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Sissejuhatus
Käesoleva töö uurimisobjektiks on olulise ruumilisi mõjuga joonehitised. Töös käsitletakse
regionaalset mõju omavaid tehnilise infrastruktuuri objekte – maanteid, raudteid, veekanaleid,
elektriliine, torujuhtmeid ja teisi joonehitisi. Need on suure tähtsusega inimasustust ja
inimtegevust toetavad struktuurid. Joonobjektide olulisus avaldub tugevalt ka ruumilises
plaanis. Tihti läbivad need struktuurid pikki vahemaid ning mõjutavad olulisel määral
ümbritsevat looduskeskkonda ja sotsiaal-kultuurilist ruumi. Seetõttu nõuab nimetatud
objektide planeerimine strateegilist lähenemist. Selleks, et joonehitiste negatiivseid mõjusid
minimeerida tuleb objektide planeerimisstaadiumis lahendada kriitilise tähtsusega trassi
asukohavaliku optimeerimisülesanne.
Magistritöö keskendub trassi asukohavaliku otsustamismehhanismi arendamisele. Kuna
regionaalset mõõdet omavate joonobjektide rajamine nõuab suuri ja pikaajalisi investeeringud,
siis on vajalik, et otsused oleksid võimalikult täpsed, põhjalikult argumenteeritud ja
kaalutletud kõigis asjaoludes. Valdavalt kasutatakse joonobjektide planeerimisel
mitmeetapilist otsustamismehhanismi, mille esimeses staadiumis selgitatakse välja
võrdlemisele minevad trassi asukoha alternatiivid. Alternatiivide eelvalik viiakse seejuures
enamasti läbi metodoloogilises plaanis küllaltki traditsiooniliselt. See tähendab – toimub küll
uurimisala põhjalik kaardistamine ning uurimisala andmete ja allikatega tutvumine, kuid
alternatiivide eelvaliku otsused tehakse enamasti subjektiivselt ja analüütilisi
hindamismeetodeid kasutamata. Antud töö oponeerib kirjeldatud eelvalikute tegemise
praktikale ja esitab analüütilise asukohavaliku tegemise metoodika, mille eesmärgiks on
ruumiliste otsuste argumenteeritumaks ja läbipaistvamaks muutmine.
Magistritöö rakendab vähima takistusega raja metoodikat (Least-Cost Path Analysis), mis
sisaldab endas ühtaegu geograafilistel infosüsteemidel põhinevat multikriteriaalset
otsustusmehhanismi (Multi-Criteria Decision Analysis) kui ka modelleerimisalgoritmi.
Meetodi töökäik näeb lihtsustatult välja alljärgnev. Kõigepealt hinnatakse multikriteriaalse
otsustusmetoodika abil uurimisalal paiknevate objektide tundlikust joonehitise rajamise suhtes.
Seejärel sünteesitakse erinevate mõjude olulisust kaaludes joonobjekti jaoks uurimisala
takistuslikku läbimist kirjeldav pind. Lõpuks leitakse takistuspinna väärtusi summeerides
modelleerimisalgoritmi abil selle pinna läbimiseks optimaalne lahendus. Selline ruumilise
otsustuse tegemist lihtsustav meetodite süsteem võimaldab hinnata uurimisalal lõpmatu hulga
alternatiivide omadusi ja abistab otsustajaid keeruliste eelvaliku otsuste tegemisele.
Antud töö eesmärgiks on vähima takistusega raja meetodi katsetamine ja arendamine
praktilise Ida-Virumaa veekanali näite varal. Selleks defineeritakse meetodi rakendamise
uurimisala ning koostatakse geoinfosüsteemidel põhinev mudel ülesande graafiliseks
lahendamiseks. Samm-sammult tehakse läbi kõik meetodi etapid ning analüüsitakse nende
tugevusi ja puudujääke. Selle eesmärgiga paralleelselt ja osaliselt sellest tulenevalt arutletakse
meetodi praktiliste väljundvõimaluste üle reaalses planeerimistöös, trassi asukohavaliku
protsessis.
Töö hüpotees – joonobjektidele trassi asukoha valimisel võimaldab vähima takistusega raja
meetod arvestada kõigi uuritava keskkonna ruumiliste aspektidega ning väärib analüütilise
otsustustoena kasutamist Eesti planeerimispraktikas.
Uurimustöö jaguneb viide suuremasse peatükki. Esimeses peatükis antakse teoreetiline
ülevaate vähima takistusega raja meetodist. Teises peatükis tutvustatakse uurimisala tingimusi.
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Esmalt vaadeldakse milline näeb välja joonobjektide asukohavaliku tegemine Eesti
planeerimispraktikas ning seejärel selgitatakse milliseid võimalusi pakub rakendusliku
ülesande täitmiseks valitud uurimisala eripära. Kolmas peatükk keskendub vähima takistusega
raja meetodil Ida-Virumaa veekanali modelleerimisele. Ühtlasi kirjeldatakse selles osas
modelleerimiskäiku. Lõpptulemuste analüüs on esitatud neljandas peatükis. Samuti esitatakse
selles peatükis modelleerimistulemuste tundlikkuse analüüs. Viiendas peatükis arutletakse,
selle üle, milliseid uusi seisukohti on võimalik töö tulemuste baasil kujundada.
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1. Asukohavaliku metoodika: teoreetiline ülevaade
Järgnev peatükk annab ülevaate vähima takistusega raja meetodist (Least-Cost Path Analysis)
ning multikriteriaalse otsuse tegemise protsessist (Multi-Criteria Decision Analysis). Lähema
vaatluse all on multikriteriaalse otsuse tegemise protsessi meetoditest analüütiliste hierarhiate
meetod (Analytical Hierarechy Process).

1.1.

Vähima takistusega raja meetod

Selleks et leida maastikult joonobjektile parimat marsruuti tuleb esmalt defineerida, mida
tähendab „parim“. Optimaalse tee otsimine kahe asukoha vahel on üks tüüpülesandeid
geoinformaatikas. Optimaalsus seejuures kajastub oluliseks peetud parameetri
minimeerimises. Optimaalseimaks võib osutuda nii kõige lühem, kõige kiirem, kõige odavam
kui ka näiteks kõige ohutum marsruut. (Stefanakis, Kavouras, 1995).
Käesoleva töö rakendusliku ülesande seisukohast on oluline, et väljavalitav marsruut tuleks
võimalikult odav ja tooks kaasa võimalikult vähe negatiivseid mõjusid. Seesuguste
eesmärkidega ülesande lahendamiseks kasutatakse geoinformaatikas vähima takistusega raja
meetodit (Least-Cost Path Analysis), mis põhineb mitte eukleidilise, vaid efektiivse kauguse
mõõtmisel. Marsruudi optimaalsus avaldub sellisel juhul vähimates akumuleeritud
reisikuludes. Sisulise täpsuse huvides on käesolevas töös meetodi nimes mõiste maksumus
(cost), asendatud sõnaga takistus. Maksumust ei tohiks käsitleda ilmtingimata rahal põhineva
muutujana, pigem on mõõtühikuks mitmemõõteline komplekstegur, mis seob endas erinevate
takistust tekitavate elementide osakaalusid ehk teisisõnu maastik defineeritakse seal
asetsevate takistuste ohtrust ja olulisust silmas pidades. Nii moodustatakse hõõrdpind, mille
läbimine on üheselt mõõdetav.
Vähima takistusega raja leidmiseks on modelleerimise seisukohalt kaks erinevat viisi:
vektormodelleerimine ja rastermodelleerimine. Esimesel juhul püütakse olemasolevate
ühenduste abil üles ehitada võrgu topoloogia ning siis läheneda sellele erinevate graafi
teooriast tulenevate algoritmidega. Tegelikult ongi vähima takistusega raja esimesed
algoritmid pärit just graafiteooriast. Teisel juhul otsitakse parimat lahendust pidevalt pinnalt
ja pikslilt pikslile liikudes. (Goncøalves 2010). Antud töös vaadeldakse täpsemalt
rastermodelleerimist.
Rastermodelleerimise puhul on üldlevinud etapid vähima takistusega raja leidmisel järgmised
(Collischonn, Pilar 2000; Lee, Stucky 1998).
1. Iga hindamiskriteeriumi jaoks luuakse ainuomase takistusega hõõrdpind (friction
surface), see tähendab, et igale uurimisala pikslile antakse väärtus, mis kirjeldab selle
piksli läbimise raskust/takistust valitud kriteeriumi kohaselt.
2. Erinevad hõõrdpinnad kaalutakse ning kombineeritakse kokku ühte summaarsesse
hõõrdpinda, mis kirjeldab ala läbimise takistusmäära kõigi analüüsitud kriteeriumite
summas igal konkreetsel pikslil.
3. Seejärel arvutatakse akumulatiivset kogutakistust määrav pind, mis kirjeldab iga piksli
kogutakistust sihtpunkti suhtes. Akumulatiivse kogutakistuse leidmiseks tuleb määrata
sihtpunkt (üks hilisema vähima takistusega raja otspunktidest) ning rakendada sellele
hargnemisfunktsiooni, mis alates sihtpunktist arvutab kõigi uurimisala pikslite jaoks
akumulatiivse takistuse selle sama sihtpunkti suhtes ehk liidab kõigi marsruudile
jäävate pikslite väärtused.
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4. Akumulatiivse takistuse pinda kasutatakse omakorda parima suuna pinna loomiseks
(best-direction surface, kasutatakse ka mõistet backlink surface), mis kirjeldab
sihtpunkti suhtes vähima takistusega raja suunda ehk teisisõnu igale pikslile
omistatakse väärtus, mis kirjeldab, kuhu poole jääb järgmine piksel vähima
takistusega rajal.
5. Akumulatiivse takistuse pinna ja parima suuna pinna abil konstrueeritakse vähima
takistusega rada (least-cost path). See kujutab endast ühendatud pikslite jada
alguspunktist sihtpunkti ning on kirjeldatud maastikul kasutatud kriteeriumitekogu
suhtes optimaalne.
Ülaltoodule sarnase ülesehitusega funktsioon vähima takistusega raja leidmiseks on
integreeritud paljudesse erinevatesse GIS programmidesse. Käesolevas töös kasutatakse selle
leidmiseks ArcGIS’i Spatial Analyst tööriistakasti Dictance all paiknevaid tööriistu. ArcGIS’i
Cost Distance tööriistas kasutatav hargnemisfunktioon põhineb Dijksta algoritmil. See
algoritm on vähima takistusega raja leidmisel üks enimkasutatavaid. Algoritm, mis on saanud
oma nime algoritmi leiutaja Hollandi arvutiteoreetiku Edsger Dijkstra järgi, leidis algselt
rakendust graafiteoorias, otsides sidusvõrkudest lühimat marsruuti tippude ja kaalutud servade
vahel, kuid see on edukalt ületoodud ka rastermodelleerimisse (Yu et al. 2003).
Lisaks Dijkstra algoritmile on vähima takistusega raja rastermodelleerimise arvutustes
kasutatud veel teisigi algoritme. Näiteks Yu (2003) töötas välja algoritmi, mis ühendas
omavahel piksleid, mis ei olnud omavahel otsesed naabrid ja kasutas seda sildade ja tunnelite
modelleerimiseks. Saha ja teised (2005) suurendasid liikumisulatuse 7 piksli pikkuse küljega
naabrusakna abil veelgi suurusemaks ja leidsid sel moel maalihete ohuga uurimisalal järskude
suunamuutustega teekoridori. Boroujerdi ja Uhlmann (1998 cit. Goncøalves 2010) käsitlesid
suunamuutust vastupidiselt ning määrasid järskudele suunamuutustele täiendavad piirangud,
vältides niimoodi liialt kurviliste marsruutide teket. Goncøalves (2010) katsetas algoritmi, mis
otsis järjestatud pikslite asemel pikslite koridore. Ka ArcGIS’is on üks Dijkstra algoritmi
edasiarendus realiseeritud, selle tööriista nimi on Path Distance ja see võimaldab lisada
marsruudi suunamiseks vertikaalseid ja horisontaalseis takistusi. Näiteks, et üle 30 kraadise
kaldega nõlvade ületamine on kaks korda kallim kui madalate nõlvade ületamine, või et
teatud horisontaalsetes suundades on edasi liikumine raskem kui teistes.
Vähima takistusega raja rastril põhinevat lahenduskäiku on kasutatud väga erinevate
ülesannete lahendamisel (tabel 1).
Tabel 1. Vähima takistusega raja rakendusi teaduskirjanduses
Töö eesmärk
Parima marsruudi leidmine elektri ülekandeliinile

Autorid
Berry 2007

Marsruudi määramine aastaringse tee rajamiseks süvasadama ja Atkinson et al. 2005
kaevandusregiooni vahele arktilises Kanadas
Turvalisima tee planeerimine maalihete ohuga mägises regioonis Saha et al. 2005
Nepaalis
Võimalikult maalilise vaateväljaga jalgraja modelleerimine Lee, Stucky 1998
USA-s Hawaii ja Oregoni osariikidest valitud näidisaladel
Parima marsruudi valik torujuhtme jaoks India näitel

Nonis et al. 2007
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Töö eesmärk

Autorid

Kiireima marsruudi leidmine vähimat nõlva kallet silmas pidades

Stefanakis, Kavouras
1995

Elupaiku ühendavate liikumiskoridoride
puumadele USA keskläänes

modelleerimine LaRue et al. 2008

Optimaalsete veoteede leidmine karjääris Indoneesia näitel
Ökonomeetrilise mudeli abil parima marsruudi
raudteeliinile USA-s Lõuna Carolina osariigis

1.2.

Choi et al. 2009

leidmine Cowen et al.2000

Multikriteriaalne otsuse tegemise protsess

Ruumianalüüsiks ja ruumiliste otsusteni jõudmiseks tuleb lahendada palju erinevaid
ülesandeid erinevate metoodiliste lahenditega. Omavahel tuleb siduda eripalgelised
ruumilised andmed, leida andmetele sobiv tõlgendus püstitatud ülesande kontekstis ning
esitada tõlgendus algoritmiliste lahenduste abil ehk viia läbi kartograafiline modelleerimine.
Praktika on näidanud, et heaks ruumianalüüsi läbiviimise mooduseks on geograafiliste
infosüsteemide (GIS) ja multikriteriaalse otsuse tegemise protsessi (Multi-Criteria Decision
Analysis) võimaluste omavaheline ühildamine. Ühelt poolt loob GIS andmete haldamise,
manipuleerimise, analüüsimise ja visualiseerimise võimalused, teisalt pakub multikriteriaalne
analüüs hulga protseduure ja algoritme, mille abil saab otsustusprobleeme struktureerida,
näiteks kujundada, hinnata ja prioritiseerida erinevaid alternatiive. Nii moodustatakse paindlik
raamistik, millega on otsustusprobleeme defineerida ja analüüsida ning lõpptulemusena
probleemidele lahendusi pakkuda. Samuti avarduvad otsusetegijate võimalused, sest erinevad
meetodid võimaldavad ruumilise otsuse nö pulkadeks lahti võtta ja erinevaid elemente
omavahel
võrrelda.
Läbipaistva
kompromisslahenduse
leidmiseks
tuletatakse
individuaalsetest otsustustest valitud metoodikat rakendades grupi eelistus. Kokkuvõtlikult
võib öelda, et GIS’il põhinev multikriteriaalne otsuse tegemine on protsess, mis vastavalt
otsuse tegijate eelistustele muundab ja kombineerib ruumilisi andmeid ning leiab valitud
algoritmide abil otsustusprobleemile optimaalse lahenduse (Malczewski 2006).
GIS’il põhinev multikriteriaalne otsuse tegemise protsess koosneb traditsiooniliselt
järgmistest etappidest (Marcomini 2009; Boroushakin, Malczewski 2010).
1. Probleemi defineerimine ja struktureerimine
2. Alternatiivide valik (alternatiivid võib jätta määramata, kui lahendust otsitakse
pidevast ruumist)
3. Hindamiskriteeriumite valik (kriteeriumid võib jagada hierarhilisse struktuuri)
4. Kriteeriumite kaalumine (kriteeriumite olulisuse hindamise võib läbi viia üks ekspert
või suurem ekspertgrupp; grupi puhul tuleb leida moodus, kuidas kombineerida
individuaalsed otsused kollektiivseks eelistuseks)
5. Kriteeriumikaalude tundlikkuse analüüs
6. Otsustusreegli kasutamine kriteeriumite sünteesiks
7. Optimaalse lahenduse leidmine (kokkulepitud eelistuste alusel alternatiivide
järjestamine või pidevast ruumist parima lahenduse leidmine)
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Multikriteriaalsete otsustusreeglite klassifitseerimine
Multikriteriaalse otsuse tegemise protsessi metoodika keskmes on otsustusreegel. See on
hindamisalgoritm, mille järgi otsuse tegija eelistused muundatakse uuritavate alternatiivide
paremusjärjestuseks. Kuid osadel juhtudel pole otsustusreegli abil parima alternatiivi
väljavalimine võimalik, kuna ettekirjutatud alternatiive polegi. Sellisel juhul rakendatakse
otsustusreeglit mitte diskreetses vaid pidevas ruumis ja eesmärgiks on mõne funktsiooni
optimeerimine vastavalt otsustajate eelistustele. Kui diskreetses ruumis vaadeldakse
kriteeriume kui tunnuseid (attributes), mis on mõõdetavad väärtused ja mida võib erinevates
skaalades väljendada, siis pidevas ruumis vaadeldakse kriteeriume kui sihitisi (objectives),
mis minimeerivad või maksimeerivad tunnustega seotud funktsioone (näiteks kulude
minimeerimine või tulude maksimeerimine). Sellest erinevusest lähtudes räägitakse ka kaht
erinevat tüüpi multikriteriaalsetest otsustusprotsessidest, vastavalt mitmetunnuseline
otsusetegemine (Multiattribute Decision Making) ja mitmesihiline otsusetegemine
(Multiobjective Decision Making). Mitmetunnuselise probleemi lahendamist võib vaadata kui
valikuprotsessi – tunnuste alusel valitakse etteantud alternatiivide hulgast parim. Samal ajal
mitmesihilise otsustusmehhanismi kasutamises võib näha disainimisülesannet – parim
alternatiiv konstrueeritakse lõpmatu lahenduskäikude hulga juures etteantud keskkonda
valitud sihifunktsiooni järgi interpreteerides (Marcomini 2009).
Lisaks võib otsustusreegleid kategoriseerida selle alusel kui palju on otsustajaid, või selle
alusel, kas otsuse tegemine toimub ühes või mitmes etapis. Tulenevalt otsuse tegemise
kindlusest saab otsustusreegleid jagada deterministlikeks, tõenäosuslikeks ehk stohhastilisteks
või ebatäpseteks ehk hägusateks (fuzzy) (Marcomini 2009).
Multikriteriaalse analüüsi meetodid
Järgnevalt on kirjeldatud multikriteriaalse otsuse tegemise protsessi meetodeid vastavalt
sellele, kas otsustusprotsess on mitmetunnuseline või mitmesihiline.
Mitmetunnuselise otsustusprotsessi meetodid
Mitmetunnuselised otsustusprobleemid jagunevad kolmeks suureks meetodirühmaks, mida
järgnevalt iseloomustatakse (Marcomini 2009) alusel.
Mitmetunnuseline väärtusteooria (Multi-Attribute Value Theory) – on enim kasutatud
metoodika mitmetunnuseliste otsuste tegemisel. Selle meetodi eesmärgiks on kriteeriumite
struktuurne korrastamine. Esimese sammuna normeeritakse kõigi kriteeriumite väärtused
vastavalt valitud funktsioonile ühtsesse skaalasse. Seejärel asetatakse kriteeriumid vastavalt
kuuluvusele hierarhilisse struktuuri. Sünteeskriteerium saadakse erinevate hierarhiatasandite
kombineerimisel. Kriteeriumite normeerimisel on levinuim lineaarne normeerimine, näiteks
väärtuste jagamine maksimaalse väärtusega. Kuid kriteeriume võib normeerida ka
standardhälbe alusel või häguste hulkade teooriast lähtuvalt. Viimasel juhul on normeerimise
aluseks kuuluvusfunktsioon (membership function). Kriteeriumite kombineerimiseks on
samuti palju erinevaid lahendusi. Näiteks boole’i meetod, kaalutud lineaarse kombineerimise
meetod (Weighted Linear Combination), järjestatud kaalutud keskmise meetod (Ordered
Weighted Average), analüütiliste hierarhiate meetod (Analytical Hierarechy Process).
Ülejärjestamine (Outranking) – grupp meetodeid, mida iseloomustab alternatiivide paariti
võrdlemine kriteeriumite alusel. Alternatiivide vahel luuakse binaarsed dominantsust
kirjeldavad seosed ning nende eraldiseisvate eelistuste kombineerimisel otsustatakse, kumb
alternatiiv on parem. Kusjuures paremuse ulatus ei ole mõõdetav. Ülejärjestamist kasutavad
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meetodid on leidnud laialdast kasutamist keskkonnamõjude hindamisel. Levinumad
meetoditüübid on ELECTRE ja PROMETHEE
Interaktiivsed meetodid – otsuse tegija jagab informatsiooni oma eelistuste kohta, kuid samas
jätkab erinevate lahenduste otsimist ehk lokaalseid kompromisse kasutades globaalse
lahenduse otsimist. Seesuguste meetodite eelisteks on väike alusinformatsiooni vajadus,
piiravate hüpoteeside puudumine ja õppimine läbi protsessi.
Mitmesihilise otsustusprotsessi meetodid
Mitmesihiliste otsustusprobleemide lahendamiseks kasutatakse erinevat tüüpi lahendusi,
eesmärgiks on seejuures kahe või enama konfliktse sihi summaarne optimeerimine. Üpris
tavapärane on seejuures see, et probleem taandatakse lineaarset planeerimist võimaldavaks
ülesandeks ning lahendatakse seejärel sobiva algoritmi abil. Lineaarne planeerimine on
matemaatiline meetod, mille eesmärgiks on leida matemaatilisest mudelist parim lahendus
kasutades nii kitsendusi määravaid funktsioone kui ka optimeerivat funktsiooni
(sihifunktsioon), seejuures kõik kasutatavad funktsioonid on lineaarsed. Lineaarse
planeerimise enim kasutatavaks lahendusmeetodiks on simpleksmeetod, mille korral otsitakse
järkjärguliste teisenduste abil suurima või väikseima sihifunktsiooni väärtusega lahendite
komplekti. Üsna levinud on ka nn eesmärkplaneerimine (goal programming), mis on sisuliselt
lineaarse planeerimise edasiarendus. Selle meetodi puhul otsitakse matemaatilisest mudelist
lahendit, mis saavutaks võimalikult lähedase tulemuse erinevate funktsioonide sihtväärtustele.
Kuid mitmesihiliste otsustusprobleemide lahendamiseks kasutatakse ka keerulisemaid,
mitmesuguseid heuristilisi ehk avastuslikke lahendeid. Sellisteks meetoditeks on näiteks
erinevad geneetilised või evolutsioonilised algoritmid (Malzewski 2006).

