsi-

miseks kaubagruppide kaupa 

erinevate transpordikoridoride 

(st ida-lääne raudteesuund, põhi-

lõuna raudteesuund) ja trans-

pordiliikide (st meretransport, 

maanteetransport) kontekstis 

kanname iga kauba ja trans-

pordiliigi prognoosid transpordi 

mudelvõrku. Tulemused esita-

takse lisaks visuaalselt kaardil, 

kus joone paksus kujutab kauba-

mahtusid. Taolise lahenduse 

kohta on toodud näide joonisel 4.  

Kuna olulise osa analüüsist 

moodustab kaubavoogude 

analüüs lähte- ja sihtkohtade lõikes, on neid tulemusi võimalik omakorda visualiseerida kaardiga, kus punktid 

tähistavad lähtekohti. Näide on toodud joonisel 5.  

 

 

Joonis 4. Tulemuste visualiseerimise näide TEN-T Põhjamere-Balti koridori 
uuringust 

Allikas: Multimodal Market Study as part of the TEN-T Corridor Study North Sea Baltic 
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TP 1.3.2 raames koostatakse 

RBMMT mõjutavate olemasolevate 

ja potentsiaalsete kaubavoogude ja 

kaubakoridoride võrdlev analüüs,. 

See analüüs juhindub ennekõike 

eelnevalt TP 1.3.1 raames teostatud 

mudelprognoosidest.  

 

Kokkuvõttes, TP 1.3 analüüsi-

protsess koosneb järgnevatest 

olulisematest sammudest:  

A. Sekundaarandmete analüüs 

seniste kaubavoogude ja teos-

tatud kaubavoo prognooside 

kaardistamiseks ning andmete 

ettevalmistamine RBMMT 

kontekstis analüüsimiseks. 

B. Kaheksa viimase aasta jooksul Eesti majanduses ja majandusstruktuuris toimunud muutuste tuvastamine ja 

analüüsimine hindamaks sellest tulenevalt võimalikke muutusi kaubavoogudes (sh lähte- ja sihtkohtades).  

C. Mudeli koostamise eelduste ja lähtearusaamade arutamine ekspertide seminaril ja kokku leppimine Tellijaga. 

D. Furnessing protsess kogutud andmete kohandamiseks Eesti oludele ja RBMMT kontekstile vastavaks.  

E. Kasvufaktorite välja arvutamise kaubavoogude prognoosimiseks perioodiks 2025-2055. 

F. Kaubavoogude analüüsi ja prognoosi tulemuste eristamine kaubagruppide ja transpordiliikide lõikes ning 

visualiseerimine. 

TP 1.4 – Lõppjäreldused ja aruande projekti esitamine 

TP 1.4 eesmärgiks on teha kokkuvõte TP 1.1-1.3 tulemustest ja nende põhjal järelduste formuleerimine. 
See moodustab aluse RBMMT rajatiste vajaduspõhise etapiviisilise elluviimiskava välja töötamiseks. Me 
struktureerime elluviimiskava etappidesse tuginedes aastani 2055 koostatud kaubavoogude prognoosile. 
Vajalikud planeerimise ja arengu tegevused jaotuvad etappidesse järgmiselt: 

 Mudeli esimene etapp ehk baasmudel: RBMMT tegevuse alustamiseks vajalikud rajatised ja funktsionaalsused 

 Mudeli teine etapp ehk laiendatud mudel: raudtee-, laeva-, maantee- ja logistikatoodete ja -teenuste arengust 
sõltuvad RBMMT rajatised ja funktsioonid 

Analüüs sisaldab juba olemasolevate terminalirajatiste ülevaatust, et investeeringute optimeerimiseks 
hinnata milliseid rajatisi saab jätkuvalt kasutada koos uute rajatavate terminaliehitistega. Algset 
elluviimiskava analüüsitakse täiendavalt TP 2-TP 4 kestel. See tähendab, et arenguplaani saab edasi 
arendada projekti käigus vastavalt täiendavatele tulemitele.  

TP 1 tulemid võetakse kokku vahearuandes. Analüüsi tulemusi olemasolevast olukorrast ja kaubavoogude 
nõudluse prognoosi arutatakse ja analüüsitakse Tellija ja muude asjakohaste huvigruppidega 
valideerimisseminari käigus eesmärgiga saavutada ühine mõistmine TP 2- TP 4 alusel ja fikseerida 
järgnevad projekti tegevused kooskõlas nende tulemitega. 

 

TP 1 väljundid: 
 Ülevaade makromajanduslikust ja transpordisektori praegusest olukorrast ja tulevikuprognoosidest aastani 

2055 (sh väliskaubandus ja kaubavahetus, transiitsektori roll Eesti majanduses) 

 Potentsiaalsete lähte- ja sihtpunktide tuvastamine kaubagruppide lõikes 

 Hinnang RBMMT konkurentsivõimele teiste transpordikoridoridega 

 Valideeritud hüpoteesid RBMMT-d potentsiaalselt mõjutavate tulevikutrendide kohta 

 Kaubavoogude prognoosi analüüsi tulemuste visualiseeritud ülevaade kaardipõhiste joonistena 

 Aruanne TP 1 väljundite kohta, mis moodustab aluse RBMMT rajatiste vajaduspõhise etapiviisilise ellu-
viimiskava väljatöötamiseks 

Joonis 5. Tulemuste visualiseerimise näide TEN-T uuringust 
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1.2.2 Tööde pakett 2: Multimodaalse kaubaterminali ruumilise ja tehnilise vajaduse 
analüüs 

Tööpakett (TP) 2 põhieesmärk on välja töötada RBMMT terminali funktsioonide kogum ja vajalik logistika 
infrastruktuuri disain, mis võimaldaks käidelda hinnangulist transpordimahtu.  

TP 2 alaülesanded on omavahel tugevalt seotud (Joonis 6). Alustuseks kasutame terminali funktsioonide ja 
tehnoloogiliste vajaduste tuvastamisel sisendina TP 1 tulemusel valminud kaubavoogude ja liikluse analüüsi 
tulemusi. Potentsiaalse asukoha analüüs algab peale TP 2.1 läbi viimist, sest terminali funktsioonide ja 
tehnoloogiliste lahenduste spetsiifika ja ruumivajadus on olulised asukoha hindamise kriteeriumid. 
Keskkonnakaitseliste piirangute ja tingimuste analüüs saab alata juba paralleelselt TP 2.1-ga, kuid TP 2 
teiste alaülesannete lõpptulemusi tuleb arvesse võtta TP 2.3 analüüsi käigus. Seega teevad erinevate 
alaülesannete eest vastutatavad eksperdid tihedat koostööd. 

Joonis 6. TP 2 elluviimise protsess 

 

 

 

 

 

 
 
 

Alljärgneval joonisel (Joonis 7) on kokkuvõtlikult esitatud projekti üldine metoodika. Transpordi nõudluse 
prognoosi ja Muuga sadama käesoleva hetke olukorra (As-Is) analüüsi põhjal tehakse kindlaks RBMMT 
tehnilised vajadused ja nendele vastav asukoht. TP 2 väljundi alusel viiakse TP 3-s läbi kulu-tulu analüüs ja 
töötatakse välja terminali ärimudel.  

TP 2 ülesanded:  
TP 2.1 – Terminali funktsioonide ja tehnoloogilise vajaduse tuvastamine 
TP 2.2 – Potentsiaalse asukoha uurimine 
TP 2.3 – Keskkonnakaitseliste piirangute ja tingimuste analüüs 

Tulemused  

TP 2.1 

TP 2.3 

TP 2.2 TP 1 

Sisendid 
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Joonis 7. RBMMT arendamisel kasutatav metoodika 

 

TP 2.1 – Terminali funktsioonide ja tehnoloogilise vajaduse tuvastamine 

TP 2.1 koosneb kahest alaülesandest: terminali funktsioonide tuvastamisest ja terminali tehniliste vajaduste 
analüüsimine. Mõlema ülesande lahendamise metoodilist lähenemist tutvustame järgnevalt.  

TP 2.1.1 – Terminali funktsioonide tuvastamine 

T 2.1.1 käigus defineerime sobivad terminali funktsioonid ja protsessid, mis on aluseks terminali paigutuse, 
seadmete, rajatiste kontseptsioonide ja ärimudeli käsitluste väljatöötamisel (Joonis 8). 

Joonis 8. Funktsioonide ja protsesside defineerimine 
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TP 2.1.1 raames teeme kindlaks logistika baasfunktsioonide ulatuse. Need funktsioonid on näiteks ümber-
laadimine või ladustamine, aga ka lisandväärtusteenused nagu komisjoneerimine. Lisaks defineerime 
põhitegevus- ja administratiivsed protseduurid. Funktsioonide määratlemisel võtame arvesse veoseliike ja 
prognoositavaid kaubavooge (turuarengute kolm stsenaariumi), mida hinnati TP1 raames. 

Pärast terminali rolli sätestamist vaadeldakse detailselt rööpmelaiuse erinevuse küsimusi. Meie 
meeskonnal on mitmekülgne kogemus sarnaste ülesannete lahendamisel. Näiteks, terminali projekt 
Venemaa ja Hiina piiril, kus rööpmelaiused on 1520 mm ja 1435 mm (TLZ Heylunzzyahn) ja terminali projekt 
Bresti jaamas (Valgevene). Hiina projekti puhul viidi ellu järgmised ülesanded:  

 Kauba ümberlaadimise korraldamine 1520 mm rööpmelaiuselt 1435 mm laiusele ning vastupidi, et kindlustada 

kiired piiriületusprotseduurid  

 Ümberlaadimise korraldamine maanteelt raudteele 

 Logistikaprotseduuride kindlaks määramine mõlemasuunaliseks efektiivseks transpordiks 

 Logistikarajatiste kindlaksmääramine, et kindlustada sujuvad protseduurid ja tarneahela nõudmised 

 Transpordiks infrastruktuuri pakkumine 

 Tollivormistuse ja teiste nõutavate teenuste pakkumine 

 Lisandväärtusteenuste pakkumine logistikateenuste pakkujatele (puhastamine, pakendamine) 

 Ladustamisrajatiste määratlemine 

 Töötlemisrajatised lisandväärtuse suurenemiseks 

Meie varasema kogemuse põhjal tuleb multimodaalse kaubaterminali rajamisel arvesse võtta erinevaid 
kriteeriume, millest valik on esitatud alloleval joonisel. 

Joonis 9. Piiriterminali nõuded on mitmekülgsed, konkureerivad ja tulevikule orienteeritud 

  

TP1 ühe tulemusena määratleme terminali eesmärgi koostöös Tellijaga, mida võib formuleerida 
järgmiselt: 

Muuga sadama võtmeroll on käidelda transiitkaupu, järelikult on multimodaalse kaubaterminali eesmärk 
tegeleda sissetulevate ja väljaminevate materjalide transiitvoogudega nii kiiresti kui võimalik, võttes 
arvesse kulude ja teenindustaseme tasakaalu. Lisaks sellele peaks terminal vähendama koridoride 
takistuste negatiivset mõju. Võrreldes kavandatud kaubaterminaliga Riias, puudub Muugal tasa-
kaalustatud maismaa keskus ida-lääne ning põhja-lõuna marsruutidel. Muuga sadama konkurentsieelis 
on parem positsioneeritus põhi-lõuna teljel. 
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Kirjeldatud kriteeriumide alusel töötati välja disain TLZ Heylunzzyahn terminali ja Brest Station terminali 
(Valgevene) jaoks, kasutades järgmisel joonisel kujutatud füüsilise ümberlaadimise skeemi.  

Joonis 10. Paigutuse prototüüp keskendub füüsilisele ümberlaadimisele ja arvestab rööpmelaiuse vahetuse tehnoloogiat  

 

Sarnast lähenemist rakendame ka Muuga sadama terminali analüüsi puhul. Kirjeldatud skeemi tuleb 
täiendada ümberlaadimisega meretranspordilt raudteetranspordiks. Analüüsiga tehakse kindlaks võimalikud 
muudatused funktsioonides erinevat tüüpi merevedude korral (süvamere konteinerveod, lähimere 
konteinerveod, mereveod mööda “kiirteid”, puisteveod ja tsisternveod, ro-ro veod, vedellasti veod).  

Joonisel 11 on esitatud RBMMT terminali võimalikud erinevate alade funktsioonide loetelu. Esimese ja teise 
ala funktsioonid nagu raudtee operatsioonid (rongi saabumine ja väljumine, vagunite kontroll, pidurite 
kontrollid, manööverdamine veduri vahetamisel, vagunite sortimine, rongi koosseis) ja dokumendihaldus 
(kontroll, kinnitamine ja üleandmine) kirjeldatakse detailselt terminaliala 2 jaoks (vt legend Joonis 10 
võimalike terminalialade kirjeldamiseks). 
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Raudtee opereerimine Raudtee opereerimine Konteinerkaupade töötlemine 

 Rongi saabumine ja väljumine 

 Vagunite kontroll, pidurite 
kontrollid 

 Manööverdamine veduri 
vahetamisel 

 Vagunite sortimine, rongi 
koosseis 

 Vagunite manööverdamine 

 Vagunite saabumine/ väljumine 

 Pakendamine ja tühjendamine 

 Tühjade konteinerite käitlemine 

 Konteinerite pesemine ja 
parandamine 

Dokumendihaldus 
Otsene või kaudne 
ümberlaadimine 

Üldkaupade töötlemine 

 Kontroll 

 Kinnitamine 

 Üleandmine 

 Konteinerkaubad 

 Üldkaubad  

 Puistekaubad (puist- ja 
vedellast) 

 Rasked ja ülegabariidilised 
veosed 

 Ohtlikud kaubad 

 Ladustamine 

 Korjamine, pakendamine, 
märgistamine 

 Tollivormistus Puistekaupade töötlemine 

 
 Füüsiline, veterinaar-

inspektsioon, tolli läbimine, 
dokumendihaldus 

 Söe töötlemine ja ladustamine 

 Vedelike ja gaasi pumpamine ja 
ladustamine 

 Ohtlike kaupade käitlemine 

  Hoiustamine tollilaos 

Erilist tähelepanu pööratakse ro-ro (kraanaga mittetõstetavatele alustele) ja kombineeritud kaupadele 
(erinevad konteinerid) osutatavatele teenustele. See on eriti aktuaalne kuna tõenäoliselt lähima kümnendi 
jooksul kasvab surve vähendada raskeveokite osakaalu Tallinna liikluses. Sellest tulenevalt liigub määrav 
osa ro-ro kaupadest suure tõenäosusega Muugale. See omakorda esitab väljakutse praegusele logistilisele 
skeemile Muuga sadamas.  

Alas 4 on võimalik suureneva nõudluse korral rajada töötlemisrajatised. Analüüs teostatakse erinevat tüüpi 
veoste lõikes, mis määratletakse TP1 raames.  

TP 2.1.1 tulemusena pakutakse välja funktsioonide rühmad, võttes arvesse Muuga sadama piiranguid, 
erinevat tüüpi veoseid, erinevate kaubavoo prognoosidega stsenaariume (halvim, normaalne, parim olukord). 
Joonisel 12 on esitatud kaubaterminali funktsioonide klassifikatsiooni ülevaade. 

