
EESTI MEREAKADEEMIA

Reg. Nr. 70003678

Töö nr. 03/06

Tellija: AS Tallinna Sadam

Muuga sadama akvatooriumi liitsihi 
piirkonna süvendamise 

keskkonnamõjude hindamine

                                

  

 
                                        

Ahto Järvik
KMH ekspertgrupi juht, professor, KMH tegevuslitsents nr. 0028

TALLINN
2006



KMH Lühikokkuvõte

Keskkonnamõjude  hindamine  (KMH)  on  teostatud  lähtudes  Eesti  vastavast 
seadusandlusest, eelkõige keskkonnamõjude hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemide 
seadusest  (KMjKJS  seadus)  (RT  I  2005,  15,  87).  ja  kooskõlas  EL  Direktiiviga 
97/11/EEC, märts 1997.a., mis täiendab Direktiivi 85/337/EEC, juuni 1985 ning seisneb 
avalike ja eraõiguslike projektidega ettenähtud tegevuste keskkonnamõjude hindamises. 

KMH objektiks olev süvendamine on kavandatud Muuga lahes Muuga sadama liitsihi 
akvatooriumil  tagamaks  süvendataval  alal  garanteeritud  sügavust  -15  m  (abs.),  mis 
parandab  oluliselt  sadama  läänebasseini  külastatavate  laevade  manööverdusvõimalusi 
sadamasse sisenemisel ja seal väljumisel. Süvendamise kogumaht on kuni 175 000 m3.

KMH teostamisel tugineti järgmistele alusdokumentidele: 
Arendaja esitatud vee eriakasutuse loa taotlus (Lisa 2); 
Keskkonnaministeeriumi otsus KMH algatamise kohta 01. märtsist 2006.a.
Süvendatava ala sügavusmõõtmised (AS Tallinna Sadam).

KMH programm läbis kõik EV seadustega ettenähtud avalikustamise ja kooskõlastuse 
etapid.  Programmi  avaliku  arutelu  koosolek  toimus  25.  mail  2006.a.  Muuga  sadama 
büroohoones.  Ühtegi  kirjalikku  ettepanekut  programmi  täiendamisks  avalikustamise 
käigus ei laekunud. Avalikul koosolekul kerkinud küsimused said  vastatud kohapeal ja 
neid  arvestati  KMH  programmi  täiendamisel  (lisa  3).  Keskkonnaministeerium  kiitis 
programmi heaks oma kirjaga 14.06.2006.a.a nr. 13-3-1/4762-5 (lisa 1), milles esitati ka 
mitmed soovitused programmi täiendamiseks ja tõstatati probleemid, millele peab KMH 
käigus  tähelepanu  pöörama,  lisaks  programmis  kirjeldatutele.  Antud  kirja  alusel  on 
programmi täiendatud ja kirjas viidatud probleeme on aruandes käsitletud. 

KMH aruanne  on  koostatud  arvestades  KMjKJS seaduse  p.  20  sätestatud  nõudeid  ja 
vastavalt KMH programmile.

KMH  käigus  leiti,  et  liitsihi  akatooriumi  süvendamine  on  vajalik  Muuga  sadamas 
navigatsiooniohutuse  tõstmiseks  ja  ka  läänebasseini  külastatavate  laevade 
manööverdusaja  lühendamiseks.  Muuga  sadam on üks  tähtsamaid  Eesti  majandusliku 
arengu tagatisi ja ka tööandjaid (otseselt ja ka kaudselt) riigis. 

Kaevandatav  pinnas  vaadeldaval   merealal  ei  ole  reostunud  (2.3)  ja  seetõttu  ei  teki 
täiendavalt  ka  sekundaarse  merereostuse  ohtu  taassettinud  heljumi  resuspensioonist. 
Samuti ei saa välistada ammutatud pinnase kaadamist merre.

Arendaja on kavatsenud süvendamiseks kasutada pinnasepumpsüvendajat. Samaaegselt 
(või  ajaliselt  piirnevalt)  kavatseb  arendaja  kaevandada  liiva  Ihasalu  1  liivamaardlalt, 
millise  tegevuse  jaoks  teostatud  KMH  käigus  leiti,  et  nimetatud  süvendaja  tüüp  on 
kaevandamise  jaoks  keskkonnakaitseliselt  parim,  kuna  selle  jõudlus  on  suurem,  kui 
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alternatiivina  vaadeldud  koppsüvendajal.  Heljumist  tekkiv  negatiivne  mõju 
mereelustikule  (valgustingimuste  vähenemine  vees,  hapnikutingimuste  ajutine 
halvenemine  jne.)  on  aga  otseselt  seotud  ekspositsiooni  kestusega  (TÜ  Eesti 
Mereinstituut 2006).  See seos on kehtiv ka liitsihi süvendamise puhul, kuid kuna siin 
praktiliselt  ei  esine  võimalikus  märgatava  kontsentratsiooniga  heljumi  kandumise 
piirkonnas meretaimestikku, siis antud seosel pole keskkonnakaitseliselt olulist tähtsust. 
Mehaanilised kahjustused merepõhjakooslustele ja ka merepõhjale endale praktiliselt aga 
ei  sõltu süvendaja tüübist.  Seetõttu on Ekspertgrupp leidnud et praegusel juhul ei  ole 
süvenadaja tüüpe vaja käsitleda eraldi alternatiivlahendustena.  

Kuna  Muuga  sadamas  käesoleval  ajal  ja  lähiaastatel  toimuva  laienduse  käigus 
vajaminevad  täiteliiva  kogused  kokku  on  väga  suured  (üle  10  milj.  m3),  siis  on 
Ekspertgrupi  arvates otstarbekas kaaluda ka liitsihi  akvatooriumi süendamisel  saadava 
materjali  kasutamise võimalust  täiteliivana  sadamaehitiste  rajamisel.  Tegemist  on küll 
valdavalt peeneteralise (alla 0.2 mm terasuurusega) liivaga, kuid teatud vähemnõudlikes 
kohtades peaks see täiteliivaks sobima.

Seetõttu käsitleti KMH edasises käigus kolme alternatiivlahendust:
0-Alternatiiv
Liitsihi  akvatooriumi  ei  süvendata  ja  sügavused Liitsihi  lääneosas jäävad ka  edaspidi 
väiksemaks Lootsiraamatus märgitud – 15 meetrist.
I-Alternatiiv 
Pinnasepumpsüvendaja  kasutamisel  laseb  see  pinnase  ammutamiseks  merre  torustiku, 
mille  otsas  on  süvenduspea.  Vee  survesüsteemi  abiga  lõikab  ning  kulutab  pumba 
süvenduspea  merepõhjas  asuvat  setete  kihti  ja  pumpab liivapulbi  läbi  torustiku  laeva 
settebasseini  (lastiruumi).  Settebasseinis tahke materjal  (antud juhul peamiselt  peenike 
liiv)  settib  ning  eralduv  vesi  eemaldatakse  ülevoolusüsteemi  abil.  Pärast  laeva 
täislaadimist pinnasega tõstetakse süvenduspea üles ning laev sõidab kaadamiskohta, kus 
ammutatud pinnas lastakse välja luukide avamise teel. Pärast settebasseini tühjendamist 
naaseb laev süvendamiskohta ning jätkab tööd. 
Koppsüvendaja kasutamisel laaditakse süvendatav pinnas veopraamile ja veetakse sellega 
kaadamiskohale.
 II-Alternatiiv. 
Liitsihi  süvendamine  toimub  analoogiliselt  alternatiiviga  I  (s.t.  tõenäoselt 
pumpsüvendajaga,  aga  väistatud  ei  ole  ka  koppsüvandaja  kasutamine),  kuid 
ammutatava pinnas tansporditakse kas süvendajaga (pumpsüvendaja kasutamisel) 
vvõi  veopraamidega  Muuga  sadama  idaosas  asuvasse  liiva  ladustamiskohta. 
Viimased tegevused toimuvad sarnaselt Ihasalu 1 maardlalt (ka teistelt maardlatelt) 
kaevandatud liiva töötlemisega sadamas. Täiendavalt saaks sel juhul kuni 175 000 
m3 täiteliiva.

Ekspertgrupp leidis, et peamiseks negatiivseks ja vältimatuks keskkonnamõjuks on 
merepõhjaloomastiku täielik hävimine süvendataval merealal liitsihi akvatooriumis, 
mida ei ole  võimalik ei  vältida ega ka leevendada/kompenseerida ja mis ei  sültu 
kasutatava süvendaja tüübist. Siiski ei ole antud negatiivne mõju väga oluline, kuna 
antud merealal on põhjaloomastik suhteliselt vaene ja on tõenäone selle kiire (1-3 
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aasta  jooksul)  taastumine  (alapeatükk  4.3)  juhul,  kui  kumuleeriv  mõju  Muuga 
sadama idaosa laiendamisest ei avaldu väga suurel määral. Lisaks, teatud määral 
oluline negatiivne mõju kalakooslustele võib tekkida siis, kui süvendamine toimub 
ajavahemikul,  mil  mõjutataval  merealal  leidub  arvukalt  veel  liikumisvõimetuid 
kalalarve või siis, kui süvendamine toimub tugevate (üle 15 m/s) idakaarte tuultega.

Ekspertgrupp, arvestades peatükis 2 kirjeldatud keskkonnaseisundit potentsiaalses 
mõjupiirkonnas  ja  peatükis  4  kirjeldatud  võimalikke  teisi  negatiivseid 
keskkonnamõjusid leidis:

Alternatiivid I ja II
Süvendamine  Muuga  sadama liitsihi  akvatooriumis  ei  kaasne  tõenäoselt  oluliste 
keskkonnakahjustustega  (v.a.  merepõhjaloomastiku  hävimine  süvendataval  alal) 
juhul,  kui  rakendatakse  alljärgnevat  leevendamise/kompenseerimise  meedet 
(alapeatükk 4.8):

1)  Süvendamine  ei  toimu  kalalarvide  peamisel  esinemisajal  Muuga  lahes,  s.o. 
ajavahemikul 15. aprill – 15. juuni. Sellega muutub kalakooslustele avalduva otsese 
negatiivse mõju tõenäosus praktiliselt nulliks.

2)  Ekspertgrupp  soovitab  teostada  süvendamisaegset  heljumi  seiret,  laiendades 
Muuga  sadama  idaosa  keskkonnaseire  käigus  tehtavat  heljumiseiret  liitsihi 
akvatooriumile  ja  Muuga  sadama  läänemuuli  piirkonnale.   Samuti  soovitab 
ekspertgrupp laiendada (tihendada) Muuga sadama keskkonnaseire käigus tehtavat 
põhjaloomastiku seiret süvendatavale merealale. 

0-Alternatiiv
Vältimaks  komplikatsioone tankerite  liikumisel  Liitsihi  alal,  peab Muuga sadam 
jätkuvalt  eelnevalt  hoiatama  sisenevaid  aluseid  (vaatamata  sellele,  et 
sisenemine/väljumine toimub ainult lootsiga pardal), et Liitsihi läänepoolses osas on 
sügavused (tunduvalt) alla – 15 m.  

Kokkuvõttes  peab  Ekspertgrupp  Muuga  sadama  Liitsihi  akvatooriumi  süvendamist  
kuni  15-meetrini  vajalikuks  navigatsiooniriski  vähendamise  eesmärgil.  
Looduressursside  säästlikuma  kasutamise  seisukohast  on  eelistatum  ammutatava  
pinnase  ladustamine  maismaal  selle  edaspidiseks  kasutamiseks  täiteliivana  Muuga 
sadama laiendamisel s.t. Alternatiiv II. Selle rakendamine sõltub aga tehnoloogilistest  
võimalustest ja vajadustest. Arvestades, et süvendamine on igal juhul vajalik, siis ei ole  
soovitav  süvendamisloa  andmist  siduda  ainult  Alternatiiviga  II  sest  mõjud  (mere)  
keskkonnale on praktiliselt samad Alternatiivide I ja II puhul.
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1.  KMH objektiks oleva Muuga sadama liitsihi akvatooriumi 
süvendamise sotsiaal-majanduslik tähtsus ja huvigrupid.

1.1. Sissejuhatus
Muuga Sadam alustas tegevust 1986.a. endise NSVL peamise viljasadamana. 
Tänaseks on aga Muuga sadama muutunud üheks suurimaks ja moodsamaks sadamaks 
Läänemere ääres. Umbes ¾ sadamat läbivast kaubast moodustavad naftaproduktid, kuid 
sadamast läbi liiguvad ka mitmesugused keemiakaubad (väetised jt.), samuti kivisüsi jt. 
puiste- ning konteinerkaubad. 
2003.a. valmisid kaid nr 9, 9a 10 ja 10a (joonis 1.1). Sellega on sadam nüüd võimeline 
võtma vastu kuni 300 m pikkuseid aluseid mahutavusega 125 000 DWT. Nende kaide 
läbilaskevõime on kuni 18 millionit tonni naftaprodukte aastas. 

Joonis  1.1. Muuga  sadama  sildumiskaide  kaart  http://www.ts.ee/est/muuga.shtml, 
14.aug. 2006.a.).

