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Ei ole vaja eriharidust järelda-
maks, et võimalikult sirge tee 
on raudteetrassi puhul opti-
maalseim. Seega oleks loomu-
lik Rail Balticu trassi kulgemi-
ne läbi kavandatava Nabala loo-
duskaitseala.

Hiljuti avaldas meie “loo-
duskaitse tippspetsialistidest” 
koosnev valitsus üksmeel-
selt toetust Rail Balticu trassi-
variandile, mis läheb suure kaa-
rega Nabalast mööda. Kahjuks 
pole valitud trass ei odavaim 
ega lühim ja on ilmselgelt Eesti 
riigile ja rahvale kahjulik. Meie 
poliitikute jonnakust silmas pi-
dades kipub see aga muutuma 
karmiks reaalsuseks.

Iga lisakilomeeter maksab. 
Raudteetrassi valikul tuleb sil-
mas pidada maksumust ja kesk-
konnanõudeid. Maksumuse 
puhul tuleb arvestada nii ehi-
tuse kui ka hilisemate eksplua-
tatsioonikuludega. Optimaal-
seim on võimalikult sirge tee, 
maksab ju iga liigne kilomee-
ter oma 10 miljonit eurot, sest 
praegu pakutud 4–8 miljonit 
on ilmselgelt alahinnatud. Iga 
lisakilomeeter nõuab ka iga-
aastaseid täiendavaid sotsiaal-
majanduslikke kulutusi.

Oluliseks mõjuriks on trassi-
koridori (350 m) ja raudteemaa-
le (40 m) jäävate lammutamist 
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Rail Baltic sobib Nabalasse

Referendumite tihedus ja 
nende serveerimise pro-
fessionaalsus on ühiskon-
na arenguastme näitaja ning 
nende korraldamine oleks tee 
küpsema ühiskonna poole 
ka Eestis. Kusjuures poleks va-
ja jäika nimekirja, mida tohib 
või ei tohi rahva käest küsida. 
Näiteks Rail Balticu trassivaliku 
kõrval võib rahvast kaasata ka 
maksude ja välislepingute küsi-
muses, kui on oskusi lähteüles-
annet adekvaatselt püstitada.

Osalusdemokraatia hind. Va-
litsejate tarkuse mõõtu peegel-
dab see, kuidas nad suudavad 
sotsiaalteadlaste teadustöid si-
duda poliitika sisu loomisega. 
Kulurida pole siin oluline, osa-
lusdemokraatia on ikka kal-
lim kui ühe domineeriva kli-
ki pealesurutav poliitika. Pike-
mas perspektiivis on osalusde-
mokraatia siiski tulusam, sest 
see vähendab destruktiivseid 
protestimeeleolusid ja paran-
dab usaldust konkurentsikesk-
konna vastu. Osalusdemokraa-
tia eeldab aga erakondade süve-
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küpsema ühiskonna poole
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Kui teha referendu-
meid siira kaasamise 
sooviga, siis poliitikas 
pettunute hulk vähe-
neb kiirelt.

Sõltumata isegi Rail 
Balticu ehitusest pole 
Nabala hiidkaitseala 
otstarbekas luua.

gevus, mille käigus tuleb muret 
tunda nii õhu, vee, mullastiku, 
taimkatte, loomastiku kui ka 
maapõue pärast. Me ei tohi piir-
duda ainult taimede ja looma-
de kaitsega, eriti olukorras, kus 
samalaadseid liike esineb lähi-
konnas mujalgi. Nabalas on üks 
Eesti suuremaid paemaardlaid 
(aktiivne tarbevaru üle 50, pas-
siivne tarbevaru ligi 80 miljonit 
kuupmeetrit), mille ressurssi 
pärast looduskaitseala loomist 
ei ole enam võimalik kasutada.

Eestis on praegu looduskait-
se all 15 200 km2, sellest 7800 
km2 maismaad. Samuti on meil 
tohutu hulk ülepeakaela moo-
dustatud Natura alasid. Peaksi-
me olemasolevaid kaitsealasid 
paremini hooldama, mitte uusi 
vähevajalikke juurde vorpima.