Joonis 11. Multimodaalse kaubaterminali funktsioonide klassifikatsioon 

 

Pärast teenuste valiku väljatöötamist formuleeritakse ettepanekud funktsioonide jaotuse osas terminali 
pakkuja ja sisseostetud teenuse osapoolte vahel. Selle ülesande lahendamiseks viime läbi sidusrühmade 
analüüsi, mis hõlmab projektist mõjutatud või huvitatud sidusrühmade identifitseerimist. See analüüs toimub 

Joonis 11. Terminali funktsioonid  
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tihedas koostöös TP 3.2 meeskonnaga, sest see tööpakett keskendub samuti olulisemate huvirühmade 
kaardistamisel. Seega viiakse analüüs läbi ühe korra, kuid varasemalt, et anda sisendit ka TP 2.1.1 ellu 
viimiseks (vt ptk 1.2.3).  

Huvirühmadelt kogutav info koos TP 1 tulenevate andmetega prognoositavate kaubavoogude ja logistikaturu 
analüüsi (teostatakse sidusrühmade analüüsi jooksul) kohta on sisendiks ettepanekute välja töötamiseks 
funktsioonide jaotuse kohta terminali pakkuja ja väliste ettevõtete (sisseostetud funktsioonid) vahel. Selle 
tööpaketi raames töötame muuhulgas välja teenuste kirjelduse terminali funktsioonide võimalike klientide 
jaoks, kirjeldatakse kasusid äri, ühiskonna, riigi, keskkonna seisukohalt. 

TP 2.1.2 – Terminali tehniliste vajaduste analüüsimine 

Hinnangulised transpordimahud, väljatöötatud terminali funktsioonid ning üldised Muuga sadama asukoha 
tingimused loovad aluse terminali tehnilisteks vajadusteks. Hinnanguliste transpordimahtude arengute 
põhjal pakume välja etapilise laienemise lahenduse, millele tavaliselt järgneb terminali arendamine. 

Tehnilised nõudmised selgitatakse välja nii stsenaariumi 1 kui ka stsenaariumi 2 osas, kusjuures 
stsenaarium 1 on käsitletav kui “RBMMT rajamine ja sadama infrastruktuuri osas mitte-midagi-tegemine” ja 
stsenaarium 2 on käsitletav kui “RBMMT rajamine ja sadama infrastruktuuri rekonstrueerimine” (Joonis 12). 

Joonis 12. Tehniliste vajaduste väljaselgitamine stsenaarium 1 ja stsenaarium 2 jaoks 

 

Sõltuvalt võimalikest ruumipiirangutest uuritakse kuivsadama sildumise võimalusi. Tuleb märkida, et selle 
lahenduse majanduslikku otstarbekust saab hinnata kulu-tulu analüüsi kontekstis (TP 3.4), kus võrreldakse 
kulusid, mis tekivad Muuga sadamas pudelikaelade tõttu (nt ooteajad) ja kulusid, mis tekivad seoses 
täiendavate liikumistega sisemaa terminali puhul.  

Järgnev joonis iseloomustab tehniliste parameetrite väljaselgitamist määratletud teenuste funktsioonide 
põhjal.  
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Joonis 13. Tehniliste nõudmiste väljaselgitamine terminali teenuste funktsioonide põhjal 

 

Analüüsi käigus määratleme vagunite tehnilise spetsifikatsiooni ja rongi konfiguratsioonid, 
keskendudes kõikidele olulistele infrastruktuuri piirangutele. Samuti võtame arvesse tipukoormusi (nii 
laevade, rongide kui ka veokite graafiku osas), et selle alusel modelleerida terminali tehnilised parameetrid 
(uurides eelnevalt kas tipukoormusi on võimalik leevendada). Lisaks hõlmab analüüs raudteelt 
autotranspordile ümberlaadimise ja vastupidise ümberlaadimise protsessi. Selle analüüsi osaga hindame 
olemasoleva teede infrastruktuuri võimekust, vajalike autotranspordi teenuste mahtu ja kvaliteeti kaubavoo 
sujuvaks korraldamiseks.  

Kuna kaubaterminali ühendamiseks on plaanitud 1435/1520 integratsioon, on sobiv rajada terminal n-ö 
raudtee-sadama põhimõttel. Siin viiakse ellu erinevat tüüpi kaupade ja erinevate rööpmelaiustega vagunite 
käitlemine, kaupade ümberlaadimine ühelt rööpmelaiuselt teisele (raudtee-raudtee), aga ka raudteelt 
autotranspordile, samuti vahepealne ladustamine.  

Töö tulemusena esitame etapilise terminali arenduse ettepaneku, kus laiendus järgib transpordi nõudlust, 
et minimeerida investeeringuriske. Alustamine konteinerlaaduritega vähendab investeeringusummat (Joonis 
14). Konteinerite käitlemise seadmete valik põhineb nii tegevuslikel kui ka majanduslikel kaalutlustel, mis 
kõige paremini sobivad RBMMT terminali disaini nõudmistega (Joonis 15). Konteinerkaupade puhul 
analüüsime koostöövõimalusi olemasoleva konteinerterminali AS Transiidikeskusega, kelle tänases 
võimekuses (TEU’d aastas) on tuvastatav märkimisväärne ressursi ülejääk ja väga hea tehniline baas. 

Puistekaupade käitlemise seadmeid hinnatakse tehniliste andmete ja käitlemise võimekuse järgi, aga ka 
tegevuse nõudmiste ja ekspluatatsioonikulude alusel.  

         Tehniline ekspert, Christoph Nienhaus 

        Tehniliste vajaduste välja selgitamisel keskendume sissetuleva ja väljamineva 

kaubatranspordi klassifitseerimisele raudteetranspordi liikide (st konteiner-rongid, 

RoLa-rongid, tavapärased rongid), selle pikkuse, vagunite arvu, tippaegade ja 

väheste sissetulevate rongide aegade lõikes. See võimaldab meil mõista nõudlust 

vajaliku tehnilise varustuse (nt konteinerlaadur, „upitaja“, portaalkraana) aspektist, 

kuid ka põhiliste tööaegade suhtes. Lisaks määrab see ka vajaliku raudtee- ja 

maanteede infrastruktuuri. 

“ 

” 
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Joonis 14. Näide terminali laiendamisest ja vastavatest tehnilistest seadmetest 

 

Joonis 15. Spetsifikatsiooni kriteeriumid konteinerite käitlemise seadmete valimiseks 

 

Terminali tehniliste vajaduste määratlemisel rakendatakse parimaid praktikaid varasemast 
projektikogemusest. On kolm varianti ümberlaadimiseks standardselt (Euroopa) rööpmelaiuselt (1435 mm) 
laiale rööpmelaiusele (1520 mm) ja vastupidi.  

Variant 1: Kaupade ümberlaadimine ühelt rööpmelaiuselt teisele toimub relsskraana abil. Seda võimalust 
kasutatakse näiteks Brest Malaszewiczes (Joonis 16), mille puhul võib välja tuua järgmised eelised ja 
puudused.  

EELISED PUUDUSED 

 Kiire laadimisvõimekus suurtel mahtudel 

 Territooriumi jätkuv arendamise võimalus 

 Töökindlus 

 Territooriumist tulenevad piirangud 

 Kaupade ladustamisega seotud küsimused 

 Vajadus tõenäoliselt muuta väljakujunenud 1520 

infrastruktuuri 
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Joonis 16. Kaubaterminal Malaszewices/Brestis – Ümberlaadimise võimekused 1520/1435 

   

Variant 2: Teljevahetusseadmed, mille puhul ei laadita koormatud vaguneid tühjaks, vaid vahetatakse ainult 
veeremikomplektid (standardse rööpmelaiusega veermikud ja laia rööpmelaiusega veermikud). Vagunid 
tõstetakse külje poole hüdrauliliselt spetsiaalse kanderiivi abil, mis ühendab vagunid veermikega. Üht tüüpi 
veermik asendatakse nõutava veermikuga. Uus veermik järgneva rööpmelaiuse jaoks veeretatakse vaguni 
alla ja kinnitatakse vaguni külge (Kingpin). Seda tehakse kahe rajaga raudtee kaudu või laial rööpmelaiusel 
(sagedamini toimub see laial rööpmelaiusel 1520 mm). Tehnoloogiat rakendatakse laialdaselt 
tsisternvagunite puhul. Tehnoloogia rakendamise näide on Mukrani sadam, mille terminali paigutus on 
esitatud Joonis 17. Järgmine Joonis 18 annab ülevaate sadama territooriumist.  

Joonis 17. Mukrani sadama terminali paigutus – Ümberlaadimine 1520/1435 

 

Joonis 18. Mukrani sadam 
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Variant 3: Rööpmelaiuse vahetamise seadmed, mis võimaldavad nõutavale rööpmelaiusele üle minna 
vastava spetsiaalse mõlema süsteemi (1435/1520) jaoks sobiva veermiku abil, mis asub jäigal raudteeteljel 
(automaatne või poolautomaatne). See tehnoloogia on väga kallis (esineda võib vajadus osta spetsiaalsed 
vagunid) ja õnnetuste esinemise tõenäosus on suur, mistõttu see ei ole ennast näiteks Saksamaal tõestanud. 

 

Traditsiooniliste tehnoloogiate kõrval võetakse arvesse ka erinevate horisontaalsete ümberlaadimise 
tehnoloogiate rakendatavust. 

Seoses suureneva reostusega avalikel maanteedel ning suureneva keskkonnateadlikkuse valguses 
peetakse transpordimahtude suurt tõusu maanteedel eriti kriitiliseks. Seetõttu on üks praeguseid eesmärke 
Euroopa Liidu transpordipoliitikas suunata pikemate vahemaade puhul (>300 km) rohkem kui 50% 
maanteetranspordist vee- või raudteetranspordile.  

Kooskõlas transpordipoliitika eesmärkidega on olemas valik tehnoloogia pakkujaid erinevate lahendustega 
mittetõstetavate poolhaagiste horisontaalseks ümberlaadimiseks. Näited tehnoloogilistest lahendustest on 
toodud Joonis 19. Kuna 70% (ligikaudu 214 mld t km) kogu maanteetranspordimahust moodustas 
Saksamaal 2009. aastal transport poolhaagistega, võib poolhaagiseid pidada peamiseks võimaluseks 
modaalse ümbersuunamise tekitamiseks maanteetranspordilt raudteetranspordile. Siiski on ainult väike osa 
(kuni 5%) poolhaagistest tõstetavad ja seega kontinentaalses kombineeritud kaubatranspordis kasutatavad. 
Kirjeldatud transporditehnoloogiad seavad eesmärgiks just mittetõstetavate poolhaagiste turusegmendi ja 
seetõttu võib neid pidada mõjukaks modaalse ümbersuunamise (maanteetranspordilt raudteetranspordile) 
vedajaks. Muugal on selle tendentsi õigeaegsel ära tabamisel oluline roll ja võimalus. 

Joonis 19. Näited horisontaalsetest ümberlaadimise tehnoloogiatest (CargoBeamer, Kockums Industrier pakutav Mega Swing, 
Modalohr– vasakult paremale) 

 

Kokkuvõttes, TP 2.1 metoodiline lähenemine hõlmab järgimisi tegevusi:  

A. Terminali funktsioonide tuvastamine 

a. Baasfunktsioonide ulatuse määratlemine 
b. Rööpmelaiuste erinevuse aspekti lahendamine 
c. Vajalike funktsioonide määratlemine funktsioonide gruppide lõikes 
d. Funktsioonide jaotuse välja töötamine pakkuja ja sisseostetud teenuse osas 

B. Terminali tehniliste vajaduste analüüsimine 

a. Sobivate seadmete, rajatiste ja ala ulatuste määratlemine 
b. Etapilise terminali arenduse välja töötamine 

Raudteetaristu juhtimiskonsultant, Matthias Seifert  

      Multimodaalsete terminalide infrastruktuuri planeerijaid üldjoontes ei rahulda 

variandid 3 ja 2. Variant 3 on tavapäraselt kasutusel ainult reisirongide puhul (nt 

Prantsuse-Hispaania piiril rööpme vahetuse punktis) ja pole kasutusel kauba-

rongidel. Sama kehtib variant 2 kohta - näiteks, Valgevene-Poola piiril on selline 

lahendus kasutusel ainult reisirongide puhul. Variant 1 on kõige laialdasemalt 

kasutusel ümberlaadimiseks rööpmete 1520/1435 puhul. Tulenevalt kiirest 

horisontaalsete ümberlaadimise tehnoloogiate arengutest, tuleks tähelepanu 

pöörata just sellele variandile. 

“ 

” 
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TP 2.2 – Potentsiaalse asukoha uurimine 

RBMMT sobiva asukoha valik, võttes arvesse praeguseid ja eeldatavaid tulevasi kaubavooge ning samuti 
infrastruktuuri ja tegevuse arendusplaane Muuga sadama alal, põhineb otseselt eelnevates tööpakettides 
läbiviidud analüüsi tulemustel. Need tulemused on peamine sisend ühe või mitme võimaliku asukoha 
määratlemisel. Niisiis võtame eriti arvesse TP 2.1.1 ja 2.1.2 järeldusi, et formuleerida nõudmised, millele 
asukoht peab vastama. Lisaks annavad TP1 tulemused ülevaate olemasolevatest infrastruktuuri asu-
kohtadest ja võimekustest Muugal, mis on samuti suure tähtsusega terminali asukoha valikuprotsessis.  

Meie poolt teostatava analüüsi tulemusena määratletakse terminali asukohad (tõenäoliselt kuni kaks 
alternatiivi) mõlema Tellija poolt nimetatud stsenaariumi korral. Selle tööpaketi sisendiks on mõlemaid 
stsenaariume käsitlenud tööpakettide 2.1.1 ja 2.1.2 põhjalikult analüüsitud tulemused. Teisisõnu, terminali 
plaan kummagi stsenaariumi korral mõjutab sellest tulenevaid nõudmisi asukohale ning vastavalt ka 
asukoha määratlust. Samal ajal võtab analüüs arvesse ka olemasolevaid ja plaanitavaid vabatsooni asukohti 
sadama alal ning vabatsooni ümberkujundamist ro-ro kaubamahtude olulise kasvu korral (Vanasadamast 
Muugale). 

Lõpuks kaalume kuivsadama alade kasutust Rail Baltica koridori marsruudil. Selle tööetapi sisendiks on üks 
TP 2.1.1 tulemustest, nimelt kaubagruppide ja kaupade ümberlaadimise teostatavusanalüüs ümber-
laadimisel 1435 mm rööpmelaiusele ja 1435 mm rööpmelaiuselt (nagu märgitud lähteülesande alajaotuses 
3.2.1.5). 

Tegevused RBMMT sobivate asukohtade väljaselgitamiseks on jagatud kahte peamisesse faasi:  

 Võimalike asukohtade uurimine 

 Asukohtade võrdlevanalüüs 

RBMMT asukohtade analüüsimisel ei võeta arvesse ainult varem defineeritud terminali funktsionaalsust, 
protsesse ja infrastruktuuri (ja nende koosmõju), vaid vaadeldakse RBMMT terminali kui üht osa 
superstruktuurist (antud juhul Muuga sadama territoorium ja kõrvalasuvad arendusalad). Tasakaalustatud 
dualistlik lähenemine infrastruktuuri ja superstruktuuri suhtes tagab RBMMT efektiivse integratsiooni 
olemasolevate logistikaterritooriumide ja protsessidega.  