Sadamas on mereohutuse tagamiseks kehtimas AS Tallinna Sadama sadamaeeskirjad. 
Mõned väljavõtted, mis puudutavad naftatankerite opereerimist sadamas:
1.9 Turvalisuse nõuded
Kõik ASi Tallinna Sadam sadamate sadamaalal tegutsevad isikud on kohustatud täitma 
rahvusvahelist  konventsiooni  inimelude  ohutusest  merel  (SOLASkonventsioon),sh 
rahvusvahelist  laevade  ja  sadamarajatiste  turvalisuse  koodeksit  (ISPS-koodeks)  ning 
Euroopa  Parlamendi  ja  Nõukogu  31.03.2004.a.  määrust  nr  725/2004  laevade  ja 
sadamarajatiste turvalisuse tugevdamise kohta ja viimase alusel koostatud ja Veeteede 
Ameti poolt kooskõlastatud sadamarajatiste turvalisuse plaanide nõudeid.
3.3.2 Muuga sadamas on laevade sildumine kaide nr 7, 8, 9 ja 10 juurde lubatud juhul, kui 
tuule kiirus ei ületa 12 m/s; kaide nr 7 ja 8 juurde üksnes soodsa ilmaennustuse korral. 
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6.1 Tankerite lastimine ja lossimine
6.1.1  MARPOL  (Marine  Pollution)  73/78  lisas  1  nimetatud  nafta  ja  naftasaaduste 
tankeritele lastimine ja lossimine toimub selleks nõuetekohaselt ehitatud või kohandatud 
kai ääres. Kui lastitav või lossitav kaup, sõltuvalt selle omadustest, jääb vette ujuma (ei 
lahustu  ega  aurustu  täielikult),  peab  laadimisoperatsioonide  eest  vastutav  isik  tagama 
sobivate boontõkete kiire paigaldamise reostuse lokaliseerimiseks.
6.1.2 Terminali  ja  tankeri  vastastikuste  kohustuste  määratlemise  aluseks  on 
“Rahvusvaheline ohutuse juhend naftatankeritele ja terminalidele’’ (International Safety 
Guide for Oil Tankers & Terminals – I.S.G.O.T.T).
6.1.3 Terminalis peavad olema välja töötatud organisatsioonilised ja tehnilised meetmed, 
mis  tagavad  töötajate  ohutuse,  tulekahjude  vältimise,  merereostuse  ärahoidmise  ning 
nende  tagajärgede  lokaliseerimise  ja  likvideerimise.  Terminali  ja  tankeri  ühistegevust 
käsitlevad  ohutuse  reeglid  kooskõlastavad  ja  allkirjastavad  mõlema  poole  vastutavad 
isikud kohe pärast tankeri saabumist.
6.1.4 Enne tankeri lastimise või lossimise alustamist peab olema täidetud majandus- ja 
kommunikatsiooniministri  kinnitatud  (või  I.S.G.O.T.T.  lisas  toodud)  vormikohane 
laeva/kalda ohutuse kontroll-leht. Kontroll-lehe koopiat säilitatakse vähemalt 30 päeva.
Tuleb  samuti  märkida,  et  alates  2001  a.  jälgib  Muuga  Sadam  ISO  14001  nõudeid 
keskkonnalase töö korraldamisel sadamas.
Muuga  liitsiht tähistab  soovitatavat  laevateed  sadama  Läänebasseini  sisenemiseks. 
Liitsihi suund on 217,80 – 37,8 0. Liitsihi garanteeritud sügavuseks on -15 m. Praegu on 
laevatee kuni sadama sisebasseinini täielikult avatud tuultele ja ka hüdrodünaamilistele 
väljadele  (hoovustele  ja  lainetusele).  Seetõttu,  lisaks  kõrgendatud  navigatsiooniohule 
kaitstuse puudumisest lainetuse ja tuulte (talvel ka jää) toimele, eeldab selline laevatee 
avatus  sinna  põhjasetete  kandumist.  Probleem  võib  saada  lahenduse,  kui  valmivad 
kavatsetavad lainemurdjad.
Käesolev liitsihi  süvendamine on vajalik tagamaks Läänebasseini  sisenevatele  alustele 
kuni – 15 m sügavust liitsihi alal, mis on ettenähtud lootsiraamatus.

1.2 Huvigrupid ja nende kaasamine KMH käigus
Liitsihi mereala süvendamisest eesmärgiga tõsta seal navigatsiooniohutust on huvitatud 
alljärnevad huvigrupid:
1. Otseselt, eelkõige majanduslikult:
Sadama omanik (Eesti riik Arendaja kaudu) 
Sadama operaatorfirmad, eelkõige naftaterminalide omanikud.
Sadamat külastatavate laevade (eelkõige tankerite) omanikud.
2. Kaudselt , navigatsiooniohu vähenemisest tingitud keskkonnariski vähenemise kaudu:
Ümberkaudsed püsielanikud ja ka suvemajade omanikud
Viimsi ja Jõelähtme vallavalitsused.
Lisaks moodustavad omaette huvigrupi kalurid, kes kalastavad Muuga ja Ihasalu lahes, 
kusjuures nende huvitatus on tõenäoselt nii negatiivne kui ka positiivne (vt. 4.7).
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1.3. Kavatsetava tegevuse sotsiaal-majanduslik tähtsus 
Muuga  sadama  kaudu  liigub  ligi  ¾  Eesti  transiidist,  millest  omakorda  moodustavad 
valdava osa mitmesugused naftatooted,  mida lastitakse ja, tunduvalt vähem, lossitakse 
just  sadama  Läänebasseinis  kaide  1  kuni  6a  ääres  (joonis  1.1).  Liitsihi  mereala 
süvendamine  kuni  -15m sügavuseni  võimaldab  tankeritel  jt.  alustel  liikuda  nimetatud 
kaide  äärde  ja  sealt  tagasi  avamerele  mitte  ainult  ohutumalt  vaid  ka  kiiremini,  mis 
suurendab sadama läbikäivet. 
Seega,  liitsihi  ala  süvendamine  on  majanduslikult  kasulik  Muuga  sadamale  ja  kuna 
tegemist on riigi omanduses oleva sadamaga, siis ka Eesti riigile. 
Sotsiaalselt ei kaasne antud tegevusega mingeid olulisi positiivseid ega ka negatiivseid 
tulemusi.

2.  Kavandatava  tegevuse  võimaliku  mõjupiirkonna  (Muuga 
laht, Ihasalu laht ja Aksi saarest itta jääv mereala) kirjeldus ja 
keskkonnaseisund

2.1. Potentsiaalses  mõjupiirkonnas  olevad  Natura  2000  alad  ja  EL 
Elupaikade Direktiivi Lisas II toodud liigid

Võimalikus süvendustööde mõjupiirkonnas, Ihasalu ja Muuga lahes (vt. peatükid 2 ja 4) 
ei ole ühtegi reaalselt oluliselt mõjutatavat Natura 2000 ala. 
Võimalik  kaadamiskoht  Aksi  saarest  idas  asub  aga  saarele,  mis  on  Natura  2000  ala 
suhteliselt lähedal (joonis 2.1.1), kuid siiski juba süvameres – sügavustel üle 50 m. 
Samas,  nii  süvendamise  kui  ka  kaadamise  mõjupiirkonda  võivad  sattuda  ja  ka  saada 
teatud määral mõjutatud mõned EL Loodusdirektiivi lisas II loetletud liigid: läänemere 
lõhi Salmo salar L. ja jõesilm Lampetra fluvialitis L., hall- viigerhülged ja,  ülelennul, ka 
mitmed antud ja teistes direktiivi lisades nimetatud linnuliigid.
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Joonis 2.1.1.  Natura 2000 loodushoiuala Aksi ja Prangli saarel (tumerohelised alad ja 
Prangli Maastikukaitseala tume- + kollakasrohelised alad)

Peamised elupaikade tüübid (EL Elupaikade Direktiivi Lisa I), mille kaitsmine on antud 
Natura  2000  ala  eesmärgiks  on:  rannalaguunid  (väikelahed)  (1150),  karid  (1170), 
Boreaalsed Läänemere laiud ja väikesaared (1620), Boreaalsed Läänemere rannaniidud 
(1630),  düünid  (2110),  liikuvad  rannaluited  (2120),  liikumatud  rannaluited  (”hallid 
luited”) (2130), metsastunud luited (2180), kanarbikuga kaetud luited (2320), kadakased 
rohtukasvanud luited (5130) ja leeliselised sood (7230). 

2.2. Mõjupiirkonnas (Muuga laht ja Aksi saarest itta jääv mereala) asuvad 
looduskaitsealad,  selles  elavad  või  sinna  rännetel  sattuda  võivad 
looduskaitsealused liigid.

Muuga  lahes  asuva  Muuga  sadama  liitsihi  alal  ning  selle  lähipiirkonnas  (võimalikus 
süvendustööde mõjupiirkonnas) looduskaitse aluseid objekte ei ole. Siiski, teoreetiliselt 
võivad  olla  mõjutatud  nimetatud  merealadel  ajutiselt  esinevad  (rännetel) 
looduskaitsealused kala- ja linnuliigid ning ka hülged.
Eesti  punase raamatu kalaliikidest  ja  -vormidest  esinevad Muuga lahes  ja  Aksi  saare 
piirkonnas merisiig (siirdevorm I, meres kudev vorm II kategooria),  lõhi, sügisräim ja 
meriforell  (vt.  2.7.2.  ja  2.7.3.).  Sügisräime  koelmud  paiknevad  rannikust  kaugemal, 
avameres eksponeeritud pankadel.  Soome lahe lõunarannikul  on sügisräime koelmuid 
vähe ja need asuvad peamiselt lahe idapoolses osas. Ihasalu lahes moodustab enamuse 
püütavast merisiiast siirdesiig, kes pärineb tõenäoliselt Soome vetest ja koeb oktoobris-
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novembris  sealsetes  jõgedes.  Eesti  vooluveekogudest  koeb  siirdesiig  Pärnu  jões  ja 
arvatavasti ka veel Narva jões. Rannikumeres oktoobri lõpus-novembris kudeva merisiia 
koelmuid Muuga (ka Ihasalu) lahes teada ei ole. Lahes võib esineda Pirita ja Jägala jõkke 
kudema migreeruvat lõhi ja meriforelli ning mõlema liigi  toituvaid noorkalu (vt. 2. 7.2.). 
Nii Aksi saare rannikumeres, Ihasalu lahes kui ka Muuga lahes  võivad ajutiselt esineda 
kühmnokk luik, hahk ja mõned teised Eestis rahvuslikul tasandil kaitstavad linnuliigid. 
(2.8).
 Prangli  tervikuna  ja  (eraldiseisva  üksusena)  Aksi  saar  on EV Valitsuse  otsusega  30 
detsembrist  1999.a.  nr.  441  nimetatud  maastikukaitsealaks.  Antud  kaitseala  merepiir 
kulgeb piki 5 m isobaati ümber Aksi saare (joonis 2.1.1, tume- + kollakasrohelised alad).

Kasutatud kirjandus

Eesti Punane Raamat. Eesti TA Looduskaitse Komisjon. Tartu, 1998. 150lk.
Natura 2000 eelalad. http//maps.ekk.ee/natura/

2.3. Mõjutatava ala geoloogiline iseloomustus

2.3.1. Pealiskord

Muuga lahe  ida-  ja  läänerannikul  ulatub  Kambriumi  ladestu  Lontova  kihistu  sinisavi 
maapinnale.  Randveres  on  sinisavi  absoluutkõrgus  +5  m,  Tahkumäest  lõunas 
rannaastangu  ees  abs.  kõrgusel  0  m  ja  astangus  üle  5  m.  Lahes  sügavneb  sinisavi 
pealispind rannaäärses vööndis abs kõrguseni –5 m kuni lahe keskosas –46 m-ni. Muuga 
lahe  keskosas  paiknev  lõuna-põhjasuunaline  mattunud  org  on  tõenäoliselt  ühenduses 
lääne-idasuunalise mattunud oruga, mis nüüdisaegses reljeefis ei ole jälgitav. Puurimiste 
andmetel on see Meriväljal üle 100 m sügav ja aianduskooperatiivi Uus-Muuga kaevu 
andmeil üle 60 m sügav. Andmete vähesuse tõttu aga ei saa orgu kontuurida. Kambriumi 
ladestu  Lontova  kihistu  Sinisavi  paksus  on  40-70  m  (Suuroja  jt.  2003).  Sadama 
territooriumil on Lontova kihistu savi läbitud 43 m. Savi on kirjuvärviline (rohekassinine
violetsete  laikudega)  ja  kõva  konsistentsiga,  sisaldab  1-2  mm  paksusi  tolmliiva  või 
liivakivi  vahekihte.  Savi  ülemine  osa  on  murenenud,  eriti  oru  mattunud  veerudel. 
Visuaalselt on murenenud (porsunud) sinisavi ja looduslikus olekus tiheda sinisavi piiri 
väljaeraldamine keeruline. Sinisavi lamamiks on Vendi ladestu liivakivid,  mis lasuvad 
aluskorral.

2.3.2. Pinnakate

Ülevaade  pinnakattest  on  koostatud  REI  Geotehnika  ja  IPT  Projektijuhtimine  tööde 
põhjal.
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Pinnakatte  moodustavad  liustiku-,  jääjärve-  ja  meresetted.  Pinnakatte  paksus  on 
ebaühtlane. See on suurem ürgoru põhjas. Pinnakatte setete paksus väheneb lahe lääne-ja 
idapoolses  osas.  Sinisavil  lasub  ebaühtlase  paksuse  kihina  lillakashall  argilliidi-  ja 
liivakivitükkidega ning sinisavipesadega liivsavi-, harva ka saviliivmoreen. Moreenikihi 
paksus on 2-8 m, kohati võib olla ka üle 10 m. Moreeni alumist piiri sinisaviga on raske 
määrata. Moreenil lasub kohati peen- ja keskliiva kiht, mida varasemates töödes on vahel 
ekslikult moreeniks peetud.
Tõenäoliselt on tegemist liustikujõesetetega, mis on säilinud vaid moreeni pealispinna
nõgusamates osades. Valdavalt lasub moreenil aga savipinnaste kompleks, kus alumises 
osas  on  viirsavid,  lasundi  ülemises  osas  aga  varvilised  meresetted  –  hallikaspruunid 
saviliivad ja liivsavid.  Harva esineb ülemises osas saviliivas kruusa. Varvilisus ei  ole 
geoloogilise läbilõike ulatuses ühtlane, sõltudes setete kuhjumise tsüklilisusest.
Meresetete  pealmine  kiht  on esindatud orgaanilise  aine  rikka  peliidi  ja  aleuriidi  ning 
kohati liivaga. Need sette lasuvad varvilistel savipinnastel. Orgaanilise aine rikaste setete 
(peliit, aleuriit) paksus on Muuga lahe keskosas üle 15 m.
Ehitiste piirkonda on kuhjatud suures paksuses täitepinnast, milles valdab liiv. Leidub ka
killustikku ja paelahmakaid. Täitepinnases esineb ka lahe põhjast pumbatud mereliiva. 
Kaide piirkonnas on merepõhja setete looduslik struktuur ehitustöödega rikutud ja siin 
esinevad ülemistes kihtides ümbersettinud liiv, aleuriit ja peliit.

2.4.  Põhjasetete iseloomustus

Süvendatavalt  alalt  võeti  aprillis  2006.  aastal  8  proovi  (tabel  2.4.1  ja  joonis  2.4.1). 
Proovid võeti merepõhja setete ülemisest (0,00-0,50 m) kihist. Proovid võeti AS Tallinna 
Sadama  reostustõrje  laevalt  „Vares“  kasutades  tragi  ja  Van-Veen  tüüpi  haardkoppa. 
Proovivõtupunktide asukoha koordinaadid määrati navigariga Magellan Meridian Gold. 
Proovivõtupunktide koordinaadid on antud tabelis 2.4.1.
Muuga sadama piirkonnas on põhjaseteteks mitmesuguse terajämedusega liiv (0,063 kuni 
2  mm)  ja  kohati  aleuriit  (0,002  kuni  0,063  mm).  Valdavaks  on  peeneteraline  liiv 
(terajämedusega 0,063 kuni 0,200 mm). Liivas esineb peliidi ja aleuriidi osakesi.  Siin 
leviv  põhjasetete  paksus  on  väike  ning  tõenäoliselt  ajas  ja  ruumis  väga  muutlik. 
Põhjasetete lamamiks on varvilised mere- ja jääjärve setted.

11



Joonis 2.4.1. Süvendusala ja proovivõtupunktide asukoht (aluskaart AS Tallinna Sadam).

Tabel 2.4.1. Proovivõtupunktide koordinaadid.
Koordinaadid WGS-84 süsteemis Mercatori projektisoonis.