1.3.

Analüütiliste hierarhiate meetod

Analüütiliste hierarhiate meetod (Analytical Hierarechy Process) on üks enim kasutatavaid
multikriteriaalse analüüsi meetodeid ning sellel on nii mitmetunnuseline kui mitmesihiline
alavorm.
Analüütiliste hierarhiate meetodi ülesehitus
USA matemaatiku Thomas L. Saaty poolt väljatöötatud meetod on mõeldud subjektiivsete
hinnangute alusel tegutsevate süsteemide korrastamiseks ja kaalutletud otsusteni jõudmiseks.
(Võhandu 1998). Meetod põhineb kolmel olulisel põhimõttel: dekompositsioonil ehk
probleemi tükeldamisel üksikuteks elementideks, võrdlevatel hinnangutel ja prioriteetide
sünteesil (Chen et al. 2009). Selleks et subjektivismist objektiivselt õigustatud tulemuseni
jõuda kasutab meetod mitmetasemelist hierarhilist süsteemi, mis koosneb erinevatel tasanditel:
eesmärgist, kriteeriumitest (teatud juhtudel ka alamkriteeriumitest) ning alternatiividest.
Kriteeriumite kaalude määramiseks on kaks võimalust. Objektiivse lähenemise järgi
kasutatakse tulemuse saamiseks mõõteriista või matemaatilist mudelit, inimeste osalus
tulemuse määramisel puudub. Kuid mitte kõigi objektide ja nähtuste omadused pole
mõõdetavad. Seesuguste tunnuste mõõtmiseks kasutatakse hoopis üldisemat mõõtmisviisi –
see on nn suhteline või relatiivne mõõtmine ning sobib ka kvalitatiivsetele tunnustele
(Võhandu 1998).
Subjektiivsete hinnangute saamiseks tuleb otsusetegijaid struktuurselt küsitleda. Analüütiliste
hierarhiate metoodika kasutab selleks objektide paarikaupa võrdlemist. See tähendab, et
võetakse võrreldavate elementide paar ja võrreldakse neid huvialuse tunnuse suhtes, seejuures
teistele tunnustele või elementidele tähelepanu pööramata. Kusjuures võrdlemisel ei pea
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kasutama standardskaalat, sageli piisab kogemusest, mäletatust või õpitust. Saaty poolt loodud
meetodi üks tugevus seisneb selles, et kasutatakse semantilist skaalat. Objektide suhtelisel
võrdlemisel on inimeste jaoks palju harjumuspärasem kirjeldada ühe objekti eelist teise suhtes
keeleliselt, mitte arvuliselt (Perego, Rangone 1996). Nii küsitaksegi tavapärase paariti
võrdluse puhul, kas üks kriteerium on teisest oluliselt parem, natuke parem või hoopis sellega
võrdtähtis. Siiski tuleb selleks, et inimeste hinnanguid hiljem kasutada, need numbriteks
ümber tõlkida ehk kvantifitseerida. Enim kasutatakse selleks nn Saaty fundamentaalskaalat,
mis jagab hinnangud 1st kuni 9ni ulatuvasse väärtusvahemikku (tabel 2).
Tabel 2. Saaty fundamentaalskaala
1
Võrdtähtis

Kaks tegevust pole mõjus eristatavad

3

Mõõdukas paremus

Kogemus ja hinnang annavad ühele eelise

5

Oluline paremus

Tugev eelistus

7

Väga tugev paremus

Tugev eelis, praktikas kinnitatud

9

Äärmuslik paremus

Tugevaim võimalik paremus või eelistus

2,4,6,8

Kompromiss
kahe
kõrvutise hinnangu
vahel

See skaala jätab paariti võrdlemise tulemused ühe suurusjärgu piiresse. Lisaks on selline
ulatus USA psühholoogi George Miller’i ja arvutiteoreetiku James Martini’i leidude kohaselt
ka tunnetuslikult viimane piir, mille ulatuses inimene suudab veel elemente eristatavaid
hinnanguid täpselt ja kontrollitult anda (Forman, Selly 2001). Siiski pole see järeldus
absoluutne ja lõpuks sõltub kõik ikkagi konkreetsest ülesandest, näiteks Saaty soovitab väga
sarnaste elementide võrdlusel skaalat 1-1,9 (Perego, Rangone 1996). Paariti võrdlemine
viiakse tavapäraselt läbi ekspertide arvamusi risttabelisse (nn turniiritabelisse) kogudes.
Enim kasutust leidnud analüütiliste hierarhiate meetodi suhteline mõõtviis on mõeldud
paljutunnuselise otsustusprobleemi lahendamiseks ja see näeb ette valitud alternatiivide
paariti võrdlemist kriteeriumite suhtes. Lõpptulemus saadakse sellisel juhul alternatiivide
osatähtsuste ja kriteeriumite osakaalude korrutamisel.
Antud töö praktiline osa käsitleb mitmesihilise otsustusprobleemi lahendamist. Seesuguste
ülesanne lahendamiseks sobib analüütiliste hierarhiate meetodi absoluutne mõõtmisviis
(Absoulute Measurement Mode of Analytical Hierarechy Process, kasutusel ka mõiste Ratings
Model Mode of Analytical Hierarechy Process). Absoluutse mõõtmisviisi puhul ei hinnata
alternatiive mitte omavahel vaid võrreldakse neid kriteeriumite absoluutsete
standardväärtustega. Standardväärtused saadakse kriteeriumite väärtuste jagamisel sellistesse
väärtusklassidesse, mis suudavad kirjeldada kogu uuritava andmestiku varieeruvust. Seejärel
saab iga alternatiivi jaoks leida sobivast klassist kriteeriumi väärtuse (Saaty 2005). Selle
meetodi abil saab hinnata piiramatu hulga alternatiive.
Paariti võrdlemise arvutusmetoodika
Paariti võrdlustest kaaludeni jõudmiseks kasutatakse tegelikult päris mitut erinevat
lahendusteed. Kõigepealt moodustatakse võrreldavatest elementidest maatriks, mille ridadeks
on vastava elemendi osatähtsuste suhted võrreldes teiste elementidega. Matemaatilises mõttes
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kõige korrektsem oleks seejärel leida esitatud maatriksi omaväärtus ja sellele vastav
omavektor (Saaty 2005). Aga kuna selle arvutamine on üpris keerukas, nõudes mõne
matemaatilise paketti olemasolu, siis kasutatakse üsna tihti ka erinevaid lähendusmeetodeid,
nagu normeeritud veergude keskmist, ridade keskmiste normeerimist või ridade
geomeetriliste keskmiste normeerimist (Aldian, Taylor 2005). Käesolevas töös on kasutatud
neist viimast. Maatriksi (tabeli) iga rea geomeetrilise keskmise saamiseks korrutatakse
omavahel kõik ühe rea hinded ja võetakse sellest nii mitmes juur, kui mitu tegurit reas on.
Seejärel saadud väärtused normeeritakse ning saadaksegi elementide lõplikud osakaalud
(Võhandu 1998). Relatiivse mõõtmisviisi puhul toimub normeerimine kogusummaga jagades
(saadud kaalude summa on 1), absoluutse mõõtmisviisi puhul aga suurima omaväärtusega
jagades (saadud suurima kaalu väärtus on 1). (Saaty 2005) Selleks, et hinnata, kas saadud
maatriksi tulemused on usaldusväärsed, kasutatakse tavaliselt kooskõlaindeksit (consistency
index), mis kirjeldab suurima omaväärtuse suhet teiste omaväärtuste keskmisesse. Kui see
väärtus omakorda jagada juhuslike kaldsümmeetriliste maatriksite samasuguste indeksite
keskmisega (random consistency index), siis saab kooskõlalisust arvuliselt hinnata. Kui suhe
on alla 0,1 (suuremate maatriksite puhul lubatud ka kuni 0,2), siis on tegu stabiilsete
hinnangute süsteemiga. Kui aga suurem, siis tuleb hinnangute tabel uuesti üle käia ja
vastuolud likvideerida (Võhandu 1998).
Kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete andmete integreerimine
Osadel juhtudel pole analüütiliste hierarhiate meetodi rakendamisel kaalude saamiseks paariti
võrdlemine vajalik. Näiteks võib esineda kriteeriume, mille puhul kvantitatiivne andmestik on
juba olemas. Sellistel juhtudel kerkib küsimus, kuidas mõõdetavaid (tangible) ja
mõõdetamatuid (intangible) tunnuseid omavahel siduda. Kvalitatiivsed andmed saab küll
paariti võrdlemise teel diskreetsetesse kvantitatiivsetesse kategooriatesse konverteerida, kuid
nende veatu haakumine juba algupäraselt kvantitatiivsel kujul olnud andmetega pole
sellegipoolest tagatud. Sellisel juhul lõpptulemi täpsus sõltuvaks paariti võrdlemisel kasutatud
skaalast, sest muudetakse ainult üht osa andmetest (Perego, Rangone 1996).
Perego ja Rangone (1996) soovitavad seesuguses olukorras sobiva integreerimisviisi leidmisel
lähtuda mõõdetavate ja mõõdetamatute tunnuste olulisusest.
1.

Kui mõõdetamatute tunnuste tähtsus on kõrge, aga mõõdetavate oma madal, siis võib
kvantitatiivsete andmete olemasolu üldse ignoreerida, viia läbi tunnuse klassifitseerimise
ja kirjeldada loodud klasside osatähtsuse varieeruvust paariti võrdlemise abil.

2.

Kui olukord on vastupidine, mõõdetamatute tunnuste tähtsus madal, kuid mõõdetavate
oma kõrge, siis tuleb primaarseks seada kvantitatiivsete andmete korrektne käsitlus.
Nende tunnuste tähtsuse osakaalud tuleks leida kas andmeid normeerides või
mittelineaarsete andmete korral mingisugust funktsiooni kasutades. Kvalitatiivsete
tunnuste osakaalude leidmiseks võib kasutada paariti võrdlemist ja traditsioonilist Saaty
fundamentaalskaalat.

3.

Kui mõlema tunnusetüübi andmete tähtsus on kõrge, siis on mõistlik kvalitatiivsete
andmete paariti võrdlemisel asendada traditsiooniline skaala kvantitatiivse andmestiku
omadustel põhineva skaalaga. Selle tegemiseks tuleks esmalt kvantitatiivseid andmeid
semantilise skaala abil paaride kaupa võrrelda (pidevat ruumi kirjeldavate tunnuste puhul
muidugi mingis mõistlikus mahus). Seejärel võib saadud võrdluste tulemusi omavahel
lineaarse regressioonianalüüsi abil võrrelda ning tuletada näiteks graafiliselt saadud
regressioonisirge abil semantiliste skaalatasemete arvulised väärtused. Neid
skaalaväärtusi tuleks edaspidi kasutata ka kvalitatiivsete tunnuste paariti võrdlemisel.
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2. Uurimisala tingimuste iseloomustus
Järgnev peatükk annab kahest erinevas aspektist lähtuva ülevaate nendest tingimustest,
millega tuleb joonobjektide trassi asukoha valikul arvestada. Kõigepealt antakse, Eesti
planeerimispraktika näitel, ülevaade joonobjektide planeerimise seadusandlikust raamistikust
ning tutvustatakse planeerimispraktika aktuaalseid suundumusi. Seejärel analüüsitakse
konkreetse uurimisala ja uurimisküsimuse konteksti.

2.1.

Ülevaade probleemist Eesti planeerimispraktika näitel

Antud töös käsitletavad joonehitised on objektid, millel on oluline ruumiline mõju, mistõttu
nende planeerimine vajab tavapärasest erinevat käsitlus. Eestis tuleb nende objektide
kavandamisel lähtuda Planeerimisseaduse eriregulatsioonist § 291(RT I 2009, 28, 170): „Mitut
kohalikku omavalitsust läbiva joonehitise trassi asukohavaliku planeeringu koostamise
erisused“. Selle regulatsiooni järgi on joonehitisteks riigimaantee, raudtee, torujuhe ja
kõrgepingeliin. See definitsioon ei ole kuigi hea, pigem tuleks eelistada tunnuste kaudu
defineerimist (näiteks olulise tähtsusega teed ja tehnovõrgud ning vajadusel esitada
näidisloetelu). Näiteks jääb sellest loetelust veekanal hoopis välja.
Siiski on see 2007. aasta märtsis Planeerimisseadusele lisatud regulatsioon oluline samm
edasi seesuguste objektide planeerimiskorralduse korrastamisel. Regulatsiooni sisuks on lõige
2, mille järgi joonehitise trassi koridori asukoht määratakse üldjuhul maakonnaplaneeringuga
ning asukohavalikul tuleb kaaluda mitut võimalikku asukohta. Varem ei saanud
maakonnaplaneering olla joonehitise projekteerimise aluseks ning projekteerimise aluseks tuli
koostada ka üldplaneering, mis mitut omavalitsust ületavate projektide puhul eeldas
omavalitsuste ühise üldplaneeringu koostamist. Samuti puudus varem asukoha valiku
kaalumise nõue, joonehitisi käsitlevate seaduste hulgas oli tollal Teeseadus ainus, mis püüdis
asukohavalikut reguleerida, kuid tegi seda liiga pealiskaudselt. (Justiitsministeerium 2009)
Sellegipoolest jätkub asukoha valiku tegemise osas juriidiline segadus. Näiteks
Planeerimisseaduse § 8 lg 3 p 8 (RT I 2009, 28, 170) kohaselt on üldplaneeringu ülesandeks
teede ja raudteede asukoha määramine. Samas Teeseaduse § 19 lg 3 (RT I 2009, 28, 170) ja
Raudteeseaduse § 31 lg 1 (RT I 2007, 66, 408) sätestavad, et uue tee (raudtee) ehitamisel
koostatakse projekti esimese etapina tee (raudtee) eelprojekt, millega määratakse kindlaks tee
(raudtee) asukoht. Teeseaduses on vastuolu lausa samas paragrahvis, § 19 lg 6 (RT I 2009, 28,
170) ütleb, et tee-ehitusprojekt koostatakse kehtestatud üldplaneeringu või kehtestatud
maakonnaplaneeringu alusel. Kumma seaduse alusel siis asukohta valida? Arusaamatu, mis
on enne – eelprojekt või planeering.
Tihti saavad Eesti planeerimisprotsessides määravaks pragmaatilised otsustused. Sageli jääb
peale suurema, mõjuvõimsama omavalitsuse või huvigrupi seaduste tõlgendamisviis.
Teostatakse see lahenduskäik, mis on protseduuriliselt lihtsam ning kulutab vähem
asjasthuvitatu ressursse. Seetõttu eelistatakse asukoha valimist läbi eelprojekti. Hoopis
lihtsam on siduda eelprojekti tulemusi oma strateegiliste planeerimisdokumentidega, kui
lahendada vastuolulisi küsimusi kohalike omavalitsuste vahel planeeringute alases koostöös ja
kooskõlastamisega. Näiteks võib tuua Tartu idaringtee planeerimise juhtumi. Trassikoridori
planeerimine sai alguse Tartu linna üldplaneeringu tasandilt ja mitte maakonnaplaneeringu
tasandilt, mis oleks kõiki ringteega seotud omavalitsusi hõlmanud oleks. Keskkonnamõjude
hindamise käigus kaalutavad trassialternatiivid aga valiti välja eelprojekti raames. Seda tehti
küll Tartu linna üldplaneeringus määratud koridori piirides, kuid naaberomavalitsustega
läbiarutamata. Lõpuks jõuti olukorrani, kus eelprojekti vahetulemuste alusel muudeti
teemaplaneeringu kaudu Luunja valla üldplaneeringut (Keskkonnaõiguse Keskus 2010). Ehk
11