 

Sadamate logistikaekspert, Uwe Ramin 

        Muuga sadama ala (joonis 21) esmane analüüs toob välja võimaliku 
ruumipuuduse. Ala võib olla teatud tegevuste jaoks liiga kitsas. Samuti mõjutavad 
planeerimistegevusi eraomanike väljakujunenud huvid (hoonestusõigused, 
omand). Siin tuleb kaaluda võimalikku laienemist kuivsadama suunas või üle 
vaadata olemasolev raudteeinfrastruktuur ning olla avatud teatavateks 
muudatusteks ka 1520 mm taristu osalisel ümberkorraldamisel. 

“ 

” 
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Joonis 20. Muuga sadama ala 

 

Võimalike asukohtade analüüs 

RBMMT võimalike asukohti vaadeldakse mitmete kriteeriumide abil. Analüüsi teostamisel võtame 
muuhulgas arvesse ligipääsu olemasolevatele transpordivõrkudele, koha ulatust, topograafiat ja ökoloogilist 
keskkonda (Joonis 21). 

Joonis 21. Analüüsi kriteeriumid 

 

Esmalt hindame terminali võimalikke asukohti Muuga sadamas raudtee- ja maanteetranspordi infrastruktuuri 
ligipääsetavuse efektiivsuse seisukohalt. Teiseks analüüsime eelvaliku käigus väljavalitud asukohti nii 
nende praeguse suuruse kui ka tuleviku laienemisvõimaluste osas, võttes arvesse transpordi- ja 
logistikategevuste laienemist tulevikus (siin kasutame ulatuslikult TP 1 tulemusi). Lisaks analüüsime 
topograafilisi ja ökoloogilisi aspekte. Viimaseid käsitleme detailselt tööpaketis 2.3 (keskkonnaalaste 
piirangute ja tingimuste analüüs).  

Asukohtade võrdlevanalüüs 

Võtmefaktide kogumine ja kirjeldamine võimalike logistikaasukohtade osas loob raamistiku nende 
asukohtade kvalitatiivseks ja kvantitatiivseks hindamiseks.  
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Joonis 22. Hindamise loogika 

 

Vaadeldud kriteeriumid viiakse otsustusmaatriksisse (vt näide Joonis 23), mis sisaldab parameetreid, mis 
võimaldavad hinnata iga kogutud kirje kvaliteeti. Maatriks sisaldab faktorkaalude süsteemi, mis määratleb 
iga analüüsitud elemendi asjakohasuse ja olulisuse. 

Joonis 23. Otsustusmaatriksi näide 

 

Kaalude rakendamise protsessi tulemusena tekib võimalike logistikaasukohtade paremusjärjestus. See loob 
aluse, mille põhjal selgitada välja sobivaimad asukohad RBMMT ja kõrval olevate arendusalade jaoks 
Muuga sadama territooriumil mõlema stsenaariumi korral.  

Lisaks eelnevate tööpakettide sisendile teostame informatsiooni kogumise eesmärgil asukohakülastused, 
olemasolevate materjalide, raportite ja kaartide analüüsi ning samuti vajadusel täiendavad ekspertintervjuud. 
Peale selle vastame nõudmistele, mis on kirjeldatud lähteülesande alajaotuses 3.2.2.1 ja 3.2.2.4.  

TP 2.2 kokkuvõttena esitame SWOT raporti vormis kokkuvõte valitud logistikaasukohtade tugevustest, 
nõrkustest, võimalustest ja ohtudest.  

Kokkuvõttes, TP 2.2 metoodiline lähenemine hõlmab järgimisi tegevusi:  

C. Võimalike asukohtade uurimine multi-kriteeriumi analüüsi abil 

a. Asukohakülastuste läbi viimine 
b. Terminali võimalike asukohtade analüüs lähtudes raudtee- ja maanteetranspordi infrastruktuuri ligi-

pääsetavusest 
c. Terminali võimalike asukohtade analüüs praeguse ja tulevaste laienemisvõimaluste osas 
d. Topograafiliste ja ökoloogiliste aspektide analüüs 

D. Asukohtade võrdlevanalüüs 

a. Otsustusmaatriksi koostamine 
b. Asukohtade SWOT analüüsi koostamine 

TP 2.3 –  Keskkonnakaitseliste piirangute ja tingimuste analüüs 

Kolmanda osa TP 2-st moodustab keskkonnakaitseliste piirangute ja tingimuste analüüs, mis võtab arvesse 
RBMMT terminali funktsioonide, tehnoloogiliste vajaduste ja asukohaga seotud aspekte, mis võivad 
põhjustada vee, pinnase või õhu saastumist, tolmu, ohtlikke- ja tavajäätmed, müra, vibratsiooni, valgust, 
soojust, radioaktiivset kiirgust ja ebameeldivat lõhna. Tegemist pole KSM/KMH analüüsiga täies mahus. 
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Keskkonnast tulenevate piirangute ja võimaliku keskkonnamõju analüüsimiseks koostame asukoha- ja 
trassialternatiivide auditi, milles määratleme ja hindame kehtivatest planeeringutest ja keskkonnakaitsest 
tulenevad piirangud, mille tulemusena valmib piirangute kaart. Lähtuvalt kavandatavast tegevusest ja selle 
ulatusest (terminal koos raudteeharude ja muu logistiliste ühendustega) anname hinnangu alternatiivide 
mõjule. Mõju hindamisel kasutame metoodilist lähenemist, mille alusel analüüsitakse erinevate 
kriteeriumide alusel piirkonna tundlikkust ja kavandatava tegevuse mõju suurust. Seda hinnatakse iga 
erineva mõjutaja suhtes (nt müra). 

Eelpool nimetatud analüüsi koostame iga hanke tehnilise kirjelduse punktis 3.2.3.1 toodud keskkonnamõjuri 
(nt õhu saastumine, tolm, müra, vibratsioon, ebameeldiv lõhn) suhtes arvestades alternatiivseid tehnilisi 
lahendusi. Selle tulemusel pakume koos keskkonnamõju esialgse hinnanguga välja ka leevendavad 
meetmed negatiivse mõju vähendamiseks. 

Keskkonnakaitselisi piiranguid ja tingimusi analüüsime tegevuspõhiselt: 

 RBMMT arendus-, ehitustegevuse perioodil 

Hindame mõju ehitustegevuse perioodil, võttes arvesse ehitustegevuse ulatust ning kirjeldades ka 
ehitusmaterjalide vooge ja logistikat. Müra, vibratsiooni ja õhusaaste osas koostame eraldi hinnangu, mis on 
seotud ehitustegevusest tuleneva keskkonnamõjuga. 

 RBMMT ekspluatatsiooni ajal 

Vastavalt kaubavoogude logistikale ja liikluslahendustele koostame hinnangu transpordikoormuse mõjust 
keskkonnale. Seejuures anname hinnangu ka liiklustiheduse mõju ulatusele. 

Mõju hindamisel lähtume konkreetsete alternatiivide tehnilistest lahendustest, kaubaartiklitest ja muudest 
mõju hindamisel olulistest aspektidest, mille alusel on võimalik kirjeldada mõju suurust põhjavee 
kvaliteedile, välisõhu kvaliteedile ning müra mõju. 

Tulenevalt ala tundlikkusest ja mõju suurusest anname hinnangu alternatiivide teostatavusele keskkonna-
aspektist. Selles hinnangus tuuakse välja leevendusmeetmete rakendamise vajalikkus, mis tuleneb 
asjaolust, et kui mõju ületab keskkonnataluvust või seadustega ettenähtud piirväärtusi. Vajalike lisarajatiste 
või tehnoloogiate, aga ka leevendusmeetmete maksumuse hindamisel lähtutakse analoogidest või 
koostatakse esialgne eelarve.  

Kokkuvõttes, TP 2.3 lähenemine hõlmab järgimisi tegevusi:  

A. Asukoha- ja trassialternatiivide auditi ja piirangute kaardi koostamine. 

B. Hinnangute andmine alternatiivide mõjule tundlikkuse ja mõju suuruse aspektist. 

C. Negatiivse mõju vähendamiseks leevendavate meetmete välja pakkumine ja nende maksumuse hindamine. 

  

TP 2 väljundid: 
 Terminali funktsioonide määramine, võttes arvesse kaubagruppe ja prognoositud kaubavooge. Selle 

tulemusena pakutakse terminali jaoks välja ideaalne teenuste valik. See valik on sarnane mõlema 
stsenaariumi (I stsenaarium ja II stsenaarium) korral.  

 RBMMT tehniliste vajaduste määratlemine stsenaarium I ja stsenaarium II korral. 

 Võimalike logistikaasukohtade paremusjärjestuse välja töötamine stsenaariumide I ja II korral. 

 SWOT raporti vormis kokkuvõte valitud asukohtade tugevustest, nõrkustest, võimalustest ja ohtudest. 

 Keskkonnaliste piirangute ja tingimuste analüüsi kirjeldus. 

Tundlikkuse aspektist on mõju väga suur kui on tegemist asustuskeskusega, kus puudub tööstuslik-, 
transpordi- või muu müraallikas. Samuti asuvad seal tundlikud objektid, nagu lasteaed, kool jne. Mõju 
on väike, kui tegemist on piirkonnaga, kus esineb tööstus- või muud müra põhjustavat tegevust, kus 
transpordikoormus on suur ja taustamüra tase on kõrge. Tundlikke objekte seal ei esine. 

Mõju suuruse aspektist on tegemist väga suure negatiivse mõjuga, kui näiteks kavandatavast 
tegevusest tingitud müratasemed on väga kõrged (ületavad pidevalt lähima objekti juures piirväärtusi). 
Müra võib muuta piirkonna kasutamise võimatuks. Kui tegevusest tingitud müratasemed on madalad (ei 
ületa mingil juhul lähima objekti juures piirväärtusi) siis on tegemist väikese negatiivne mõjuga. 
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1.2.3 Tööde pakett 3: Alternatiivide pakkumine ja hindamine 

TP 3 käigus analüüsime kahte alternatiivset stsenaariumi, mis on esitatud hanke tehnilises kirjelduses: 

I. stsenaarium – Rail Balticu 1435 mm rööpmelaiusega raudteetaristu ja RBMMT ühendamine olemasoleva 

1520 mm rööpmelaiusega raudtee ja Muuga sadama raudteejaamaga 

II. stsenaarium – uue tervikliku lahenduse saavutamine uue RBMMT terminali ehitamise ning olemasoleva 

Muuga sadama taristu ümberehitamise tulemusel 

Stsenaariumi kirjeldused katavad vähemalt järgmiseid aspekte:  

 ettevalmistusperioodi orienteeruv kestvus (planeerimine, projekteerimine, hanked jms) 

 vajalikud eeldused/sidusprojektid 

 unikaalsete, sertifitseerimist vajavate lahenduste välja töötamine ja juurutamine 

 tarneajad, ehitusperioodi(de) orienteeruv kestvus (etappide kaupa) 

 ehitustööde korraldamise mõju raudteele ja sadama-ala logistikale 

 sadama ning raudteejaama tavapärase tegutsemismahu säilitamise võimalikkus ja lahendused (ehitus-
perioodil) 

Sooritame mõlema stsenaariumi jaoks tasuvusuuringu tulu-kulu analüüsina. Selleks töötame välja RBMMT 
ärimudeli, kaardistame huvigruppide vajadused ja ootused ning koostame tehnoloogilise ja tegevusprofiili 
(tuginedes TP 2 tulemitel). 

 

Kuna TP 3.3 tehnoloogia ja tegevusprofiili koostamine ja TP 3.4 kulu-tulu analüüs (TKA) on pigem 
sõltumatud ülesanded, siis on võimalik neid ellu viia paralleelselt. TKA nõuab teatud sisendit ärimudelist, 
mistõttu viiakse analüüs lõpule peale TP 3.1 ellu viimist. 

Joonis 24. TP 3 elluviimise protsess 

 

 

TP 3.1 

Tulemid 

TP 3.2 

TP 3.3 

TP 3.4 

Sisend 

TP2 

TP1 

TP 3 ülesanded:  
TP 3.1 – Funktsioonid ja ärimudel (sh juhtimismudel) 
TP 3.2 – Olulisemad huvigrupid 
TP 3.3 – Tehnoloogiline ja tegevusprofiil 
TP 3.4 – Tulude-kulude analüüs (TKA) 

Civitta vanemkonsultant, Veeli Oeselg 

        Soovitame alustada TP 3 ülesannetega teises järjekorras kui hanke-

dokumentides esititatud (vt joonis 25). Esmalt tuvastaksime kõige olulisemad 

huvigrupid TP 3.2 raames. Kuna nende huvigruppide ootused on lisaks ärimudeli 

välja töötamisele ka oluliseks sisendiks terminali funktsioonide analüüsimisel (TP 

2.1.1, vt ptk 1.2.2), siis viiksime huvigruppide küsitluse läbi juba paralleelselt TP 2 

elluviimisega. Seega oleks sisend huvirühmade ootuste osas varakult olemas ning 

kiirendaks ka TP 3 elluviimise protsessi. 

“ 

” 
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Kõige tähtsamate huvirühmade kaardistamine toimub kogu projekti vältel toimuvate ekspertintervjuude ja -
seminaride käigus. See tähendab, et TP 1 ja TP 2 esimeste tegevuste põhjal koostame esmase nimekirja 
huvirühmadest, keda küsitletakse TP 3.2 käigus. TP 2 tulemused on oluliseks sisendiks tööpakettide 3.1 ja 
3.3 analüüside teostamiseks. Ärimudeli koostamise raames tuleb analüüsida kahte potentsiaalset 
alternatiivset asukohta ja defineerida terminali funktsioonid. TKA kasutab sisendit kõigist eelnevatest TP-
dest. 

TP 3.1 – Funktsioonid ja ärimudel (sh juhtimismudel) 

Selle tööpaketi eesmärk on välja töötada ettepanekud sobiva ärimudeli osas mõlemale Tellijaga koostöös 
välja valitud RBMMT alternatiivile. See hõlmab valitud äri- ja tegevusmudelite võtmekarakteristikute 
hindamist ning vastavate eeliste ja puuduste väljaselgitamist (Joonis 25).  

Ettepanekud sobiliku ärimudeli osas keskenduvad põhiliselt mudeli tüübile (erasektori, avaliku sektori, era-
avaliku sektori) ja sellega seotud huvirühmade struktuurile. Ettepanekud tegevusmudelite osas sisaldavad 
ülesannete ja vastutuste kindlaksmääramist ning põhitöötajate ja administratiivse personali planeerimist.  

Joonis 25. Organisatsiooni ja ärimudelite tüübid 

 

Kokkuvõttes, TP 3.1 lähenemine hõlmab järgimisi tegevusi:  

A. Äri- ja tegevusmudeli võtmekarakteristikute hindamine ja eeliste-puuduste välja selgitamine. 

B. Võimalike ärimudelite arutelu Tellijaga. 

C. Adekvaatse ärimudeli välja valimine ja kirjeldamine.  

D. Algselt koostatud SWOT analüüsi uuendamine ärimudeli analüüsi põhjal. 

  

Raudteetaristu juhtimiskonsultant, Matthias Seifert 

      Hankedokumendi tehnilise kirjelduses TP 3.1 osana nimetatud SWOT analüüs 

(HD ptk 3.3.1.3) koostatakse juba TP 2.2 raames, kuna SWOT analüüs on ka 

oluliseks aluseks alternatiivsete asukohtade võrdlemisel ja hindamisel. See 

võimaldab kogu protsessile läheneda paindlikumalt. 