PROOV
B 

(kraadi)
L 

(kraadi)
M26 24,95000 59,49870
M27 24,95190 59,49790
M28 24,95150 59,49970
M29 24,95280 59,49900
M30 24,95310 59,50060
M31 24,95440 59,50160
M32 24,95590 59,50250
M33 24,95770 59,50320

2.4.1. Laboratoorsed tööd
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Naftaproduktide  ja  raskemetallide  sisaldus  määrati  OÜ  Eesti  Geoloogiakeskuse 
laboratooriumis  (juhataja  M.  Kalkun),  mis  on  EAK  poolt  akrediteeritud  katselabor 
registreerimisnumbriga L093.
Laboratooriumis  proovid  kuivatati  ja  võeti  vastav  kaalutis.  Kaadmium,  vask,  kroom, 
nikkel  ja  plii  määrati  kuningveetõmmises  aatomadsorptsiooni  meetodiga.  Kuna 
kaadmiumi  sihtarv pinnases on 1 mg/kg,  siis  selle  elemendi  määramiseks  kasutatakse 
meetodit, mille väikseimaks määramispiiriks on 1 mg/kg. Naftaproduktide määramiseks 
ekstraheeriti proovid heksaanis ning sisaldused saadi kaalanalüüsil.

2.4.2. Reostuskomponentide sisaldus süvendatavas pinnases

Süvendatavale  pinnasele  on  kehtestatud  reostuskomponentide  piirnormid 
(Keskkonnaministri 2. aprilli 2004. a. määrus nr 12 „Pinnases ja põhjavees ohtlike ainete 
sisalduse piirnormid“). Määrus on kehtestatud Kemikaaliseaduse §12 alusel. Käesolevas 
töös võrreldi analüüsi tulemusi nimetatud määrusega kehtestatud piirnormidega. Tabelis 
2.3.2 on kasutatud lühendite tähendused järgmised: 
Sihtarv on ohtliku aine sisaldus pinnases, millega võrdse või väiksema väärtuse puhul on 
pinnase seisund hea ehk inimesele ja keskkonnale ohutu. Pinnase seisund on rahuldav, 
kui ohtlike ainete sisaldus jääb pinnase piirarvu ja sihtarvu vahele.
Piirarv on  ohtliku  aine  sisaldus  pinnases,  millest  suurema  väärtuse  puhul  on  pinnas 
reostunud ning inimese tervisele ja keskkonnale ohtlik. 
Vastavalt maa kasutamise otstarbele rakendatakse piirarve tööstus- ja elutsoonile. Kuna 
antud juhul  on tegemist tööstustsooniga (sadama akvatoorium ja laevatee),  siis sellest 
tulenevalt  ei  tohiks  reostuskomponentide  sisaldus  merepõhja  setetes  ületada  piirarvu 
tööstustsoonis.
Kaadmiumi suurim sisaldus (2 mg/kg) on proovis M31 (tabel 2.4.2) sihtarvu (1 mg/kg) ja 
piirarvu  elutsooni  pinnases  (5  mg/kg)  vahemikus.  Pinnas  on  proovi  M31  võtmise 
piirkonnas (joonis 2.4.1) kaadmiumi sisalduse poolest rahuldavas seisundis. Ülejäänud 
proovides on kaadmiumi sisaldus alla sihtarvu.
Vase suurim sisaldus (tabel 2.4.2, joonis 2.4.1) on 34,4 mg/kg proovis M26, mis on alla 
sihtarvu (100 mg/kg). Kõikides proovides on vase sisaldused alla sihtarvu.
Elavhõbeda maksimaalne  sisaldus  (tabel  2.4.2,  joonis  2.4.1)  on  0,016 mg/kg proovis 
M29. Kõik elavhõbeda sisaldused on alla sihtarvu (0,5 mg/kg).
Suurim plii  sisaldus (tabel 2.4.2, joonis 2.4.1) on 38,6 mg/kg proovis M27, mis on alla 
sihtarvu (50 mg/kg). Kõikides proovides on plii sisaldused alla sihtarvu.
Tsingi suurim sisaldus (tabel 2.4.2, joonis 2.4.1) on 75,4 mg/kg proovis M26 mis on alla 
sihtarvu (200 mg/kg). Kõikides proovides on tsingi sisaldused alla sihtarvu.
Naftaproduktide suurim sisaldus (tabel 2.4.2, joonis 2.4.1) on 384 mg/kg proovis M33, 
mis  on  sihtarvu  (100  mg/kg)  ja  piirarvu  elutsoonis  vahemikus  (500  mg/kg). 
Naftaproduktide  sisaldus  on  proovides  M27,  M28  ja  M33  sihtarvu  (100  mg/kg)  ja 
piirarvu  elutsooni  pinnases  (500  mg/kg)  vahemikus.  Ülejäänud  proovides  on 
naftaproduktide sisaldus alla sihtarvu.
Pinnas on proovi M31 võtmise piirkonnas (joonis 2.4.1) kaadmiumi sisalduse poolest ja 
M27,  M28,  M33  võtmise  piirkonnast  naftaproduktide  sisalduse  poolest  rahuldavas 
seisundis. 
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Ülejäänud  proovide  võtmise  piirkonnas  on  süvendatava  pinnase  seisund  hea  ehk 
inimesele ja keskkonnale ohutu.
Muuga liitsihi piirkonnast süvendatavat pinnast võib kaadata ja kasutada täitematerjalina.

Tabel 2.4.2. Raskemetallide ja üldnaftaproduktide sisaldused (mg/kg).

Cd Cu Hg Pb Zn Nafta
Sihtarv 1 100 0,5 50 200 100

Piirarv elutsoonis 5 150 2 300 500 500
Piirarv tööstustsoonis 20 500 10 600 1500 5000

Maksimum 2 34,4 0,016 38,6 75,4 384

Proov Intervall, m Cd Cu Hg Pb Zn Nafta
M26 0,00 0,50 <1,0 34,4 0,012 21 75,4 93
M27 0,00 0,50 <1,0 22,4 0,005 38,6 52,5 108
M28 0,00 0,50 <1,0 33,8 0,012 23,5 57,1 140
M29 0,00 0,50 <1,0 29,4 0,016 37,0 74 63
M30 0,00 0,50 <1,0 24,9 0,006 20,2 51,7 43
M31 0,00 0,50 2 22,4 0,004 25,2 55,6 70
M32 0,00 0,50 <1,0 13,9 0,004 23,5 24,1 65
M33 0,00 0,50 <1,0 31,2 0,002 11,4 14,2 384

2.4.3. Põhjasetete liikumine mõjutataval alal

Merepõhjasetete edasikanne võib toimuda hoovuste või lainetega, enamasti aga mõlema 
koosmõjul.  Setete  edasikandel  võib  eristada  kolme  peamist  protsessi:  purdosakeste 
lahtirebimine merepõhjast, transport ning settimine. Nimetatud protsessid võivad toimuda 
samaaegselt  ning  üksteist  vastastikku  mõjutades.  Purdosakesed  rebitakse  merepõhjast 
lahti lainete või hoovuste poolt põhja lähedal tekitatud hõõrdumise tagajärjel, kusjuures 
turbulentsed voolud võivad osakesed viia merepõhjast kõrgemale hõljuvasse olekusse.
Setete edasikanne toimub veeretades,  libistades või hüppeliselt  üles kergitades.  Sellist 
edasikannet nimetatakse edasikandeks põhjalähedases kihis ning see esineb enamasti vee 
väikese liikumiskiiruse (<0,2 m/s) puhul või kui tegemist on jämedateraliste setetega. Kui 
vee liikumiskiirus  on suur ja  tegemist  on peeneteralise  settematerjaliga  (<0,063 mm), 
tõstetakse  purdosakesed  merepõhjast  mitme  meetri  kõrgusele  heljuvasse  olekusse 
(suspensiooni)  ning  edasikanne  toimub  hoovuste  mõjul.  Kirjeldatud  heljuvas  olekus 
settematerjali edasikanne on paljudel juhtudel suurem kui põhjalähedane transport. Sageli 
toimub meres üle 2 mm läbimõõduga purdosakeste edasikanne põhjalähedases kihis, alla 
0,063 mm (tabel 3.4) läbimõõduga osakesed aga kantakse edasi heljuvas olekus.
Settematerjali  edasikande  hulk  on  ajaühiku  jooksul  läbi  voolusuunaga  risti  paikneva 
ühikulise  laiusega  vertikaalse  tasapinna  kantud  sette  kogus  (Soulsby 1997).  Sõltuvalt 
sellest,  kas  sette  hulka  mõõdetakse  massi-  või  mahuühikutes,  on  SI-süsteemis 
settematerjali  edasikande  mahu  mõõtühikuks  kg/m*s  või  m³/m*s.  Setete  edasikande 
mahul meres on suurus ja suund, seega on tegemist vektorsuurusega. Setete kulutuse ja 
kuhjumise bilanss sõltub nende mahtude erinevusest. Kui setete juurdekande maht ületab 
kulutuse mahu, toimub setete kuhjumine, vastupidisel juhul merepõhja kulutatakse.
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Merepõhja setete liikumise algkiirus on oluline tegur enamikus arvutustes, mis on seotud 
setete käitumisega lainete ja/või hoovuse mõjul. Kui vee liikumise põhjalähedanekiirus 
liivase  põhja  kohal  on  alla  0,3  m/s,  jäävad  liivaosakesed  peaaegu  liikumatuks.  Vee 
liikumiskiiruse suurenedes (>0,3 m/s) hakkavad üksikud osakesed liikuma. Sellist kiirust 
nimetatakse  liikumise  algkiiruseks  (liikumapanevaks  kiiruseks)  või  lubatud 
mitteuhtuvaks kiiruseks. Protsess toimub lainete mõjul või lainete ja hoovuste koosmõjul.
Kui erinevate aleuriidifraktsioonide edasikanne toimub mingi ühtlase voolukiiruse juures, 
siis  uhtumise  puhul  on  väiksemate  osakeste  liikumapanemiseks  vaja  suuremat 
voolukiirust.  See on seletatav osakeste omavahelise seotusega (nidususega).  Lainetuse 
puhul sõltub liikumise algkiirus põhja lähedal vee osakeste orbitaalkiiruse amplituudist, 
laine perioodist ning sette osakese läbimõõdust ja setete tihedusest (Soulsby, 1997). 
Uhtumise  kiirus  on  veevoolu  kiirus  põhja  lähedal,  mis  suudab  liikuma  panna 
purdmaterjali. Olenevalt setete suurest mehhaaniliste omaduste erinevusest võib uhtumise 
kiirus  olla  erinev.  See  sõltub  peamiselt  merepõhja  moodustavate  osakeste  keskmisest 
terasuurusest,  nende  tihedusest  ja  seotuse  astmest  (nidususest).  Aleuriidi  ja  peliidi 
suurema sisalduse korral settes on selle kiiruse suurus rohkem sõltuvuses sette seotusest 
kui selle sette moodustanud osakeste suurusest.
Liikuva veemassi mehhaaniline mõju (kulutus) setetele või kivimitele on põhiliselt seotud 
murdlusvooga. Tahke materjaliga küllastunud vee kiire liikumine omab suurt purustavat 
jõudu. 
Kui  lainetuse  võnkekiirus  on  sümmeetriline  (nt.  sinusoidne),  võrdub  setete 
põhjalähedases kihis edasikande bilanss nulliga (Soulsby, 1997). Settimine leiab aset, kui 
põhjalähedases  kihis  edasikantud  osakesed  jäävad  paigale  või  kui  heljuvas  olekus 
osakesed  langevad  tagasi  merepõhja.  Enamasti  toimub  purdosakeste  lahtirebimine 
merepõhjast samaaegselt nende tagasilangemisega raskusjõu mõjul.
Tarmo Soomere poolt tehtud Muuga lahe põhjalähedaste kiiruste aegrea analüüsil (Kask 
jt,  2004b)  leiti  tõenäosustega  0.1%,  0.5%,  1%,  ning  keskmiselt  üks  kord  aastas, 
poolaastas, kvartalis ja kuus esinevad kiirused. Lisaks on arvutatud tüüpilised lainetusest 
tingitud veeosakeste kiirused põhja lähistel (esinemise tõenäosus 10%). Selliselt hinnatud 
parameetrid peegeldavad üldiselt lainetuse keskmist mõju 3-tunniste ajavahemike kestel 
ning korduvad nimetatud kiirused mingi tormise perioodi ajal sadu kordi. Juhul, kui need 
on suuremad põhjasetete mitteuhtuvast kiirusest, on võimalik setete liikumine. Suurimad 
põhjalähedased  kiirused  esinevad  üldiselt  sügis-talvisel  perioodil  esinevates  tugevates 
ning kestvates tormides.
Mitteuhtuvad  kiirused  looduslikult  lebavate  materjalide  jaoks  sõltuvad  põhiliselt 
settematerjali  poorsusest,  lõimisest  ning vee sügavusest.  Hinnangutes tugineme allikas 
(Gidravlitšeškie …, 1988) toodud andmetele.
Arvutustest  (Kask, jt.  2004a ja 2004b) nähtub, et  keskmiselt  kord aastas esineb 17 m 
sügavusel Muuga lahe keskosas lainetuse poolt tekitatud veeosakeste kiirusi 41–45 cm/s 
ning sügavusel 14 m 52–58 cm/s. Saadud tulemused langevad põhiosas kokku Muuga 
lahe  2003.a.  merekeskkonnaseire  aruandes  esitatud  väärtustega.  Veeosakeste  kiirused 
ulatuvad 14 m sügavuses valdavalt viie sentimeetrini sekundis (Saat, 2003, Zakharov et 
al.,  2003).  Looduslikes  tingimustes  settinud  materjali  puhul  on  sellised  kiirused 
mitteuhtuvaiks peene kruusa ning sellest jämedama materjali jaoks (terasuurusega üle 2 
mm).  Keskmiselt  üks  kord  kolme  aasta  vältel  ulatuvad  arvutuslikud  põhjalähedased 
kiirused  vastavalt  55–60  cm/s  ja  67–75  cm/s.  Sellised  kiirused  on  mitteuhtuvad 
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keskmiseteralise kruusa ning jämedateralisema materjali jaoks (terasuurusega üle 3 mm). 
Kogu  arvutustes  hõlmatud  ajavahemiku  (1981-2002)  kestel  oli  maksimaalne 
põhjalähedane kiirus 14 m sügavusel 130 cm/s ning 17 m sügavusel 150 cm/s.
Süvendataval  alal  esinevad  setted  on  suhteliselt  peeneteralised,  mistõttu  analüüsi 
tulemusel esitatud lainetuse ja hoovuste poolt tekitatud veesamba põhjalähedases kihis 
esinev kiirus paneb setteosakesed liikuma suhteliselt sagedasti. Samal ajal ei kanta setteid 
sellelt  alalt  ära  vaid  paigutatakse  ümber.  Seda  näitab  põhjasetete  pidev  esinemine 
süvendataval alal ning lamamiks olevate varviliste savikate setete avamuse puudumine.
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2.5. Mõjutatava piirkonna hüdrometeoroloogia