teisisõnu pöörati sisuliselt planeerimistasandid ümber, projekteerimistasandi otsustega
muudeti kõrgemal planeerimistasandil tehtud otsuseid.
Sedamoodi ümberpööratud otsuste hierarhia mõjutab otseselt objekti planeerimise
põhjalikkust ja asjakohasust. Kui otsustamiseks vajaliku info kogumine toimub peamiselt
eelprojekti tasandil, kus peamisteks valikuteks on asukohaalternatiivid üsna kitsal
territooriumil, siis tähendab see vajaliku info puudumist kõrgemal tasandil, kus langetatakse
strateegilisi valikuid. Suuremate teeobjektide planeerimisel on tüüpiline, et eelprojekti
raamese jagatakse plaanitav tee lõikudeks, näiteks Tallinn-Tartu kiirtee rajamine. Kõigis
lõikudes viiakse küll läbi keskkonnamõjude hindamine ning võrreldakse erinevaid trassi
alternatiive, ent kokkuvõttes puudub üldpilt tee rajamisega seonduvatest mõjudest tervikuna
(Keskkonnaõiguse Keskus 2010). Kumulatiivsed mõjud võivad soosida hoopis teisi marsruudi
valikuid. Seega kui olulise ruumilise mõjuga otsuseid tehakse valel otsustustasandil, siis
jäävad paljud strateegilised ja ruumilised alternatiivid õigustamatult läbikaalumata.
Ka avalikkus saab sel juhul osaleda vaid kitsa ringi küsimuste otsustamises. See aga on
vastuolus Århusi konventsiooniga (RT II 2001, 18, 89), mis on Eesti poolt seaduse alusel
ratifitseeritud konventsioon keskkonnainfo kättesaadavuse ja keskkonnaasjade otsustamises
üldsuse osalemise ning neis asjus kohtu poole pöördumise võimaluste defineerimiseks.
Konventsiooni artikkel 6 lõike 4 kohaselt tuleb avalikkus olulise keskkonnamõjuga tegevuste
lubamise otsustamisse kaasata juba otsustamise algetapis, kui kõik võimalused on veel
lahtised. (RT II 2001, 18, 89)
Isegi kui joonehitiste planeerimisotsused jõuavad Eesti planeerimispraktikas asjakohasele
planeerimistasandile, jääb endiselt üles küsimus, millise metoodika alusel viia läbi eelvalik ja
jõuda alternatiivideni. Tihtilugu tehakse selleks mitmesuguseid kaardistavaid eeltöid, loetakse
erinevaid uurimusi ja aruandeid, viiakse ehk läbi topogeodeetilisi ja geoloogilised uuringud.
Paratamatult tehakse eelvalik alati vähese informatsiooni tingimustes, alles konkreetsete
alternatiivide puhul süvenetakse detailidesse. Lõplik valik tehakse enamasti tunnetuslikult,
varasemat kogemust ja uurimisala kohta õpitut arvesse võttes, kusjuures otsuse tegemisel
osaleb tavapäraselt vaid piiratud arv eksperte. Samuti ei pea hiljem eelvaliku õigsust tõestama,
on küll võimalik protsessikäigus alternatiive lisada, kuid neid pole uurimisfookuse muutumise
tõttu hilisemas planeerimisetapis enam sugugi nii lihtne üles leida.
Eelvaliku protsess peaks olema palju analüütilisem ja läbipaistvam. See valik peaks olema
diskuteeritav ja ka avalikkusel peaks olema otsustamises osalusvõimalus. Käesolev töö esitleb
eelvaliku tegemise metoodikat, mille järgi osutub nende eesmärkide täitmine võimalikuks.

2.2.

Uurimisala kirjeldus

Mitmesihilise otsustusmehhanismiga ruumilise uurimisülesande täideviimine nõuab täpset
uurimisala definitsiooni. Kuna uurimisala piiridega määratakse vaadeldavate alternatiivide
ruumiline ulatus, siis muudab liialt suur ala modelleerimise väga andmemahukaks, samal ajal
liiga väikse ala valikuga kaob meetodi eelis. Järgnevalt on esitatud käesoleva töö uurimisala
tutvustus ning põhjendatud antud uurimisala sobivust mitmesihilise ruumilise
otsustusprotsessi läbiviimiseks.
Töö uurimisalaks on ca 400 km2 suurune maa-ala Ida-Virumaa idaosas, Vaivara, Toila ja
osaliselt ka Illuka vallas.
Uurimisala absoluutsed kõrgused varieeruvad valdavalt vahemikus 25-45 m ümp Aheraine
puistangutes ja üksikutes kõrgendikes on absoluutkõrgused veelgi suuremad, ulatudes
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maksimaalselt kuni 61 m ümp. Reljeef langeb domineerival suunal loodest kagusse ehk Jõhvi
kõrgustikult Narva jõe suunas (joonis 1).

Joonis 1. Uurimisala kõrguste kaart
Uurimisala settekivimilises pealiskorras domineerivad Ordoviitsiumi ladestu lubjakivikihid.
Pinnakate on valdavalt õhuke jäädes suuremal osal alast õhemaks kui 5 m. Pinnakatte paksus
langeb suunal lõunast põhja (4 km kaugusel merest on pinnakatte paksus üldjuhul juba alla
2 m). Oluliselt paksem on pinnakate põlevkivikarjääride alal, kus inimtegevuse tagajärjel on
tehnogeensete setete paksus kasvatatud 10-20 m. Veelgi paksem on pinnakate uurimisala
lääneservas paiknevas Vasavere ürgorus, mis on täielikult kvaternaari setetega täidetud. See
Ordoviitsium aluspõhjakivimitesse kitsa ribana lõikuv ürgorg ulatub Kurtna järvestiku aladelt
kuni põhjarannikuni. Tallinn-Narva raudteejoonest põhjapool jaguneb ürgorg kaheks: Voka ja
Pühajõe oruks. Enamasti 0,5-1 km laiuse Vasavere ürgoru pikiprofiil on väga muutlik,
üldjoontes lõuna-põhja suunaliselt sügavust koguva oru maksimaalseks sügavuseks on
suudmealal rohkem kui 160 m, samal ajal Oru linnaosast lõunas on orul sügavust vaid 20 m
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(Suuroja jt. 2009). Vasavere mattunud ürgorg oli uurimusala ulatuse määramisel otsustava
tähtsusega (joonis 1).
Vaadeldav uurimisala on geograafiliselt väga eripalgeline, joonistuvad selgelt välja ida-lääne
suunalised tsoonid. Tsonaalsust toetab nii maastiku morfoloogia kui inimtegevus ja selle
tagajärjed. (joonis 2).

Joonis 2. Uurimisala tsoonid (aluskaardina on kasutatud Maa-ameti ortofotot)
I tsoon
Uurimisala põhjaosa paikneb Viru lavamaal ja asustus on seal kõige tihedam, tsoonis
paiknevad Sillamäe linn, Toila ja Voka alevikud ning rida väiksemaid külasid. Majanduslik
aktiivsus on selles tsoonis kõrge, suurt tähtsust omavad ida-lääne suunaliselt ala läbivad
rahvusvahelise tähtsusega transiitkoridorid: Tallinnat Narvaga ühendavad põhimaantee ja
raudtee. Sillamäel paikneb üks Eesti olulisemaid sadamaid ja mitu olulist suurtööstusettevõtet.
Kuigi pinnakate on mereäärsetel paetasandikel õhuke leidub seal ka väärtuslikku põllumaad.
Inimasustuse ja inimtegevuse koondumist tõendab ka katastrikaart, mille järgi ¾ uurimisala
maaüksustest paikneb pindalaliselt ¼ suurusel uurimisala osal.
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II tsoon
Teine tsoon, mille põhjapiiriks võib tinglikult pidada Tallinn-Narva raudteed, on oluliselt
hõredama inimasustusega. Ainsateks asulateks on lahustükkidena metsa sees paiknevad
Kohtla-Järve linnaosad Oru, Viivikonna ja Sirgala. Need nõukogude ajal ülesehitatud
monofunktsionaalsed tööstusasulad on tänaseks päevaks mitmes plaanis amortiseerunud ja
inimestest tühjaks jooksmas. Ümbritseva maastikuga on asulate funktsionaalsed seosed
nõrgad. Asumid on ühendatud kõrvalmaanteede kaudu põhjapoolse tsooniga, kuid
omavahelised ühendused praktiliselt puuduvad. Maastiku morfoloogias toimub üleminek
Alutaguse madalikule (Arold 2005). Selle algusest annab Viivikonna ja Oru ümbrusesse
märku suur Puhatu turbamaardla. Varem siirde- ja madalsoodega kaetud alad on aga tänaseks
päevaks enamasti kuivendatud ja kaetud kultuurmetsaga. Metsad ongi selle tsooni maastiku
domineerivaks elemendiks. Ahtme, Vaivara ja Narva metskondade maatükkide
mastaapsusega suudab konkureerida ainult ida-läänesuunaliselt tsooni läbiv Eesti Energia
rohkem kui 200 m laiune elektriülekandeliinide koridor.
III tsoon
Kolmas tsoon paikneb uurimisala lõunaosas ja seda iseloomustavad suured tehnogeensed
tööstusmaastikud. Seal paiknevad kolm suurt põlevkivi pealmaakaevandust Viivikonna,
Sirgala ja Narva ning Oru turbaväli. Põlevkivivarud kaevandustes on lähiaastatel
ammendumas ja üha aktuaalsemaks muutub ala rekultiveerimise küsimus. Eesti Energia
traditsiooniline rekultiveerimiskava näeb ette lainjatele puistanguväljade täitmise
kultuurmetsaga (enamasti istutatakse männiistandikke), kuid mitmekülgne tehismaastik pakub
võimalusi ka teistele funktsioonidele. Laiendatakse kaitseväe harjutusala Sirgalas, plaanis on
tuulikupargi rajamine. Inimasustus tsoonis praktiliselt puudub.
Tsoonide roll ala arendamisel
Ruumilisel konfiguratsioonil on ruumilise arengu planeerimisel oluline roll. Selleks et antud
uurimisalal arengut kiirendada tuleks kindlasti parandada erinevate tsoonide omavahelisi
seoseid. Inimeste liikumine ja tegevused tuleb suunata põhjarannikult ka allapoole, muidu
pole võimalik alumiste tsoonide võimekust soovitud mahus rakendada ja ala uute
funktsioonidega varustada. Uurimisala eraldiseisvate ja sidumata tsoonide ruumilist arengut
võiks füüsiliste ühenduste tihendamine kindlasti aktiveerida. Näiteks alumises kahes tsoonis
puuduvad täielikult ala läbivad regionaalsed ühendusteed.
Uurimisalale joonehitiste rajamist kaaludes võib eelnevat kokku võtvalt öelda, et II ja III
tsoon on küllaltki „probleemihõredad“ ning võimaliku joonobjekti trassi asukohavaliku
võimaluste hulga ja marsruudi prognoositava kulukuse osas ehitust soosivad, samal ajal I
tsoon on takistavate nähtuste osas tihedam ja nõuab hoolikat marsruudi asukohavalikut ning
erinevate faktorite sünteesil põhinevat kulude kalkulatsiooni.
Uurimisala lõunaosa veebilanss
Uurimisalal paiknevad karjäärid, mis on ametlikult ühendatud ühise nime Narva karjääriväli
alla (kasutusel ka mõiste idakarjäärid), on rajatud maastikku, mis kaevandamiseelselt oli
kaetud veerikaste soomassiividega (Sepp, Pensa 2009). Kaevandamise läbiviimiseks on
alandatud veetaset kuni kaevandatava lamamini ning tekitatud seeläbi ümbritsevale alale
ulatuslik põhjavee alanduslehter (Suuroja jt. 2009). Narva karjääride vee juurdevoolu bilanss
on toodud tabelis 3.
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Tabel 3. Narva karjäärivälja karjääriosade veebilanss (Savitski 2005).
Karjääriosa nimi
Sademed
Surveline põhjavesi
Vabapinnaline põhjavesi
Narva

80 %

10 %

10 %

Sirgala

84 %

10 %

6%

Viivikonna

66 %

0%

34 %

Karjääriväljale kogunev vesi juhitakse kraavide ja kanalitega eemale ning pumbatakse lõpuks
vooluveekogudesse. Enamik kaevandusveest jõuab kas otse või läbi Mustajõe Narva jõkke.
Kolme karjääriosa peale kokku on väljapumbatav veekogus olenevalt aastast keskmiselt 1-2
m3/s (Savitski 2005). Kaevanduste ammendumisel pumpamine lõpetatakse ning on oodata
veetaseme tõusu kaevandamiseelsele tasemele. Hüdrogeoloogide hinnangul peaks vesi tõusma
Narva jõe tasapinnani ehk nivoole 25 m ümp. Veetaseme tõus toob kaasa kaevandustranšeede
täitumise veega ja tekitab maastikku omanäolise mitme kilomeetri pikkuste harudega
veekanalite võrgustiku. Sellisel moel tekkinud kammjat veekogu on aga võimalik uute
funktsioonidega rikastada. Näiteks Aidu karjääri veega täituvasse tranšeesse kavandatakse
rahvusvahelistele nõuetele vastava sõudekanali rajamist (Eesti Päevaleht 2009). Rakendust
uurimisalale tekkivatele veekogudele otsib ka käesoleva töö näidisülesanne.
Veekanali idee
Esimese Eesti maakonnana on Ida-Viru maavalitsus alustanud oma maakonnaplaneeringule
tehnilise infrastruktuuri teemaplaneeringu koostamist. Selle dokumendi eesmärgiks on
strateegiliselt korrastada Ida-Virumaa tehnilise infrastruktuuri süsteem, lokaliseerida ja
järjestada infrastruktuuriinvesteeringute vajadus ning anda investoritele ja arendajatele selge
signaal maakonna soovitud arengusuundade kohta (Ida-Viru Maavalitsus 2009). Seoses antud
planeeringuga on Ida-Viru maavanem Riho Breivel koostanud Maavalitsuse Arengu- ja
planeeringuosakonnale ametliku ettepaneku, mille kohaselt ta palub koostatava
teemaplaneeringu raames kaaluda ideed võimaliku veetee rajamisest Narva jõest läbi
põlevkivikarjääride Narva lahte. Maavanema hinnangul annaks veetee võimaluse ühendada
Läänemere bassein Peipsi ja Pihkva järve ning Lääne-Venemaa laevatatavate jõgedega.
Ühtlasi nägi ta perspektiivi idee seostamisel Sillamäe sadama ja linna arenguga (lisa 1).
Maavanema poolt väljakäidud ettepanekul põhinebki käesoleva töö rakenduslik ülesanne.
Idee Peipsi järve ja Narva lahe ühendamisest on iseenesest üsna vana ja mitmete uurijate poolt
analüüsitud. Tõsi, küsimuse lahendamisel on seni keskendatud Narva jõe laevatamise
küsimusele. Näiteks juba esimese Eesti vabariigi ajal uuris August Velner riigi tellimusel
Narva jõe laevatamise võimalikkust, jõuti isegi projektini, kuid selle realiseerimine siiski
takerdus erinevate vastuolude tõttu. (Velner 1923)
Narva jõe laevatatavaks muutmisel on rida erinevaid tõkkeid. Ajalooliselt said põhilisteks
takistusteks füüsilised tõkked, Narva kosk (idapoolsel joal kõrgust 6-6,5 m, läänepoolsel 3,26,5 m), Omuti kärestikud (ca 7 km jooksul 5 m langust) ja Vasknarva liivamadal (tänaseks
päevaks süvendatud ja kaitstud buunidega) (Velner 1923). Alates 1955. lisandus takistuste
hulka Narva hüdroelektrijaam ja selle lüüsid, mille kaudu Venemaa täismahus Narva jõe
voolu võimsust ära kasutab. See poliitiline takistus on aktuaalne ka antud hetkel, mil Eesti
pool otsib võimalusi Narva jõe kanjoni kalakoelmute osaliseks taastamiseks. Vene pool sellest
aga huvitatud pole, sest ka juba osaline lüüside avamine toob kaasa võimuse languse
hüdroelektrijaamas (Hendrikson & Ko, 2011).
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Vaatamata neile takistustele veesõidukid Narva jõel siiski liiguvad. 2010. aasta lõpus rajati
Narva Jõesadamasse ja Kulgu sadamasse kuni 10 tonniseid veesõidukeid tõstvad kraanad,
mille abil on Narva jõe alamjooksu takistused treileritel ületatavad. Ka Omuti kärestikest
lähevad võimsamad paadid ja kaatrid üles. Tõsi, see võimalus teenindab vaid turismi huve,
jõetransiidi väljavaateid see oluliselt ei paranda. Kuid kas veetransiidil üldse oleks Peipsi
vesikonnas majanduslikku potentsiaali? Kui oleks, siis väärib, erinevate Narva jõe piirangute
tõttu, kindlasti kaalumist kanali rajamine Peipsist (või Narva jõe ülemjooksult) otse Soome
lahte. See stsenaarium väldiks erinevalt maavanema ettepanekust ka Omuti kärestikke, kuid
oleks sunnitud selle asemel läbima Puhatu kaitsealuseid sooalasid. Kokkuvõtlikult võib öelda,
et laevatamise võimalikkuse küsimust kaaludes on võimalik Ida-Virumaal konstrueerida
mitmeid erinevaid ruumilisi stsenaariume ja lähenemisviise.
Uurimishüpotees
Antud töö fookus ei ole suunatud nendele küsimustele, töös ei viida läbi alternatiivide
võrdlusi ega koostata erinevatele variantidele tasuvusanalüüse. Käesoleva magistritöö
huvifookus on märksa spetsiifilisem ja keskendub võimaliku kanali marsruudi asukohavaliku
tegemise metodoloogilisele analüüsile. Valitud uurimusala oma mitmekülgsuses sobib
ideaalselt metoodika arendamiseks ja testimiseks taandades uurimisküsimuse veekanali
realistlikkusest uurimiseesmärkide seas hoopis teisejärguliseks.
Mitmesihilise ruumilise otsustusprotsessi läbiviimiseks loob eeldused uurimisala tsonaalne
konfiguratsioon. Käesoleva töö rakendusliku osa kavandamisel lähtutakse hüpoteesist, mille
järgi on ruumi tsonaalse iseloomu tõttu kanali rajamiskulud nii Narva, Sirgala kui ka
Viivikonna karjäärist põhjapoole suundudes maksumuslikult ligikaudu samaväärsed. Kindlust
sellele oletusele lisab asjaolu, et ida-lääne suunalised liikumised ei tohiks olla kuigi kulukad,
sest need saab karjääridesse tekkiva veevõrgustikuga ehituskuludeta ära lahendada. Nii ei saa
näiteks Viivikonna karjääri suhteline kaugus Narva jõest võrreldes Narva karjääriga üldse
määravaks. Vastupidi, võib oletada, et kuna Viivikonna karjäär ulatub kaugemale põhjapoole
ja läheduses on Vasavere ürgorg, siis võib osutuda sellest karjäärist mereni ulatuva kanali
rajamine isegi soodsamaks.
Püstitatud hüpoteesi kohaselt eeldatakse, et uurimisalal on kanali rajamiseks mitmeid
võrdväärseid alternatiive. See aga teeb õiglase eelvaliku tegemise üsna raskeks. Järelikult on
antud juhul mitmesihilise ruumilise ülesande konstrueerimine igal juhul mõistlik.
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3. Vähima takistusega raja modelleerimine
Alljärgnev osa uurimusest esitleb esimeses peatükis kirjeldatud metoodika rakendamist IdaViru veekanali näitel.