“ 

” 
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TP 3.2 – Olulisemad huvigrupid 

RBMMT olulisemaid huvirühmi kaastakse analüüsis mitme erineva tööpaketi raames. Nii vajame TP 1 
raames sisendit makromajandusliku konteksti hindamiseks ja kaubavoogude prognoosimiseks. Samas TPs 
2 on vaja huvirühmade sisendit vajalike terminalifunktsioonide kohta, kuid ka sisseostetavate teenuste puhul 
teenuspakkujate potentsiaalse huvi kaardistamiseks. Antud TPs 3.2 on tähelepanu pööratud huvirühmade 
ootuste kaardistamisele. Nagu TP 1 metoodilise lähenemise kirjelduses mainitud, plaanime terve projekti 
vältel läbi viia 60-80 intervjuud. Seejuures pole välistatud, et teatud seotud osapooltega viiakse läbi mitu 
intervjuud erinevate teemade katmiseks analüüsi erinevates faasides.  

Küsitletavad huvirühmad hõlmavad (kõiki TP-de vaates, esialgne nimekiri): 

 transpordi- ja logistikataristu omanikud ja operaatorid 

 logistikateenuse osutajad ja operaatorid 

 kaubasaatjad ja -vastuvõtjad 

 riigiasutuste ja kohalike omavalitsuste esindajad 

 finantsasutuste esindajad 

 erialaliitude esindajad ja tööstuse eksperdid 

 potentsiaalsed investorid 

 jt RBMMT teenuste võimalikud kasutajad 

Oluline fookus huvirühmade küsitlusel on nende ootuste välja selgitamisel RBMMT teenuste kvaliteedile, 
teenuste olemusele ja terminali võimekusele. Huvirühmade küsitluse tulemusel formuleerime järeldused, 
kas huvirühmadel on piisavalt huvi RBMMT vastu ning milline see on. See aitab veenduda projekti 
elujõulisuses. 

Huvirühmade küsitlemisel peame arvestama sellega, et nad võivad olla aktiivselt projekti kaasatud või nende 
huvid võivad olla mõjutatud teostatud töödest või lõpptulemusest. Koos Tellijaga korraldataval seminaril 
tuvastame võimalikud sidusrühmad kohalikul ja rahvusvahelisel tasandil, keda küsitlusse kaasame. 

Huvirühmade küsitlemiseks kasutame poolstruktureeritud personaalseid või telefoniintervjuusid (vastavalt 
intervjueeritava kättesaadavusele ja soovile). See tähendab, et intervjuul tugineme poolstruktureeritud 
ankeedile, mis sisaldab põhilisi käsitletavaid teemapunkte ja intervjuuküsimusi, kuid intervjueerijal on 
võimalik lähtudes intervjueeritava vastusest küsida edasiviivaid või täpsustavaid küsimusi. Intervjuuankeedi 
kooskõlastame Tellijaga. Oleme arvestanud sellega, et erinevatele huvirühmade gruppidele tuleb koostada 
erinevad ankeedid. St riigiasutuste esindajatelt ei küsita samu küsimusi kui RBMMT teenuste võimalikelt 
kasutajatelt. Ühe intervjuu eeldatav kestvus on 1-1,5 tundi ja selle tulemused fikseeritakse kirjaliku 
kokkuvõttena. Intervjuud salvestatakse. 

Huvirühmade analüüsi tulemusel koostame osapoolte huvide ja mõjude ülevaate. See tähendab, et me 
hindame nende huvi RBMMT vastu ja ka mõju RBMMT projekti õnnestumisel (Joonis 26). Vastavalt 
huvirühmade erinevale mõju ja huvide tasemele määratleme nende rolli ja olulisuse. Samas tuleb arvestada 
sellega, et huvid ja mõjud võivad projekti elutsükli jooksul muutuda. 

Civitta vanemkonsultant, Veeli Oeselg 

          Meie nägemuse põhjal on äärmiselt oluline ühtlustatud huvirühmade kaasamise 

protsess. See tähendab, et TP 1 läbi viidavate intervjuude raames kaardistame võimalusel 

juba ka ootusi terminali funktsioonidele. Vaatamata sellele, et HD tehnilise kirjelduse põhjal 

on ootus koguda huvirühmade sisendit kahe RBMMT alternatiivi kohta, peame vajalikuks 

koguda nende sisendit juba TP 2 toimumisel ajal, sest see on aluseks funktsioonide 

kaardistamisel ja asukohtade alternatiivide hindamisel. Sõltuvalt käsitlust vajavast teemast, 

võime teatud osapoolte puhul kasutada ka kirjalikke päringud e-maili teel. Tulenevalt 

käsitletavate teemade keerukusest ja detailsusest pooldame personaalset suhtlust 

veebipõhise küsitluse asemel. Varasemate uuringute põhjal oleme ka näinud, et 

personaalne lähenemine tagab suurema vastamismäära, mis on antud analüüsi puhul 

äärmiselt oluline. 

“ 

” 
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Joonis 26. Huvirühmade analüüsi skeem 

 

Kokkuvõttes, TP 3.2 lähenemine hõlmab järgimisi tegevusi:  

A. Võimalike huvirühmade kaardistamine ja valideerimine Tellijaga. 

B. Huvirühmade esmane küsitlemine TP 1 ja TP 2 analüüsiks vajaliku sisendi kogumiseks. 

C. Huvirühmade huvide ja mõjude hindamine ja analüüsimaatriksi koostamine. 

D. Täiendavate intervjuude läbiviimine asjakohaste huvirühmade esindajatega kahe RBMMT alternatiiviga seotud 
ootuste täpsustamiseks, vajadusel täiendavate kirjalike päringute koostamine. 

E. Huvirühmade küsitluste tulemuste koondanalüüsi ja tulemuste ülevaate koostamine. 

TP 3.3 – Tehnoloogiline ja tegevusprofiil 

Tuginedes TP 2 terminali funktsionaalsuse ja tehnoloogiliste vajaduste analüüsile koostame kokkuvõtlikult 
RBMMT alternatiivide tehnoloogilise ja tegevusprofiili, mis kirjeldab järgmisi aspekte (esialgne nimekiri): 

 masinad (sh tehnilised vahendid, kuid ka IKT süsteemid) 

 asukohapõhine funktsionaalne skeem (sh terminali üldstruktuur, raudtee ja maantee ühendused)  

 kaubakäitlus (sh terminalisisene transpordikontseptsioon) 

 RBMMT planeeritavates tegevustes rakendatavad tehnoloogiad 

 terminali laiendamisplaan 

Terminali ja tegevusprofiil valmib eraldi mõlemale alternatiivile. Tegemist on kokkuvõtliku loendiga TP 2 
tulemustest. Erilist tähelepanu pööratakse siin taristuelementidele, mis ristuvad (eri ja/või samatasandi 
ristumised, viaduktid jms). 

Lühidalt, TP 3.3 hõlmab: 

 TP 2 tulemuste struktureeritud esitamist mõlema RBMMT alternatiivi kohta 

TP 3.4 – Tulude-kulude analüüs (TKA) 

Projekti tulude-kulude analüüsis (TKA) lähtume Euroopa Komisjoni kulude-tulude analüüsi juhendist 
investeerimisprojektidele1 „Guide to cost-benefit analysis of investment projects (Economic appraisal tool for 
Cohesion Policy 2014-2020)” ning Euroopa Investeerimispanga poolt väljatöötatud raudtee projektide 
hindamise suunisest2 (Railway Project Appraisal Guidelines - The RAILPAG). Standardne kulude-tulude 
analüüs koosneb seitsmest etapist, mida on kujutatud Joonis 27. 

                                                      

 

1 http://www.struktuurifondid.ee/public/CBA_guide_2014-2020_December_2014_EN.pdf 
2 http://www.eib.org/infocentre/publications/all/railpag-railway-project-appraisal-guidelines.htm 
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Joonis 27. Kulude-tulude analüüsi etapid 

 

 

TKA koostamise põhimõtted  

TKA koostamsel lähtume järgmisest põhimõtetest: 

 Kulude-tulude analüüsis võrreldakse projekti erinevaid elluviimise stsenaariume peamise võrdlus-
stsenaariumiga, mille puhul projekti ellu ei viida.  

 Analüüsis võetakse arvesse ainult raha laekumisi ja väljamakseid.3  

 Tulevaste rahavoogude nüüdisväärtuse arvutamiseks kasutatakse asjakohast rahalist diskontomäära.4  

 Projekti rahavoogude prognoosid peaksid hõlmama ajavahemikku, mis vastab projekti majanduslikult 
kasulikule elueale ja võimalikule pikaajalisele mõjule. Prognoosidega hõlmatud aastate arv peaks vastama 
projekti arvestusperioodile. Arvestusperioodi valik mõjutab hindamistulemusi. Praktikas on seetõttu kasulik 

kasutada standardset võrdlusalust, mis on sektorite lõikes erinev ja põhineb rahvusvaheliselt tunnustatud taval. 
Euroopa Komisjoni soovitatud arvestusperiood raudtee projektidele on 30 aastat (2025-2055).  

                                                      

 

3 See tähendab, et välja jäetakse kulum, reservid, hindadega seotud ja tehnilised ettenägematud kulud ning muud raamatupidamiskirjed, 
mis ei vasta tegelikele rahavoogudele. 
4 Rahaline diskontomäär kajastab kapitali alternatiivkulu. Euroopa Komisjon programmitöö perioodil 2014 2020 kapitali pikaajalise 
reaalse alternatiivkulu alusmäärana kasutada reaalset diskontomäära 4% . 

 

Raudteetaristu teostatavus-tasuvusanalüüsi spetsialist, Sebastian Koch 

          RBMMT tulu-kulu analüüs sarnaneb oluliselt meie poolt varasemalt teostatud lõuna-

ida transpordi koridori (SETA - South East Transport Axis) infrastruktuuri uuendamise 

projektiga. SETA ühendab Kesk-Euroopat (Viini ja Bratislava ümbrust) Põhja-Aadria 

sadamatega nagu Koper, Rijeka, Monafalcone ja Trieste. Tulu-kulu analüüsis käsitlesime 

projekti mõju riiklikul, regionaalsel ja laiemalt ka Euroopa tasandil. Meie kogemused 

näitavad, et mida usaldusväärsemad on sisendandmed, seda kvaliteetsem ka tulemus. 

Kõlab lihtsalt, aga pole reaalsuses alati saavutatav, kuid meil on piisavalt kogemust selle 

saavutamiseks. 

“ 

” 
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 Finantsanalüüs tuleks teha (reaalsete) püsihindadega.5  

 Kui analüüs tehakse püsihindadega, tuleb tulevaste rahavoogude diskonteerimisel kasutada reaalset rahalist 
diskontomäära.6.  

 Otsesed maksud (kapitali-, tulu- või muud maksud) võetakse arvesse ainult rahalise jätkusuutlikkuse 
kontrollimisel, ent mitte rahalise kasumlikkuse arvutamisel: rahalist kasumlikkust arvutatakse enne nende 
maksude maha arvamist. Selle reegli eesmärk on vältida segadusi seoses kapitali tulumaksustamise eeskirjade 
keerukuse ja erinevustega eri aegadel ning eri riikides. 

Finantsanalüüs 

Finantsanalüüsi teeme majandusarvestuse tabelite kaupa, nagu on näidatud alloleval Joonis 28. 

Joonis 28. Finantsanalüüsi ülesehitus 

 

Investeerimiskulud, asendamiskulud ja jääkväärtus 

Esimese sammuna tuleb finantsanalüüsis käsitleda investeerimiskulude kogusummat ja selle jaotumist 
aastate vahel. Investeerimiskulud jagunevad järgmiselt.  

 Alginvesteering: see sisaldab kogu põhivara soetamise kulusid ning käibevaraga seotud kulusid (nt stardi- ja 

tehnilised kulud).  

Muuhulgas vaadatakse algse investeeringu kuludena järgnevat ning tuuakse ära nende jaotus avaliku ja 
erasektori investeeringute vahel: 

o maa omandamise ja/või pikaajalise rentimise kulud 
o ehituskulud raudtee- ja teedetaristu jaoks koos RBMMT territooriumil või väljaspool seda paiknevate 

tehnovõrkudega 
o seadmete eeldatav soetusmaksumus (kaubakäitlemise ja teeninduse masinad, sidevõrgud, lao-

haldus, muu) 
o ehituse eellepingu ja ehitusplaani jaoks dokumentide ettevalmistamisega seonduvad kulud 
o projektijuhtimise kulud 
o sadama toimimiseks tehtavad kulud ehitusperioodil (funktsionaalsuse säilitamiseks) 

 Asendamiskulud: need sisaldavad kulusid, mis kantakse arvestusperioodil selleks, et asendada lühikese 

elueaga masinad ja/või seadmed, nt masinad, filtrid, tööriistad, sõidukid, mööbel, kontori- ja IT-seadmed jmt. 

 Jääkväärtus. Investeerimiskulude hulka tuleb arvata investeeringu jääkväärtus viimase aasta seisuga.7 

Tegevuskulud ja -tulud 

Teise sammuna tuleb finantsanalüüsis arvutada tegevuskulud ja -tulud. 

Tegevuskulud on kõik uue või nüüdisajastatud rajatise käitamiseks ja hooldamiseks vajalikud kulud 
(käitamis- ja hoolduskulud), mis jagatakse püsi- ja muutuvkuludeks. Kuigi tegelikud kulud on iga projekti 
puhul erinevad, hõlmavad tüüpilised käitamis- ja hoolduskulud tööandja tööjõukulusid; vara hooldamiseks 

                                                      

 

5 See tähendab, lähteaastal kindlaks määratud hindadega. Jooksvate (nominaal-) hindade (s.t tarbijahinnaindeksiga (THI) korrigeeritud 
hindade) kasutamine eeldaks THI prognoosimist, mis ei pruugi alati olla otstarbekas. Kui mingite oluliste komponentide puhul on ette 
näha suhteliste hindade muutumist erineva kiirusega, siis tuleb seda vastavates rahavoogude prognoosides arvesse võtta. 
6 Nominaalse diskontomäära arvutamise valem: (1 + n) = (1 + r) * (1 + i), kus: n – nominaalmäär, r – reaalmäär, i –inflatsioonimäär 
7 Jääkväärtus kajastab sellise põhivara järelejäävat teenusepotentsiaali, mille kasulik eluiga ei ole veel lõppenud. See on null või 
minimaalne, kui on valitud vara kasulikule elueale vastav arvestusperiood. Euroopa Komisjoni soovituse  kohaselt tuleb 
arvestusperioodist pikema kasuliku elueaga projekti varade jääkväärtuse kindlaksmääramiseks arvutada nende allesjäänud 
kasutusaastate rahavoogude nüüdispuhasväärtus. (Investeeringukulude tabelis võetakse jääkväärtus arvesse miinusmärgiga, sest 
tegemist on sissetulekuga.) 
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ja remontimiseks vajalikke materjale; tooraine, kütuse, energia ja muude protsessi kulukaupade tarbimist; 
kolmandatelt isikutelt ostetavaid teenuseid, hoonete või varjualuste rentimist, masinate rentimist; üldjuhtimist 
ja haldust; kindlustust; kvaliteedikontrolli; jäätmekäitluskulusid ja saastetasusid (sh keskkonnamakse, kui 
neid kohaldatakse).  