2.5.1. Tuul.

Muuga  laht  ning  sellega  külgnev  piirkond  asetseb  teatavas  mõttes  kahe  erineva 
tuulerežiimiga  piirkonna  vahel.  Kogu  Soome  lahel  valitsevad  lõuna-  ja  läänetuuled. 
Soome lahe põhja- ja idaosas puhuvad tugevad tuuled (>10 m/s) enamasti  lõunast või 
edelast,  lõunarannikul aga edelast või läänest (Soomere ja Keevallik, 2002).
Muuga lahe piirkonna ja kogu Soome lahe lõunapoolse osa tuulte struktuuri iseloomustab 
veel see, et tugevaimad tormituuled puhuvad loodest, kust tuuled üldiselt puhuvad harva 
ning isegi tugevate tuulte (> 10 m/s) sagedus on madal (Soomere ja Keevallik, 2002).
Soome lahe lõunaosa rannikujaamade tuuleandmed ei sobi iseloomustamaks tuulerežiimi 
avamerel,  sealhulgas Muuga lahel.  Esiteks annavad nad (iseäranis  Harku) vähendatud 
ettekujutuse  lahel  puhuvate  tuulte  tugevusest.  Teiseks  ei  kirjelda  maismaajaamade 
andmete  järgi  koostatud  tuuleroosid  adekvaatselt  tuulte  jaotust  suundade  järgi  merel. 
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Seetõttu  on  vaatamata  viletsale  kvaliteedile  Muuga  lahe  tuulerežiimi  kirjeldamisel 
hindamatu väärtusega Naissaare andmestik (Soomere ja Keevallik, 2002).  
Tuule  keskmine  kiirus  Naissaarel  on  vähemalt  5,1  m/s.  Tugevate  tuulte  osakaal 
Naissaarel  (7,6%  kõigist  tuultest)  on  märksa  suurem  kui  mandrijaamades  (Ülemistel 
1,9%, Harkus vaid 0,2%).
Mandrijaamades puhuvad tugevad tuuled pigem läänest  kui  edelast,  Naissaarel  pigem 
edelast  kui  läänest.   Mõõdukad  ja  tugevad  tuuled  puhuvad  Naissaarel  kahest  kitsast 
suundade  vahemikust:  edelast  (läänest)  ja   kirdest.  Mandrijaamades  on mõõdukate  ja 
tugevate  tuulte jaotus suundade järgi  ühtlasem.Naissaarel  puhub tuul  kõige harvemini 
põhjast, tuuled on enamasti mõõdukad või tugevad (Soomere ja Keevallik, 2002).
Soome  lahe  rannikule  jõudev  laine  on  reeglina  kujunenud  Soome  lahe  keskosas  ja 
sellepärast on lainetuse parameetrite hindamiseks rannikumeres vajalik arvestada mitte 
vaadeldava rannikumere osa lokaalseid tuuli, vaid Soome lahe keskosas valitsevaid tuuli 
(Soomere ja Keevallik, 2003).
Soome lahe keskosa tuuletingimuste iseloomustamiseks ja hüdrodünaamiliste protsesside 
kirjeldamiseks  on  ilmselt  sobivaimad  Kalbådagrundi  meteojaama  andmed.  Jaam  on 
avatud  kõigile  tuulesuundadele  ja  ranniku  mõju  tuulekarakteristikutele  peaks  olema 
suhteliselt tühine (Liblik, Lips ja Keevallik, 2004).
Keskmine tuule kiirus Soome lahel oli aastatel 1981–2003 Kalbådagrundi meteojaama 
andmetel 7,9 m/s. Kuna tegemist on avamere meteojaamaga, siis nõrkade tuulte (kuni 5 
m/s) osakaal kõigist tuultest oli kõigest 29%. Ligikaudu igal viiendal mõõtmisel  saadi 
tuule kiiruseks 11-15 m/s (osakaal kõigist tuultest 21%). Tugevaid tormituuli (16–20 m/s) 
puhus  Kalbådagrundis  3%  ajast.  Tuuled,  mille  kiirus  oli  üle  20  m/s,  esinesid 
Kalbådagrundis 0,15% tõenäosusega (joonis 2.5.1) (Liblik, Lips ja Keevallik; 2004).
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Joonis 2.5.1. Tuulte esinemissagedus kiiruste järgi Kalbådagrundi meteojaama andmetel 
(1981–2003) (Liblik, Lips ja Keevallik; 2004).

Maksimaalne  fikseeritud  tuule  kiirus  (10  minuti  keskmine  tuule  kiirus)  on  23  aasta 
jooksul olnud 25 m/s. Maksimaalsed tuulekiirused on olnud suurimad läänesuuna korral 
(kuni 25 m/s) ja väikseimad põhjasuuna korral (20 m/s või alla selle). Tuult tugevusega 
vähemalt 20 m/s on esinenud pea kõigist suundadest, välja arvatud 10º, 20º, 30º ja 350º 
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(joonis  2.5.2).  Maksimaalseid  tuulekiirusi  kuude  kaupa  vaadeldes  mingit  sesoonsust 
peaaegu  ei  esine.  Vaid  juulis  ei  ole  tuule  kiirus  küündinud  20  m/s  (Liblik,  Lips  ja 
Keevallik; 2004). 
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Joonis 2.5.2. Maksimaalsed tuule kiirused kõigist suundadest Kalbådagrundi meteojaama 
andmetel (1981–2003) (Liblik, Lips ja Keevallik; 2004).
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Joonis 2.5.3. Keskmine tormipäevade (päevad, mil tuule kiirus on 15 m/s või tugevam) 
arv  kuude  kaupa  Kalbådagrundi  meteojaama  andmetel  (1981–2003)  (Liblik,  Lips  ja 
Keevallik; 2004).

a b

18



0

500

1000

1500

2000

2500
0

10 20
30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140
150

160170
180

190200
210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320
330

340 350

 

0

500

1000

1500

2000
0

10 20
30

40
50

60

70

80

90

100

110

120

130
140

150
160170

180
190200

210
220

230

240

250

260

270

280

290

300

310
320

330
340 350

c d

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

0
10 20

30
40

50

60

70

80

90

100

110

120

130
140

150
160170

180
190200

210
220

230

240

250

260

270

280

290

300

310
320

330
340 350

 

0

20

40

60

80

100

120

140
0

10 20
30

40
50

60

70

80

90

100

110

120

130
140

150
160170

180
190200

210
220

230

240

250

260

270

280

290

300

310
320

330
340 350

Joonis 2.5.4. Tuuleroosid Kalbådagrundi meteojaama andmetel (1981–2003):  a –  kõik 
tuuled; b –  tuuled tugevusega üle 5 m/s; c –  tuuled tugevusega üle 10 m/s ja d –  tuuled 
tugevusega üle 15 m/s

Tuule  kiirus  omab  ka  selget  sesoonset  muutlikkust,  eriti  kui  vaadelda  kuude  kaupa 
tormipäevade (päevad, mil  tuule kiirus on vähemalt  15 m/s või enam) keskmist  arvu. 
Jaanuaris  ja  detsembris  esineb tormipäevi  keskmiselt  vastavalt  8,7  ja  8,4 korda kuus, 
juunis on tormipäevi 23 aasta jooksul esinenud vaid 18 korda (joonis 2.5.3). Keskmiselt 
puhuvad Kalbådagrundis tormituuled 50 päeval aastas (Liblik, Lips ja Keevallik; 2004).
Kalbådagrundi tuuleandmete põhjal tehtud statistika näitab, et piirkonnas domineerivad 
edelatuuled (joonis 2.5.4 a). Kui vaadelda tuuli tugevusega üle 5 m/s, siis on edelatuulte 
ülekaal veel selgem (joonis 2.5.4 b). Üle 10 m/s tuulte korduvuses võib peale edelatuulte 
domineerimise eristada veel kahte suurema korduvusega suunda, ida-kirdesuunda ning 
loodesuunda (joonis 2.5.4  c). 16 m/s ja tugevamate tuulte korduvuses eristuvad eespool 
mainitud kolm suunda juba ilmselgelt  (joonis 2.5.4 d ja joonis 2.5.5.) (Liblik, Lips ja 
Keevallik; 2004). 
Edelatuulte ülekaal väljendub ka selgelt kui vaadata kuude keskmiseid tuulevektoreid. 11 
kuu  ulatuses  jääb  keskmestatud  tuulevektori  suund  vahemikku  206º-247º  (N-S 
komponent vahemikus 0,5-1,8 m/s ja E-W komponent vahemikus 0,8-2,6 m/s). Üksnes 
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aprillis  on  keskmestatud  vektori  suund  151º.  Samas  on  aprillis  ka  keskmestatud 
tuulevektori kiirus aasta väikseim− 0,5 m/s, mis näitab, et tuule jaotumine erisuundadesse 
on sel kuul võrdlemisi isotroopne (vt ka tabel 2.5.1) (Liblik, 2006). 

Joonis 2.5.5. Tormituulte(>15 m/s) jaotumine (%) aastalõikes erinevate tuulesuundade (º) 
vahel. Kalbadågrundi 1981-2002. a. tuuleandmete põhjal (Liblik, 2006).
Selgitus-  iga konkreetne punkt näitab antud kuul,  antud suunast puhuvate tormituulte  
osakaalu  kogu  aasta  jooksul  (kõigist  suundadest)  fikseeritud  tormituultest.  Punkti  
puudumine näitab, et vastavast suunast, vastaval kuul ei ole tormituuli esinenud.

Tabel 2.5.1. Keskmestatud tuulevektori kiirus ja suund Kalbådagrundi 1981-2002. aasta 
andmete põhjal (Liblik, 2006). 
kuu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
kiirus (m/s) 3,0 2,1 1,9 0,5 0,9 1,4 2,2 1,9 1,2 3,0 1,8 2,7
suund (º) 234 221 206 151 239 247 245 247 246 237 213 234

2.5.2. Lainetus
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Muuga lahes kujuneb lainetus põhiliselt välja tuule otsese mõju tulemusena. Suurimad 
lainekõrgused 3,5...4 m on põhjaranniku lahtedes tekitatud põhjakaarte tormidega, kui 
tuule kiirus on suurem kui 15...20 m/s. Nõrga ja mõõduka tuulega kujuneb Muuga lahes 
tervikuna  välja  ühtlane,  kuni  0,5  m  kõrguste  lainetega  laineväli.  Tugevama  tuulega 
suureneb lainekõrgus 1...2 meetrini. Lahe avaosas ühtib lainetuse suund enamasti tuule 
suunaga, rannale lähemal jälgib laineväli rannanõlva topograafiat ja lainefront muutub 
paralleelseks  rannajoonega.  Kuna  Muuga  laht  on põhja  suunast  avatud  ja  põhjatuulte 
osakaal tuule suundade jaotuses väike, võib eeldada suhteliselt nõrga lainetuse esinemist 
Muuga  lahes.  Visuaalsete  vaatluste  (1945-1989)  põhjal  saadud  laine  kõrguste  jaotus 
näitab, et domineerivaks on lainetus kõrgusega alla 0,3 m (52,9 %). Lainetus kõrgusega 
0,3-0,5 m esineb sagedusega 27,5% vaadeldava ajavahemiku jooksul. Suhteliselt harvad 
on juhused, kus laine kõrgus ületab ühe meetri (alla 3%)  (AS Tallmac, 2005).
Lainekarakteristika  süvendus-  ja  kaadamisalal  sõltub  peamiselt  tuule  suunast  ja 
tugevusest Soome lahel. 
Süvendusala  on  lainetusele  kõige  rohkem  avatud  suundadest  330º-360º.  Lainete 
hoovõtumaa nendest suundadest hakkab Soome rannikult ja on 36-40 meremiili. 
Antud  suunast  puhuvate  tuultega  genereeritud  lainetust  vähendab  aga  süvendusalalt 
loodesse  jääv madalik  sügavustega  3,5-  4  m.  Seetõttu  ei  ületa  lainete  oluline  kõrgus 
nende tuulte korral 1,3-1,4 meetrit.
Kõrge  lainetus  kujuneb  Muuga  lahes  ka  kirdetuultega,  lainete  hoovõtumaa  on  sealt 
ligikaudu 110 meremiili. Süvendusalalt vaadates on aga antud pika lainete hoovõtumaa 
sektor väga kitsas.
Kaadamispaik  on  lainetusele  avatud  suundadest  310º-70º.  Kõige  pikem  on  lainete 
hoovõtumaa suundadest 50º-70º  90-120 Nm.
Iseloomustamaks  laine  kõrguse  sõltuvust  tuule  suunast  süvendus-  ja  kaadamisalal  on 
laine  kõrgused  erinevate  tuule  suundade  ja  kiiruste  10  m/s  ja  20  m/s  jaoks  toodud 
joonistel 2.5.7 (süvendusala) ja 2.5.8 (kaadamisala) . Kasutatud arvutuspunktid on toodud 
joonisel 2.5.6.
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Joonis 2.5.6. Laine kõrguse arvutuspunktid süvendusalal (S) ja kaadamispaigas (K).

Joonis 
2.5.7. 
Oluline 
laine 
kõrgus (m) 

süvendusalal erinevate tuulesuundade korral.
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Joonis 2.5.8. Oluline laine kõrgus (m) kaadamispaigas erinevate tuulesuundade korral.

Süvendusalal  on  suurema  osa  ajast   (75  %)  laine  oluline  kõrgus  kuni  0,5  meetrit. 
Kaadamispaigas moodustavad kuni 0,5 meetrised lained 45 %. Suurem on selliste lainete 
osakaal kaadamispaigas suvel, 55 %. 
Üle  2  meetriste  lainete  osakaal  on  kaadamispaigas  aasta  lõikes  keskmiselt  5,6  % ja 
süvenduspaigas 1,4 %. Laine kõrguse histogrammid on toodud joonistel 2.5.9 – 2.5.11. 
Histogrammide  koostamisel  on  arvestatud  Kalbådagrundi  meteojaama  tuulestatistikat 
(Liblik, Lips ja Keevallik; 2004).
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Joonis 2.5.9. Erinevate lainekõrguste (arvutatud on olulised laine kõrgused) esinemise 
tõenäosused kogu aasta lõikes. 
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Joonis 2.5.10. Erinevate lainekõrguste (arvutatud on olulised laine kõrgused) esinemise 
tõenäosused detsembrist veebruarini.
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Joonis 2.5.11. Erinevate lainekõrguste (arvutatud on olulised laine kõrgused) esinemise 
tõenäosused juunist augustini.