3.1.

Andmed ja nende töötlus

Käesoleva töö näidisülesande lahendamiseks on kasutatud mitmest erinevast allikast pärit
ruumiandmeid. Andmete hankimisel on kasutatud nii Tartu Ülikooli, AS Regio kui ka IdaViru Maavalitsuse abi. Järgnevalt on esitatud töös kasutatud andmed valdkondade kaupa ja
kirjeldatud nende hankimise ja töötlemisega seotud tegevusi.
Kõrgusmudel
Kõrgusmudeli loomiseks kasutati Maa-ameti poolt aerolaserskaneerimise tulemusena kogutud
kõrgusandmeid (mõõdistamisel kasutatava seadme tõttu tuntud ka kui LIDAR’i andmed).
Kõrgusandmeid levitab Maa-amet 1:2000 Eesti põhikaardi lehtede kaupa ning iga leht hõlmab
ühe ruutkilomeetri suuruse ala. Antud töö tarbeks telliti 407 kaardilehe jagu kõrgusandmeid.
Maa-ametist tellitud automaatse klassifitseerimise läbinud toorandmed olid esitatud ASCII
tekstifaili formaadis ja sisaldasid endas kõrgusinfot nii maapinna kui teiste laseri teele jäänud
nähtuste kohta (ehitised, taimestik, muu müra). Andmete eeltöötluse käigus eraldati
kõrgusandmete hulgast ainult maapinna kohta käiv informatsioon ning seda andmestikku
kasutati kõrgusmudeli loomiseks. Kuna lahendatav ülesaane nõuab rastermodelleerimist, siis
viidi läbi rasterpinna interpoleerimine. Selleks kasutati ArcGIS’i interpoleerimismeetodit
Natural Neighbor. Interpoleerimisel määrati rasterpinna piksli suuruseks 15x15 m. Vähima
takistusega raja modelleerimisel kasutati loodud kaarti (joonis 1) mahuarvestuses.
Geoloogiline andmestik
Uurimisala kirjeldav geoloogiline andmestik hangiti peamiselt Maa-ametist tellitud
geoloogilise baaskaardi lehelt nr 6533 (Sillamäe). Andmestik saadi ArcGIS’i geoandmebaasi
formaadis ning see sisaldas ruumilist informatsiooni ala aluspõhja geoloogiast, pinnkatte
geoloogiast, hüdrogeoloogiast, põhjavee kaitstusest, geomorfoloogiast, maavaradest ja teistest
andmekihtidest. Kuna tellitud geoloogilise baaskaardileht ei katnud terviklikult kogu
uurimisala (lõunast jäi ca 6 km laiune tsoon puudu) ja kuna selle ruumiosa kohta ei ole veel
digitaalsel kujul geoloogilise baaskaardi lehte koostatud, siis on selle tsooni andmestik
ekstrapoleeritud olemasoleva ruumilise andmestiku ja tekstilise informatsiooni alusel.
Vasavere põhjaveekogumi ruumilise kuju saamiseks kasutati Eesti Geoloogia Keskuse
Hüdrogeoloogia osakonna poolt koostatud aruande „Eesti Põlevkivi põhjaveevarule hinnangu
andmine“ (Perens jt. 2010) joonist nr 5 (lisa nr 2), mis digitaliseeriti ning võeti
modelleerimisel piiranguna kasutusele. Geoloogilise baaskaardi andmetest kasutati aluspõhja
reljeefi ja pinnakatte paksust kirjeldavaid teemakaarte ning kasutati neid modelleerimisel
mahuarvestustes.
Katastriinfo
Uurimisala maaüksuste katastriinfo telliti Maa-ametist. Lisaks tehti Maa-ameti Katastri
andmetöötlusbüroost lisapäring maaomandi kohta ja eraldada seeläbi eramaa avalikus
kasutuses olevatest maadest. Saadud andmeid kasutati modelleerimisel maa
omandamiskriteeriumi loomiseks.
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Keskkonnainfo
Keskkonnainfo on pärit Eesti Looduse Infosüsteem Keskkonnaregistrist (EELIS) ja sisaldab
kõikide uurimisalal paiknevate kaitsealuste objektide ja alade ning muude tähelepanuväärsete
loodusnähtuste kohta käivat ruumiinformatsiooni. Andmestikku kasutati looduskulude
kriteeriumi ja väärtalade piirangukriteeriumi loomiseks.
Maakasutusinfo
Maakasutuse kirjeldamiseks kasutati CORINE maakattekaardistuse projekti andmestiku, mis
hangiti Tartu Ülikooli Ökoloogia ja maateaduste instituudi digitaalsete kaardi- ja
kaugseireandmete andmebaasist. Andmeid kasutati modelleerimisel maakasutusfaktori
kaardistamiseks.
Hoonestus ja elanikud
Andmestik on pärit AS Regio andmebaasidest ja kirjeldab hoonete kaupa elanike paiknemist
ruumis. Andmeid kasutati hoonestuse piirangukihi ja asustusfaktori takistuskaardi loomiseks.
Infrastruktuuri elemendid ja planeeringuinfo
Andmed on pärit Ida-Viru Maavalitsusest, olles enamasti osa erineva tasemega
planeeringutest (maakonnaplaneering, teemaplaneeringud, omavalitsuste üldplaneeringud).
Andmeid kasutati modelleerimisel infrastruktuuri ja planeeringuliste kulude kirjeldamiseks.
Modelleerimiskeskkond
Kaardiandmete eeltöötlus, kaardikihtide algebralised operatsioonid ning erinevad
modelleerimisvõtted viidi peaasjalikult läbi ESRI ArcGIS’i keskkonnas. Üksikutes
abioperatsioonides kasutati ka MapInfo ja AutoCAD’i programmide abi.
Kaardiandmete projektsiooniks on L-EST97 tasapinnaline ristkoordinaatide süsteem Lamberti
kahe lõikeparalleeliga koonilisest konformsest kaardiprojektsioonist LAMBERT-ESTONIA
(lühendatult LAMBERT-EST), mille arvutused on tehtud ellipsoidil GRS80.

3.2.

Modelleerimiskeskkonna eelseadistus

Näidisülesande lahendamise tarbeks on tehtud veetee gabariitide kohta rida eeldusi.
Eeskujuna vaadeldi Suurbritannias peamiselt tööstusrevolutsiooni ajal rajatud jõekanalite
võrgustikku, mis oli mõeldud väiksegabariidilistele veesõidukite tarbeks ja mis tollal leidis
rakendust tähtsa kaubatranspordi võrgustikuna. Tänapäeval on sealse kanalisüsteemi
juhtfunktsiooniks saanud erinevate rekreatsiooniliste võimaluste pakkumine.
Kanali veepeegli laiuseks on valitud 15 m, mis on Suurbritannia jõekanalite puhul üsna
tüüpiline laius (Eaton et al. 2005). See laius määrab mudelis kasutatava piksli suuruseks
15x15 m. Tegelik kanali laius ei võrdu enamasti veepeegli suurusega, vaid sõltub sellest kui
sügavale kanaliga minnakse ning milline on kanali seinte nõlvus. Modelleerimisel on see
tegur koefitsiendi abil arvesse võetud.
Kanali sügavuseks on valitud 2 m ning tulenevalt Narva jõe veetasemest on kanali
põhjakõrguseks valitud 23 m ümp. Kanali langus on plaanitud minimaalsena. Kuna kanali
lõpuosas on veesõidukite tõstemehhanismist vältimatu tehnoloogiline lahendus (isevoolse
süsteemi jaoks ei jätku ei vett ega sõidukitel võimsust), siis on eeldatud, et mõistlikum on
pigem lasta tõstemehhanismil natuke rohkem tööd teha, kui kilomeetrite viisi täiendavaid
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mahutöid läbi viia ja kanalit väga sügavaks ning laiaks ajada. Arvutustes pole mudeli
lihtsustamise eesmärgil langu üldse arvestatud. Sellise eelduse tegemine tähendab aga ka seda,
et veesõidukid peavad olema suhteliselt madalad, muidu on kanalit ületavate struktuuride
rajamine raskendatud. Mudelis on selle lihtsustusega lepitud ja teguri täiendavast analüüsist
loobutud.
Ilmselt ei piisa kaevandustealale koguneva vee hulgast (pealevool 1-2 m3/s - Savitski 2005)
selleks, et hoida kanalit töös isevoolsena ja vajaliku veetaseme säilitamiseks tuleb kanal otsast
sulgeda. Samal ajal tuleks kujundada mõistliku määraga ülevool, mis üheltpoolt tagaks kanali
veele hea sanitaarse seisundi ja teisalt reguleeriks karjääriala veerežiimi, nii et veetase ei
tõuseks kõrgemale kriitilisest tasemest ega hakkaks karjäärialadel rekultiveeritud metsi alt
uputama.
Mudelis on arvestatud karjäärialade praeguse ruumilise konfiguratsiooniga. Kuigi
kaevandamise lõpetamise järgselt ulatuvad tranšeed praegustest asukohast kaugemale
lõunasse, siis antud ülesandes pole neid tulevikumuutusi kõrgusmudelis kunstlikult tekitama
hakatud .
Modelleerimise lähtepunktiks on määratud punkt Narva jõe keskjooksul, sihtpunktiks on
määratud Sillamäe sadam.

3.3.

Kriteeriumite valik

Järgnev peatükk kirjeldab multikriteriaalse otsustusprotsessi esimest etappi, kuidas toimub
otsust mõjutavate tegurite valik ning korrastamine hierarhilisse struktuuri.
Selleks, et maastikult parimat marsruuti otsida peab esmalt määratlema maastikutegurid. Just
maastikuliste nähtuste asetusest, ohtrusest ja omavahelisest vahekorrast sõltubki see, kuidas
parima marsruudi valik. Erinevate maastikukriteeriumite ehk mõjurite klassifitseerimise
esmaseks aluseks on nende suhestumine uurimisküsimusega, ehk et antud juhul tuleb välja
selgitada, milline on potentsiaalse veekanali mõju erinevatele kriteeriumitele. Mõjumäära
suuruse alusel saab kriteeriumid jagada kaheks: piiranguteks ja faktoriteks. Piirangud on
sellised kriteeriumid, mis modelleerimise seisukohast limiteerivad tegevusi. Piirangutena
määratletud aladele kanaliga minna ei tohi. Faktorid seevastu on läbitavad kriteeriumid, kuid
seejuures tuleb arvestada faktori iseloomust tingitud mõjudega. Valdavalt avalduvad need
mõjud faktorala läbimise kuludes, kuid lisaks negatiivsetele faktoritele on olemas ka
positiivsed faktorid, mille puhul faktorala läbimine on eesmärgile jõudmist lihtsustav.
Kriteeriumite valikul lähtuti järgnevast. Esimeseks eesmärgiks oli see, et kõik olulist mõju
omavad tegurid saaksid kriteeriumite abil kirjeldatud. Kui mingi nähtuse mõju jäi võrreldes
teistega liialt marginaalseks, siis otsustati selle mõjuri kaasamisest loobuda, sest kriteeriumite
sünteesi ja modelleerimise seisukohalt on eelistatud andmekihtide vähesus. Mudelisse
kaasatud kriteerium pidi olema üheselt defineeritav ehk selle mõju pidi olema ühesihiline ja
ühtemoodi mõõdetav. Kaasatud kriteeriumid pidid olema ruumiliselt ammendavad ehk
uurimisala kõiki osasid kirjeldavad (ka nullväärtusega kirjeldamine läheb arvesse).
Kasutatavad kriteeriumid ei tohtinud olla kordavad ja seeläbi nähtuste mõju võimendavad.
Püstitatud eesmärki veekanalist silmas pidades valiti maastiku defineerimiseks tabelis 4
toodud kriteeriumid.
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Tabel 4. Modelleerimisel kasutatavad kanali asukoha valikut mõjutavad kriteeriumid
Kriteeriumid
Lühend mudelis
Reostusriskiga alad
Piirangud

Hoonestusalad

Hoonestus

Väikesed väärtalad

Väärtalad

Ehituskulud
Ruumiliselt
Maa omandamiskulud
pidevad
Maakasutuskulud
Faktorid

Reostus

Looduskulud
Ruumiliselt Infrastruktuuri kulud
diskreetsed Asustuskulud
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3.3.1. Piirangud
Piirangute all esitatakse ülevaade modelleerimisalgoritmi jaoks läbimatutest aladest.
Reostusriskiga alad
Loodud modelleerimisülesande eesmärgi suhtes suurt keskkonnaohtu kujutavaid alasid on
uurimisalal kaks: Vasavere põhjaveekogum ja Sillamäe jäätmehoidla.
Uurimusalast edelasse jääb Kurtna maastikukaitseala, mille peamisteks tunnusteks on Kurtna
järvestik ja Kurtna mõhnastik. Sellel alal on ka vägagi praktiline väärtus, nimelt paikneb seal
Vasavere veehaare, millest saavad oma joogivee Jõhvi linna ja Kohtla-Järve Ahtme linnaosa
elanikud. Veehaaret toidab Vasavere mattunud ürgoru kvaternaari setetes paiknev Vasavere
põhjaveekogum. Tegemist on Ida-Virumaa linnade jaoks olulise tähtsusega põhjaveevaruga,
sest alternatiive Vasavere veehaardele eriti palju pole. Praegune Vasavere veehaarde
tarbevaru on 8000 m³ ööpäevas, kuid seda plaanitakse läbi paralleelse veehaarde suurendada
veel 4000 m2 võrra ja ühendada Vasavere veega ka Kohtla-Järve, Kurkruse, Sompa, KohtlaNõmme ja Püssi asumid (OÜ Järve Biopuhastus 2008). Veehaaret toitva põhjaveekogumi
suuruseks on 80km2 (Perens 2010) ja osaliselt ulatub see ka käesoleva töö uurimisala
lääneossa. Põhjaveekogumi tähtsust silmas pidades on see ala määratud kanali trassi
asukohavalikule sobimatuks.
Samamoodi on suurte keskkonnariskide tõttu välistatud Sillamäe radioaktiivsete jäätmete
hoidla ala läbimine.
Hoonestusalad
Kõik hooned koos 25 m puhvriga on määratud piirangualadeks. Osade tugevalt
amortiseerunud hoonete seisukorda arvesse võttes on see otsustus ilmselt liialt jäik.
Modelleerimisel on lähtutud oletusest, et vanu hooneid ei ole väga palju ning seetõttu pole
hoonete klassidest tulenevaid erisusi antud mudelis käsitletud
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Väikesed väärtalad
Need on objektid ja alad, mille puhul kanaliga ristumine kas likvideeriks objekti või mõjutaks
vaadeldavat ala sellisel määral, et see ei oleks enam jätkusuutlik. Jätkusuutlikkuse määraks on
antud juhul valitud väärtus 1/3 vaadeldava ala pindalast. Kui kanal mõjutab määrast suuremat
osa, siis võetakse objekt arvesse piiranguna. Väikeste väärtalade hulka on määratud kõik
muinsuskaitse objektid, kaitstavad looduse üksikobjektid ning mitmete kaitsealuste liikide
asukohad. Lisaks veel Langevoja maastikukaitseala ja Pühajõe loodusala. Tegelikult kuuluvad
sellesse piirangukategooriasse kõik punktobjektina määratletud kaitsealused objektid, sest
nende 50 m raadiusega kaitsetsoonide ulatus poleks kanali marsruudiga ristudes piisavalt suur
objekti jätkusuutlikkuse tagamiseks.
Piirangute kaardid esitati ArcGIS’is nullväärtustest koosnevate ja uurimisala katvate
rasterkaartidena, mida iseloomustavad piirangute väljamaskimise järel moodustunud „augud“.
Summaarselt on piirangualade paiknemine toodud joonisel 3.

Joonis 3. Modelleerimispiirangud - kanali trassi asukohavalikuks
sobimatud alad

3.3.2. Faktorid
Järgnevalt on esitatud modelleerimisalgoritmi jaoks teatud läbimistakistust omavad alad.
22

Ehituskulud
Kanali ehitamisel tuleb arvestada paljude erinevate teguritega. Tähtsaima osa nendest
moodustavad mahutööd. Kanali kaevamise maksumus sõltub otseselt sellest, milline on
pinnas. Antud uurimisalal jaotub kaevematerjal ehitustehniliselt kaheks, kas lubjakiviks või
pehmemaks pinnakatteks (liivad, kruusad, moreen, turvas). Kui pehmemas materjalis saab
edasi liikuda puhtalt kaevetöödega, siis pae puhul tuleb esmalt materjali kobestada.
Tavapäraselt tehakse seda lõhketöödega, kuigi on olemas ka alternatiivid, näiteks hüdrovasar
või freesimine. Antud töö puhul on arvestatud lõhkamisega. Mudeli seisukohast on oluline,
milline on pehmes ja kõvas pinnases läbindamise hinnavahe. Pärast mitmete sarnaste eritöö
firmadega (OÜ Lõhketööd, OÜ BalRock, OÜ Intexler, AS Kiviluks, AS Kobras)
konsulteerimist tehti modelleerimise jaoks otsus, et see pehme ja kõva pinnase hinnavahe on
kümne kordne. Teine oluline tegur, millega tuleb kindlasti arvestada, on nõlvus. Siin otsustati,
et pae puhul arvestatakse püstseintega ning pehme materjali puhul nõlvusega 1:2. Võttes
aluseks LIDARI’i andmetest koostatud kõrgusmudelit, Geoloogilise Baaskaardi pinnakatte ja
settekivimilise pealiskorra andmestikku ja ekspertidega koostöös valitud koefitsiente koostati
ehituskulude ruumilist varieeruvust kirjeldav väärtuskaart (joonis 4). Modelleerimisel
kasutatava, takistuskaardi saamiseks tuli seda kaarti normeerida. Selleks kasutati väärtust
1500, mis vastab 10 meetri sügavuse ja 15m2 suuruse pindalaga paepinnase väljakaevamisele

Joonis 4. Kanali asukoha valikut mõjutava ehitukulude faktori väärtuste
ruumiline varieeruvus. Väärtused varieeruvad sõltuvalt kaevemahust ning
kaevandatava pinnase tüübist.
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Maa omandamiskulud
Maa omandamiskulud koosnevad kahest osast. Esiteks kulud, mis tulenevad ostetava maa
väärtusest ja teiseks kulud, mis tulenevad võõrandamistehingute arvust. Esimese komponendi
arvutamiseks kasutati Maa-ameti kinnisvara tehingute andmebaasil põhinevat hinnastatistika
päringukeskkonda (Maa-amet 2011) ning leiti Ida-Virumaa kohta käivad maa sihtotstarbest
tulenevad ruutmeetri hinnad. Seejärel korrutati tulemused läbi koefitsiendiga, mis kirjeldas
maaomanditüüpi (era või avalik). Arutelude tulemusena määrati, et eramaa läbimine on
võrreldes avalikus kasutuses oleva maaga 5 korda tülikam. Teise komponendi leidmisel
lähtuti loogikast, et mida rohkem suuremaid maatükke kanali marsruudile jääb, seda väiksem
on võõrandamistehingute arv ja võimalike komplikatsioonide hulk. Arvulise väärtuse
leidmiseks võeti maatükkide pindalast ruutjuur ja leiti igale maatükile nn. idealiseeritud
küljepikkus. Selline meetod ei ole küll absoluutselt täpne, kuid teguri sisulist olulisust arvesse
võttes lepiti siinkohal mõningase ebatäpsusega. Parema lahendi leidmist takistab asjaolu, et
modelleerimiseelselt puudub informatsioon selle kohta, kust täpselt kanal kulgema hakkab ja
iteratiivset lahendusmeetodit pole antud mudeli puhul plaanis kasutada. Faktori lõpliku kaardi
leidmiseks tuli kaks tegurit omavahel sünteesida, selleks kasutati tunnetuslikult hea tulemuse
andnud väärtuste liitmist.