Tegevustulud on määratletud kui „sissetulev rahavoog, mis tekib kasutajate poolt projekti tegevusega 
seotud kaupade või teenuste eest tasumisel tehtavatest otsemaksetest, näiteks kasutajate poolt taristu 
kasutamise eest vahetult makstavad tasud, maa või hoonete müügi või rentimise või teenuste eest 
makstavad tasud”8. Need tulud määratakse kindlaks pakutavate kaupade/teenuste prognoositud koguste ja 
hindade põhjal.  

Projekti puhastulu leidmiseks lahutatakse tegevuskulud tuludest. Puhastulu arvutatakse arvestusperioodi 
iga aasta kohta.9  

Rahastamisallikad 

Järgmise sammuna tuleb kindlaks teha eri rahastamisallikad, millega investeerimiskulud kaetakse. ELi 
kaasrahastatavate projektide puhul võivad peamised allikad olla järgmised: 

 Euroopa Liidu abi (ELi toetus) 

 riigi panus (see sisaldab alati rakenduskava kohast rahastamist, aga ka võimalikke riiklikul, piirkondlikul või 

kohalikul tasandil antavaid lisa- või kapitalitoetusi) 

 võimalik projekti elluviija panus (laenud või omakapital) 

 võimalik erasektori panus avaliku ja erasektori partnerluse alusel (omakapital ja laenud) 

Laenu käsitatakse siin sissetulekuna ja kolmandatelt isikutelt saadava rahalise ressursina. 

Rahaline kasumlikkus  

Investeerimiskulude, tegevuskulude ja -tulude ning rahastamisallikate kindlaksmääramine võimaldab 
hinnata projekti kasumlikkust, mida mõõdetakse järgmiste põhinäitajatega: 

 investeeringu rahaline nüüdispuhasväärtus (FNPV(C)) ja rahaline tulumäär (FRR(C))10 

 riikliku kapitali rahaline nüüdispuhasväärtus (FNPV(K)) ja rahaline tulumäär (FRR(K))11 

Investeeringu tulukuse näitajad on vajalikud ennekõike selleks, et hinnata investeeringu tulevast tulukust 
võrreldes teiste projektidega või võrdlusalusena kehtestatud nõutava tulumääraga.  

Riikliku kapitali tulukus 

Riikliku kapitali tulukuse arvutamise eesmärk on kontrollida projekti tulukust toetust saanud liikmesriigi 
avaliku sektori või erasektori organisatsioonide seisukohast (pärast ELi toetust). Selle arvutamisel võtame 
väljaminekutena arvesse tegevuskulusid, riigi (avaliku ja erasektori) kapitalipanust projekti; laenudest 
saadud rahalisi vahendeid nende tagasimaksmise ajal; laenuintresse. 

Kapitali rahaline nüüdispuhasväärtus FNPV(K) on sel juhul riigisisestele kasusaajatele (nii avalikus kui ka 
erasektoris) projekti elluviimise tulemusena laekuvate diskonteeritud netorahavoogude summa. Nende 
rahavoogude rahaline tulumäär FRR(K) väljendab tulukust protsendipunktides. FNPV(K) ja FRR(K) 
arvutamisel võetakse arvesse kõiki rahastamisallikaid peale ELi toetuse.12  

Rahaline jätkusuutlikkus 

Projekt on rahaliselt jätkusuutlik, kui raha lõppemise oht investeerimis- ja käitamisetapis on hinnanguliselt 
olematu. Projektide elluviijad peaksid näitama, kuidas kasutada olevad rahastamisallikad (nii sisemised kui 
ka välised, sissetulek) katavad iga-aastased väljaminekud. Projekt on jätkusuutlik, kui kumulatiivne 
rahavoog on kõigil vaadeldud aastatel positiivne. 

                                                      

 

8 Määruse (EL) nr 1303/2013 artikkel 61 („Tegevused, mis tekitavad pärast lõpetamist puhastulu”) 
9 Määruse nr 1303/2013 artiklis 61 on sätestatud, et ELi toetuse arvutamisel „käsitatakse tegevusest saadud tegevuskulude kokkuhoidu 
puhastuluna, välja arvatud juhul, kui kokkuhoid tasaarvestatakse tegevustoetuste samaväärse vähendamisega”. 
10 Investeeringu tulukus. Investeeringu rahalise nüüdispuhasväärtuse (FNPV(C)) ja rahalise tulumäära (FRR(C)) puhul võrreldakse 
investeerimiskulusid puhastuluga ning mõõdetakse, mil määral on projekti puhastulu arvelt võimalik investeering tagasi teenida, 
olenemata rahastamisallikatest ja -meetoditest. 
11 Investeeringu rahaline nüüdispuhasväärtus (FNPV) on summa, mis saadakse projekti eeldatavate (diskonteeritud) investeerimis- ja 
tegevuskulude lahutamisel diskonteeritud eeldatavatest tuludest. Investeeringu rahaline tulumäär (FRR) on määratletud 
diskontomäärana, mis annab FNPV tulemuseks nulli. 
12  Neid allikaid käsitatakse väljaminekutena (rahalise jätkusuutlikkuse arvestuses sissetulekutena), mitte investeerimiskuludena 
(moodustavad osa investeeringu rahalise tulukuse arvutusest). 
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Sissetulekute hulka arvatakse: 

 rahastamisallikad 

 kaupade ja teenuste pakkumisest saadavad tegevustulud 

 ülekanded, toetused ja muud rahalised tulud, mida ei saada tasudest, mida kasutajad taristu kasutamise eest 

maksavad 

Sissetulekute dünaamikat võrreldakse väljaminekutega. Need hõlmavad järgmist: 

 alginvesteering 

 asendamiskulud 

 tegevuskulud 

 laenude tagasimaksed ja intressimaksed 

 kapitali-, tulu- ja muud otsesed maksud 

Oluline on tagada, et projekti ei ohustaks kapitalinappus, isegi kui seda toetatakse ELi kaasrahastamisega. 
Eriti juhtudel, kui on tegemist olulise reinvesteerimise/nüüdisajastamisega, tuleks jätkusuutlikkuse 
analüüsimisel tõendada, et nende tulevaste kulude katmiseks on piisavalt vahendeid. 

Majandusanalüüs 

Majandusanalüüsis vaatleme projekti mõju regiooni või riigi majanduslikule heaolule. Kui finantsanalüüsis 
vaadeldi kõike projekti elluviija seisukohast, siis majandusanalüüs hindab projekti mõju ühiskonna heaolu 
kasvule. 

Finantsanalüüsis kajastatud sisendite ja väljundite hinnad ei peegelda alati nende sotsiaalset väärtust, kuna 
mõned turud on moonutatud või puuduvad üldse. Seega ei väljenda projekti sisendite ja väljundite hinnad 
alati nende sotsiaalset alternatiivkulu. Majandusanalüüsi põhiideeks on kasutada varihindasid kajastamaks 
kaupade ja teenuste sotsiaalseid alternatiivkulusid turuhindade asemel, mis võivad olla moonutatud.  

Majandusliku mõju kindlakstegemiseks teisendatakse finantsanalüüsis kajastatud rahalisi tulusid ja kulusid 
järgnevalt:  

 tehakse fiskaalparandused 

 konverteeritakse turuhinnad varihindadeks 

 hinnatakse turuväliseid mõjusid ja tehakse korrigeerimised seoses välismõjudega 

Pärast turuhindade reguleerimist ja turuväliste mõjude hindamist saadud rahavood tuleb diskonteerida 
kasutades sotsiaalset diskontomäära.13  

                                                      

 

13 Euroopa Komisjon soovitab programmitöö perioodil 2014 2020 sotsiaalse diskontomäärana kasutada ühtekuuluvusriikidel 5% ja 
teistes liikmesriikides 3%. 
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Joonis 29. Üleminek finantsanalüüsilt majandusanalüüsile 

Financial return on investment 1 2 3 4 5 

Total revenues x x x x x 

Total inflows x x x x x 

Total operating costs -x -x -x -x -x 

Total investment costs -x -x -x -x -x 

Total outflows -x -x -x -x -x 

Net cash flow x x x x x 

Financial rate of return on investment - FRR(C) 

Financial net present value of the investment - FNPV(C) 

 

Economic rate of return cf 1 2 3 4 5 

Fiscal corrections  x x x x X 

External benefits  x x x x X 

Total operating revenues x x x x x x 

External costs  -x -x -x -x -x 

Total operating costs x -x -x -x -x -x 

Total investment costs x -x -x -x -x -x 

Net cash flow  x x x x x 

Economic rate of return on investment - ERR 

Economic net present value of investment - ENPV 

Benefit-cost ratio (B/C ratio) 
 

 

Fiskaalparandused 

Mõningaid finantsanalüüsis esitatud tulusid-kulusid saab käsitleda siiretena ühelt majandusagendilt teisele, 
mis ei loo sotsiaalmajanduslikku väärtust. Näiteks Euroopa Liidu toetuse saaja poolt makstud maksud on 
selle liikmesriigi valitsusele eelarvetulu ehk fiskaalparandus, mis sotsiaalmajanduslikust seisukohast 
täiendavat rahavoogu ei tekita. Selliste moonutuste kõrvaldamiseks tuleb majanduslikus analüüsis teha 
järgnevad korrektsioonid:  

 Eemaldada kõikide sisendite ja väljundite hindadest käibemaksu ja muude kaudsete maksude mõju: makse 

maksavad projekti teenuste tarbijad, projekti elluviija maksab need Maksuameti kaudu riigile ja sealtkaudu 

jõuavad need tagasi tarbijani läbi riigi kulutuste avalikele teenustele. 

 Kajastada sisendite hinnad (sh tööjõukulud) ilma otseste maksudeta: töötajad saavad netopalga ja maksud 

lähevad riigile, kes maksab need tagasi töötajatele, pensionäridele ja nende perekondadele avalike teenuste 

pakkumise või toetuste näol. 

 Eemaldada avaliku sektori toetused sotsiaalmajandusliku analüüsi tuludest, kuna tegemist on puhaste 

siiretega projekti elluviijatele.  

Turuhindade konventseerimine varihindadeks 

Kehtivad hinnad, mis on seatud turu või valitsuse poolt ei ole alati sotsiaalse alternatiivkulu heaks mõõdikuks. 
Sotsiaalse alternatiivkulu leidmiseks teisendame kehtivad hinnad arvestushindadeks (varihindadeks). 
Nimetatud protsessi teostamisel on lähtutud alljärgneval Joonis 30 esitatud loogikast. 

Üleminek finantsanalüüsilt majandusanalüüsile 

1. Tehakse fiskaalparandused 

2. Konverteeritakse turuhinnad varihindadeks 

3. Hinnatakse turuväliseid mõjusid ja tehakse 

korrigeerimised seoses välismõjudega 

4. Diskonteeritakse ja leitakse tulemusindikaatorid 
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Joonis 30. Turuhindade teisendamine varihindadeks 

 

Arvestushindade leidmiseks erinevate sisendite ja väljundite puhul tuleb kasutada sobivaid 
konversioonifaktoreid. Materjalikulude näol on tegemist sisemaiste kaupade ja teenustega ning 
konversioonifaktorina on kasutatav standard konversioonifaktor. Investeeringu-, hooldus- ja ehituskulude 
puhul kasutatakse kaalutud konversioonifaktoreid, lähtudes erinevate sisendite osakaaludest tegevuses.  

Turuväliste mõjude hindamine 

Majandusliku analüüsi teise etapina kaasame arvutustesse need projekti mõjud, mis on ühiskonna seisu-
kohalt küll olulised, kuid mille turuväärtus ei ole täpselt teada. Kui tegemist on tulu teeniva projektiga, saab 
enamuse turuvälisest (non-market) mõjust arvesse võtta konversioonifaktorite rakendamisega. Kui projekt 
tulu ei teeni, on võimalik turuväliste mõjude väärtuse leidmiseks kasutada kaht alternatiivset meetodit: 

 maksevalmiduse meetod – selgitatakse välja maksimaalne summa, mida tarbijad oleksid nõus projekti tulemi 

eest maksma 

 pikaajalise piirväärtuse meetod – kulu või tulu, mis tekib tarbija jaoks, kui turuvälist mõju põhjustav faktor 

suureneb ühe ühiku võrra 

Transpordi projektide traditsioonilisteks turuvälisteks mõjudeks on: 

 tarbijate heaoluvõit (consumer surplus) (raudtee kasutajatele) 

 tootjate heaoluvõit (producer surplus)  

Välismõjud 

Kui turuvälistest tegurid mõjutavad kolmandat osapoolt, kes ei ole otseselt tegevuse või tehinguga seotud, 
on tegemist välismõjuga. Teisisõnu on välismõju iga kulu või tulu, mis kandub projektist kolmandale 
osapoolele ilma rahalise kompensatsioonita. 

Transpordiprojektide seotud projektide puhul saame rääkida eelkõige negatiivsetest välismõjudest ehk 
väliskuludest14. Transpordi projektide traditsioonilisteks välismõjudeks on: 

 õhusaaste 

 müra 

 liiklusummikud 

 liiklusõnnetused 

                                                      

 

14 Transpordi väliskulu on kulu, mida liikleja oma transpordiotsuste tegemisel (kas sõita, millal, mis marsruuti mööda, mis sõiduvahendit 
kasutades jm) arvesse ei võta. 
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 transpordisektori eel- ja järelprotsessidega (teedeehitus, sõidukite tootmine, jäätmed) seotud kulud  

 lisakulud linnapiirkondades 

Majanduslik tasuvus 

Majanduslikud tulud ja kulud ilmnevad erinevatel aegadel ning sellest tulenevalt on oluline need 
diskonteerida ehk leida nüüdisväärtus. Kasutatud diskontomäär – sotsiaalne diskontomäär (SDM) 15  – 
peegeldab tulevikus tekkivate rahavoogude väärtust tänasel päeval.  

Majanduslikku tasuvust hinnatakse järgmiste näitajate alusel:  

 majanduslik nüüdispuhasväärtus (ENPV) 

 majanduslik tasuvusmäär (ERR): määr, millega diskonteerides oleks ENPV väärtus null 

 tulude ja kulude suhtarv (B/C): diskonteeritud tulude ja kulude jagatis 

Projektid, mille ERR on madalam sotsiaalsest diskontomäärast või mille ENPV on negatiivne, tuleks tagasi 
lükata. Kui majanduslik nüüdispuhasväärtus ENPV on positiivne, saab väita, et projekt on ühiskonna heaolu 
seisukohalt väärtust kasvatav ning väärib elluviimist ja rahastamist. 