2.5.3. Hoovused.

Muuga laht on sügav avatud läbivooluga laht Soome lahe lõunarannikul, mistõttu Muuga 
lahe hoovuste skeem on teatud määral mõjutatud Soome lahe üldisest tsirkulatsioonist. 
Võib välja tuua kaks olulist faktorit, mis kontrollivad tsirkulatsiooni Muuga lahes. Need 
on lokaalsed tuuleolud ja merepõhja topograafia. 
Enamusel juhtudel, langeb voolamise suund pinnakihis kokku tuule suunaga ±45º piires 
(AS Tallmac, 2005).
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Kõige  rohkem  mõjutab  Muuga  lahe  hoovusi  lokaalne  tuul  (Raudsepp  et  al.,  1995). 
Lõuna-,  edela-,  lääne-  ja  loodetuuled  põhjustavad  peamiselt  idasuunalist  voolamist; 
põhja-, kirde-, ida- ja kagutuuled läänesuunalist voolamist. Muuga lahe piirkonnas nagu 
ka  Läänemere  avaosas  on  ülekaalus  edelatuuled  (Soomere  ja  Keevallik,  2001),  mis 
soodustavad  tsüklonaalset  (idasuunalist)  voolamist.  Pikemaajalise  keskmisena 
domineerivad nii mõõtmisandmetes kui ka numbrilise mudeli tulemustes idasuunalised 
hoovused (Elken ja Kõuts, 2001). 
Kõige  tugevamad on tuuled novembrist  jaanuarini  ja  nõrgemad suvekuudel  (Elken ja 
Kõuts, 2001). Sügisel domineerivad Muuga lahes tuulest tingitud hoovused kiirusega 10–
20 cm/s. Novembrist jaanuarini esineb kõige rohkem kagu-, lõuna- ja edelatuuli. 
Tuulevaiksel perioodil toimub peamiselt kahekihiline voolamine, kus pinnakihis toimub 
läbi Muuga lahe voolamine idast läände – sissevool Muuga lahte toimub peamiselt Aksi 
ja  Rammu  saare  vahelt  ning  väljavool  Viimsi  poolsaare  ja  Prangli  saare  vahelt. 
Põhjakihis on tegemist vastupidise hoovusega (Raudsepp, 1998).
Muuga  lahe  lõunaosas  domineerivad  piki  samasügavusjooni  orienteeritud  hoovused, 
mille kiirused sügisperioodil ulatuvad kuni 25 cm/s. Valdavaks on kellaosuti liikumise 
suunale  vastupidine  (tsüklonaalne,  idasuunaline)  voolamine.  Sügisel  on  Muuga  lahe 
lõunaosas voolamine kogu veekihis ühtlane, st. erinevus pinnahoovuse ja sügavama kihi 
hoovuse vahel praktiliselt puudub. Lõunatuulte korral on hoovus nõrgem kui edelatuulte 
korral ning võib esineda lahknevusi pinnakihi ja sügavama kihi hoovuste suundade osas 
sõltuvalt lokaalsest kaldajoone ja merepõhja topograafia orientatsioonist. Pinnakihis on 
hoovus suunatud kaldast eemale, peamiselt kirde suunas, sügavamas kihis on hoovus piki 
rannikut idasuunaline ( Eesti Geoloogiakeskus, 2002).

2.5.4. Veetase.

Maailmamere  veetaseme  kõikumised  on  põhjustatud  Maa  ja  teiste  taevakehade 
gravitatsiooniväljade koosmõjust ning atmosfääri ja ookeani vastasmõjust. Läänemeres 
kui  tüüpilises  sisemeres  on  loodete  mõju  veetaseme  muutusele  tühine.  Meretaseme 
muutlikkus  nii  Läänemeres  tervikuna  kui  Eesti  rannikul  on  põhjustatud  kohalikest 
mõjudest, millest olulisemad on tuule kiirus, suund ja kestus, õhurõhu muutused, jõgede 
sissevool  ja  veevahetus  läbi  Taani  väinade.  Kõiki  nimetatud  tegureid  iseloomustab 
aastaaegade vaheldumisest tingitud muutlikkus. Meretaseme aastaajalist muutlikkust on 
võimalik jälgida näiteks kuu keskmise veeseisu alusel ( joonis 2.5.12 ). Merevee kõrgseis 
on tavaliselt septembrist veebruarini. Erinevate rannikujaamade kuu keskmiste järgi võib 
öelda, et kogu Eesti rannikumeres muutub veetase üpris sarnaselt.
Ranniku  eripiirkondades  võivad  rannajoone  liigestatus,  rannaku  kalle,  jõe  suudme 
iseloom,  kohalikud  tuuleolud  ja  muud  asjaolud  märgatavalt  veetaseme  kõikumist 
võimendada. 
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Joonis 2.5.12. Pikaajaliste kuukeskmiste veetasemete sesoonne käik Eesti rannikumere 
jaamades (Kõuts, 1995).

Rannikumere veetaseme muutus on tingitud eelkõige Läänemere kui terviku veetaseme 
kõikumisest,  kuid kohati on olulised ka erinevate lahtede omavõnkumised, mis veeala 
iseloomu  arvestades  toimuvad  üldjuhul  erineva  sagedusega.   Veetase  kõigub  enam 
sügisel  ja  talvel  ning vähem kevadel  ja  suvel,  mil  tsüklonaalne  tegevus  ja  tuuled  on 
vaiksemad.  Järsemad  veetaseme  tõusud  ja  langused  on  sügisel  ja  talvel,  suvised  ja 
kevadised veetaseme tõusud on vähem äkilised, kuid taanduvad ka aeglasemini (joonis 
2.5.13). Tugeva tuule korral võib veetase tõusta väga kiiresti, kuid tuule raugedes veeseis 
alaneb sama kiiresti.
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Joonis 2.5.13. Veetaseme standardhälve kuude kaupa Tallinna lahe 1981-1994 admete 
põhjal.
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Muuga  lahe  veetaseme  muutlikkuse  iseloomustamiseks  on  kasutatud  Tallinna  lahe 
(Tallinna  mareograafi)  veetaseme  andmeid.  Muuga  ja  Tallinna  laht  on  sarnase 
topograafiaga, mistõttu lahtede veetase muutub sarnaselt.
1981-1994.  andmete  põhjal  on  maksimaalse  ja  minimaalse  veetaseme  vahe  199  cm. 
Maksimaalne veetase on eelpool mainitud aastatel olnud 125 cm (11. jaanuar, 1991)  ja 
minimaalne -74 cm (26 märts, 1984)  ( vt. joonis 5.5.14).
Samasugune sesoonne käik eristub ka kuude keskmiste  veetasemete põhjal,  madalaim 
kuukeskmine veetase on mais, -19 cm ja kõrgeim jaanuaris 19 cm ( vt.joonis 2.5.14). 
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Joonis 2.5.14.  Keskmised, minimaalsed, maksimaalsed veetasemed  kuude kaupa 1981-
1994 Tallinna lahe andmete põhjal.

Veetaseme kõrgus jääb kõige sagedamini ( 33%) vahemikku -10…10 cm  Kroonlinna 
nulli  suhtes  (vt  joonis  2.5.15).  Veetaseme  kõrgseisud  tulenevad  Soome  lahe  üldisest 
kõrgest veeseisust. Soome lahes aga tekib kõrge veeseis W ja SW kaarte tuultega. 1981-
1994  aastatel  fikseeritud  >100  cm  veetaseme  seisud  on  toimunud  just  nendest 
ilmakaartest  puhuvate tugevate tuultega. Lokaalselt võib veetase Soome lahe avaosaga 
võrreldes kõrgem olla ka NW tuultega, kuid kõrge veetaseme eelduseks on ikkagi varem 
puhunud  W  või  SW  tuuled.  Veetaseme  tõus  >100  cm  Kroonlinna  nulli  suhtes  on 
suhteliselt harva esinev sündmus. 1981-1994 fikseeriti >100 cm veetaset vaid neljal juhul 
kümnetuhandest. Oluline on märkida, et ülaltoodud aastatel aprillist oktoobrini veetase 
üle 100 cm ei tõusnud.
Kõrgeima  veetaseme  rekord  Muuga  lahes  fikseeriti  2005.  aasta,  9.  jaanuari  ööl,  kui 
veetase ulatus 157 cm üle Kroonlinna nulli (Elken ja Kõuts, 2005). 
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Joonis 2.5.15. Veetaseme histogramm Tallinna lahe 1981-1994 andmetel.
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Joonis  2.5.16. Kõrgete  veetasemete  esinemissagedused  Tallinna  lahe  1981-1994 
andmetel.

2.5.5. Jääolud

Eesti  rannikumeres  kõige  olulisem  faktor  jääkatte  ulatuse  ja  kestuse  seisukohalt  on 
konkreetse  talve  karmus.  Väga  oluline  tegur  jääkatte  kujunemisel  on  ka  ranniku 
morfoloogia – jääkatte moodustub  varem poolsuletud lahtedes. Oluline on, kas rannik on 
lainetusele  avatud  või  mitte.  Suurt  rolli  mängib  ka  mereala  sügavus.  Sügavamatel 
merealadel kogub veekogu suvel rohkem soojusenergiat. Seetõttu kulub külmade ilmade 
saabumisel sügavamatel merealadel külmumisprotsessi alguseni rohkem aega. Jäätumist 
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meres  mõjutab  ka  soolsus.  Mida  suurem  on  soolsus,  seda  madalam  on  jää 
sulamistemperatuur.
Läänemeres  kulgeb  jäätumispiir  soojadel  talvedel  Tallinna  meridiaanil,  mõõdukatel 
talvedel võib jää ulatuda kuni Ristna paralleelini ja seal lõuna poole 10 miili laiuse ribana 
Hiiu- ja Saaremaast lääne pool (joonis 2.5.17). 1953/54-2003/04 talvede statistika järgi 
on ligikaudu pooled talved klassifitseeritud kui mõõdukad (vt tabel 5.5.2). 
Külmadel talvedel on jää piir Irbe väina paralleeli lähedal, selle ületamisel on tegemist 
juba karmi talvega (Allik, 2004). 

Tabel 2.5.2. Talve tüübid aastatel 1953/54-2003/04 (Allik, 2004)
Soe Mõõdukas Külm Karm

A
as

ta
d 1960/61 1953/54 1980/81 1957/58 1955/56

1972/73 1954/55 1981/82 1959/60 1962/63
1974/75 1956/57 1982/83 1967/68 1965/66
1988/89 1958/59 1983/84 1968/69 1986/87
1989/90 1961/62 1985/86 1969/70
1991/92 1963/64 1987/88 1978/79
1992/93 1964/65 1990/91 1979/80
1994/95 1966/67 1993/94 1984/85
1996/97 1970/71 1997/98 1995/96
1999/2000 1971/72 1998/99
2000/01 1973/74 2001/02

1975/76 2002/03
1976/77 2003/04
1977/78

Kokku 11 27 9 4
%  üldarvust 22% 52% 18% 8%

Joonis  2.5.17. Suurim  jääkattega  kaetud  ala  mõõdukal  talvel  2003/2004 
(http://www.fimr.fi).
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Jää keskmistatud tekke kuupäev on Muuga lahes 20. detsember ning lagunemise kuupäev 
25.  märts.  Jääkatte  keskmine  kestus  on  Muuga  lahes  ligikaudu  64  päeva,  millest 
keskmiselt   üks  päev  esineb  rüsijää.  Jääkatte  igaaastane  maksimaalne  paksus  ulatub 
keskmiselt 35 sentimeetrini. 
Nagu varem öeldud, olenevad jääkarakteristikud konkreetse talve karmusest (jooniseid 
2.5.18-19). Näiteks kõige karmimaks talveks 51-aastase perioodi kestel oli 1962/63 talv, 
kui  näiteks  Tallinna  lahel  oli  jääpäevade  arv  114 ja  jää  maksimaalne  paksus  40  cm. 
1991/1992 talv oli kõige soojem talv, kui jää tekkis vaid Narva ja Kunda lahel (Allik, 
2004).

Joonis 2.5.18. Jääkatte kestus esmatekkest lõpliku minekuni, 1960-1998 Tallinna
lahel.

Joonis 2.5.19. Püsiva jääkatte kestus Tallinna lahel 1960 kuni 1998.
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2.5.6. Temperatuur

Õhutemperatuur Muuga lahe ääres muutub aasta lõikes sarnaselt teiste Eesti rannikumere 
piirkondadega. Õhutemperatuur rannikualadel on kõigil aastaaegadel mõjutatud merevee 
aeglasemast  soojenemisest  ja  jahtumisest.  Sügisel  ning talvel  on  seetõttu  rannikualad 
sisemaast keskmiselt soojemad, kevad seevastu jahedam. 
Muuga  lahe  aastast  õhutemperatuuri  käiku  peaks  võrdlemisi  hästi  iseloomustama 
Tallinna  meteoandmed.  Aasta  keskmine  õhutemperatuur  1961-1990.  aasta  andmetel 
Tallinnas on 5,1º C.  Kuu keskmine maksimaalne õhutemperatuur Tallinnas eeltoodud 
ajavahemikul on olnud   20,8 ºC juulis ning minimaalne -8,9º C veebruaris.
Maksimaalne õhutemperatuur Tallinnas 1961-1990. aastatel on olnud 30,8 ºC juulis ning 
minimaalne -32,2º C detsembris.
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Joonis 2.5.20. Tallinna kuukeskmine maksimaalne  ja minimaalne õhutemperatuur °C 
1961-1990. http://www.emhi.ee andmetel.
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Joonis 2.5.21. Tallinna õhutemperatuuri kuu absoluutne maksimum ja miinimum °C 
1961-1990. http://www.emhi.ee andmetel.

Merevee temperatuur on kõrgeim juulis-augustis, 1985-2004 aasta keskmine oli siis 16-
17 kraadi. Detsembrist märtsini jääb merevee temperatuur reeglina alla 3 kraadi.
Põhja-Eesti rannikumere veetemperatuur on kõige muutlikum suviti. Ida- ja lõunakaarte 
tuuled põhjustavad rannikust eemale suunatud triivhoovust. Kompensatsioonina tõuseb 
pinna lähedasse kihti jahedam süvavesi. Näiteks 2006. aasta 8. augustil oli Tallinna lahe 
pinnavee temperatuur ligikaudu 6 kraadi.
Piirkonda  iseloomustab  veetemperatuuri  sesoonne  vertikaalne  kihistumine.  Suvel  on 
tavaliselt lahe vesi stratifitseerunud, talvel seevastu segunenud.

2.5.7. Vee kvaliteet

Eesti  rannikumere  tüpoloogia  kohaselt  kuulub  Muuga  laht  Soome  lahe  lääneosa 
rannikuvee tüübi ehk mesohaliinse sügava rannikuvee piiridesse (Eesti Mereakadeemia, 
2003). Veekvaliteeti iseloomustavateks füüsikalis-keemilisteks kvaliteedielementideks on 
vee läbipaistvus (Secchi sügavus), lämmastiku- ja fosforisisaldus. Nimetatud parameetrite 
abil võib rannikuvee jagada klassidesse järgnevas tabelis toodud kriteeriumite järgi:

Kvaliteedinäitaja ja ühik Väga hea 
veeklass

Hea 
veeklass

Rahuldav 
veeklass

Halb 
veeklass

Väga halb 
veeklass

Lämmastikusisaldus – 
Nüld (μmol N / l)

< 12,5 12,5 - 18 18 - 32,5 32,5-60 > 60

Fosforisisaldus – Püld 

(μmol P / l)
< 0,38 0,38 - 0,7 0,7 - 1,6 1,6 - 5 > 5

Vee läbipaistvus – 
Secchi sügavus (m)

> 6 6 - 4 4 - 2,5 2,5-1,75 < 1,75

32

http://www.emhi.ee/


Aastatel  2001,  2002  ja  2004  aastate  rannikumere  seire  raames  mõõdetud 
lämastikusisalduse väärtused varieerusid väga hea,  hea ja  rahuldava veeklassi  piirides 
ning jäid vahemikku 9-25 μmol N / l.
Ülaltoodud aastatel mõõdetud fosforisisalduse väärtused langesid rahuldavase veeklassi, 
varieerudes vahemikus 0,7-1,4 μmol N / l. 
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2.6.  Merepõhjakooslused  võimalikus  mõjupiirkaonnas  Muuga  lahes  ja  
Aksi saare rannikumeres

2.6.1. Meretaimestik

Sissejuhatus
Põhjataimestiku arengut mõjutab merepõhja iseloom, taimedeni jõudva valguse hulk ja 
spektraalne  koosseis  ning  merevee  soolsus.  Toitainete  kontsentratsioonide  muutused 
mõjutavad erinevaid põhjataimestiku liike erinevalt.  Lühiealised kiirelt  arenevad niitja 
tallusega  liigid  on  enamasti  reostust  ehk  toitainete  kõrgeid  kontsentratsioone  taluvad 
liigid.  Mitmeaastased  aeglase  kasvuga  ja  suurema  biomassiga  liigid  enamasti  suuri 
toitainete  kontsentratsioone  ei  talu. Kuna  taimestik  on  kinnitunud,  iseloomustavad 
muutused  taimestiku  liigilises  koosseisus  ja  koosluste  struktuuris  antud  piirkonna 
keskkonnamuutusi (TÜ Eesti Mereinstituut, 2005).