Joonis 5. Kanali asukoha valikut mõjutava maa omandamiskulude faktori
väärtuste ruumiline varieeruvus. Väärtused varieeruvad sõltuvalt maahinnast ja
maatüki suurusest.
24

Maakasutuskulud
Maakasutuskulud tekivad olemasoleva maakatte asendamisel kanaliga. Maakatte
klassifitseerimiseks kasutati Corine maakattekaardistuse projekti andmestiku. Erinevate
klasside võrdlemiseks kasutati analüütiliste hierarhiate meetodit. Kuna algne jaotus 35-st
klassist oli selle meetodi rakendamiseks liialt suur, siis viidi esmalt läbi maakatteklasside
ümberklassifitseerimine (Lisa 3). Maakattetüübid koondati viide väärtusklassii: 1. Metsaalad
2. Looduslikud rohumaad ja kultuurmaad 3. Märgalad 4. Tehnogeensed alad ja teised
vähemväärtuslikud maakattetüübid 5. Veekogud (Joonis 6). Omaette küsimus on see, kas
CORINE andmestik on piisavalt täpne ülesande lahendamiseks. Täpsema tulemuse annaksid
põhikaardilt klassifitseeritud maakatteklassid. Lihtsama lahenduse valik tuleneb
maakasutuskulude väiksest osatähtsust teiste faktorite suhtes. Maakasutus kuulub iseeneslikult
paljude teiste faktorite koosseisu. Näiteks maakattetüüpide väikest osakaalu asulates
kompenseerivad samas hoonestuse ja infrastruktuuri kriteeriumid.

Joonis 6. Kanali asukoha valikut mõjutava maakasutuskulude faktori väärtuste
ruumiline varieeruvus. Esitatud väärtusklasside kaalud saadi analüütiliste hierarhiate
meetodil klasse paariti võrreldes.
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Looduskulud
Modelleerimisel arvestatakse kõigi otsese kaitse all olevate objektide ja aladega. Ruumiliselt
kõige väiksemad neist määrati piiranguteks, ülejäänud läksid aga looduskulude faktori alla
(joonis 7). Tegelikult oli kaalumisel ka kogu kaitstava loodusinfo piiranguliseks määramine,
kuid sellest otsustati siiski loobuda. Peamiseks argumendiks sai Natura 2000 loodusalade
asetus ja ohtrus. Sisuliselt kogu uurimisala ulatuses on pankrannik määratud kaitsealuseks. Nii
moodustub rannikule läbimatu tsoon, mille tõttu kanaliga pole justkui mujal kui Sillamäel
üldse võimalik mereni jõuda. Selline piirang on töö koostaja hinnangul liiga range, seesuguse
mastaapsusega projekti puhul peaks maksimaalselt sajakonna meetri ohverdamine
kaitsealusest pankrannikust olema kindlasti kaalutav. Muidugi tuleb samal ajal arvestada, et
seesuguse administratiivse takistuse nagu Natura murdmine peab olema väga kõrge
takistusväärtusega.

Joonis 7. Kanali asukoha valikut mõjutava looduskulude faktori
väärtuste ruumiline varieeruvus. Esitatud väärtusklasside kaalud saadi
analüütiliste hierarhiate meetodil klasse paariti võrreldes
Lisaks Natura loodus- ja linnualadele, klassifitseeriti eraldi klassidena riikliku tähtsusega
kaitsealad, vääriselupaigad, II kategooria kaitsealused liigid ning III kategooria kaitsealused
liigid (I kategooria läks täielikult piirangute alla). Erinevate väärtusklasside osatähtsuste
hindamiseks kasutati jällegi analüütiliste hierarhiate meetodit. Käesolevas töös on täielikult
loobutud mõistete rohevõrgustik ja väärtuslik põllumaa käsitlemisest. Põhjus selleks on väga
lihtne, kui vaadata maakonnaplaneeringu vastavaid teemakihte, siis katavad need kaks ala
uurimisala pea täielikult (väljaarvatud asulad). Kogu maa mis jääb põhimaanteest lõunapoole
on suuresti rohealade nimistus ja kogu vaba ala mis jääb põhja poole on väärtuslike
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põllumaade nimekirjas. Seega kanali trassi asukoha suunamise mõttes on need kihid
ebaolulised.
Infrastruktuuri kulud
Infrastruktuuri kulude faktor sisaldab endas kulutusi, mis tehakse kanali marsruudiga
ristumisel infrastruktuuride lammutamiseks ja seejärel uuesti ülesehitamiseks. Mõningate
vähemtähtsate objektide puhul avaldub see kulu objektide likvideerimises, näiteks väiksemate
teede puhul pole reaalselt oodata sildade rajamist. Kriteeriumi väärtusklassid moodustati
teede, raudteede, gaasitorustike, elektriliinide ja erinevate väikeobjektide (puurkaevud,
reoveepuhastid, alajaamad) kaardikihtidest. Seejuures ruumilise ulatuse määramisel kasutati
erinevate infrastruktuuri elementide seadusjärgseid piiranguvööndeid. Teed jagati kolme
klassi: põhimaantee, kõrvalmaanteed ning väiksemad teed ja tänavad. Raudtee puhul kasutati
ruumilist jaotust. Transiitraudtee mõiste alla läksid aktiivselt kasutatavad Tallinn-Narva
raudteeliin ning Sillamäele viiv raudteelõik, tööstusraudtee alla aga Tallinn-Narva
raudteekoridorist lõuna poole jäävad raudteeharud. Väärtusklasside ruumiline varieeruvus on
toodud joonisel 8.

Joonis 8. Kanali asukoha valikut mõjutava infrastruktuur kulude
faktori väärtuste ruumiline varieeruvus. Esitatud väärtusklasside
kaalud saadi analüütiliste hierarhiate meetodil klasse paariti võrreldes
Infrastruktuuri kulude kriteeriumikiht oleks võinud kindlasti veelgi rikkalikum olla, kuid
täiendavat klassifitseerimist takistas andmete puudus. Seetõttu jäid välja näiteks
asulatesisesed kommunikatsioonid ning erinevad punktobjektid (mastid, sillad). Ka elektri
puhul otsustati andmete mittetäielikkuse tõttu loobuda elektripostide esitamisest ja kasutada
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umbmäärasemat elektriliinide määratlust. Asulate puhul kaaluti ka üleasulaliste
takistuspindade loomist, nö kommunikatsioonielementide esinemistõenäosusest lähtudes.
Neist otsustati siiski loobuda, kuna teiste kaardikihtide koostoimes tuli tihehoonestusalade
takistav iseloom niigi jõuliselt esile ja mittetäpse takistuse lisamine tundus seetõttu
ebamõistlik. Klasside olulisus määrati analüütiliste hierarhiate meetodil.
Asustuskulud
Selle faktori all käsitletakse täiendavaid ehituskulusid, mis on tingitud sellest, kui töötatakse
ehitiste ja asustuse vahetusläheduses. Selleks et lõhketöödega struktuure mitte kahjustada
tuleb kriitilise kauguses ületamisel vibratsiooni mõjude vähendamiseks vähendada
lõhkekoguseid või kasutada alternatiivseid paelõhkumisviise. Lõhkamismetoodika muutmine
toob aga kaasa täiendavad kulutused. Vasavere ürgoru kohal, kus pae muret ei ole, on
peamiseks ehitustegevusest tingitud segajaks ehitusmüra. Nii vibratsioon kui müra on ruumis
eksponentsiaalselt vähenevad suurused ja seda silmas pidades tuleks ka antud teguri
mõjutsoone modelleerida.

Joonis 9. Kanali asukoha valikut mõjutava asustuskulude faktori
väärtuskasside ruumiline varieeruvus
Käesoleva töö raames mõjutsoonide modelleerimine ebaõnnestus, sest kasutatav tarkvara seda
soovitud kujul ei võimaldanud. Probleem lahendati oluliselt primitiivsema lahenduskäigu abil.
Nimelt määrati asustuskulud puhvertsoonide abil. Lõhketöid vajava pinnase korral said
ehitised kolm sajameetrist puhvertsooni (300 meetrit on määr, millest väiksemate vahemaade
korral lõhketööd oluliselt kallinema hakkavad), pehmete pinnaste ja müra puhul määrati aga
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kallinemisenivooks 200 m kaugus. Nende tegurite kombineerimisel moodustati 3 astmeline
mõjutsoonide jaotus (joonis 9). Lisaks kaaluti väärutusi puhvertsoonides elavate inimeste
arvuga logaritmitud kujul, kuna inimhulga mõjul võib just seesugust iseloomu eeldada.
Planeeringulised kulud
Planeeringuliste kulude faktor kirjeldab potentsiaalseid kulusid, mida tuleks kanda juhul, kui
veekanali marsruut läbiks alasid, mis on juba planeeritud mõne teise objekti rajamise tarbeks.
Võib eeldada, et planeeringu lahenduste väljatöötamiseks tehtud kulutused muudavad nende
alade läbimise ja planeeringulahenduste muutmise oluliselt kulukamaks kui ilma
planeeringuta alade läbimine. Modelleerimisel on kasutatud Vaivara, Sillamäe ja Toila
omavalitsustes viimaste aastate jooksul menetluses olnud detailplaneeringuid ja
teemaplaneeringuid. Modelleerimise seisukohast on nendest kõige tähtsamad ruumiliselt suuri
alasid katvad planeeringud. Nendeks on „Sirgala harjutusvälja detailplaneering“, „PäiteVaivina tuulepargi teemaplaneering“, „Sirgala tuulepargi teemaplaneering“ ning
maakonnaplaneeringu teemaplaneering „E20 Jõhvi-Narva teelõigu trassikoridori täpsustamine
ja Narva ümbersõidu trassikoridori määramine“. Planeeritud alade läbimine ei pruugi alati
kaasa tuua täiendavaid kulusid, näiteks võib oletada, et tuulepark ja veekanal võiksid
konfliktivabalt kasutada ühist ala. Samal ajal, sel juhul tuleb määratleda tuulikute täpsed
asukohad. Nii detailne planeeringualade analüüs ei ole antud juhul otstarbekas. Samuti
välistab selle kasutamise täpsete planeeringujooniste puudumine. Kõiki planeeringualasid
hinnati antud töö raames seetõttu võrdväärselt, nende asend on toodud joonisel 10.

Joonis 10. Kanali asukoha valikut mõjutavate planeeringualade asend
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3.3.3. Mudelist välja jäänud kriteeriumid
Mudelist jäid välja kahte tüüpi kriteeriumid. Ühelt poolt need, mille mõjusid ei suudetud
modelleerimiseks piisavalt defineerida ja teisalt need, mille mõju loeti kanali marsruudi
seisukohast ebaoluliseks. Järgnevalt on toodud esimest tüüpi kriteeriumite ülevaade.
Veesõidukite tõstemehhanism
Selleks, et kanaliga Soome lahte välja jõuda tuleb antud uurimisala puhul kindlasti lahendada
klintrannikust tulenev takistus ja leida klindist laskumiseks tehnilised lahendused. Esmapilgul
näib, et Sillamäe paisjärv (tuntud ka kui Sõtke paisjärv) pakub selleks suhteliselt mugava
võimaluse. Nimelt moodustab kolme tammiga ülepaisutatud Sõtke jõgi Sillamäe linnas Eesti
mõistes ainulaadse veehoidlate kaskaadi. Samal ajal üks–ühele olemasoleva kaskaadi
kasutamine laevalüüside rajamiseks on praktiliselt võimatu. Linna südames paikneva
veesüsteemi ümberehitamine tooks kaasa negatiivse mõju ümbritsevale elukeskkonnale.
Linnast väljaspool on klindist tulenev takistus oluliselt suurem ja kontsentreeritud enamasti
ühte 25-45m kõrgusesse astangusse. Tehnoloogilises plaanis on seal vesilüüsimine
majanduslikult ebareaalne, liiga palju tuleks rajada kunstlikke astmeid. Isegi linnas on
vesilüüsimise rakendamise otstarbekus küsitav, sest astmeid tuleks rajada vähemalt 4 ja
kindlasti tuleks muuta olemasolevate paisjärvede veekõrgusi, et jagada astmed senisest
proportsionaalsemalt (üle 5 m astme rajamine ei ole enam otstarbekas).
Teiseks võimaluseks on liigutada veesõidukeid mehhaaniliselt, kas siis paadilifti (boat lift) või
kaldteele ehitatud rööbasseadme abil (inclined plane). Võrreldes vesilüüsimisega saaks
sellisel juhul hakkama ühe ehitisega, samuti oleks kanalist kaotatav veehulk väiksem ning
veesõidukite tõstmine ja langetamine kiirem. Kui lifti ehituskulud võivad olla isegi väiksemad
kui mitme lüüsi rajamisel, siis peamiseks vastuargumendiks sellele lahendusele on kindlasti
suuremad opereerimiskulud. Kui suured need vahed on ja millisest tõstmiskõrgusest alates
üks tehnoloogiline alternatiiv teisest kasulikumaks osutub ei olnud antud töö alleesmärgiks..
Selleks tuleks koostada põhjalik insenertehniline analüüs. Kuna Eestis seesuguste tööde
tegemise ekspertiis puudub ja erialakirjandust antud valdkonna kohta oli üpris vähe, siis ei
õnnestunud antud töö raames leida informatsiooni kaalutletud eelistuse kujundamiseks.
Oletuslikult on Sillamäe linnas parimaks tehnoloogiliseks lahenduseks vesilüüsimine ning
mujal veesõidukite mehhaaniline tõstmine. Samuti raskendab selle kriteeriumi rakendamist
teadmatus, kui suure osa kanali kogumaksumusest lüüs või lift moodustab ja seetõttu on
tegurile ruumilise takistusmäära leidmine raske. Toodud põhjenduste tõttu on käesolevas töös
tõstemehhanismi valik jäetud lahtiseks.
Vooluveekogud
Vooluveekogud on samuti jäänud mudelist välja defineerimisraskuste tõttu. Eeskätt seetõttu,
et vooluveekogude mõjud sõltuvad suunast. Ühelt poolt peaks kanali marsruudi kulgemine
piki jõesängi olema odavam, sest kasutatakse vähima takistusega teed. Teisalt ristumist tuleks
kindlasti käsitleda kuluna. Tegelikult võib ristumiste puhul vaadelda jõgesid isegi
samaväärsena teiste infrastruktuuriobjektidega, sest kerkib küsimus struktuuride
taastamisvajadusest. Kui kanal ristub jõega, siis jääb kanalist jõesäng kas kuivaks, või siis
tuleb teha täiendavaid kulutusi selle veega täitmiseks, näiteks düükriga jõe alt läbi minnes või
sifooni abil vett kanalist üle juhtides. Kuna piki ja risti liikumist ühe teguri piires piisavalt
hästi kirjeldada ei õnnestunud, siis on sellest kriteeriumist antud töös loobutud. Tegemist on
olulise metoodilise puudujäägiga.

30

Positiivse mõjuga kriteeriumid
Kõik siiani käsitletud kriteeriumid on olnud negatiivse mõjuga ja avaldunud kanalile mõju
erinevat tüüpi kuludes. Kuid kanalil võib tekkida ka positiivseid efekte, näiteks võiks kanal
soosida asustuse lähedust ja avada uusi rekreatsiooni- ning majandusvõimalusi. Pealegi on
liikuvaid veesõidukeid lihtsalt meeldiv vaadata ja ehk saab kunagi kanalist isegi kala püüda.
Samuti võiks positiivse mõjuna käsitleda kanali lähedust Sillamäe sadamale. Mudeli
ülesehitamisel on siiski tehtud põhimõtteline otsus, et positiivsete mõjude ruumiline
varieeruvus on marginaalne. Tõenäoliselt mõjutavad positiivsed efektid kogu uuritavat ala
ligikaudu samaväärselt ja seetõttu pole positiivsetel teguritel kanali marsruudi suunamisel
kuigi olulist rolli.

3.4.