Riskide hindamine 

Tundlikus- ja riskianalüüsi läbiviimine sisaldab endas viite põhisammu: 
 tundlikkusanalüüs 

 tõenäosusjaotuste leidmine kriitilistele muutujatele 

 riskianalüüs 

 riskitaluvuse määramine 

 riskide ennetamine 

Tundlikkusanalüüs 

Tundlikkusanalüüsi eesmärgiks on välja selgitada „kriitilised“ muutujad ja parameetrid, mis avaldavad kõige 
suuremat mõju rahalise tasuvuse määrale (FRR/C) ning majanduslikule tasuvusmäärale (ERR) ning 
investeeringu rahalisele nüüdispuhasväärtusele (FNPV/C) ja majanduslikule nüüdispuhasväärtusele 
(ENPV).16  

Riskianalüüs 

Riskianalüüsi läbiviimiseks määrame igale kriitilisele parameetrile tõenäosusjaotuse, millisesse vahemikku 
antud muutuja võiks kõige tõenäolisemalt jääda. Projekti riskianalüüs näitab projekti riskitaset ning 
eesmärkide saavutamise tõenäosust. 

Tuginedes määratud tõenäosusjaotustele, leiame investeeringu rahalise tasuvuse määra (FRR/C) ja 
majandusliku tasuvusmäära (ERR), investeeringu rahalise nüüdispuhasväärtuse (FNPV/C) ja majandusliku 
nüüdispuhasväärtuse (ENPV) tõenäosusjaotused kasutades Monte Carlo simulatsiooni jaoks “Oracle 
Crystal Ball 11” simulatsioonitarkvara.  

Kokkuvõtteks koosneb TP 3.4 ülesande lahendus järgmistest tegevustest: 

A. Tulu-kulu analüüsi sisendandmete koondamine ja ettevalmistamine analüüsiks 

B. Finantsanalüüsi läbi viimine 

C. Majandusanalüüsi läbi viimine 

D. Riskide hindamine 

 

                                                      

 

15 Euroopa Komisjon soovitab programmitöö perioodil 2014 2020 sotsiaalse diskontomäärana kasutada ühtekuuluvusriikidel 5% ja 
teistes liikmesriikides 3%. 
16 Üldjuhul loetakse parameeter kriitiliseks, kui selle absoluutne 1% muutus baashinnangu suhtes toob endaga kaasa rohkem kui 1% 
muutuse NPV-s (st. elastsus on ühest suurem). 

TP 3 tulemid: 
 Ärimudelite alternatiivide hinnangud ja ettepanek sobivaima ärimudeli osas (sh selle mudeli kirjeldus). 

 Huvirühmade küsitluste tulemuste ülevaade nende ootuste osas. 

 Tehnoloogilise ja tegevusprofiili kirjeldus. 

 Tulu-kulu analüüsi mudel. 
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1.2.4 Tööde pakett 4: Elluviimise tegevuskava ja eskiisi koostamine 

TP 4 võtab kokku projekti ülesannete TP 1 – TP 3 tulemid. Selle raames töötame välja üksikasjaliku 
tegevuskava kahe vajaduspõhise realiseerimismudeli kohta: baas- ja laiendatud mudel (TP 1.4 tulem). 
Lisaks teeme arendustegevuste eskiisi kahe alternatiivse lahenduse jaoks, mis valitakse välja koostöös 
Tellijaga TP 3 tulemusel. Visualiseerimine sisaldab 3D virtuaalmudelit, plaanilist lahendust ja raudtee 
pikiprofiili. 

TP 4 ülesanded sooritatakse paralleelselt eesmärgiga optimeerida tööprotsessi (vt Joonis 31). TP 2 ja TP 3 
tulemised moodustavad olulise sisendi TP 4 ülesannete teostamiseks.  

Joonis 31. TP 4 elluviimise protsess  

 

TP 4.1 – Elluviimise tegevuskava etappide lõikes, vahe-eesmärgid ja maksumus 

Töötame välja tegevusplaani ja vajaduspõhise realiseerimise ajalise mudeli kaks alternatiivi, mis 
moodustuvad TP 1.4 väljundina:  

 Mudeli esimene etapp ehk baasmudel: RBMMT tegevuse alustamiseks vajalikud rajatised ja 

funktsionaalsused 

 Mudeli teine etapp ehk laiendatud mudel: raudtee-, laeva-, maantee- ja logistikatoodete ja -teenuste 

arengust sõltuvad RBMMT rajatised ja funktsioonid 

Plaan hõlmab järgmiseid elemente: 

 Igas etapis elluviidavad tegevused 

 Vastutavad positsioonid ja võtmerollid 

 Olulised vahe-eesmärgid 

 Tähtajad 

 Elluviimise kogukulud 

 RBMMT projekti elluviimise riskianalüüs 

Tegevusplaan esitatakse Gantt diagrammina (näit MS 
Projekti formaadis) täiendavate selgitustega ja juhistega 
vajaduspõhiseks elluviimiseks. Seejärel koostatakse eraldi 
riskihinnang RBMMT realiseerimise kohta. See hõlmab riske 
kategooria järgi (tehnoloogia, ehitus, finantseerimine jne.), riski 
skoore (arvutatakse riski tõenäosuse ja mõju põhjal) ja riskide 
maandamismeetmeid. Riskihinnangut eristatakse baas- ja 
laiendatud realiseerimismudeli jaoks. 

Kokkuvõtteks koosneb TP 4.1 ülesande lahendus järgmistest tegevustest: 

A. Vajaduspõhise realiseerimise baasmudeli jaoks tegevuskava koostamine 

B. Baasmudeli edasi arendamine laiendatud tegevusplaaniks 

C. Riskianalüüsi teostamine 

Sisendandmed: asjakohane informatsioon 

töö pakkidest 1, 2 ja 3 

Allikad: desk research, huvirühmade 

küsitlus, ekspertintervjuud, kulu-tulu analüüs 
jne. 

 Tulemid 

Sisendid 

TP2 

TP 3 

TP 4.1 

TP 4.2 

TP1 

TP 4 ülesanded:  
TP 4.1 – Elluviimise tegevuskava etappide lõikes, vahe-eesmärgid ja maksumus  
TP 4.2 – Arendustegevuste eskiisprojekt 
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Kõik tegevused sooritatakse tihedas koostöös Tellijaga, valideerides töö esialgseid tulemusi enne 
lõpptulemite vormistamist. 

TP 4.2 – Arendustegevuste eskiisprojekt 

TP 4.2 eesmärgiks on anda visuaalne ülevaade MMT ja selle tugirajatiste paiknevusest, planeeritud asukoha 
maakasutusest, maantee ja raudtee ühenduspunktidest ning tõestada kogu plaani sidusus. Eskiisprojekt on 
kahe alternatiivse stsenaariumi üldistatud plaan ning ei sisalda täielikku tehnilist või ruumiplaneerimise 
ülevaadet. See moodustab sisendi hilisemas faasis detailplaneeringu teostamiseks. 

RBMMT eskiisprojekti ette valmistamisel võtame arvesse ka 
arendusala olemasolevaid detailplaneeringuid ning projekte, 
mille puhul on väljastatud ehitusload (võimaluste piires). Eskiis-
projektide aluseks on TP 2 ja TP 3 väljundid, kuid samuti 
kaubavoo prognoosid TP-st 1, mis moodustab aluse terminali 
infrastruktuurile. Lisaks sellele kujutatakse vastavalt 
võimalustele järgmisi aspekte: 

 Kruntide suurus ja kuju 

 Ligipääs kommunaalteenustele (elekter, vesi, kanalisatsioon jne.) 

 Pea- ja tugirajatiste asukoht, kuju ja suurus 

 Maantee ja raudtee ühendused 

RBMMT eskiisprojekti ette valmistamiseks kujutame kõigepealt 
terminali tsoonid ja põhirajatiste asukohad. Järgneval Joonis 32 
on toodud ortofotol põhineva plaanilise lahenduse näidis. 
RBMMT puhul tuleb erinevus sisse mereääres paiknemise 
põhjal (v.a. kuivsadama lahenduse korral), kuid see annab 
esmase arusaama võimalikust visualiseerimise väljundist. 
Lisaks sellele toome ära raudtee profiili topograafilisel plaanil. 
Viimase tegevusena valmistame 3D virtuaalmudeli. 

Joonis 32. Ortofotol põhineva plaanilise lahenduse näidis (logistikakeskus Hispaanias, Iberian Gauge-UIC Gauge) 

 

Mõlema alternatiivse stsenaariumi jaoks koosneb eskiisprojekt järgmistest elementidest: 

 Plaaniline lahendus 

 Raudtee pikiprofiil 

 3D-virutaalmudel (AutoCAD Civil 3D või Novapoint Virtual Map) 

Lühidalt, TP 4.2 sooritatakse järgmiste sammudena: 

A. RBMMT arenduspiirkonna olemasolevate üksikasjalike plaanide ja projektide analüüsimine. 
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Sisendandmed: ortofotod, fotod 
välivisiitidest, olemasolevad üksikasjalikud 
plaanid RBMMT arengu kohta, asjakohane 
info ülesannetest TP 2 ja TP 3 

Allikad: Maa-ameti LiDAR, kliendi 
dokumentatsioon 

Nõudmised 

 Mõõtkava: 1:1000 või 1:1500 või 

1:2000 

 Kasutatud alusplaan: ortofoto 

 Kõrguslik mudel põhineb: Maa-ameti 

LiDAR-il 
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B. Plaanilise lahenduse ja raudtee pikiprofiili visualiseerimine alternatiivsete stsenaariumide ja Tellijaga läbi 
rääkimine. 

C. Peale Tellijaga valideerimist valmistatakse 3-D virtuaalmudel.  

 

  

TP 4 tulemid:  
 Tegevuskava (Gantt diagramm) peamiste tegevuste kirjeldusega ja vahe-eesmärkidega 

 RBMMT plaaniline lahendus 

 Raudtee pikiprofiil 

 RBMTT 3D-virtuaalmudel (AutoCAD Civil 3D või Novapoint Virtual Map)  
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2. Riskid ja nende maandamismeetmed 

Töö teostamise ajal võivad esineda nii protsessist, meetoditest kui Pakkujast/Tellijast vahetult tingitud 
sisemisi kui ka väliseid riske. Sisemiseks riskiks loeme tegureid, mis mõjutavad töö läbiviimise protsessi või 
meetodeid ning mida Pakkuja või Tellija saavad otseselt mõjutada. Samas, väliseks riskiks loeme tegureid, 
mis võivad juhtuda olenemata Pakkujast või Tellijast ning mis ei allu Pakkuja või Tellija kontrollile. 
Alljärgnevalt oleme toonud välja seitse meie hinnangul kõige olulisemat projektiga seotud riski. 

Nr Risk 

Riski skoor = 
tõenäosus (1-3) * 
mõju (1-3) 
1 – madal, 3 - kõrge 

Maandamismeetmed 

1 

Juurdepääsu puudumine 
strateegiliselt tähtsale 
infole turu olukorra kohta 
andmetele 
konfidentsiaalsuse tõttu. 

Skoor: 6 

Tõenäosus: 2 
Mõju: 3 

TP 1 eesmärk on ehitada stsenaariumid piiriülese 
transpordi arengust lähtuvalt ja see toob kaasa 
juurdepääsu tähtsatele andmeallikatele. Lisaks avalikele 
allikatele, sh kirjandus ja statistika, vajame uuringus infot 
turu kohta. Uuringus ületatakse konfidentsiaalsuse 
probleem paralleelselt avalike ja eraallikate kasutusega. 

2 

Info jagamata jätmine 
RBMMT projektist ja 
teenustest potent-
siaalsetele klientidele. 

Skoor: 4 

Tõenäosus: 2 
Mõju: 2 

Projekti omanikud levitavad aktiivselt infot RBMMT projekti 
algatuse ja elluviimise käigus nii sidusrühmade võrkudes 
kui teiste asjakohaste infokanalite kaudu eesmärgiga 
suurendada valmidust impordi ja ekspordi sektorites 
teenuste kasutuseks. 

3 
Suur muutus Euroopa 
poliitilises kliimas, mis 
mõjutab kaubandusteid 

Skoor: 2 

Tõenäosus: 1 
Mõju: 2 

Geopoliitilised muutused on kontrollimatud, kuid need 
toimuvad vaevalt sellises ulatuses, mis hävitaks uuringu 
alused ja mõjutaks kestvalt kaubandusmudeleid. 

4 

Tellija ja Pakkuja arusaam 
analüüsi fookusest erineb, 
mistõttu tulemused ei 
pruugi täiel määral vastata 
Tellija ootustele 

Skoor: 3 

Tõenäosus: 1 
Mõju: 3 

Tellija ootused töö sisule ja tulemustele räägitakse läbi 
projekti alguses avakoosolekul enne analüüsitööde algust. 
Tellija ootused kaardistatakse, sh pöörates tähelepanu 
Tellija jaoks kõige olulisematele analüüsi osadele (st 
seatakse prioriteedid).  
Tänu töötulemiste jooksvale kooskõlastamisele on tagatud, 
et lõpptulemuste vormistamisel on võetud arvesse Tellija 
tagasisidet. Samuti kogutakse Tellija sisendit iga uue 
tööpaketti alguses (nt valideeritakse huvirühmade 
intervjuuküsimustikud või kaubavoogude prognoosi mudeli 
koostamise eeldused). 

4 

Tööpakettide elluviimise 
tegevused võtavad 
planeeritust kauem, 
mistõttu satub ohtu projekti 
lõpptähtaja täitmine 

Skoor: 4 

Tõenäosus: 2 
Mõju: 2 

Tööpakettide õigeaegse elluviimise tagamiseks koostame 
põhjaliku aja- ja tegevuskava, mis sisaldab vahe-
eesmärke, vastutavaid isikuid ja seotud osapooli. Antud 
aja- ja tegevuskava vaadatakse iga tööpaketi alguses 
uuesti põhjalikult üle.  
Iganädalaste projektimeeskonna koosolekute käigus 
jälgitakse tegevuskava täitmist ja kui ilmneb kõrvalekaldeid 
esialgsest plaanist, rakendatakse meetmeid ajaplaanis 
püsimiseks.  

6 

Tellijalt või seotult 
osapooltelt tagasiside 
saamine vahetulemitele 
võtab planeeritust kauem, 
mis tekitab viivituse 
järgmiste tegevuste 
alustamises 

Skoor: 2 

Tõenäosus: 2 
Mõju: 1 

Projekti alguses määratletakse olulisemad vahetulemid ja 
osapooled, kellelt soovitakse nendele tagasiside saada. 
Samal ajal määratletakse ka eeldatavad tagasiside 
andmise perioodid ja teavitatakse neid sellest varakult. 
Projekti ajakava planeerimisel oleme arvestanud 
tagasiside saamisele kuluva ajaga ja arvestanud sisse 
puhvrid.  

7 

Olulised huvirühmad ja 
seotud osapooled jäävad 
tuvastamata, mille 
tagajärjel pole võimalik 
arvestada nende 
ootustega 

Skoor: 3 

Tõenäosus: 1 
Mõju: 3 

Koostöös Tellijaga kaardistatakse olulisemad huvirühmad 
ja seotud osapooled. Seejuures kogutakse küsitletavatelt 
huvirühmadelt sisendit teiste võimalike seotud 
huvirühmade osas.  
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3. Teenuse osutamise plaan 

Käesolev peatükk annab ülevaate meie nägemusest RBMMT analüüsi ajakavast, planeeritud töömahtudest 
(olulisemate tööpakettide tegevuste lõikes), meeskonnasisesest töökorraldust ja koostööd Tellijaga ning 
tutvustame oma projektimeeskonda kuuluvaid võtmeeksperte ja tehnilist tuge. 