2.1. Põhjataimestiku seire Muuga lahes, Ihasalu lahes ja Aksi saare rannikumeres 
(TÜ Eesti Mereinstituut, 2005).

Joonis 2.6.1. Põhjataimestiku  seire  transektide  skemaatilised  asukohad  Muuga  ja 
Ihasalu lahes 2005. aastal (TÜ Eesti Mereinstituut, 2005).
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Muuga 1 (E) (Tahkumäe neem, joonis 2.6.1)
Kokku esines vaadeldud transektil  7 vetikaliiki,  millest  valdava enamiku moodustasid 
efemeersed niitjad vetikad.  Madalas vees olevad kivid olid 100% kaetud rohevetikate 
Enteromorpha  sp.  ja  Cladophora glomerata.  2005. aastal  esines piirkonnas suhteliselt 
arvukalt pruunvetikat  Pilayella littoralist. Kolme viimase vaatlusaluse aasta jooksul on 
pidevalt  suurenenud ka pruunvetika  Sphacelaria arctica (räime kudesubstraat)  osakaal 
piirkonnas. Punavetikatest olid esindatud Ceramium tenuicorne ja Polysiphonia fucoides. 
(joonis 2.6.2).
Võrrelduna viimaste aastatega on transektil esinevate liikide arv suurenenud. Uute liikide 
näol  on  tegemist  peamiselt   oportunistlike  üheaastaste  vetikatega.  Esile  võib  tõsta 
pruunvetika  Pilayella  littoralise üllatuslikult  suure  katvuse,  mis  tavaliselt  viitab 
keskkonna suhteliselt suurele häiritusele.. On tõenäoline, et söeterminali ehituse käigus 
muudeti oluliselt substraadi iseloomu ning vähenenud savipõhjade levik ja suurenenud 
vee  läbipaistvus  seletab  niitjate  vetikakoosluste  massesinemist  transektil  (TÜ  Eesti 
Mereinstituut 2005).

Transekt 2 (Muuga W, joonis 2.6.1)
Transektil  esines  kokku 8  erinevat  vetikaliiki.  Neist  6  olid  efemeersed  niitvetikad  ja 
mitmeaastastest  liikidest  levis  transektil  heinmuda  ning  pruunvetikas  põisadru  Fucus 
vesiculosus. Madalas vees domineeris rohevetikas Cladophora glomerata, 1 m sügavusel 
lisandusid  punavetikas  C.  tenuicorne  ning   pruunvetikas  P.  littoralis.  Põisadru  F. 
vesiculosus esines  sügavusel  1-3  m  vähesel  määral  moodustades  üldkatvusest 
maksimaalselt vaid 10%. 
Liikide  arvukus  on  viimaste  aastate  jooksul  püsinud  stabiilsena,  kuid  siiski 
märkimisväärselt madalam kui 1990. aastate lõpus (joonis 2.6.3).
Võrreldes  eelmise  aasta  vaatlustega  on  vähenenud  põisadru  katvus  ning  samuti  on 
muutunud taimede sügavuslevik. Lisaks vohas piirkonnas niitjaid efemeerseid vetikaid 
(C. glomerata,  C. tenuicorne,  P. littoralis)  ning laiaulatuslikult  esines  ka kinnitumata 
vetikaid (TÜ Eesti Mereinstituut 2005). 

Transekt 3 (Ihasalu laht, joonis 2.6.1)
Kuni 2 m sügavuseni domineeris  rohevetikas  C. glomerata,  vähesel  määral  esines ka 
Enteromorpha  sp.  3-4  m  sügavusel  domineerisid  punavetikas  C.  tenuicorne ja 
pruunvetikas  P. littoralis. Sarnaselt Muuga E transektile täheldati ka siin  P. littoralise 
kinnitumist savile. 4 m sügavusel lisandusid lisaks nimetatud vetikatele veel rohevetikas 
Cladophora  rupestris ning  punavetikas  Polysiphonia  fucoides.  Sügavamal  esines 
pruunvetikas  Sphacelaria arctica ning vähesel määral agarikku  Furcellaria lumbricalis  
(mõlemad võivad olla räime kudesubstraadiks). 
Kokku  esines  transektil  8  liiki,  neist  7  efemeersed  niitjad  vetikad  ning  vaid  1 
mitmeaastane  liik  (agarik).  Võrreldes  varasemate  aastatega  on  piirkonnas  veelgi 
vähenenud mitmeaastaste taimede osakaal. Kui 2004 aastal esines piirkonnas põisadru, 
siis  käesoleva  aasta  vaatluste  käigus  põisadru  transektil  ei  tuvastatud.  C.  glomerata 
katvused olid jälle suurenenud jõudes tagasi 2003nda aasta väärtusteni (joonis 2.6.4).
Võrrelduna 2004 aasta vaatlustega on piirkonna seisund halvenenud – suurenenud on C. 
glomerata ohtrus ning kadunud on põisadru F. vesiculosus (TÜ Eesti Mereinstituut 2005). 
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Transekt 4 (Aksi saare rannikumeri, joonis 2.6.1)
Aksi  transektile  on  iseloomulikud  liivased  põhjad.  Madalamatel  merealadel  (0-4  m) 
domineerivad jämeliivased põhjad, sügavamal leidub vaid peenliivaseid põhju.
Vaatamata  kõva  substraadi  puudumisele  võib  pidada  transekti  liigilist  mitmekesisust 
suhteliselt kõrgeks. Kokku esines 2005 aastal 7 põhjataimestiku liiki võrrelduna 6 liigiga 
2004.  aastal.  Sarnaselt  eelmisele  aastale  leidus  kinnitunud  taimestikku  vaid  1-5  m 
sügavusvahemikus,  kus  kogu  transekti  ulatuses  domineeris  merihein  Zostera  marina. 
Merihein  eelistab  eutrofeerumata  hapnikurikast  vett  ning  teda  loetakse  puhta  vee 
indikaatoriks.  Saastunud  piirkondades  antud  liik  hävib.  Z.  marina katvused  olid 
kõrgeimad  3-4  m  sügavusel.  Z.  marina esines  laikudena.  2-4  m sügavusel  leidus  Z. 
marina kõrval kõrgemat taime  P. pectinatus’t ja punavetikat  F. lumbricalis’t.  Vähesel 
määral  esines  meriheina  väljas  ka  kinnitumata  vetikaid,  nende  seas  domineeris 
pruunvetikas P. littoralis. (joonis 2.6.5).
Vähesele  keskkonna  häiritusele  viitab  aga  vetikamati  olemasolu  meriheina  kooslustes 
(TÜ Eesti Mereinstituut, 2005). 
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Joonis 2.6.2. Põhjataimestiku liikide sügavuslevik Muuga lahe transektil 1 2005. a. (TÜ 
Eesti Mereinstituut 2005)
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Joonis 2.6.3. Põhjataimestiku liikide sügavuslevik Muuga lahe transektil 2 2005. a. (TÜ 
Eesti Mereinstituut 2005)
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Taimestiku liigiline koosseis (Ihasalu)

0

50

100

150

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

sügavus, m

ka
tv

us
, %

Furcellaria lumbricalis

Enteromorpha sp.

Cladophora rupestris

Cladophora glomerata

Sphacelaria arctica

Pilayella littoralis

Polysiphonia fucoides

Ceramium tenuicorne

Joonis 2.6.4. Põhjataimestiku liikide sügavuslevik Ihasalu lahe transektil 2005. a. (TÜ 
Eesti Mereinstituut 2005).

Taimestiku liigiline koosseis (Aksi)
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Joonis  2.6.5. Põhjataimestiku  liikide  sügavuslevik  Aksi  transektil  2005.  a.  (TÜ Eesti 
Mereinstituut)

Kokkuvõte

1. Võrreldes 2004. aastaga (Söeterminali  rajamine) oli  2005.a. Muuga ja Ihasalu lahe 
põhjataimestiku  liigiline  mitmekesisus  suurenenud  või  jäänud  samaks.  Samas  oli 
põhjataimestiku transektidel liigiline mitmekesisus siiski märkimisväärselt väiksem 1990. 
aastate  lõpus registreeritust. Muuga 1, Muuga 2 ning Ihasalu lahe transektil oli tunduvalt 
tõusnud  niitjate  efemeersete  vetikate  arvukus.  On  tõenäoline,  et  söeterminali  ehituse 
käigus  muudeti  oluliselt  substraadi  iseloomu  ning  vähenenud  savipõhjade  levik  ja 
suurenenud vee läbipaistvus seletab niitjate vetikakoosluste massesinemist transektil.
2. Erinevalt 2004 aasta vaatlustest ei tuvastatud käesoleva aasta vaatluste käigus põisadru 
esinemist  Muuga  lahe  lääneosa  transektil.  Ihasalu  transektil  oli  vähenenud  põisadru 
üldkatvus ning sügavuslevik. Põisadru kadumise taga on tõenäoliselt 2005. a. jaanuaris 
toimunud erakordselt tugev torm.
3. Aksi saare rannikumere põhjataimestikus domineeris jätkuvalt merihein. Ehkki saarte 
rannikumeres esines ka kinnitumata vetikakooslusi, võib neil aladel inimmõju hinnata 
väheseks. 
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2.6.2. Merepõhjaloomastik