Kriteeriumite hindamine ja süntees

Pärast kriteeriumite struktuurset korrastamist viidi läbi multikriteriaalse otsustusprotsessi
järgmised etapid ehk kõigi hierarhiaharude hindamine ja nende kombineerimine üheks
teguriks.
Kuivõrd välja valitud hindamiskriteeriumite hulgas oli lisaks kvantitatiivselt mõõdetavatele
tunnustele ka olulisel määral kvalitatiivset andmestikku, siis otsustati kriteeriumite
hindamiseks ja sünteesiks kasutada analüütiliste hierarhiate meetodit ning kuna alternatiive
välja ei valitud, siis rakendati analüütiliste hierarhiate meetodi absoluutset mõõtmisviisi.
Kõigepealt leiti kõigi kriteeriumite väärtuste varieeruvust kirjeldavad osakaalud ning seejärel
kriteeriumite omavahelise tähtsuse osakaalud. Osakaalude leidmiseks kasutati paariti
võrdlemist.
Kriteeriumite kalibreerimine
Eelnevalt tuli selgitada, kas ja kuidas kriteeriumid üksteisega üldse sobituvad ehk siis kaaluti
faktorite kalibreerimisvajadust. Kalibreerida on vaja siis, kui andmed on statistiliselt oluliselt
erinevate omadustega. Antud juhul on erinevus olemas ja see tuleneb andmetüübist. Kasutusel
on nii kvalitatiivsed kui kvantitatiivsed andmed. Kvantitatiivsed faktoriteks on antud mudelite
puhul ehitamiskulud ja maa omandamiskulud. Kõik ülejäänud faktorid on kvalitatiivsed ja
nende teisendamiseks saab kasutata paariti võrdlemist. Selleks, et hinnata valitud
kriteeriumite olulisust tuleb vaadata kuidas kriteeriumite väärtused ruumis jaotuvad. Vastavalt
tabelile 4 on ruumiliselt pidevaid kriteeriume mudelis kolm, ehituskulud,
maaomandamiskulud ja maakasutuskulud, ülejäänud kriteeriumid on ruumiliselt diskreetsed.
Kuna kolmest pidevast tegurist kaks on kvantitatiivsed ja maakasutuskulud nende kahega
võrreldes oluliselt väiksema osatähtsusega, siis võib andmete kohta üldistavalt öelda, et
kvantitatiivsete andmete osatähtsus on kõrge ja kvalitatiivsete oma madal. Perego ja Rangone
(1996) järeldustest lähtuvalt (vt peatükk 1.3) kasutati seepärast kvalitatiivsete tunnuste paariti
võrdlemisel traditsioonilist Saaty fundamentaalskaalat. Kvantitatiivsete tunnuste puhul viidi
läbi väärtuste lineaarne normeerimine. Seejuures jälgiti, et normeeritud ehituskulude ja maa
omandamiskulude väärtused saaksid enam vähem võrdse ulatusega. Seetõttu ei kasutatud
ehituskulude normeerimisel mitte maksimumväärtust (5112) vaid jagati väärtused läbi arvuga,
mis vastas ehituskulude jaotuse tihedusfunktsiooni järgi ligikaudu ülemikulisele väärtusele,
alates milles jäi uurimisalale juba väga vähe piksliväärtusi (1500). Maaomandamiskulude
väärtused jagati läbi maksimumväärtusega. Lõpptulemusena saadi mõlemad kriteeriumid ühte
suurusjärku, näiteks uurimisala läbimise kulude osas varieerusid faktorite kaalumata vähima
takistusega radade akumulatiivsed väärtused vaid 14% (7387 ühikust kuni 8420 ühikuni).
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Kriteeriumite hindamine
Kriteeriumite kaalumisesüsteem moodustab kasutatava meetodi selgroo ja peab olema
seetõttu võimalikult usaldusväärne. Töö esialgne kava nägi ette viia läbi erinevate
kriteeriumite kombineerimine ekspertgrupi abiga. Plaanis oli valida välja 10-15 liikmeline
seltskond erineva taustaga inimestest ja küsida nende käest detailse küsimustikku kaudu ja
paariti võrdlemise moodusel nii iga kriteeriumi siseseid kui ka kriteeriumite üleseid
olulisushinnanguid. Mudeli katsetusfaasis selgus aga, et selleks ei olegi vajadust. Katsetused
andisid usaldusväärse tulemuse, et antud uurimisala optimaalne modelleerimislahendus on
kriteeriumite kombineerimismoodusest sõltumatu. Seega otsustati töös ekspertide kaasamisest
loobuda ja kasutada takistuskaartide koostamisel ainult töö autori hinnanguid. Loodud
lahendused olid piisavalt usaldusväärsed selleks, et mõista mudeli käitumisloogikat ning näha,
kuidas püstitatud eesmärk ruumiliselt lahendub.
Töö autori poolt läbi viidud analüütiliste hierarhiate meetodi absoluutse mõõtmisviisi
tulemusi kirjeldavad tabelid 5-8. Tabelites 5-7 on paariti võrdluste teel leitud faktorisiseste
väärtusklasside osatähtsuste varieerumine. Seejuures paariti võrdluse aluseks on, näiteks
infrastruktuurikulude võrdlemisel järgmine tüüpküsimus: mitu korda olulisemad on veekanali
trassiga ristumisel tekkivad kulud kõrvalmaanteel võrreldes gaasitorustikuga. Vastused saadi
Saaty fundamentaalskaalat kasutades (tabel 2).
Tabel 5. Maakasutuskulude väärtusklasside paariti võrdlemine
Maakasutuskulud

A

B

C

D

Geomeetriline
keskmine

Normeeritud kaalud

Tehnogeensed alad ja teised
vähemväärtuslikud maakattetüübid

A

1

1/7

1/2

1/3

0,39

0,12

Metsaalad

B

7

1

5

3

3,20

1,00

Märgalad

C

2

1/5

1

1/5

0,53

0,17

Looduslik rohumaad ja
kultuurmaad

D

3

1/3

5

1

1,50

0,47

13,00

1,68

11,50

4,53

5,62

Omaväärtuste summa

0,91

0,95

1,09

1,21

4,16

Maksimaalne
omaväärtus

0,06

Kooskõlalisus

Tabel 6. Looduskulude väärtusklasside paariti võrdlemine
A

B

C

D

E

A
B
C

1
1/5
1/7

5
1
1/3

7
3
1

7
4
2

9
9
5

Geomeetriline
keskmine
4,66
1,85
0,86

D

1/7

1/4

1/2

1

3

0,56

0,12

E

1/9

1/9

1/5

1/3

1

0,24

0,05

1,60

6,69

11,70

14,33

27,00

8,17

0,91

1,51

1,23

0,98

0,80

5,43

Omaväärtuste summa
Maksimaalne
omaväärtus
Kooskõlalisus

Looduskulud
Natura alad
Kaitseala
Vääriselupaigad
II kategooria
liik
III kategooria
liik

0,09

Normeeritud kaalud
1,00
0,40
0,18
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Tabel 7. Infrastruktuuri kulude väärtusklasside paariti võrdlemine
Transiitraudtee

A

1

2

5

9

9

9

9

9

Geomeetriline
keskmine
6,93

Põhimaantee

B

1/2

1

5

9

9

9

9

9

5,83

0,84

Kõrvalmaantee

C

1/5

1/5

1

5

4

6

6

5

2,28

0,33

Gaas

D

1/9

1/9

1/5

1

2

3

3

1/4

0,57

0,08

Elekter

E

1/9

1/9

1/4

1/2

1

3

3

1/4

0,45

0,07

Tööstusraudtee

F

1/9

1/9

1/6

1/3

1/3

1

2

1/5

0,27

0,04

Väiksemad teed

G

1/9

1/9

1/6

1/3

1/3

1/2

1

1/5

0,23

0,03

Väikeobjektid

H

1/9

1/9

1/5

4

4

5

5

1

1,19

2,26

3,76

11,98 29,17 29,67 36,50 38,00 24,90

17,74

0,88

1,23

1,54

8,06

0,17
Omaväärtuste
summa
Maksimaalne
omaväärtus
Kooskõlalisus

Infrastruktuurikulud

A

B

C

D

0,94

E

0,76

F

0,56

G

0,49

H

1,67

0,01

Normeeritud
kaalud
1,00

Kõigi faktorite sünteesi aluseks olevad osakaalud saadi faktorite omavaheliste paariti
võrdluste teel. Saadud lahendus on esitatud tabelis 8. Seejuures faktorite omavaheliste
võrdluste elementideks said faktorkihtide maksimaalsed väärtused (ehituskulude puhul
normeerimisel kasutatud väärtus), see tähendab, et näiteks maakasutuskulude ja looduskulude
võrdlemisel hinnati metsaalade likvideerimise kulu Natura ala läbimise kuludega.
Tabel 8. Faktorite omavahelise olulisuse paariti võrdlemine
Loodus

A

1

3

4

7

9

9

9

Geomeetriline
keskmine
4,8290

Infrastruktuur

B

1/3

1

2

3

7

9

9

2,7313

0,57

Asustus

C

1/4

1/2

1

2

7

9

9

2,0294

0,42

Ehitus

D

1/7

1/3

1/2

1

3

6

8

1,1925

0,25

Maaomand

E

1/9

1/7

1/7

1/3

1

4

6

0,5639

0,12

Planeeringud

F

1/9

1/9

1/9

1/6

1/4

1

2

0,2734

0,06

Maakasutus

G

1/9

1/9

1/9

1/8

1/6

1/2

1

0,2032

0,04

2,06

5,20

7,87

13,63 27,42 38,50 44,00

11,82

Omaväärtuste summa

0,84

1,20

1,35

1,37

7,72

Maksimaalne omaväärtus

0,09

Kooskõlalisus

A

B

C

D

E

F

G

1,31

0,89

0,76

Normeeritud kaalud
1,00
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Tabelis 9 on esitatud erinevate faktorite väärtusklasside kombineeritud osatähtsused, mis on
saadud faktorisiseste osakaalude ja faktorite omavaheliste osakaalude korrutamisel. Nii on
saadud erinevate väärtusklasside olulisuse paremusjärjestus, mis kirjeldab igale klassile
ainuomast kogutakistust.
Tabel 9. Erinevate faktorite väärtusklasside kombineeritud osakaalud
Väärtusklassid

Faktor

Osakaalud

Osakaalud võrreldes
vähima väärtusega

Natura alad

Loodus

1,000

193,69

Transiitraudtee

Tehno

0,566

109,55

Põhimaantee

Tehno

0,476

92,12

Kaitsealad

Loodus

0,396

76,79

Suure mõjuga tsoon

Asustus

0,370
0,247

71,63
47,83

Ehituskulud normeeritud väärtusel

Ehitus

Keskmise mõjuga tsoon
Kõrvalmaanteed

Asustus
Tehno

0,231

44,77

0,186

35,98

Vääriselupaik

Loodus

0,185

35,81

Ehituskulud keskväärtusel
II kategooria liik

Ehitus
Loodus

0,174

33,72
23,13

Maa omandamiskulud maksimumväärtusel
Väikeobjektid

Omand
Tehno

0,119
0,117

22,62

0,097

18,77

Omand
Planeeringud

0,082
0,057

15,84
10,97

III kategooria liik

Loodus

0,052

10,03

Gaas

Tehno

0,047

9,01

Asustus
Maakasutus

0,046

8,95

0,042

8,15

Elekter

Tehno

0,037

7,14

Ehituskulud miinimumväärtusel
Tööstusraudtee

Ehitus
Tehno

0,024

4,61

0,022

4,31

Maakasutus

0,020

3,81

Tehno

0,019

3,62

Maa omandamiskulud miinimumväärtusel
Märgalad

Omand
Maakasutus

0,012

2,26

0,007

1,35

Tehnogeensed alad ja teised
vähemväärtuslikud maakattetüübid

Maakasutus

0,005

1,00

Maa omandamiskulud keskväärtusel
Planeeringud

Väikse mõjuga tsoon
Metsaalad

Looduslik rohumaad ja kultuurmaad
Väiksemad teed ja tänavad

See tabel siiski ei näita veel, faktorite lõplike takistusväärtusi.
Kanali laiuse mõju
Kui välja arvata ehituskulud, siis kõigi teiste faktorite puhul korrutati lõplike takistuspindade
leidmiseks faktorväärtused läbi kanali laiust kirjeldava koefitsiendiga (ehituskulude puhul on
see tegur juba takistuspinna arvutuses sees), et kunstlikult pikslit suuremaks teha.
Modelleerimisel kasutab vähima takistusega raja algoritm talle etteantud piksli suurust ega saa
seetõttu kanali laiuse suurenemisest tingitud täiendavaid kulusid arvesse võtta. Selleks, et
kanali laiuse mõju mudelis ikkagi kirjeldatud saaks, tuleb pikslite väärtust koefitsiendi abil
võimendada. Kusjuures võimendamise aluseks on eeldus, et vaadeldava piksli naabruses
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tunnuste väärtused oluliselt ei muutu. Kanali laiustegur on saadud kanali nõlvuse ja pinnakatte
paksuse kombineerimisel. Teguri väärtus varieerub uurimisalal 1st 10ni, mis omakorda
tähendab võimaliku kanali laiust 15st 150 meetrini. Kanali laiust on kasutatud ka
piirangukihtide võimendamisel, see tähendab, et kõik piirangualad on muudetud puhvri jagu
suuremaks. Puhvri suurus on seejuures saadud piiranguala kanali laiusväärtuste
keskmistamisel. Kanali laiuseteguri varieeruvus on toodud joonisel 11 ning näide lõplikust
faktori takistuskaardist maakasutuskulude näitel joonisel 12.

Joonis 11. Kanali laiusteguri varieeruvus uurimisalal. Teguri väärtus sõltub pinnakatte
paksusest.
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Joonis 12. Maakasutuskulude takistuskaart. Piksli väärtus kirjeldab kriteeriumi kogutakistuse
ja kanali laiusteguri korrutist
Takistuskaartide süntees ja vähima takistusega raja modelleerimine
Ruumilise lahenduseni jõudmiseks kasutati vähima takistusega raja leidmise meetodi
tüüplahendust ArcGIS’i. Esimese sammuna summeeriti kaalutud faktorite ja piirangute
kaardid (piirangute puhul on kaal 1). Selle tulemusena moodustus summaarne takistuspind,
mille iga piksel kirjeldas kriteeriumite kogutakistust antud kohas (joonised 13 ja 14).
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Joonis 13. Kriteeriumite summaarne takistuskaart. Piksli väärtus kujuneb
erinevate kriteeriumite takistuskaartide pikslite väärtusi samal pikslil liites

Joonis 14. Summaarse takistuskaardi 500-kordse võimendusega 3D mudel
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Järgmiseks tehtena määrati kaardil veekanali algus- ja lõpppunkti asukohad, vastavalt punktid
Narva jões ja Sillamäe sadama kail. Seejärel leiti kasutades alguspunkti ja summaarset
takistuspinda tööriista Cost Distance abil alguspunkti suhtes akumulatiivset kogutakistust
kirjeldav pind. Samade algandmete alusel leiti tööriista Cost Back Link kasutades ka parima
suuna pind. Viimase operatsioonina, milles kasutati alguspunkti, akumulatiivset
kogutakistuspinda ja parima suuna pinda, loodi tööriista Cost Path abil vähima takistusega
rada. Kirjeldatud kaardioperatsioonid on toodud ArGISi’s koostatud mudeli protsessiskeemil
(joonis13)

Joonis 15. ArcGIS’i mudeli protsessiskeem vähima takistusega raja leidmiseks
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4. Tulemused
Järgnevas peatükis esitletakse modelleerimisel saadud tulemusi ning viiakse läbi mudeli
tundlikkuse analüüs.

4.1.

Alternatiivide iseloomustus

Akumulatiivse kogutakistuse osas osutus koostatud modelleerimislahenduse põhjal
optimaalseks nn Perjatsi alternatiiv, mis läbi Narva karjääri suundus otse põhja poole ja jõudis
läbi Alutaguse metsade Perjatsi oja kaudu Soome laheni. Proovimaks kindlaks teha selle
alternatiivi paremust võrreldes teiste võimalike marsruutidega, loodi teisi marsruute juurde.
Selleks kaeti Perjartsi läbipääs takistuskaardil piirangulise maskiga kinni ja lasti vähima
takistusega raja algoritmil uuesti uurimisalalt odavaim läbipääs leida. Teisena tekkis nn
Sillamäe alternatiiv, mis suundus läbi Vaivara asula Sillamäe paisjärve ja sealt Soome lahte.
Akumulatiivse kogutakistuse alusel oli nende kahe variandi erinevus minimaalne, vaid 3%
Perjatsi alternatiivi kasuks. Valitud metoodika rakendamist jätkates osutus kolmandaks
alternatiiviks marsruut, mis suundus Soome lahte Sillamäe linna lääne küljelt ja läbi Sillamäe
vabatsooni, nn Päite alternatiiv. Selle marsruudi kogutakistus oli aga juba oluliselt suurem,
ületades Perjatsi alternatiivi ligi 50% võrra. Töö algstaadiumis sai uurimisala valitud mõeldes
võimaliku Vasavere ürgoru alternatiivi peale. Tulemuskaardilt aga selgub, et see, nn Voka
alternatiiv, on võrreldes teistega oluliselt kallim. Võrreldes Perjatsi alternatiiviga on
takistuslik vahe ligi kahekordne, 88% ja tegelikult on antud mudeli konfiguratsiooni juures
isegi kõik Sillamäe ja Voka vahele jäävad võimalikud marsruudid Voka alternatiivist
soodsamad. Seega Vasavere ürgoru eelis puudub täielikult. Kirjeldatud alternatiivide võrdlus
on toodud joonisel 16.
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Joonis 16. Alternatiivsete radade võrdlus

4.2.

Modelleerimislahenduse tundlikkuse analüüs

Saadud tulemuse mõistmiseks viidi valitud alternatiivide abil läbi mudeli tundlikkuse analüüs.
Marsruudi suund modelleerimisel sõltub kahe maastikku defineeriva kriteeriumi omavahelise
võrdluse seisukohast kahest asjaolust. Ühelt poolt on tähtis kumb kriteerium on teisest
tundlikum ja teisalt, kumb kriteerium on ruumiliselt kaalukam.
Vaadeldes koostatud näidismudeli faktoreid selgub, et kogu uurimisala katvaid pidevaid
faktoreid on kolm (ehituskulud, maa omandamise kulud ja maakasutuskulud). Ülejäänud
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faktorid paiknevad ruumis diskreetselt, see tähendab, et nende faktoriväärtused on esindatud
ruumis katkendlikult. See omakorda tähendab seda, et nende mõju saab olla ainult lokaalne ja
suuremas plaanis on marsruudi suunajateks ikkagi pidevad faktorid.
Teatavates kitsaskohtades, näiteks piirangute tõttu piiritletud koridorides, võib ka lokaalne
mõju saada lõpuks limiteerivaks. Sellisel juhul võetakse vaatluse alla faktorite
kombineerimislahendus ja küsitakse, kas ruumis diskreetselt paiknevate kriteeriumite
tundlikkus on sedavõrd palju suurem, et suudab tasakaalustada pidevate faktorite ohtrust.
Vastasel juhul muutuvad pidevad kriteeriumid ruumis domineerivateks ja isegi kui lokaalselt
esineb oluline takistus mõne diskreetse faktori näol, siis marsruudi valikut see ei muuda.
Antud näidismudeli puhul täielikku domineerimist kindlasti ei esine. Näiteks ainult pidevaid
faktoreid ja piiranguid käsitleval takistuskaardil läbib vähima taksitusega marsruut erinevalt
kõiki kriteeriume sisaldavast takistuskaardist nii Sillamäe paisjärve kui ka Sirgala
harjutusvälja detailplaneeringu ala. (joonis 17). Seega kõiki kriteeriume sisaldaval kaardil on
diskreetsetel kriteeriumitel selge mõju olemas ja see avaldub ka olulistes marsruudi muutustes.

Joonis 17. Ruumiliselt erinevat tüüpi kriteeriumite põhjal leitud radade võrdlus
summaarselt parima lahendi ehk Perjatsi alternatiiviga
41

Antud mudeli puhul kehtib pigem reegel, et kui diskreetsete faktorite tihedus on piisavalt
madal ja ülejäänud kriteeriumitest määratud ruum on küllaltki vähe varieeruv, siis hiilib parim
marsruut diskreetsetest faktoritest lihtsalt mööda. Selles plaanis võiks diskreetseid faktoreid
vaadelda ka kui piiranguid, sest nende läbimiseks lihtsalt ei ole vajadust. Seega võib siit
hoopis küsida, kas diskreetsete faktorite tähtsus pole mitte mudelis ülevõimendatud?
Sisulises plaanis pole sellel küsimusele antud töös vaja vastust otsida, sest kui analüüsida
kriteeriumite ruumilist käitumist, siis selgub, et mudeli tulemuste välja selgitamisel pole
pidevate ja diskreetsete faktorite osatähtsuse kaalumine üldse määrava tähtsusega.
Otsustavaks saab see, et nii pidevad kui diskreetsed faktorid on ruumis samasihilised ehk et
suunavad marsruuti samas suunas. Joonisel 17 on esitatud pidevate ja diskreetsete faktorite
radade võrdlus ning joonisel 18 ainult pidevate faktorite rajad eraldiseisvana ning
summaarselt. Eelistatuim marsruut kulgeb kõigil juhtudel uurimisala idaservas paiknevas
tsoonis ning ühildub lõpuks kas Perjatsi või Sillamäe alternatiivi trassi koridoriga.