3.1 Projekti ajakava 

Tabelis 2 on esitatud tööpakettide kesksete ülesannete ajaline kestvus päevades. Tegemist on töömahtude 
hinnanguga iga ülesande kohta. Nimelt nõuab ülesande ellu viimine rohkem aega kui töömaht indikeerib, 
sest oleme sisse arvestanud ka vahetulemuste valideerimised Tellija ja teiste seotud osapooltega (kirjalikult 
või seminaride teel).  

Tabel 1. Tööpakettide põhiülesannete elluviimise kestvus päevades 

Tööpakett Ülesanne Kestvus (päevades) 

Tööde pakett 1: Olemasoleva 

olukorra analüüs ja 
kaubavoogude  nõudluse 
prognoosid perioodil 2025- 
2055 

TP 1.1 – Makromajandusliku ja transpordisektori 
konteksti hindamine 

35 

TP 1.2 – RBMMT konkurentsivõime ning võimaluste 
hindamine võrreldes konkurentidega ja konkureerivate 
transpordikoridoridega 

50 

TP 1.3 – Kauba- ja liiklusvoogude hindamine 45 

TP 1.4 – Lõppjäreldused ja aruande projekti esitamine 15 

Tööde pakett 2: 

Multimodaalse kaubaterminali 
ruumilise ja tehnilise vajaduse 
analüüs 

TP 2.1 – Terminali funktsioonide ja tehnoloogilise 
vajaduse tuvastamine 

45 

TP 2.2 – Potentsiaalse asukoha uurimine 35 

TP 2.3 – Keskkonnakaitseliste piirangute ja tingimuste 
analüüs 

30 

Tööde pakett 3: Alternatiivide 

pakkumine ja hindamine 

TP 3.1 – Funktsioonid ja ärimudel (sh juhtimismudel) 30 

TP 3.2 – Olulisemad huvigrupid 25 

TP 3.3 – Tehnoloogiline ja tegevusprofiil 25 

TP 3.4 – Tulude-kulude analüüs (TKA) 45 

Tööde pakett 4: Elluviimise 

tegevuskava ja eskiisi 
koostamine 

TP 4.1 – Elluviimise tegevuskava etappide lõikes, 
vahe-eesmärgid ja maksumus 

30 

TP 4.2 – Arendustegevuste eskiisprojekt 40 

Põhjaliku ülevaate kõikide ülesannete kestvusest annab järgnev tabel 2, mis sisaldab projekti ajakava. 
Oleme tegevusi hinnanud nädala kestvusega. Nagu metoodilise lahenduse juures kirjeldatud (ptk 2.1), viime 
mitme tööpaketi tegevusi ellu paralleelselt, kuna tegemist pole üksteisega seotud ülesannetega, millega 
töötavad erinevad meeskonnaliikmed. See tagab projekti efektiivsema (ajalises mõõtmes) ellu viimise.  

Vastavalt hankedokumendis toodud töö ajalise kestvusele viime projekti ellu maksimaalselt 265 
kalendripäeva jooksul, mis on arvestuslikult ca 38 töönädalat. Kuna meie meeskonnaliikmed töötavad 
täisajaga oma tööpakettide ülesannete täitmisega, oleme hinnanud tegevuste elluviimise ajaks 30 
töönädalat. Meie hinnangul on pakutud ajakava realistlik võttes arvesse tööpakettide töömahte, kuid seda 
eeldusel, et riskianalüüsis toodud riskid ei realiseeru. Seega on meil lisaks 8 töönädalat puhveraega kuni 
projekti lõpliku tähtajani (270 kalendripäeva hankelepingu sõlmimisest). Detailne ajakava, mis määratleb 
projekti elluviimise täpsed kuud koostatakse peale avakoosolekut, kui indikatiivne ajakava on Tellijaga läbi 
räägitud. 

Projekti tegevuste õigeaegse elluviimise tagab peatükis 3.2 kirjeldatud töökorraldus. 
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Tabel 2. Projekti ajakava 

 

  
Projektinädal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 

 

TP 1 - 
Olemasoleva 
olukorra 
analüüs ja 
kauba-
voogude 
nõudluse 
prognoosid 
perioodil 2025- 
2055 

1.1. 
Makromajandusliku ja 
transpordisektori konteksti 
hindamine                                                             

Puhveraeg 

1.2. 

RBMMT konkurentsivõime 
ning võimaluste hindamine 
võrreldes konkurentidega ja 
konkureerivate 
transpordikoridoridega                                                             

1.3. 
Kauba- ja liiklusvoogude 
hindamine                                                             

1.4. 
Lõppjäreldused ja aruande 
projekti esitamine                                                             

TP 2 - 
Multimodaalse 
kaubaterminali 
ruumilise ja 
tehnilise 
vajaduse 
analüüs 

2.1. 
Terminali funktsioonide ja 
tehnoloogilise vajaduse 
tuvastamine                                                             

2.2. 
Potentsiaalse asukoha 
uurimine                                                             

2.3. 
Keskkonnakaitseliste 
piirangute ja tingimuste 
analüüs                                                             

TP 3 - 
Alternatiivide 
pakkumine ja 
hindamine 

3.1. 
Funktsioonid ja ärimudel (sh 
juhtimismudel)                                                             

3.2. Olulisemad huvigrupid                                                             

3.3. Tehnoloogiline ja tegevusprofiil                                                             

3.4. Tulude-kulude analüüs (TKA)                                                             

TP 4 - 
Elluviimise 
tegevuskava 
ja eskiisi 
koostamine  

4.1. 
Elluviimise tegevuskava 
etappide lõikes, vahe-
eesmärgid ja maksumus                                                             

4.2. Arendustegevuste eskiisprojekt 
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3.2 Töökorraldus ja koostöö Tellijaga 

Töökorraldus on ülesehitatud joonisel 34 näidatud põhimõttel. Project Officer on Rail Baltic Estonia OÜ 
esindaja, kes juhib Tellija ootustega seotud protsessi ja vahendab projektijuhile (Project Manager) Tellija 
suuniseid ning ettepanekuid. Tellija ja töövõtja vahelist suhtlust koordineerib omakorda projektijuht. 
Tööpakettide tegevus on koordineeritud ühispakkuja Deutsche Bahn Engineering & Consulting ja Civitta 
Eesti AS esindajate juhtkomisjoni poolt (Management Board) ning igale tööpaketile on määratud vastutaja. 
Seejuures on põhivastutajaks võtmeekspert, kelle alluvuses töötavad teised meeskonnaliikmed ja 
tugieksperdid. TP 1 vastutav ekspert on Malla Paajanen, TP 2 vastutav ekspert on Cristoph Nienhaus, TP 
3 vastutavaks eksperdiks on hr Sebastian Koch ja hr Jüri Teder ja TP 4 vastutavateks ekspertideks on hr 
Walter Liesenfeld ja hr Matthias Seifert. Projektijuht on Meelis Niinepuu, kellel on 15 aasta pikkune EL 
projektide juhtimise kogemus sh kogemus kahe järjestikkuse Rail Baltica Euroopa Komisjoni projektiga. 

Projektijuhi ja koordinatsiooniüksuse töö hõlbustamiseks luuakse mitteformaalse tähendusega nõukoda (nn 
Advisory Board), kuhu kutsutakse huvigruppide esindajad ja kellel on nõuandev roll. Nõukojas ei arutatakse 
üldisi küsimusi ja töömaterjalide avalikustamine toimub seal vaid kliendi nõusolekul. 

Joonis 33. Töökorraldus 

  

Projektijuhi ülesanded hõlmavad: 
 Igapäevast projektijuhtimist ja aruandlust, kohtumiste ning nõupidamiste korraldamist nn day-to-day 

management 

 Ühispakkujate ja allhankijate töö koordineerimine 

 Efektiivse koostöö ja kommunikatsiooni tagamine projekti osapoolte vahel 

 Üldiste, õiguslike, finants- ja juhtimisküsimuste lahendamine 

 Kehtivast seadusandlusest ja korporatiivsetest eetikanormidest kinnipidamise tagamine 

 Projekti ajakavast kinnipidamise jälgimine  

 Jooksvatest probleemidest Tellija informeerimine ja probleemide lahendamine 

 Projekti aruandluse ja raportite koostamine 

Nõukoja rolliks on: 
 Projekti jaoks oluliste huvigruppide kaasamine kogu protsessi vältel (see erineb tavapärasest lähenemisest, 

kus huvigruppide roll loetakse lõpetatus näiteks intervjuu korraldamisega) 

 Sektoriüleste või sektorisiseste eksperthinnangu kogumine 

 Informaalne arutelu 

 Concept testing – erinevate lahendusvariantide informaalne testimine 

Juhtkomisjon vahetab TP juhtidega infot vähemalt korra nädalas. Juhtkomisjon kooskõlastab projektijuhi ja 
Tellija esindajaga projekti strateegia ja metodoloogia. Juhtkomisjoni ülesandeks on jälgida, et TP juhid 
püsiksid ajakavas ning teostaksid töid vastavalt nõuetele. 
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Nõuete all peetakse silmas kvaliteedinõudeid, riskihindamise nõudeid, aruandlusnõudeid, 
kommunikatsioonireegleid ja kriisikäitumise nõudeid (corrective actions).  

Tellija ja Töövõtja vaheline edukas koostöö tagatakse tiheda infovahetuse kaudu, mille väljundiks on 
regulaarsed kohtumised (face-to-face), operatiivsed töönõupidamised (telefonikonverentsid ja Skype 
konverentsid), nn vahehindamised ja vaheraportid.  

Peame oluliseks regulaarset suhtlust Tellijaga terve töö vältel, et informeerida Tellijat töö progressist ja 
tagada võimalus kaasa rääkida kõikides olulistes otsustuskohtades.  

Kokkuvõtvalt on keskse tähtsusega sujuva koostöö ja vahehindamise protsessi tagamiseks: 

 Sisendandmete varajane üleandmine 

 Regulaarne suhtlus Tellijaga 
o Mitu korda kuus või vajadusel sagedamini toimuvatel töökohtumistel 
o E-maili ja telefoni teel jooksvate küsimuste lahendamiseks 

 Oluliste töötulemite kooskõlastamine (nt küsitluse- ja intervjuude ankeedid, aruande kavand) 

 Osalemise järelduste ja soovituste välja töötamise protsessis tagasiside andmise teel  

Jooksev töötulemite kooskõlastamine Tellijaga tagab kontrolli selle üle, et lõpptulemid vastaksid ootustele. 
Aruandlus toimub regulaarse suhtluse käigus ning raportitega. Näeme ette ülevaateid projekti progressist 
iga kahe nädala tagant (töökohtumistel või telefoni ja e-maili teel).  

Tellija eeldatav panus etappide vältel 

I TP 
 Sisendandmete tagamine, kaasatud ettevõtete määratlemine koostöös Pakkujaga 

 Intervjuude ankeetide kooskõlastamine 

II TP 
 Informeerimine tehnilistest parameetritest 

 Piirangutest ja kitsendustest informeerimine 

III TP 
 Teostatavus-tasuvusanalüüsi sisendandmete valideerimine 

 Äriplaani arutelu 

IV TP 
 Tehnilise lahenduse ja valikuvariantide valideerimine 

 Korrektsiooniga seotud sisendid 

 

  



 

44 
 

3.3 Meeskond 

Meie meeskond koosneb hanke kvalifitseerimistingimustele vastavatest võtmeekspertidest ja tehnilisest 
toest, kes assisteerivad eksperte tööpakettide ülesannete ellu viimisel. 

3.3.1 Võtmeeksperdid 

Projektijuht – Meelis Niinepuu 

Meelis Niinepuu on konsultatsioonifirma Civitta Eesti ja Civitta International 
asutaja ja juhtivkonsultant, kelle otseses alluvuses töötab 5 riigis kokku üle 125 
konsultandi (neist 23 tehnilised konsultandid tütarettevõttes Innopolis Insenerid). 
Meelis on spetsialiseerunud suurte taristuprojektide algatamisele ja läbiviimisele, 
Euroopa Komisjoni metodoloogiale vastavate teostatavus- ja tasuvusanalüüside 
läbiviimisele. Ta on EL rahastamisprojektide „Euroraha Käsiraamat “ käsiraamatu 
metodoloogia autor. Ta juhtinud Rail Baltic Joint Venture ja Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel kahe Rail Baltica 
finantseerimistaotluse edukat ettevalmistamist Euroopa Komisjonile.  

Roll ja vastutusvaldkond: Meelis Niinepuu roll käesolevas projektis on välisekspertide töö tõrgeteta 
juhtimine, suhtlemine regiooni ettevõtlusorganisatsioonide ja ettevõtetega, üldine kvaliteedikontroll sh 
aruandlus, tähtaegadest kinnipidamise tagamine ja suhtlemine kliendiga. 

Transpordianalüütik – Malla Paajanen 

Malla Paajanenil on 20 aasta pikkune kogemus transpordisektori analüütiku ja 
transpordisektori uuringuprojektide juhina. 2010-2013 oli Malla Rail Baltica 
Growth Coridor (RBGC) projekti koordinaator ning vastutas nii avaliku- kui 
erasektoripartnerite uuringusisendite kogumise ja analüüsimise eest. 2014. aastal 
oli Malla seotud RBGC Russia projekti elluviimisega, mis laiendas RBCG 
kaubakoridori uuringuid Loode-Venemaa suunal. Sellest tulenevalt on Mallal väga 
hea kompetents nii põhja-lõuna kui ida-suunaliste kaubamahtude uuringute 
läbiviimisel. 2013. aastal juhtis Malla konsortsiumi „Proximare“ tegevust Euroopa 
Komisjoni tellimusel. Selle konsortsiumi töö eesmärgiks oli Põhjamere – Baltimere 
multimodaalse kaubakoridori analüüsimine ühena üheksast TEN-T 
transpordikoridorist. Mallal on eeskujulikud teadmised nii maantee-, mere- kui ka 
raudteetranspordi kaubavoogudest. Samuti on ta osalenud projektides, mille 
uurimisobjektiks on olnud multimodaalsed transpordilahendused ja 

konteinerkaubad. 

Roll ja vastutusvaldkond: Malla vastutab TP 1 elluviimise eest keskendudes eelkõige makromajandusliku 
ja transpordisektori konteksti hindamisele ja kauba- ja liiklusvoogude hindamisele. Samuti osaleb ta RBMMT 
konkurentsivõime hindamisel ja TP 1 lõppjärelduste välja töötamisel. Lisaks osaleb ta ka TP 3 elluviimises 
huvirühmade kaardistamisel ja ärimudeli välja töötamisel ning TP-s 4 panustab ka tegevuskava välja 
töötamisesse. 