Uus ekspertiis. Sõltumata isegi 
Rail Balticu ehitusest pole Na-
bala hiidkaitseala otstarbekas 
luua, sest olemasolevad loodus-
väärtused, sh Tuhala nõiakaev, 
on juba piisavalt hästi kaitstud. 
Teaduste Akadeemia juhatus te-
gi valitsusele ettepaneku peata-
da Nabala LKA loomine ja teha 
piirkonnale uus asjatundlik eri-
nevaid osapooli arvestav komp-
leksekspertiis, mille korralda-
mise võiks usaldada akadee-
miale. See avaks uued võimalu-
sed ka raudteetrassi valikule.

või teisaldamist vajavate elamu-
te hulk ja väärtus, lähikonna 
elanike häiritus ja kinnistute 
tükeldamine. Seega tuleb välti-
da tiheasustust ja suunata trass 
väheväärtuslikele asustama-
ta aladele. Nõnda oleks loomu-
lik trassivariant läbi kavandata-
va mittevajaliku Nabala loodus-
kaitseala.

Hämamiseks aetakse looda-
va kaitseala puhul teadlikult se-
gi Kose vallas olev Tuhala kars-
tiala ja Kiili vallas olev loodus-
väärtuste poolest vaene Naba-
la, kus karstivormid praktiliselt 
puuduvad. Kogu selle tegevuse 
eesmärk on majandustegevu-
se peatamine regioonis, mis sü-
vendab Eesti vaesumist. Kesk-
konnakaitse on kompleksne te-

nemisvõimet, siirast huvi ühis-
konna süvahoovuste vastu ja 
valijate sotsiaalset tellimust po-
liitika kvaliteedi järele.

Kui teha referendumeid siira 
kaasamise sooviga, siis poliiti-
kas pettunute hulk väheneb kii-
relt. Valimiste osalusprotsent 
näitab meil tõsist defitsiiti rah-
va kaasamise järele. Praegu jääb 
see nii oskuste kui ka tahtmise 
taha ning surve olukorra muut-
miseks on nõrk. Võimule pür-

gijad saavad oma soovitud väl-
jad ka siis kätte, kui valimistel 
käiks 5% kodanikest.

Vaadates Eesti majanduse 
konkurentsiavatust apteegiäris, 
ehitusäris, metsatööstuses või 
panganduses, siis on kerge tu-
letada, millist valitsemisvormi 
valitsus viljeleb. Osalusdemo-
kraatia teeks poliitika kujunda-
mise laiapõhjalisemaks, pisen-
daks või vähemalt raskendaks 
üksikute majandusgruppide 
nn tagatrepipoliitikat. Viima-
ne on ärimeestele ja poliitikute-
le mugav, aga pärsib tegelikult 
ühiskonna potentsiaali.

Sisukad materjalid. Manipu-
leerida saab kõigega ja propa-
gandistlikke küsitlusi on kasu-
tanud kõik erakonnad. Hea va-
litsemine eeldab aga võimuloli-
jate siirust ja head tava korral-
dada sisulist kaasamist. Miks 
mitte hakata inimestele saatma 
koju pakse ümbrikke, kus on 
sees materjalid ja hääletussede-
lid. Koos sisuka lugemismater-
jaliga pole me ju veel ühtegi re-
ferendumit korraldanud.
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SIIM KALLAS JÄTAB POLIITIKA. 65aastane 

Reformierakonna asutaja Siim Kallas tea-

tas põhjanaabrite ajalehele Kauppalehti, 

et plaanib poliitikaga lõpetada.

MARI TOOL TUGEVDAS HAARET SILVANOS. 

Märtsi keskel suurendas Mari Tool läbi 

talle kuuluva AS Baltplasti oma osalust 

Tallinna börsi firmas Silvano FG mitmesa-

ja tuhande euro väärtuses.

ARGENTINAT TABAS BÖRSIKRAHH. Esmas-

päeval kukkus Argentina börsiindeks 

Merval 12%, kui riigikohus teatas, et ei 

võta arutluse alla riigi algatatud kohtuas-

ja riskifondi võlausaldajate vastu.

PALO: PEAN TEGEMA KA EBAPOPULAAR-

SEID OTSUSEID. Majandusminister Urve 

Palo sõnul peab ta ministrina mõtlema 

pikemas perspektiivis. 