Joonis 18. Ruumiliselt pidevate faktorite radade võrdlus
42

Kaartidelt ilmnevad eelistused ei muutu ka siis, kui muutuvad faktorkaartide omavahelise
kombineerimise alused, sest ükski faktorkaart ei suuna kanalit uurimisala läänepoolsesse ossa.
Eelistused võivad muutuma hakata ainult alles siis, kui vähemalt üks faktoritest seda selgelt
soosima asub. Järgnevalt püüangi mudeli tulemust enim mõjutavate ruumiliselt pidevate
faktorkaartide analüüsi kaudu selgitada, mida peaks selleks tegema, et näiteks Voka
alternatiiv saaks ruumis eelistatuks võrreldes idapoolsete alternatiividega.
Pidevate faktorite analüüs
Maakasutuskulude ja maa omandamiskulude baasil on praktiliselt võimatu Voka alternatiivi
eelistatuks muuta. Maakasutuse väärtuskaardi (joonis 5) analüüsil võib küll paista, et
Viivikonna karjääri kaudu kanali rajamine on suhteliselt mugav, kuid meeles tuleb pidada, et
seal muutub kanal pinnakatte süvenemise tõttu oluliselt laiemaks. Laiuse teguriga korrutatud
lõplik maakasutuse kaart (joonis 12) näitab, et tegelikult on sinna piirkonda kanali rajamine
selgelt kulukam. Akumulatiivsel kaardil võimenduvad kuluerinevused veelgi ning Voka
alternatiiv muutub selgelt võrreldes teiste alternatiividega ebasoodsamaks. Sama järeldus
kehtib sisuliselt ka maa omandamiskulude kohta, kusjuures vaadates maa omandamiskulude
väärtuskaarti (joonis 6) ilmneb, et Voka alternatiivil pole eelist ka algses situatsioonis, sest
väärtuskaart kopeerib üpris täpselt uurimisala kirjeldamisel väljakäidud tsonaalset jaotust. Kui
lisada sellele kaardile laiustegur, siis muutuvad Vasavere ürgorus ja selle läheduses paiknevad
alad takistuslikult niivõrd raskesti läbitavateks, et idapoolsete alternatiividega võrdluses ei saa
sinna kanali trassi rajamist enam soovitada.
Ainsaks reaalseks võimaluseks Voka alternatiivi õigustamisel on ehituskulude faktori ümber
defineerimine, sest ehituskulude ruumilise jaotumise kaart (joonis 4) jätab selleks teatavaid
võimalusi. Läbirääkimisi võimaldavaks punktiks on siin „pehmes“ ja „kõvas“ pinnases
edasiliikumise hinna suhteline erinevus. Konsultatsioonide tulemusena määrati antud töö
raames selleks hinnavaheks 10 kordne erinevus (kaalumisel oli vahemik 5st-10ni). Täpsem
analüüs võiks selgitada välja reaalsema hinnavahe. Juhul kui hinnavahe on tõepoolest olulisel
määral suurem ja Voka alternatiiv tõuseb ehituskulude seisukohast eelistatuimaks, siis võib
oletada, et faktorite kaalumise järel võib ka summaarne eelistus algsega võrreldes muutuda.
Selle võimaluse kontrollimiseks viidi läbi põhjalik ehituskulude faktori analüüsi.
Kümnekordse hinnavahega ehituskulude kaarti (joonis 4) analüüsides joonistub kaevetööde
seisukohast selgelt välja kaks soodsat tsooni kanali ehituseks. Esiteks Narva karjääri ja
Sillamäe linna vahele jääv ala ning teiseks Vasavere ürgoru tsoon. Esimese ala eristumise
põhjuseks on väike kaevemaht, mis tuleneb sellest, et maapinna absoluutkõrgused on seal
madalamad kui mujal. Teise tsooni muudab atraktiivseks kaevandamise lihtsus ehk pae
puudumine. Kui vaadelda neid võimalike paiku kui alternatiive kanali marsruudile, siis
ilmneb esituskulude akumulatiivset takistuspinda analüüsides, et otsetee Sillamäele saab selge
eelise. Kogutakistuse vahe on ca 50%. Vasavere ürgoru Voka haru kasutamine muutub
puhtalt ehituskulude seisukohast napilt soodsamaks alles siis, kui hinnavahe „pehme“ ja
„kõva“ pinnase kaevandamisel oleks vähemalt 25-kordne. Kui analüüsida Vasavere
alternatiivi soodsust kõigi kriteeriumite koosmõjus, siis selgub, et see vahe peab olema, antud
mudeli kaalude juures, rohkem kui 100-kordne. Sellist suurt vahet aitab selgitada asjaolu, et
kõik teised kriteeriumid on Vasavere ürgoru läheduses laiusest tuleneva teguri tõttu ca 3-5
kordselt ülesvõimendatud. Seega eelnevat summeerides võib üsna kindlalt väita, et Voka
alternatiiv jääb isegi töös leitud hinnangute mõningase ebatäpsuse korral teistele
alternatiividele oluliselt alla.
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Diskreetsete faktorite analüüs
Diskreetsete faktorite puhul on ainsaks eraldi analüüsi väärivaks olulise tähtsusega
ruumiosaks Sillamäe paisjärvede alaga piiritletud kitsas koridor Sillamäe linnas ning selle
mõju Sillamäe vähima takistusega raja alternatiivile. Võrreldes teiste alternatiividega on selle
alternatiivi kogutakistus kõige enam mõjutatud diskreetsete faktorite kaalust. Võib oletada, et
diskreetsete faktorite kaalu suurendamisel võib Sillamäe alternatiiv võrreldes Perjatsi
alternatiiviga oluliselt ebasoodsamaks osutada.
Erinevate kaaludega katsetades tuleb aga välja, et alles ligikaudu 4 kordne diskreetsete
faktorite olulisuse ülevõimendamine võrreldes pidevate faktoritega toob kaasa selle, et
Perjatsi alternatiiv muutub Sillamäe variandist 20% soodsamaks. Isegi kui antud töö raames
tehtud olulisuse hinnangud on diskreetsete faktorite osas sedavõrd suurel määral ekslikud, siis
endiselt võib väita, et Perjatsi variandile ei saa ka seesuguste takistuserinevuste juures anda
selget eelist võrreldes Sillamäe variandiga. Põhjuseks on siin see, et tõenäoliselt on mudeliga
lahendamata jäänud lüüsimisküsimus oma olulisuselt sedavõrd tähtis, et võib kaalukausid
uuesti ümber pöörata. Küll võib mudeli põhjal oletada, et Sillamäe eelis võrreldes Päite
alternatiiviga on sedavõrd suur, et seda ei suudaks ka klindi ületuserinevusest tulenev vahe
muuta. Nimelt selleks, et võrdsustada Sillamäe ja Päite alternatiivide marsruudid tuleks
diskreetsete faktorite osatähtsust võrreldes pidevate faktoritega suurendada vähemalt 15 korda.
Kokkuvõtvalt joonistuvad mudelist selgelt välja kaks rohkem eelistatud alternatiivi, mida
võiks käsitleda kui antud uurimisala analüüsil tehtuid eelvalikuid. Need kaks alternatiivi võiks
seejärel traditsioonilise keskkonnamõjude hindamise protsessi läbi põhjalikumalt ette võtta ja
mitmetunnuselise otsuse tegemise (Multiattribute Decision Making) mehhanismi abil läbi
analüüsida. Teades, et alati võib marsruudi trassi realiseerimisele tulla ootamatuid takistusi
(näiteks mõni äraostmatu maaomanik), mis võivad mõne alternatiivi jaoks otsustavalt
limiteerivaks osutuda, siis tasuks ilmselt kaasata KMH analüüsi ka Päite alternatiivi.
Trassi alternatiivide paindlikkuse analüüs
Tegelikult peaks võimalikke marsruudi trasside hindamise ja eelvalimise juurde kuuluma ka
trassi paindlikkuse (või tundlikkuse) analüüs. See omadus peaks kirjeldama marsruudi
suutlikust täiendavate takistuste ilmnemisel endale naabrusest uus koridor leida, ilma, et
marsruudi kogutakistuse väärtus sellest oluliselt muutuks. Näiteks Sillamäe alternatiivi
vaadeldes on üsna kindel, et selle marsruudi paindlikus on suhteliselt väike. Lisaks Sillamäe
paisjärve limiteerivale koridorile vajab positiivset ruumilahendust kindlasti ka Vaivara küla
läbimine ja paisjärve suubumine.
Päite alternatiivi puhul on asustusest tingitud takistusi vähem ja võimalik koridor on oma
ulatuselt laiem, nii et ka probleeme maaomanikega on tõenäoliselt võimalik vältida. Mõneti
jääb ebaselgeks, millised oleksid Sõtke jõega ristumise tagajärjed, nende analüüs selle
alternatiivi puhul on kohustuslik. Oluliseks paindlikust vähendavaks takistuseks on vahetult
enne merd asetsev Sillamäe vabatsoon, sellel detailplaneeritud alal toimub aktiivne majandus-,
arendus- ja ehitustegevus, mistõttu kanali jaoks ruumi reserveerimine võib olla
vähetõenäoline. Kui sealt läbi ei saa, tuleb minna kõrvalkrundil paiknevale Natura alale.
Paindlikkuse osas parimaks osutub jällegi Perjatsi alternatiiv, mille puhul Perjatsi küla elanike
võimalikku vastuseisu saab pareerida asulast idapoole jäävate põllualade kasutamisega.
Katastrikaart on seal suhteliselt tihe ja annab lootust, et võimalikke probleeme maaomanikega
saab vältida kasutades alternatiivset marsruuti. Sillamäe linna ja Udria Natura loodusala
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vahele jääb merre suubumisel küll vaid mõnesajameetrine koridor, kuid erinevalt Päite
alternatiivist pole selle koridori kasutamisõigusele ilmselt nii suurt konkurentsi karta.
Voka alternatiivi kaasamist hüpoteetilisse KMH protsessi ei peetud põhjendatuks kahel
asjaolul. Esiteks on see alternatiiv mudeli järgi takistuslikult oluliselt kallim kui teised
variandid ning teiseks on selle marsruudi paindlikus vähemalt sama madal kui Sillamäe
variandil. Nimelt tuleb selle alternatiivi realiseerimiseks läbida Voka aleviku südames
mõnesaja meetri laiuse koridori piires asetsev parkmets, mis on mõlemast küljest asustuse ja
hoonestusega piiratud. Lisaks nõuab see alternatiiv mitmetelt maaomanikelt tingimata
nõusolekut, sest osade kruntide läbimisele ei ole naabruses alternatiive. Samuti ei pääse selle
variandi puhul mööda Natura loodusala läbimisõiguse väljakauplemisest. Vasavere ürgoru
ainulaadsete sälkoruliste settemoodustiste kaitse tähtsust silmas pidades saab see aga kindlasti
väga keeruline olema.
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5. Arutelu
Kanali laiusteguri mõjud
Kokkuvõtvalt võib öelda, et veekanali trassi modelleerimisel osutus mudeli kõige
domineerivamaks ja enim marsruuti suunavaks teguriks kanali laius. See tegur sisuliselt
välistas kõik uurimisala läänepoolsesse osasse jäävad alternatiivid. Uurimisala idaosa, kus
kanali laiuse varieeruvus oli väiksem sai otsustavaks pidevate faktorite kombinatsioon ja
mõningate diskreetsete faktorite (täpsemalt Sirgala harjutusala detailplaneeringuala ning
Sillamäe paisjärve koridoris asustuskulude faktori, vt joonis 17) suunav mõju. Tulenevalt
olulisemate faktorkihtide ruumilise mõju sarnasusest joonistusid välja kaks sisuliselt
võrdväärset alternatiivi Perjatsi ja Sillamäe. Kuigi antud töö tulemuste põhjal võib
subjektiivse eelise anda Perjatsi alternatiivile, siis tulenevalt asjaolust, et olulise tähtsusega
klindi ületustegurit koostatud mudel ei käsitle, pole eelistuse tegemiseks usaldusväärset alust.
Üheks tööhüpoteesiks oli oletus, et uurimisala ida-lääne suunaline tsonaalsus muudab põhjalõuna suunalise liikumiste vahed ruumis ebaolulisteks. Seda väidet ei õnnestunud käesoleva
tööga tõestada. Kuigi kolmest pidevast faktorist kaks seda väidet kinnitavad, siis ehituskulude
tegur seda loogikat ei järgi. Määravaks saab pinnasetööde maht, mille kohaselt seesugust
tsonaalsust ei esine. Pigem on selle faktori piires tuvastatav hoopis põhja-lõuna suunaline
tsonaalsus, sest üksteisest eristuvad Vasavere ürgoru ala, uurimisala madalam idaosa ning
nende kahe tsooni vahele jääv settekivimilise pealiskorra kõrgem ala. Maapealsete
kriteeriumite osas on püstitatud hüpotees antud ülesande konteksti silma pidades küll täpne,
kuid ainult seetõttu, et ida-lääne suunalise liikumise takistust on tranšeede olemasolu tõttu
vähendatud.
Käeoleva töö raames lahendatud kanali ülesanne on mitmes plaanis uudne. Üheltpoolt on tegu
antud metoodika abil väheuuritud uurimisobjektiga. Valdav osa teaduskirjandusest keskendub
teede asukohavalikule, näiteid on ka torujuhtmete ja elektriliinide trasside planeerimisest
(tabel 1). Teisalt on tegemist täiesti ainulaadse uurimisobjektiga, eristudes selgelt ülejäänud
joonobjektidest oma vertikaalse mõõtme poolest. Võib lausa diskuteerida, kas tegu on üldse
joonobjektiga! Ilmselt oludes, kus pinnase omadused ruumis oluliselt ei varieeru, võib nii
endiselt väita. Antud töö näitel see väide ei kehti, sest kanali erinev nõlvus erinevates
pinnastes hakkab tugevalt mõjutama kanali laiust ja seetõttu muutub oluliselt mõjutatava ala
suurus. Nagu antud töö näitas on see mõju käesoleval juhul otsustava kaaluga. Samal ajal on
ka seda mõju võimalik väheneda, kanali võib pehmesse pinnasesse kaevata ka jooksvalt
betoonist püstseinu valades. Kuid see ei ole insenertehniliselt lihtne ülesanne, kuna
samaaegselt tuleb kindlustada see, et pehme pinnas kaevesse ei vajuks. Tehnoloogiliselt on
see teostatav, kuid toob omakorda kaasa täiendavad kulud. Siiski võivad need kulud osutuda
kanali laienemisest tulenevatest kuludest väiksemateks ja seepärast tasuks seda küsimust
täiendavalt uurida.
Antud töö esitas ka metoodilises plaanis uudse lahenduse, pakkudes välja kunstlikult
varieeruva laiusega vähima takistusega raja näite. Põhimõtteliselt on seda lahendusviisi
võimalik rakendada ka mõnes teises näites, kus koridori laius on määratud mingist
konkreetsest kriteeriumist, kuigi praktilist näidet peale veekanali on raske leida. Võrreldes
näiteks Goncøalves’i (2010) lahendusega, kes pakub vähima takistusega koridoride
leidmiseks välja kunstliku ülemineku rastril võrgustikuloogikale, on antud töös esitatud
koridorilahendus oluliselt lihtsam. Samal ajal on see ka oluliselt primitiivsem, sest tugineb
eeldusel, et naaberpikslite väärtus on ligikaudu samaväärne kui parima raja poolt läbitud
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pikslil, siiski mitte väga laiade koridoride ja mitte väga kiiresti ruumis muutuvate
kriteeriumite korral võib see lihtsustus end õigustada.
Vähima takistusega raja meetodi rakendamine planeerimispraktikas
Praktilise kasutuse seisukohast on metoodikal mitmeid olulisi puudusi. Osade nähtuste puhul
polegi võimalik usaldusväärseid lahendusi ilma iteratsiooniliste võtete kasutamiseta ruumis
defineerida, näiteks juhul kui takistuslikult on oluline objekti läbimissuund või läbimise täpne
asukoht. Vähima takistusega raja meetod on küllaltki ressursikulukas, nõudes ulatusliku ala
kohta ruumiandmete hankimist, nende töötlust ja hindamist. Enamasti puuduvad
universaalsed lahendused, mida saaks korduvalt kasutada, nii on oluline roll meetodi
seadistusel. Kogu selle töö juures on metoodika usaldusväärsus ikkagi kahtluse all ja kinni
küllaltki keerukas kriteeriumite hindamise ja sünteesimise otsustusmehhanismis. Kuna
käesolevas töös osutus multikriteriaalse otsustusprotseduuri tähtsus väheoluliseks, siis ei
õnnestunud seda mehhanismi järelduste tegemiseks piisavalt põhjalikult analüüsida. Samal
ajal selle läbipaistvamaks muutmine võib osutuda meetodi praktilise kasutuse suurendamisel
määravaks. Seega kriteeriumite hindamise meetodid vajavad täiendavat uurimist.
Samal ajal võib väita, et meetodi tugevus seisnebki selles, et ebatäpsust saab kontrollida ja
vajadusel korrigeerida. Kui tekib kahtlus kaalude usaldusväärsuse osas, siis on alati võimalik
nende üle diskuteerida. Otsuste tagatubadest väljatoomine ja analüütilise argumentatsiooni
avalikkusele esitamine on juba iseenesest väärtus.
Kui otsustatakse vähima takistusega raja meetodi rakendamist siiski kaaluda, siis tuleks
esimese etapina eelhinnata erinevate kriteeriumite ruumilist olulisust ja analüüsida väärtuste
ruumilise jaotumise alusel, kas vaadeldaval alal esineb eesmärgi suhtes olulise tähtsusega
vastassihilisi tunnuseid. Nende olemasolul on meetodi kasutamine otstarbekas. Järgmiseks
määravaks tingimuseks võib pidada uuritava ala suurust. Meetodi suur analüütiline võimekus
tuleb paremini esile suurte andmetöötlusmahtude juures, seega, mida suuremalt või mida
konfliktsemalt uurimisalalt trassi asukohta otsida, seda otstarbekam on vähima takistusega
raja meetodi kasutamine muutub. Meetodi komplekssusest tuleneva ebausaldusväärsuse tõttu
on ilmselt mõistlik kasutata seda vaid eelvalikute tegemisel ja mitte lõplike marsruutide
määramisel, hästi võiks metoodika sobida näiteks maakonnaplaneeringutasandil koridoride
planeerimiseks.
Antud töö põhjal võib järeldada, et vähima takistusega raja meetodi analüütiline potentsiaal
on kindlast uuringute ja katsetuste jätkamist väärt.
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Kokkuvõte
Antud töös esitleti praktiline näide sellest, kuidas modelleerida vähima takistusega raja
meetodil joonobjekti trassi asukohta ning leiti valitud tingimuste juures ruumiliselt soodsaim
lahendus Ida-Virumaa veekanali marsruudile.
Eesmärgi saavutamiseks defineeriti esmalt kasutatava metoodika omadustele tuginedes ja
uurimisala ruumilist konfiguratsiooni aluseks võttes modelleerimisala täpne ulatus. Seejärel
lepiti kokku veekanali füüsilistes parameetrites ning määratleti modelleerimisülesande
lähtetingimused. Järgmises etapis defineeriti veekanali rajamist mõjutavad kriteeriumid ning
koguti kriteeriumite analüüsiks vajalikud ruumiandmed. Pärast andmete eeltöötlust
moodustati ArcGIS’i tarkvara kasutades kriteeriumite väärtuskaartidest rastripõhine
andmemudel. Järgmise tööetapina konstrueeriti analüütiliste hierarhiate meetodi absoluutset
mõõtmisviisi kasutades multikriteriaalne hindamismehhanism kriteeriumite võrdlemiseks ja
kombineerimiseks. Enne meetodi kasutamist viidi läbi kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete
andmete kalibreerimine ning määratleti multikriteriaalse hindamismehhanismi täpne seadistus.
Kvantitatiivsete andmetega viidi läbi lineaarne normeerimine. Seejärel korrastati kriteeriumid
hierarhilisse struktuuri ning leiti paariti võrdlemist kasutades kriteeriumite väärtusklasside
osakaalud ning kriteeriumite omavahelised osatähtsused. Järgmise protseduurina integreeriti
hinnangud ruumiandmetega ning moodustati veekanali rajamise raskust kirjeldavad
rasterkaardid – esmalt iga kriteeriumi kohta eraldi ning seejärel summaarselt. Loodud
takistuspinda kasutati modelleerimisalgoritmi sisendina. Algoritmi väljundiks oli
akumulatiivset kogutakistust kirjeldav pind, millelt leiti vähima takistusega rada. Optimaalset
rada kunstlikult maskidega suunates selgitati välja veekanali trassi asukoha alternatiivid.
Modelleerimise tulemusena saadud alternatiivseid marsruute võrreldi nii kuluaspektist kui ka
paindlikkuse aspektist lähtuvalt. Kokkuvõtvalt hinnati parimateks Perjatsi küla ja Sillamäe
linna kaudu merre suubunud veekanali trassi alternatiivid. Paremuselt järgmine, nn Päite
alternatiiv, osutus akumulatiivse kogutakistuse poolest neist ligikaudu 50% kulukamaks.
Magistritöö täitis oma peamise eesmärgi ja jõudis ruumiliste soovitusteni Ida-Virumaa
veekanali trassi asukohavalikul. Tulemusteni jõuti algselt kavandatust lihtsamal viisil. Nimelt
tegi töö autor metoodika katsetamisfaasi tulemusi analüüsides järelduse, et konstrueeritud
ülesande tingimustel on uurimisala optimaalne modelleerimislahendus hindamiskriteeriumite
kombineerimismoodusest sõltumatu. Seda järeldust aluseks võtteks otsustati multikriteriaalset
hindamisprotsessi lihtsustada ning loobuda ekspertide kaasamisest. Kriteeriumite hindamise ja
sünteesi viis läbi töö autor ise. Hiljem õnnestus modelleerimislahenduse tundlikkuse analüüsil
tõestada, et tehtud otsus oli õige, sest modelleerimislahend ei muutunud ka mudeli tingimuste
olulisel ümberkujundamisel.
Töös esitatud vähima takistusega raja metoodika on eelkõige mõeldud konfliktisituatsioonide
ruumiliseks lahendamiseks. Antud töös tõestati, et valitud eesmärgi suhtes tegelikult
ruumiline konflikt puudus ja kõik veekanali asukohta määravad kriteeriumid osutusid
sisuliselt saamasihilisteks. See oli tingitud uurimisobjekti eripärast ehk täpsemalt kanali
laiusest tulenevast tegurist. Pinnakatte paksuse tõttu varieeruv tegur mõjutas kõiki
kriteeriumeid ning muutis paksema pinnakattega uurimisala lääneosa takistuslikult kanali
jaoks kulukaks. Seega kõik kriteeriumid suunasid vähima takistusega raja uurimisala idaosas
paiknevasse koridori, andes otsustava eelise sealsele kahele alternatiivile.
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Vähima takistusega raja meetodi edasiarendamise seisukohast esitas käesolev magistritöö
väärtusliku uurimuse seni teaduslikult antud meetodil väheuuritud objekti ehk veekanali kohta.
Kanali erineb ülejäänud joonobjektidest oma vertikaalse mõõtme poolest, mille tõttu võib
diskuteerida kas tegu on üldse joonobjektiga. Seda eripära arvesse võttes suudeti antud töö
raames esitada innovaatiline kunstlikult varieeruva laiusega vähima takistusega raja
modelleerimise lahenduskäik.
Püstitatud magistritöö hüpotees väitis, esiteks, et vähima takistusega raja meetod suudab
edukalt arvestada kõigi keskkonna ruumiliste aspektidega. Seda hüpoteesi tööga tõestada, ei
õnnestunud. Näiteks ebaõnnestus veesõidukite tõstemehhanismi ja vooluveekogude mõjude
kaasamine modelleerimislahendusse ning ka mitmete teistegi kriteeriumite puhul tuli teha
kompromisse. Samal ajal ei saa antud töö põhjal seda hüpoteesi ka ümber lükata, sest
käesoleva uurimuse eesmärk ei võimaldanud nii spetsiifilisi küsimusi usaldusväärsete
otsustuste tegemiseks lõpuni lahendada. Andud valdkond vajab täiendavaid uuringuid.
Samal ajal õnnestus tõestada püstitatud hüpoteesi teine poole ehk väide meetodi analüütilisest
suutlikkusest otsustustoena. Nimelt näitasid nii töö tulemuste analüüs kui
modelleerimistulemuste tundlikkuse analüüs meetodi tugevust erinevate aspektide kaalumisel
alternatiivide võrdlusi tehes. Samuti on analüütiliselt väärtuslik hindamiskriteeriumite
klassifitseerimisel ja korrastamisel tehtav töö.
Seega võib käesoleva magistritöö põhjal võib väita, et vähima takistusega raja meetodi
analüütiline potentsiaal on kindlasti uuringute ja katsetuste jätkamist väärt.
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Summary
Optimum route location modeling for linear engineering structures using Least-Cost
Path Analysis in a case of Ida-Virumaa water canal