Muuga sadama territooriumi  põhjaloomastiku  koosluste  seisund  on  seotud  piirkonnas 
läbiviidavate  süvendustööde  ajalise  kestuse  ja  mahuga.  Süvendamise  ajal  2004.  aasta 
septembris ja oktoobris puudus põhjaloomastik konteinersadamas kõikjal. Seda põhjustas 
basseini sügavamas süvendamata osas paiknev umbes 20 cm paksune uus tehislik sete. 
2005. aasta kevadel asustas piirkonda vähearvukalt kootvähk Corophium volutator. Suvel 
hakkas  süvendatud  ala  koloniseerima  uus  loomastik.  Sadamakaidel  arenesid  tõruvähi 
Balanus  improvisus kolooniad,  setetesse  ilmus  esimesena  balti  lamekarp  Macoma 
balthica.  2005.  aasta  oktoobris  ei  erinenud konteinersadama basseini  põhjaloomastiku 
liigiline  koosseis  kooslustega  mujal  sadamapiirkonnas.  Põhjaloomastiku  arvukus  oli 
2005.  aasta  sügisel  maksimaalselt  2961  is  m-2,  biomass  134,6  g  m-2  (TÜ  Eesti 
Mereinstituut 2005).
Lisaks  sadamas  toimuvatele  süvendustöödele  võib  põhjaloomastiku  elukeskkonda 
mõjustada sadamas ja sadama reidil laevasõukruvide poolt tekitatud vee liikumine. Selle 
tagajärjel  toimuvad muutused setete  koosseisus.  Sette  kergem fraktsioon võib kerkida 
heljumisse,  millega  suureneb  orgaanilise  materjali  kogus  põhjalähedases  vees. 
Sadamaakvatooriumil  on ülekaalus akumulatsiooniprotsessid ning osa ümberkaudsetest 
piirkondadest  üleskeerutatud  heljumist  võib  settida  ka  Muuga  liitsihi  alal  ja  sellega 
suurendada sealse põhjaloomade toidubaasi. 
Hea,  kuid  varieeruva  toidubaasi  olemasolu  avaldub  Muuga  sadama  akvatooriumi  ja 
lähipiirkonna  põhjaloomastiku  koosluste  struktuuris.  Viljasadama  ja  väikelaevade 
sadamas  esinesid  2005.  aastal  väheharjasussid  Oligochaeta,  harilik  harjasliimukas 
Hediste  diversicolor;  tõruvähk  Balanus  improvisus,  kootvähk  Corophium  volutator; 
vesitigu  Hydrobia  ulvae,  balti  lamekarp  Macoma balthica,  söödav  rannakarp  Mytilus  
edulis,  söödav  südakarp  Cerastoderma  glaucum,  liiva-uurikkarp  Mya  arenaria. 
Loomastiku  koosseisus  esines  harva  ka  putukate  vastseid  sh.  surusääsklasi 
Chironomidae.  Võrreldes  sadama  esise  mereala  loomastikuga  on  sadamas  levinud 
loomastik liigirikkam. (TÜ Eesti Mereinstituut 2005). 
Muuga  sadama  liitsihi  alal  on  põhjaloomastik  suhteliselt  liigivaene.  Ussidest  esineb 
harilik  harjasliimukas  Hediste  diversicolor ja  väheharjasussid  Oligochaeta;  limustest 
vesiteod  Hydrobia  ulvae,  H.  ventrosa,  rändtigu  Potamopyrgus  antipodarum ja  balti 
lamekarp  Macoma balthica;  vähilaadsetest  kootvähk  Corophium volutator.  Lokaalsed 
süvendamistööd ei mõjuta piirkonna põhjaloomastiku liigilist koosseisu. Väheneb vaid 
nektobentilise eluviisiga kootvähkide esinemissagedus (TÜ Eesti Mereinstituut 2005).
Võrreldes  2003.  aastaga  suurenes  2004.  aastal  sadamabasseiniga  piirneval  merealal 
mitmekordselt  põhjaloomastiku arvukus ja  biomass.  Arvukus,  mis  varem oli  400-825 
isendit  m-2,  tõusis  3619-5076 isendile  m-2.  2003.  aastal  oli  loomastiku  biomass  kaide 
merepoolsel küljel 44-49,6 g m-2, 2004. aastal 350,1-360,0 g m-2. Mujal sadama lähistel ei 
ületanud põhjaloomastiku biomass 2004. aastal 10-100 g m-2.  Mitmekordse arvukuse ja 
biomassi tõusu põhjustas balti lamekarbi Macoma balthica massiline areng. 2005. aastal 
hakkas  2004.a.  süvendustööde  ja  söeterminali  ehituse  mõju  piirkonnas  vähenema. 
Põhjaloomastiku üldarvukus ja -biomass olid langenud. Mõõdetud väärtused 658-2397 is 
m-2 ja 53,3-153,1 g m-2 näitavad, et süvenduseelne seisund pole veel taastunud (TÜ Eesti 
Mereinstituut 2005).
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Sadamaakvatooriumist eemal alla 20 m sügavustega aladel on vee liikumine hoovuste ja 
lainetuse  mõjul  tavaliselt  vähetõenäone,  sest  veeosakeste  kiirused  ulatuvad  14  m 
sügavuses  valdavalt  viie  sentimeetrini  sekundis  (2.3).  Samas,  kord  aastas  võivad 
veeosakeste kiirused  põhjalähedases kihis ulatuda ka üle 50 cm/s (2.3) ja sellega kaasneb 
peenemate  setete  väga  intensiivne  resuspenseerimine,  mistõttu  on  põhjasetted  liitsihi 
piirkonnas siiski suhteliselt hästi pestud ja läbisorteeritud. 
Enam  kui  20  m  sügavustel  merealadel  domineerivad  tugevalt  mudastunud  liivased-
savised  põhjad.  Põhjaloomastiku  liigiline  koosseis  on  seal  palju  vaesem  kui 
madalveealadel.  Kõige  tüüpilisemateks  liikideks  on  Macoma  balthica,  harilik 
silinderkärslane  Halicryptus  spinulosus,  tavaline  harjaslabalane  Monoporeia  affinis ja 
merikilk Saduria entomon. Harva esinevad põhjaloomastiku koosseisus Hydrobia ulvae, 
Mytilus edulis, Oligochaeta ja Potamopyrgus antipodarum. Sügavamate merepiirkondade 
ülekaalukaks arvukuse ja biomassi dominantliigiks  on Muuga lahes  Macoma balthica 
(TÜ Eesti Mereinstituut 2005).
Süvendamis- ja kaadamistööde mõju ulatuse hindamisel on traditsiooniliselt Muuga lahe 
elustikku  võrreldud  naabruses  asuva  Ihasalu  lahe  elustikuga.  Väiksemastaapsete 
süvendustööde  korral  Muuga  lahes  ei  ületa  sealsed  muutused  mereelustikus  enamasti 
looduslikku varieeruvust.  Tänu pidevale  inmimmõjule  on Muuga lahe põhjakooslused 
madalamatel merealadel siiski erinevad Ihasalu lahe põhjakooslustest. Erinevused kaovad 
alles 30 m sügavusel. Muuga lahe kooslused varieeruvad tunduvalt enam kui Ihasalu lahe 
kooslused. Suurem varieeruvus viitab koosluste ulatuslikumale ebastabiilsusele, mis on 
sarnaste  foonitingimuste  korral  otseselt  seostatav  perioodiliselt  Muuga  sadamas 
toimuvate süvendus-  ja kaadamistööde ning ka laevaliikluse mõjuga.  Põhjaloomastiku 
koosluste  häiritust  Muuga  sadamat  ümbritseval  merealal  illustreerib  üldbiomassi  ja 
arvukuse suhtarv.  Stabiilseid  kooslusi  iseloomustavad suuremõõtmelised  isendid,  kuid 
madala arvukusega populatsioonid. Häiritud kooslusi iseloomustavad loomade väikesed 
mõõtmed ja suur arvukus. Üldiselt on loomastik enim häiritud just 10–13 m sügavustes 
piirkondades,  s.o.  aladel,  kus  toimub aktiivne  laevaliiklus  ja  viiakse  läbi  regulaarseid 
süvendustöid  (TÜ  Eesti  Mereinstituut  2005).  Nende  alade  hulka  kuulub  ka  liitsihi 
piirkond.
Süvendus-  ja  kaadamistöödega  kaasneb  põhjaloomastiku  toidubaasi  suurenemine 
ümbritsevatel merealadel ja sellega tõusevad ka põhjaloomastiku arvukus ning biomass. 
Väiksemastaapsete süvendustööde korral on praktiliselt kõikide põhjaloomastiku liikide 
arvukus  ja  biomass  Muuga  lahes  tunduvalt  kõrgem kui  Ihasalu  lahes.  Domineerivad 
kõvadele  ja  pehmetele  põhjadele  iseloomulikud  filtreerijad  Mytilus  edulis,  Balanus 
improvisus ja  Mya  arenaria.  Filtreerijate  rohkus  viitab  piirkonna  suuremale 
eutrofeerumisele,  kuna  see  ökoloogiline  rühm  tarbib  toiduks  peamiselt  pelaagilisi 
mikrovetikaid ehk fütoplanktonit.  Ihasalu lahes on arvukam vaid reostust vähem taluv 
Monoporeia affinis. Siiski, häirituse mõõdukusele viitavad Muuga lahes mõnede puhtale 
keskkonnale iseloomulikkude fütofiilsete nektobentiliste loomade nagu  Gammarus spp. 
ja Jaera albifrons esinemine (TÜ Eesti Mereinstituut 2005). 
Suuremastaapsete  süvendustööde  korral,  kuhu  võib  liigitada  ka  liitsihi  süvendamise, 
toimuvad  põhjakooslustes  suured  muutused.  Koosluste  taastumine  on  võimalik,  kuid 
pikaajaline. Pole aga välistatud ka uute koosluste kujunemine. 
Taoliste  süvendustööde  tagajärjel  hävivad  kogu  lahes  taimestikulembesed  kirpvähid 
(Gammarus spp.). Kirpvähkide kadumine näitab, et süvendustööd pidurdavad taimestiku 
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arengut  ja  selle  kaudu  ka  taimede  vahel  levinud  loomastikku.  Põhjaloomastiku 
üldarvukuse  ja  -biomassi  tõus  toimub  peamiselt  kahe  liigi  balti  lamekarbi  (Macoma 
balthica) ja  söödava  rannakarbi  (Mytilus  edulis) massarengu  tagajärjel.  Tõuseb  ka 
tavalise harjasliimuka (Hediste diversicolor), lamekeermese vesiteo (Hydrobia ulvae) ja 
vesikinga (Theodoxus fluviatilis) ning tavalise tõruvähi (Balanus improvisus) arvukus ja 
biomass, kuid nende liikide osatähtsus loomastiku üldarvukuses ja -biomassis on tühine 
Võrreldes madalamate aladega avaldavad 30 m sügavusel suuremastaapsed süvendustööd 
põhjaloomastiku kooslustele väiksemat mõju. Nii arvukuse kui ka biomassi varieeruvus 
on 30 m sügavustsoonis väga väike võrreldes muutlikkusega teistel sügavustel (TÜ Eesti 
Mereinstituut 2005).
2005. aasta seisuga polnud TÜ Eesti Mereinstituudi teostatud seire andmete järgi Muuga 
lahe  põhjaloomastik  taastunud häiritusest,  mis  oli  põhjustatud  söeterminaali  ehitusest. 
Lahe  idaosa  madalikel  oli  koosluste  iseloom  pöördumatult  muutunud  tingituna 
põhjasubstraadi muutustest. Varem kiviseid põhju asustanud mitmekesine herbivooride 
kooslus  oli  asendunud  liivastele  põhjadele  iseloomuliku  liigivaese  nektobentilise 
kooslusega.  Orgaanilise  aine  akumuleerumise  tagajärjel  oli  sügavamates 
merepiirkondades põhjaloomastiku  mitmekesisus  vähenenud ning  Macoma balthica ja 
Mytilus edulis biomass suurenenud (joonis 2.6.6).
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Joonis  2.6.6. Põhjaloomastiku  üldbiomassi  (g  m-2)  sügavuslevik  Muuga  lahe 
statsionaarsetes jaamades  2003–2005. aastal. (TÜ Eesti Mereinstituut 2006)
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2.7. Muuga lahe ja Aksi saare piirkonna kalastik ning kalapüük

2.7.1. Sissejuhatus

Käesoleval juhul on süvendamine Muuga sadama liitsihi akavatooriumis sügavustel üle 
10 m ja kaadamine Aksi saare lähistel sügavustel üle 50 m, mõlemal alal  kalakoelmuid 
pole. 
Võimalikes  mõjupiirkondades  on  kalasaakides  registreeritud  ühtekokku  kaht  liiki 
sõõrsuuseid ja 34 kalaliiki, millest 24 liiki omavad töönduslikku tähtsust. Ülejäänud on 
nn. mittetöönduslikud kalaliigid (tabel 2.7.1.).

Tabel 2.7.1.   Ihasalu ja Muuga lahe kalastiku liigiline koosseis 
Kalaliik Muuga laht Ihasalu laht Aksi rannikumeri
Töönduslikud kalaliigid 
ja jõesilm
Jõesilm x x X
Räim x x X
Kilu x x X
Lõhi x x X
Meriforell x x X
Vikerforell - -
Merisiig x x
Meritint x x X
Haug x x
Angerjas x x X
Särg x x X
Säinas x x
Nurg x x X
Latikas x x
Vimb x x X
Tuulehaug x x X
Luts x x
Tursk x x X
Koha x x
Ahven x x X
Kiisk x x
Kammeljas x x X
Lest x x X
Mittetöönduslikud 
kalaliigid ja ojasilm
Vinträim x X
Viidikas x
Ogalik x x X
Merinõel x x X
Emakala x x X
Väike tobias x x X
Ojasilm x x
Suur tobias x x X
Merihärg x x X
Meripühvel x x X
Merivarblane x x X
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2.7 .2. Merekalade bioloogia lühiülevaade

Kavandatavate  tööde võimalikus mõjupiirkonnas esinevateks peamisteks merekaladeks 
on  räim,  kilu,  lest,  meritint  ja  ogalik.  Tursk  esineb  arvukalt  vaid  oma  varude 
kõrgperioodil.  Vähemarvukalt  on esindatud veel teisedki  Soome lahes elutsevad liigid 
nagu tuulehaug, kammeljas, emakala, merivarblane, meripühvel jt.

Räim, Clupea harengus membras L.
Räim  on  Soome  lahes  Eesti  kaluritele  traditsiooniliselt  tähtsaimaks  püügiobjektiks, 
aastasaagid on olnud kuni 20 000 tonni, 2003.a. aga oli saak alla 10000 tonni.  
Kuigi räim on peamiselt avamerekala, on tema paljunemine ja noorjärkude kasv seotud 
rannavööndiga.  Räimekoelmud  asuvad  pea  kõikjal  Soome  lahe  Eesti  rannikumeres 
sügavustel kuni 15 m.  Koeb peamiselt mais-juunis valdavalt taimsele kudesubstraadile, 
milleks  eelistatult  on  pruun-  ja  punavetikad  (Sphacelaria  arctica,  Pilayella  littoralis,  
Ceramium  tenuicorne,  Furcellaria  lumbricalis jt.).  Nende  levikust  Soome   lahes  on 
ülevaade antud arvukates kirjsanduseallikates näit. (Raid, 1985,1991,1998). Konkreetselt 
Muuga  ja  Ihasalu  lahes  on  räimekoelmuid  uuritud  2003-2006  aastatel  (TÜ  Eesti 
Mereinstituut, 2005). 
Võimaliku mõju piirkonda jäävate räimekoelmute keskmine aastaproduktsioon on Muuga 
lahes 133-156 * 106  üle 10 mm räimelarvi ruutkilomeetri koelmuala kohta, (Raid 1985). 
Arvestades, et larvidest hukkub enne täiskasvanuks saamist kuni 90 %, siis oleks 1 km 2 

panus püütavasse räimevarusse ligilähedaselt 400 tonni (Raid 1985).
Eeltoodust järeldub, et süvendus- ning  kaadamistööde  ja muude sarnaste hüdrotehniliste 
ettevõtmiste mõju räime reproduktsiooonile rannavetes on  tugevalt sesoonse iseloomuga, 
olles maksimaalne aprilli lõpust juuli alguseni. Augustiks-septembriks on räimevastsed 
omandanud  juba piisava aktiivse liikumise võime ning lahkuvad tavaliselt kudealadelt 
mujale toituma. 
Tuulehaug, Belone belone belone L..   
Pelaagiline merekala. Ta ilmub massiliselt meie rannikumerre kudema mais-juunis kui 
merevee  pindmine  kiht  on  soojenenud  100C.  Koelmutena  eelistab  taimestikuga 
merealasid.  Tuulehaug  koeb  ka  hõljuvatele  vetikavaipadele.  Kuigi  Aksi  saare 
rannikumeres viimaseid esineb (2.6.1) ei ole seal tuulehaugi kudemine vähese soolsuse 
tõttu siiski tõenäone. 
Kammeljas,  Psetta maximus L..   Eelistab elupaigana kõrgema soolsusega ja mõõduka 
sügavusega kivi-liivapõhjalisi merealasid. Eesti rannikumeres massiliselt ei esine. Soome 
lahes võib esineda kammelja koelmud. Koeb mais-juunis. Mari inkubeerub 7-9 päeva. 
Toituvad põhjaloomastikust. Üle 21cm kammeljad muutuvad valdavalt röövtoidulisteks 
ning nende ratsiooni põhiosa moodustavad räimed, kilud, luukaritsad, väike tobiad jne. 
Lest, Platichthys flesus Dunker
Ilmselt  on  lesta  kolemuid  ka  Prangli  saarest  ida  pool  sügavustel  üle  60  m,  s.h.  on 
võimalik nende asumine ka Aksi saarest idas asuval pinnasepuiste ala lähistel (Mikelsaar, 
1957,  E.  Ojaveer  jt.,  2003).  Nii  süvikukudulesta  kui  ka  rannikukudulesta  maimud 
toituvad kaldapiirkondades. Lest vanusega 0, 1, ja osalt 2 aastat toitub põhiliselt madalas 
rannikumeres (Mikelsaar, 1984). 
Sügavamates  piirkondades  hõljub  süvikukudulesta  mari  30-60  m  kõrgusel  põhjast 
sõltuvalt  vee  soolsusest.   Päris  süvikute  põhjas  marja  ei  ole  leitud,  seda  arvatavasti 
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ebasobivate  hapnikutingimuste  tõttu.  Vastsed  pikkusega  alates  12  mm  triivivad 
hoovustega  kuni  jõuavad madalasse  vette,  kus  nad lähevad üle  aktiivsele  toitumisele. 
Seega, kaadamiskohal ja selle lähialadel Aksi saare juures, kus sügavused on üle 50 m 
võivad aprillis – juunis lestavastsed siiski esineda.  
Tursk, Gadus morhua L.
Tursa  arvukus  Soome  lahes  on  kõikunud  väga  suures  ulatuses  sõltuvalt  soolsusest. 
Madala  soolsuse  tõttu  on viimasel  kümnendil  tursa  arvukus Soome lahes  olnud väga 
madal ja kalapüügi seisukohast ei oma tursk siin majanduslikku tähtsust. Kuid situatsioon 
võib muutuda. Piisab vaid tugevast soolasema vee sissevoolust Põhjamerest Läänemerre, 
kui 2-3 aastat hiljem võib tursa arvukus Soome lahes järsult tõusta ja ületada tunduvalt 
lesta arvukuse. 1980-ndate aastate alguses püüti Soome lahest turska üle 10 000 tonni 
aastas. Eesti tursasaak Soome lahes on viimastel aastatel ainult 0.05 t piires avameres ja 
0.4 t piires rannikumeres (peamiselt Harjumaa vetes), sedagi kaaspüügina. 