Raudteetaristu teostatavus-tasuvusanalüüsi spetsialist – Sebastian Koch 

Raudteetaristu TTA spetsialist Dr Sebastian Koch on raudteeinfrastruktuuri 
projektide analüütik ning Euroopa Komisjoni tellimusel valminud juhendi 
“Guidelines of CBA for Infrastructure Projects” kaasautor. Oma põhitöö kõrvalt 
annab ta loenguid Viini Lauder Business Schooli’s. Ta on TEN-T Danube koridori, 
Balti-Aadriamere koridori ja Kagukoridori tasuvusanalüüside autor 
(investeeringute kogumaht 2,5 miljardit eurot). Nimetatud tööde tõttu on tal 
detailne ülevaade kaubavoogudest kuni Poola-Leedu piirini ja seetõttu on hr Koch 
kaasatud ka WP1 andmete (kaubamahtude hinnang) kogumise ja analüüsimise 
juurde. 

Roll ja vastutusvaldkond: Hr Kochi vastutab TP 3.4 raames tulu-kulu analüüsi 
läbiviimise eest. Lisaks panustab TP-s 4.1 tegevuskava väljatöötamisesse. 
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Raudteetaristu juhtimiskonsultant– Matthias Seifert 

Hr Matthias Seifert projektis raudteetaristu juhtivkonsultant. Ta on Deutsche 
Bahni ettevõtetes DE Consult ja DBI töötanud raudteeprojektide inseneri ja 
multimodaalsete kaubaterminalide eksperdina alates 1998. aastast. Hr Seifertil 
on laiaulatuslikud kogemused nii 1435 mm kui ka 1520 mm 
raudteeinfrastruktuuridega sh terminalidega, kus erinevad rööpmelaiused 
toimivad koos. 2014. aastal nõustas ta Mongoolias asuva Sukhaiti kaubaterminali 
rajamist (1435 ja 1520 mm rööpmelaius). Hr Seifert vastutas 2012. aastal Abu 
Dhabi terasetehase laiendamisega kaasnenud multimodaalse terminali rajamise 
nõustamisprojekti eest ja assisteeris klienti terminali logistiliste lahenduste 
väljatöötamisel, teenuste ja äriplaani täpsustamisel. Tal on ulatuslik Baltikumi 
kogemus: ta on nõustanud Vilniuse-Kaunase raudteeliini ajakohastamisega 
seotud töid ja osalenud Läti ida-lääne raudteekoridori uuringu läbiviimisel. Ta on 
töötanud ka Eesti Raudtee ja Raudteeinspektsiooni projektide heaks ning omab 
väga head ülevaadet Muuga sadamaalast ja sealsest raudteeinfrastruktuurist. 

Roll ja vastutusvaldkond: Matthias Seiferti põhiroll on TP-s 2 funktsionaalsuste ja tehnoloogiliste vajaduste, 
TP-s 3.1 ärimudeli ja TP-s 4.1 elluviimise tegevuskava koostamise eestvedamine.Tehniline ekspert –  

 

Christoph Nienhaus 

Tehnilisel eksperdil hr Christoph Nienhausil on rohkem kui kümne aasta pikkune 
kogemus inter- ja multimodaalsete raudteeterminalide tehnilise planeerimise 
valdkonnas sh tõstesüsteemid, rööpmesüsteemid jms. Lisaks DBI’le on tal 
pikaajaline töökogemus Kühne+Nageli peakorteris, kus tema ülesandeks oli 
multimodaalsete terminalide infrastruktuuri planeerimine. Tal on olnud võtmeroll 
Araabia Ühendemiraatide ja naaberriikide (Katar, Saudi Araabia) 
multimodaalsete terminalide planeerimisel ja kaubavoogude analüüsimisel. Tema 
taristuplaneerimise projektide hulka kuulub India üks suurimaid sadamaid 
Tutikornis, samuti Rotterdami sadam, Hollandis. Ta on töötanud Venemaal, 

aidates planeerida Moskva regiooni konteinerterminali, samuti nõustanud Venemaa Kaug-Ida sadamaid 
terminalide tehnilise taristu planeerimisel. 

Roll ja vastutusvaldkond: Christoph Nienhaus vastutab TP-s 2 terminali funktsioonide ja tehnoloogiliste 
vajaduste tuvastamise ning potentsiaalse asukoha uurimise eest. Lisaks panustab ta TP-s 3.1 ärimudeli 
välja töötamisesse ja vastutab TP-s 3.3 tehnoloogilise ja tegevusprofiili koostamise eest. TP-s 4.1 osaleb ta 
ka elluviimise tegevuskava välja töötamises. 

 

Keskkonnaekspert – Dr Jüri Teder 

Dr Jüri Teder on suurte kogemustega keskkonnaekspert, kes on viinud läbi keskkonnamõju hindamisi 
(KSH/KMH) strateegilisetele tööstus- ja infrastruktuuri objektidele. Tema viimase aastate suurimate 
projektide hulka kuuluvad näiteks mõjuhindamine Eesti-Soome vahelise gaasitorustiku Balticconnector 
projektile, Horizon Pulp and Paper rajatavale tööstusjäätmete prügilale, erinevatele Eesti Energia 
tööstusobjektidele sh Balti Soojuselektrijaam, mõjuhindamised omavalitsuste üld- ja detailplaneeringutele. 
Jüri Tederil on aastast 1997 keskkonnamõju hindamise litsents. Tal on keskkonnakeemia tehnoloogia 
magistrikraad ja doktorikraad Tallinna Tehnikaülikoolist. 

Roll ja vastutusvaldkond: Dr Jüri Teder vastutab TP-s 2.3 keskkonnakaitseliste piirangute ja tingimuste 
analüüsi eest andes seekaudu ka sisendit TP-s 2.2 potentsiaalsete asukohta uurimisse. 
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Sadamate logistikaekspert – Uwe Ramin 
 
 

Sadamate logistikaeksperdil hr Uwe Raminil on rohkem kui 10 aasta pikkune 
kogemus sadamasisese logistika planeerimisel sh sadamates, kus on 
kombineeritud vähemalt kolm erinevat transpordiliiki. Tal on Rostocki ja Mukrani 
sadama raudtee ja kaubavedude korraldamise kogemus, samuti kitsa-
rööpmeliselt laiarööpmelisele raudtee koostalitus- ja ümberlaadimise kompetents. 
Hr Raminil on laialdased kogemused raudteepraamide töö korraldamisel ja 
käivitamisel. Hr Raminil on Rostock-Warnemünde/Trelleborg rongipraami 
käivitamise kogemus. Ta on olnud Sassnitz-Mukrani kaubaterminali 
ümberlaadimise korraldusdirektor ja Deutsche Bahni Rostocki sadama 
raudteetöö ja kaubavedude osakonnajuhataja. Ta on töötanud logistikadirektorina 
Katari raudtee heaks ja nõustanud Saudi Araabia riiklikku raudteekompaniid. 

Roll ja vastutusvaldkond: Uwe Ramin osaleb TP-s 2, 3 ja 4 pöörates seejuures 
tähelepanu RBMMT funktsionaalsuste ja tehnoloogiliste vajaduste tuvastamisele sadama logistika 
seiskohast ning sellest lähtuvalt annab ka sisendit ärimudeli koostamisesse, elluviimise tegevuskava välja 
töötamisesse ja arendustegevuste eskiisprojekti valmistamisesse.  

3.3.2 Tehniline tugi 

Alexander Schnabl – Institut für Höhere Studien 
Vienna, valdkonna juht 

Gerard Bruil - Goudappel Coffeng Bv, 
transpordi modelleerimise osakonna juhataja 

Alexander Schnabl kuulub hr 
Sebastian Kochi meeskonda ja 
toetab teda TP 3.4 raames tulu-
kulu analüüsi läbi viimisel. 

Gerard Bruil osaleb TP 1 läbi 
viimisel keskendudes enne-
kõike kaubavoogude prog-
nooside koostamisele.  

Veeli Oeselg – Civitta Eesti AS 
vanemkonsultant 

Jaanus Kiss – Civitta Eesti AS vanemkonsultant 

Veeli Oeselg toetab projekti-
juhti Meelis Niinepuud 
kõikides projekti juhtimisega 
seotud tegevustes. Lisaks 
osaleb ta TP 1.2 ja TP 3.2 läbi 
viimisel. 

Jaanus Kiss on Civitta finants-
analüütik ja osaleb TP 3.4 
raames tulu-kulu analüüsi läbi 
viimisel. 

 

Tugiekspert, kvaliteedikontroll  – Walter Liesenfeld 

Hr Walter Liesenfeld töötab Deutsche Bahni ettevõttes DE Consult 
raudteeprojektide insenerina. Projektis assisteerib hr Liesenfeld nii tehnilist 
eskperti hr Nienhausi kui ka raudteetaristu juhtimiskonsultanti hr Seiferti. Hr 
Liesenfeldil on mitmekülgsed varasemad kogemused raudteeinfrastruktuuride 
ja terminalide välja töötamisega. 2015. aastal nõustas ta Saudi Araabias Riyadh 
kuivsadama kontseptsiooni praeguse lahenduse edasi arendamiseks. 
Varasemalt on ta nõustanud Riyadh terminali mitmetel teemadel ja analüüsinud 
selle raames nii kaubavoogusid kui funktsioone. 2009. aastal töötas Hr 
Liesenfeld Venemaa Beily Rast logistikakeskuse rajamise juures. Ta omab ka 
laialdasi kogemusi konteinerterminalide lahenduste välja töötamisel. Näiteks 
osales ta 2008. aastal Minski konteinerterminali ja selle tolliala operatiivse ja 
infrastruktuuri kontseptsiooni disainis. Varasematest projektikogemustest tasub 
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veel esile tuua Saksamaal Arnsbergi kaubaterminali tasuvusanalüüsi, mille käigus osales hr Liesenfeld ka 
konteinerkaupade ning nende ladustamise ja pakendamise analüüsis. 

Hr Liesenfeld sai 2000/2011 aasta DE-Consult innovatsiooniauhinna oma panuse eest teemal „Ligipääs 
perroonile ristuvate raudteerööbastega jaamades“.  

 

Lisa 1. Konsortsiumi tutvustus 

DB Engineering & Consulting GmbH 

DB Engineering & Consulting GmbH on juhtiv raudtee konsultatsiooni- ja inseneriteenuseid pakkuv ettevõtte 
maailmas. Ettevõte on tekkinud kahe ettevõtte liitumisel – DB ProjektBau, millel on üle 40 aastane kogemus 
Saksamaa Deutsche Bahni projektide arendamisel ning DB International, mis jagas Deutsche Bahni 
kogemust rahvusvaheliselt. DB Engineering & Consulting GmbH’l on üle 4000 töötaja ja ettevõte on ellu 
viinud projekte 107 riigis üle maailma. 

DB Engineering & Consulting GmbH teenused hõlmavad raudteeinfrastruktuuri ja -transpordi projektide 
kavandamist alates esialgsest ideest kuni teostuseni. 

DB Engineering & Consulting GmbH tutvustav presentatsioon on leitav riigihangete registrisse üles laetud 
lisadokumentide hulgast. 

www.db-engineering-consulting.de 

Civitta Eesti AS 

Civitta Eesti kuulub Eestis, Lätis, Leedus, Valgevenes, Venemaal, Ukrainas ja Moldovas tegutsevasse 
konsultatsiooniettevõtete gruppi, mis on välja kasvanud 2000. aastal Tartus alustanud nõustamisfirmast 
Innopolis Konsultatsioonis AS. Ettevõttel on täna Kesk- ja Ida-Euroopas 9 kontorit, milles töötab rohkem kui 
150 inimest. Grupi käive 2015. aastal oli 5 miljonit eurot. Civitta kontserni kuulub ka inseneribüroo OÜ 
Innopolis Insenerid, mis on spetsialiseerunud tööstus- ja tsiviilehitiste arhitektuursele ja konstruktiivsele 
projekteerimisele (vt www.insenerid.ee ). See kontsernisisene kompetents võimaldab meil adekvaatselt 
hinnata suurte teostatavus-tasuvusanalüüside sisendhindasid. 

Civitta Eesti AS on viimastel aastatel mitmel korral edukalt nõustanud Rail Balticaga seotud projekte. 
Viimase 10 aasta jooksul on Civitta arendanud ja juhtinud EL projekte mitme miljardi euro väärtuses. 

Civitta Eesti AS tutvustav presentatsioon on leitav riigihangete registrisse üles laetud lisadokumentide 
hulgast. 

www.civitta.ee 

Malla Paajanen Consulting 

Malla Paajanen Consulting on ettevõte, mis teostab ja juhib TEN-T koridoriuuringuid. Ettevõtte asutaja on 
Malla Paajanen, kellel on üle 20 aasta kogemusi ruumilise planeerimise ja projektide arendamise 
valdkonnas. Aastatel 2010-2013 oli Malla Rail Baltica Growth Corridor projektijuht, mis koordineeris 
transpordikoridori planeerimist Helsingist/Tallinnast Berliini (sh Rail Baltica loomist Tallinna ja Varssavi 
vahele). Aastal 2013 oli Malla Paajanen Consulting üks Proximare konsortsiumi liikmetest, mis sai Euroopa 
Komisjoni poolt ülesandeks töötada välja tööplaan uue Euroopa Liidu Core Network Corridor "North Sea-
Baltic" loomiseks. 

www.mallapaajanen.com 

http://www.db-engineering-consulting.de/
http://www.insenerid.ee/
http://www.civitta.ee/
http://www.mallapaajanen.com/
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Entec Eesti OÜ 

OÜ Entec Eesti on 1990. aastal asutatud projekteerimis- ja konsultatsioonifirma, mille tegevusvaldkond on 
määratletud mõistega „keskkond“.  

OÜ Entec Eesti pakub konsultatsiooniteenust kõigis keskkonnalastes valdkondades. Et mõista kliendi 
vajadusi ning täita neid sobival viisil on firmas tööl inimesed erineva, kuid teineteist täiendava haridusliku 
ning kogemusliku taustaga. Tänu kogemustele on ettevõttel oskused tegeleda tehiskeskkonna kujundamise 
ja planeerimisega arvestades looduskeskkonna eripära, püüdes seejuures teostada kõiki oma töid lähtudes 
keskkonnast kui ühtsest ja seotud tervikust. 

www.entec.ee 

Institut für Höhere Studien - Institute for Advanced Studies 

Institut für Höhere Studien on mittetulunduslik Austria uurimisasutus, mille peamine tegevusala on 
majandus-, poliitilisi- ning sotsiaalteaduslike uuringute läbiviimine. IHS on asutatud aastal 1962 
maailmakuulsate Austria teadlaste sotsioloog Paul F. Lazarsfeldi ja majandusteadlase Oskar Morgensterni 
poolt. IHSis töötab umbes 125 teadlast: majandusteadlased, sotsioloogid ja politoloogid, kes tegelevad 
teemadega alates tervishoiupoliitikast kuni tööturu- ja tööhõiveni; kõrgharidusest innovatsioonini ning 
integratsioonist tööstuspoliitika ja ettevõtluseni. IHS on ka väga oluline kraadiõpet pakkuv haridusasutus. 
IHS osaleb järgmiste võrgustike töös: American Political Science Association (APSA), European Consortium 
for Political Research (ECPR), International Political Science Association (IPSA), International Sociological 
Association (ISA), European Consortium for Sociological Research (ECSR), European Sociological 
Association (ESA), ) ja European Network of Economic Policy Research Institutes (ENEPRI). 

www.ihs.ac.at/ 

http://www.entec.ee/
http://www.ihs.ac.at/