The main aim of this thesis was to examine a methodology called Least-Cost Path Analysis in
context of linear engineering structures such as roads, railways, canals, power lines, pipelines
and other technical infrastructure
Least-Cost Path Analysis is a methodology that combines geographic information system
based Multi-Criteria Decision Analysis and least-cost path modeling algorithm to generate
optimum route based on given environmental and social criteria.
A Case study was presented in this dissertation for siting a hypothetical Ida-Virumaa canal in
a selected study area. Firstly the physical parameters of the canal were predetermined and
route endpoints in Port of Sillamäe and Narva River selected. After that evaluation criteria
were defined and data for the study area collected. A raster based geographic information
system model was then developed using ArcGIS software. To determine the relative
importance of different criteria on canal building Absolute Measurement Mode of Analytical
Hierarchy Process was applied. Both qualitative and quantitative data were combined in this
process. After the determination of criteria weights friction surfaces were developed for each
criterion, representing the impedance of building canal. These map layers were then combined
and used to model the path of least resistance, which in this case represented the optimum
route location for the canal. The operation was then repeated until four alternatives for
comparison were found. Subsequently the results were analyzed and alternatives compared in
terms of relative expenditure, as well as from the viewpoint of flexibility. Finally a model
sensitivity analysis was carried through.
The results of the modeling showed that canal width was the most decisive parameter
affecting the route locating process. This variable had influence on all criteria and directed
them spatially in one direction. On account of this, the importance of Multi-Criteria Decision
Making procedure was diminished and modeling results became spatially bounded. Hence the
optimum solution was found in more simplified manner.
In venture to further develop the Least-Cost Path methodology this thesis was successful in
representing a valuable case on the subject of water canals that has yet to receive attention in
case of Least-Cost Path Analysis.
It should be also noted that this dissertation represented innovative approach to locate leastcost path of the water canal within conditions of artificially varying channel width.
The outcome of this research showed that Least-Cost Path Analysis is analytically powerful
methodology and that the complexity of its mechanism shouldn't get in way of more active
use in planning practice.

50

Tänuavaldused
Suured tänud töö juhendajatele Antti Roosele, Jüri Jagomägile ja Jüri Roosaarele heade
nõuannete ning kannatlikkus eest. Samuti tänan teid: Tiit Toos, Urmas Uri, Erki Kõnd,
Nooela Kulm, Veiko Karu, Jaak Valgemäe ja Monika Tapo, kes Te kõik erinevatel viisidel
minu töö edenemisse olulise panuse andsite.
Suur tänu Teile kõigile!

(Meelis Tapo)

51

Kasutatud kirjanduse loetelu
Aldian, A., Taylor, M. A. P., 2005. A Consistent Method to Determine Flexible Criteria
Weights for Multicriteria Transport Project Evaluation in Developing Countries. Journal of
the Eastern Asia Society for Transportation Studies, Vol. 6, 3948 – 3963.
Arold, I., 2005. Eesti maastikud. Tartu Ülikooli Kirjastus, Tartu. 245-272, 337-348.
Atkinson, D. M., Deadman, P., Dudycha, D., Traynor, S., 2005. Multi-criteria evaluation and
least cost path analysis for an arctic all-weather road. Applied Geography, Vol 25, No 4, 287307.
Boroushakin, S., Malczewski, J., 2010, Using the fuzzy majority approach for GIS-based
multicriteria group decision-making. Computers ja Geosciences, Vol. 36, No. 3, 302-312.
Chen, Y., Yu, J., Shahbaz, K., Xevi, E., 2009. A GIS-Based Sensitivity Analysis of MultiCriteria Weights. In: Anderssen, R. S, Braddock, R. D., Newham, L.T.H (Eds), 18th World
IMACS Congress and MODSIM09 International Congress on Modelling and Simulation.
Modelling and Simulation Society of Australia and New Zealand and International
Association for Mathematics and Computers in Simulation, July 2009, pp. 3137-3143.
Choi, Y., Park, H., Sunwoo, C., Clarke, K. C., 2009. Multi-criteria evaluation and least-cost
path analysis for optimal haulage routing of dump trucks in large scale open-pit mines
International Journal of Geographical Information Science, Vol. 23, No. 12, 1541-1567.
Collischonn, W., Pilar, J. V., 2000. A direction dependent least-cost-path for roads and canals.
International Journal of Geographical Information Science, Vol. 14 No. 4, 397–406.
Cowen, D. J., Jensen, J. R., Hendrix, C., Hodgson, M. E., Schili, S.R., 2000. A GIS-Assisted
Rail Construction Econometric Model that Incorporates LlDAR Data. Photogrammetric
Engineering ja Remote Sensing, Vol. 66, No. 11, 1323-1328.
Forman, E., Selly, M. A. 2001. Decision by Objectives: How to Convince Others That You
Are Right. World Scientific Publishing, River Edge, New Jersey.
Goncøalves, A. B., 2010. An extension of GIS-based least-cost path modelling to the location
of wide paths. International Journal of Geographical Information Science, Vol. 24, No. 7,
983–996.
Stefanakis, E., Kavouras, M., 1995. On the Determination of the Optimum Path in Space. In:
Kuhn, W., Frank, A.U. (Eds.), Lecture Notes in Computer Science. Proceedings of the
European conference on Spatial Information Theory. A Theoretical Basis for GIS
International Conference COSIT ’95 Semmering, Austria, September 21–23, Vol. 988,
Springer, Berlin, 241-257.
LaRue, M. A., Nielsen K. C., 2008. Modelling potential dispersal corridors for cougars in
midwestern North America using least-cost path methods. Ecological Modelling, Vol. 212,
No. 3-4, 372-371.
Lee, J. and Stucky, D., 1998. On applying viewshed analysis for determining least-cost paths
on digital elevation models. International Journal of Geographical Information Science,
Vol.12, No. 8, 891–905.
52

Marcomini, A., 2009. Decision Support Systems for Risk-Based Management of
Contaminated Sites. Suter II, G. W., Critto, A. (Eds.), Springer, New York, 59-70.
Malczewski, J., 2006 GIS-based multicriteria decision analysis: a survey of the literatuure.
International Journal of Geographical Information Science, Vol. 20, No. 7, 703–726.
Nonis, C. N., Varghese, K., Suresh, K.S., 2007. Investigation of an AHP based Multi Criteria
Weighting Scheme for GIS Routing of Cross Country Pipeline Projects. Proceedings of the
24th ISARC, Kochi, India, 397-403.
Perego, A., Rangone, A., 1996. On Integrating Tangible and Intangible Measures in AHP
Applications: A Reference Framework. IEEE International Conference on Systems, Man, and
Cybernetic, Peking, Hiina, 1836-1841.
Perens, R., Savitski, L., Savva, V., Truu, M., Häelm, M., Jaštšuk, S., 2010. Eesti
põlevkivimaardla põhjaveevarule hinnangu andmine. Geoloogiakeskuse hüdrogeoloogia
osakond Tallinn. OÜ Eesti Geoloogiakeskuse geoloogiafond, Keskkonnaministeerium.
Saaty L., 2005. Theory and Applications of the Analytic Network Process: Decision Making
with Benefits, Opportunities, Costs, and Risks, Pittsburgh, USA, 1-23.
Sepp,M., Pensa, M., 2009. Põlevkivisaaga Narva karjääri maadel. Eesti Loodus, Vol. 6, 14-19.
Saha, A., Arora, M. K., Gupta, R. P., Virdi, M. L., Csaplovics, 2005. GIS-based route
planning in landslide-prone areas. International Journal of Geographical Information Science,
Vol. 19 No.10, 1149–1175.
Savitski, L., 2005. Kaevandustest ja karjääridest väljapumbatava vee päritolu. Eesti
Geoloogiakeskuse hüdrogeoloogia osakond. Tallinn. OÜ Eesti Geoloogiakeskuse
geoloogiafond, Keskkonnaministeerium.
Suuroja, K., Mardim, T., Ploom, K., All, T., Kõiv, M., Otsmaa, M., 2009. Eesti geoloogilise
baaskaardi Sillamäe (6533) leht. Seletuskiri. Eesti Geoloogiakeskuse kaardistamise osakond,
Tallinn. OÜ Eesti Geoloogiakeskuse geoloogiafond, Maa-amet.
Velner, A.(toim.), 1923. Naroovajõe uurimise andmed ja veejõu kasutamise kava.
Teedeministeeriumi väljaanne. Tallinn.
Võhandu, L., 1998 Subjektiivsetest hinnangutest objektiivsete tulemusteni.Loengukonspekt,
TTÜ kirjastus, Tallinn.
Yu, C., Lee, J., Munro-Stasiuk, M. J., 2003. Extensions to least-cost path algorithms for
roadway planning. International Journal of Geographical Information Science, Vol. 17, No. 4,
361-376.
Verheij, H., 2006. Hydraulic aspects of the Montgomery Canal Restoration. Delft Hydraulics
– Boat Hydraulics Report

Seadused:
Keskkonnainfo kättesaadavuse ja keskkonnaasjade otsustamises üldsuse osalemise ning neis
asjus kohtu poole pöördumise konventsioon. RT II 2001, 18, 89.
53

Planeerimisseadus. Vastu võetud RT I 2002, 99, 579, viimane redaktsioon RT I 2010, 29, 151.
Raudteeseadus. Vastu võetud RT I 2003, 79, 530, viimane redaktsioon RT I, 31.12.2010, 3.
Teeseadus. Vastu võetud RT I 1999, 26, 377, viimane redaktsioon RT I 2007, 15, 76.

Internetiallikad:
Berry, K., J. 2007. Beyond Mapping III, Topic 19: Routing and Optimal Paths.
http://www.innovativegis.com/basis/mapanalysis/topic19/topic19.htm(külastatud 19.05.2011).
Eaton, J. W., Godfrey, M., Willby, N. J., 2005. Sustainable Channel and Boat Design –
Ecological Aspects. A report to the Montgomery Canal Partnership, Liverpool, UK.
http://www.crosscut-nwe.eu/Knowledge_Library.5.0.html (külastatud 11.05.2011).
Ida-Viru Maavalitsus, 2010. Lähteseisukohad maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „IdaVirumaa tehniline infrastruktuur“ koostamiseks.
http://www.ivmv.ee/index.php?lang=est&sid=1265096391 (02.05.2011).
Hendrikson ja Ko, 2011. Narva jõe koskede ja koelmute taastamise KMH aruanne.
http://www.keskkonnaamet.ee/vana/index.php?id=10658 (12.04.2011).
Justiitsministeerium, 2009. Ehitus- ja planeerimisõiguse üld- ja eriosa rakendusanalüüs.
Ehitus- ja planeerimisõiguse kodifitseerimisprojekt.
https://ajaveeb.just.ee/planeerimisseadusjaehitusseadus/?category_name=maaratlemata
(19.04.2011)
Keskkonna Õiguse Keskus, 2010 Olulise ruumilise mõjuga objekti rajamise juhtumianalüüs,
http://www.k6k.ee/tegevused/projektid/loppenud-projektid/suurobjektide-rajamisekorralduse-analuus#title (külastatud 13.05.2011).
Maa-amet, 2011. Kinnisvara hinnastatistika päringukeskkond.
http://www.maaamet.ee/kinnisvara/htraru/ (külastatud 13.04.2011).
OÜ Järve Biopuhastus, 2008. Keskkonnamõju eelhinnang Kohtla-Järve piirkonna
veevarustussüsteemide rekonstrueerimise projektile
http://idavesi.digiinfo.ee/index.php/mod/site/act/nav/id/129/i/128 (12.04.2011).

Perioodika:
Eesti Päevaleht, 2009. Aidu põlevkivikarjäärist võib saada Eesti esimene sõudekanal
toimetaja Merilin Kruuse, 06. Okt. 2009.

54

Lisad
Lisa 1. Ida-Viru maavanema ettepanek Arengu- ja planeeringuosakonnale

55

Lisa 2. Põhjaveekogumite levik Ida-Virumaal (Perens 2010)

56

Lisa 3. CORINE maakattetüüpide ümberklassifitseerimine
Kood
111
112
121
122
123
124
131
132
133
141
142
211
222
231
242
243
311
312
313
321
322
3241
3242
331
333
334
4111
4112
4121
4122
421
511
512
521
523

Maakattetüüp
Tiheda hoonestusega alad
Hõredalt hoonestatud alad
Tööstus- ja/või kaubandusterritooriumid
Maantee- ja raudteevõrk ja piirnev ala
Sadamad
Lennuväljad
Karjäärid
Prügiplatsid
Ehitusplatsid
Asula haljasalad
Puhkealad, pargid, kalmistud
Niisutuseta haritav maa
Puuvilja- ja marjaaiad
Karjamaad
Kompleksmaaviljelus (haritavat maad > 75%)
Põllumajanduslik maa (<75%) loodusliku taimkatte osalusega
Heitlehised lehtmetsad
Okasmetsad
Segametsad
Looduslikud rohumaad
Loopealsed põõsastikud, nõmm, nõmmraba
Üleminekulised metsaalad mineraalmaal
Üleminekulised metsaalad soodes
Mererand, liivaluited, liivikud
Hõreda taimkattega alad
Põlengualad
Kalda- ja rannikuroostikud
Lagedad madal- ja siirdesood
Lagedad rabad puhmaste ja üksikute puudega
Turbavõtualad
Rannasoolakud
Vooluveed
Veekogud
Rannikulaguunid
Meri ja ookean

Uurimisalal puuduvad maakattetüübid
Metsaalad
Looduslik rohumaad ja kultuurmaad
Märgalad
Tehnogeensed alad ja teised vähemväärtuslikud maakattetüübid
Veealad
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