2.7.3. Siirde ja poolsiirdekalade bioloogia lühiülevaade

Meritint.  Osmerus eperlanus eperlanus L. Muuga lahes esineb toituv meritint.  Koeb 
jõgede suudmealadel ja ka madalamates lahesoppides. Toitub ka Soome lahe avaosas.
Lõhi,  Salmo salar  L.      Lõhi on lõheliste sugukonda kuuluv külmaveeline siirdekala. 
Koeb hilissügisel. Muuga lahes võivad suvel ja sügisel esineda eelkõige Pirita ja Jägala 
jõkke kudema siirduvad isendid. Kuigi Jägala jões lõhi taaskudemine pole siiski  veel 
kinnitust  leidnud  tulevad  sinna  tagasi  jõkke  asustatud  ja  meres  suguküpseks  saanud 
isendid.  Lõhi  on  hinnaline  püügikala,  kuid  saagid  sõltuvad  eelkõige  kalakasvatustes 
sisselastud noorlõhede – smoltide, arvust ja  ellujäämisest. Loodusliku lõhe, s.h. ka Eesti 
jõgedest pärit, osatähtsus saakides on väike (ca 5%). Lõhi on EL Loodusdirektiivi lisas II 
loetletud ohustatud liik (Natura 2000 liik). 
Meriforell,  Salmo trutta trutta L.    Meriforell  on samuti  lõheliste  sugukonda kuuluv 
külmaveeline siirdekala. Tõus koelmutele algab soodsatel aastatel juba augustis. Koeb 40-
60C vees jõe  kärestikulises  osas.  Mandri  jõgedes toimub see tavaliselt  oktoobri  lõpus 
septembri alguses, saartel mõnevõrra hiljem. Muuga lahes võivad eelkõige esineda Jägala 
ja Pirita jõkke kudema siirduvad meriforellid.
Merisiig,  Coreogonus lavaretus lavaretus L..   Ka merisiig on lõhilaste hulka kuuluv 
külmaveeline  poolsiirdekala.  Võtavad  ette  vaid  piiratud  ulatusega  turgutus-  ja 
kuderändeid.  Külmaveelise  liigina  reageerib  teravalt  hapnikusisalduse  langusele  vees. 
Kudemiseks  vajab  oligotroofseid,  ilma  taimestikuta  ja  liivase  põhjaga  merealasid. 
Arvatavasti koeb ta Kolga lahes, Kunda lähistel ja ka Narva lahes ning  Kakumäe(Kopli) 
lahes, Muuga lahes pole tema koelmuid leitud. Kudemine toimub valdavalt oktoobris-
novembris taimestikuvabale kruusasele-liivasele põhjale. 
Vimb,  Vimba  vimba L..     Vimb  on  karplaste  sugukonda  kuuluv  bentostoiduline 
poolsiirdekala.  On  suhteliselt  tolerantne  eutrofeerumisele.  Muuga  lahes  turgutuvad 
vimmad  pärinevad  ümbruskonna  kärestikulistes  jõgedes:  Pirita,  Jägala  ja  Pudisoo, 
kudevatest vimbadest. Osaliselt tõusevad koelmutele sügisel, osaliselt aga alles kevadel. 
Kudemine  toimub  keskmisel  kevadel  maikuu  teisel  poolel.  Vimb  on  portsjonkudeja. 
Merre laskuvad noored vimmad kas varakevadel või siis hilissügisel. 
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2.7.4. Mageveekalade bioloogia lühiülevaade

Särg,  Rutilus  rutilus L..   Rannikumere  eutrofeerumise  ja  looduslike  vaenlaste:  koha, 
haug,  ahven,  arvukuse  langus  ülepüügi  mõjul,  on  tõstnud  särje  arvukuse  hästi 
läbisoojenevates ja varjulistes merealades kõrgeks. Kuna vaatlusalused merepiirkonnad 
on põhja-, loode- ja kirdesuunalistele tuultele (valdavalt toovad kaasa vee jahenemise) 
avatud ja vee soolsus on särje soolsustaluvuse piiril, siis on särg Muuga lahes suhteliselt 
vähearvukas. Särg koeb jõgedes maikuus kui veetemperatuur on tõusnud 8º-15ºC. Muuga 
lahes  on  viimastel  aastatel  arvukus  tõusnud.  Muuga  lahe  seirepüükides  on  viimastel 
aastatel hakanud esinema arvukamalt (TÜ Eesti Mereinstituut, 2005).
Koha,  Stizostedion lucioperca L..    Eelistab eluks madalaid ja vähese läbipaistvusega 
veealasid.  Kudemine  algab  120-130C  veetemperatuuri  juures.  Põhja-  ja  Loode-Eesti 
rannikumeres leiab koha väga vähe kudepaiku, mistõttu on Soome lahe lääne- ja keskosas 
merealadel vähearvukas. Siin püütavad kohad liiguvad tavaliselt turgutusrändel räime- ja 
meritindiparvede järel ning võivad nii läbida väga suuri vahemaid. iimasel kahel aastal on 
hakanud esinema üksikud mittesuguküpsed kohad Muuga lahe seirepüükides (TÜ Eesti 
Mereinstituut 2005). 
Ahven,  Perca fluviatilis L.    Koeb Soome lahe keskosa  lõunarannikul  tavaliselt  mai 
teisest poolest kuni juuni keskpaigani 0,5-1,5m sügavuses veekihis (tõenäoselt ka Jägala 
jões ja selle estuaarias), kui vee temperatuur on vahemikus + 8º-15ºC. Kudemine lõpeb + 
18ºC  juures.  Marjalint  kinnitatakse  põhjast  kõrgemal  substraadile.  Areneb  hõljuvas 
olekus, mistõttu ei karda eriliselt setetega kattumist. Ahven eelistab elupaigana tuulte eest 
varjatud ja peitevõimalustega merealasid, mille vähesus Muuga ja Ihasalu lahes on tema 
arvukust  limiteerivaks  teguriks.  Sageli  suundub ahven mageveest  merre  ka talvituma. 
Muuga lahes võib alates 2001.a.-st täheldada mõningast ahvena arvukuse tõusu (TÜ Eesti 
Mereinstituut 2005).

2.7.5. Kalade rännetest ja sigimisest otsesesse mõjupiirkonda jäävatel rannikumere 
aladel   

Räim  tuleb  kevadel  rannikumerre  kudema  mitme  erineva  kudekarjana  ning  viibib 
ühtekokku  koelmutel  pikemat  aega  -  aprilli  lõpust  kuni  juuni  lõpuni,  kui  merevee 
temperatuur on vahemikus + 6º-15ºC . Sõltuvalt tuultest ja pindmise veekihi ebaühtlasest 
soojenemisest  tingituna  võib  räimeparvede  liikumine  olla  erinev.  Pärast  kudemist  ei 
lahku räimekari madalmerest tavaliselt kohe, vaid võib jääda koelmute lähistele toituma. 
Kui veetemperatuur tõuseb üle 160C liiguvad räimeparved tagasi avamerele, kus vesi on 
jahedam. 
Mageveekaladest on Muuga lahe saakides enam ahvenat ja karplasi (särg, nurg, viidikas). 
Kõik  need  liigid  koevad  kevadel,  aprillis  –  juunis  ja  jäävad  lahega  seotuks  kogu 
ontogeneesi  kestel.  Siirdekaladest  on  saakides  enam lõhilasi  (lõhe  ja  meriforell),  kes 
koevad sügisel Tallinna lahte suubuvas Pirita jões ja meriforell ka Ihasalu lahte suubuvas 
Jägala jões. Nende arv saakides ei olnud siiski kuigivõrd kõrge. 
Parima  ülevaate  kalastiku  liigilisest  koosseisust  annavad  spetsiaalsed  seirepüügid 
erisilmasuurusega nakkevõrkudega. Muuga sadama keskkonnamõjus seiret on teostatud 
süstemaatiliselt ja järjepidevalt juba alates 1994 aastast. Seirepüükides esines 1998-2005. 
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a.-tel kokku 21  kalaliiki ja praeguses sadama idaosa akvatooriumis esines 2005.a. veel 
isegi 13 kalaliiki, s.h. ka koha (Joonis 2.7.1.)  (TÜ Eesti Mereinstituut, 2005).

Räim ; 12

Les t; 218

Emakala; 1

Ahven ; 68

Viidikas ; 50 rääbis ; 1
Kilu; 1

Vimb; 5

Nurg; 4

Hõbekoger; 1

Koha; 2

Meritint; 2
Meris iig; 13

Joonis 2.7.1. Seiresaakide liigiline koosseis 2005.a. seires Muuga lahes sadama idamuuli 
ja söekai vahel. (TÜ Eesti Mereinstituut, 2005).

2.7.6. Kalapüük Muuga lahes ja Aksi saare piirkonnas
Muuga lahes, nagu ka naaberlahtedes, on iseloomulik aktiivne kalapüük nn. rannaelanike 
poolt,  eelkõige  nakkevõrkudega,  vähem  mõrdadega  (tabelid  2.7.2.  ja  2.7.3.),  samuti 
toimub siin ka ulatuslik sportlik kalapüük. Kogusaak oli 2004.a. 35.7 tonni, 2003.a. 34.1 
tonni, 2002.a. 31.4 tonni, 2001.a. üle 20 tonni ja 2000.a. – 6.5 tonni. Saakide tõus on 
tingitud  räime mõrrapüügi  intensiivsuse  tõusust.  Veidi  on tõusnud ka lesta  ja  ahvena 
saagid.

Tabel 2.7.2. Kalasaagid kutselisel   mõrrapüügil Muuga lahes (püügiruut 134) 2002 - 
2004            
     2002

Kuu Nõud-
misi

Räim Lest Ahven Angerjas Muud Kokku

saak cpue saak cpue saak cpue saak cpue saak cpue saak cpue
Apr.   1   200 200  15 15.0    1.0 1.0    -   -    -   -    216 216.0
Mai    -     -    -    -   -     -   -    -   -    -   -    -    -

Juuni 75 18560 247,5     1.5   0.2   89.5 1.19    -   -    -   - 18651 248.7
Juuli 61   3306   54,2 163.0   2.7 390.0 6.4 16.0 0,26 10.0 0.16   3885   55,5
Aug. 53   2342   44.2   54,0   1,0 174.1 3,28 82.1 1.55    -   -   2652   50,0 
Sept. 60     839   14,0   63.5   1.1 424.5 7.08 47.2 0.79 19.0 0,32   1393   23,2

Kokku 250 25247 101 297 1.2 1079.1 4.32 145.3 0.58 29.0 0.12 26797.4 107.2
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      2003
  Kuu Nõud-

misi
Räim Lest Ahven Angerjas Muud Kokku

  saak cpue saak cpue saak cpue saak cpue saak cpue saak cpue
Mai - - - - - - - - - - - - -

Juuni 115 21381 185,92 16 0,14 164,5 1,43 1,2 0,01 0,53 0,53 21593 187,77
Juuli 79 3836 48,56 177 2,24 421 5,33 11,5 0,15 8,9 0,11 4454,4 56,38
Aug. 41 1437 35,05 3,2 1,3 109,5 2,67 79,7 1,94 16,1 0,39 1695,5 41,35
Sept. 82 1019 12,43 70,5 0,86 399,5 4,87 70,1 0,85 23,3 0,28 1552,4 18,93

Kokku 317 27673 87,3 266,7 0,84 1095 3,45 162,5 0,51 48,83 0,15 29295 92,41

     2004
  Kuu Nõudmis

i
Räim Lest Ahven Angerjas Muud Kokku

  kg CPUE kg CPUE kg CPUE kg CPUE kg CPUE kg CPUE
4 2 2 1 - - 1 0,5 - - 3,2 1,6 11,3 5,65
5 12 0,5 0,04 - - 3,2 0,27 - - 5 0,42 21,43 1,79
6 121 22004 181,85 331 2,74 159,6 1,32 0,7 0,006 1,8 0,015 22804 188,46
7 84 3242 38,6 181,3 2,16 511 6,08 8,3 6 7,3 0,087 4086,8 48,65
8 44 1506 34,23 108,5 2,47 104,5 2,38 17,9 0,41 4,7 0,11 1825,2 41,48
9 90 1001,5 11,13 102 1,13 383,4 4,26 84,2 0,94 15,5 0,17 1694,2 18,82

Kokku 353 27756 78,62 722,8 2,05 1162,7 3,29 111,1 0,31 37,5 0,11 30227 85,63

Tabel 2.7.3. Kalasaagid kutselisel   võrgupüügil Muuga lahes (püügiruut 134) 1999-2002.a.  
       2002

Kuu Nõud-
misi

lest ahven siig lõhe+
meriforell

Muud Kokku

saak cpue saak cpue saak cpue saak cpue saak cpue saak cpue
Jaan.   48    -   -    -   -   14.0 0.29 9.0 0.19    -   -     23.0 0.48
Veebr    -    -   -    -   -   -   -   -    -    -   -      -   -
Märts 158       7.0 0.04    -   -   29.5 0.19   9.7 0.06 20.0 0.13     66.2 0.42
Apr. 289    -   -    -   -   86.2 0,30   3.0 0,01 12.0 0,04   101.2 0,35
Mai   62    -   -   46.2 0,75     5.0 0,08    -   - 91.1 1.47   142.3 2.30
Juuni 117   141.5 1.21   24.5 0,21   11.0 0,09   -   -   -   -   177.0 1,51
Juuli 222   479,6 2.16   15.2 0,07     3.4 0,02   -   -   0.5   0   498.7 2.25
Aug. 879 2924.1 3,33 101.0 0.11 118.1 0.13 10.8 0.01 57.0 0.06 3206.4 3,65
Sept 385   648.0 1,68 111.1 0,29   59.4 0,15 13.6 0,04 20.3 0,05   852.4 2,21
Kokku 2160 4200.2 1.95 298.0 0.14 326.6 0.15 46.1 0.02 200.9 0.09 5071.8 2.35

      2003
Kuu Nõud-

misi
lest ahven siig lõhe+

meriforell
Muud Kokku

  saak cpue saak cpue saak cpue saak cpue saak cpue saak cpue
Jaan. 28 - - - - - - 12.0 0,43 1,9 0,068 13,9 0,496
Apr. 39 2,7 0,069 5,3 0,14 36,4 0,93 43.1 1,12 1 0,026 88,5 2,27
Mai 86 12,3 0,14 83,2 0,97 8,2 0,085 2 0,023 13,4 0,16 119,1 1,38

Juuni 121 136,5 1,13 46,1 0,38 3,5 0,029 - - 11,4 0,093 208,1 1,72
Juuli 199 396 1,98 53,5 0,27 1,6 0,008 2,5 0,013 1,4 0,006 455 2,29
Aug. 891 2843,3 3,19 108 0,12 96,4 0,12 21,7 0,024 39,2 0,044 3108,6 3,49
Sept 393 622,6 1,58 122,5 0,31 48,9 0,12 30,1 0,077 12,5 0,032 836,6 2,13

Kokku 1757 4013 2,28 418,6 0,24 195 0,11 56,3 0,03 80,8 0,05 4830 2,75

    2004
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Kuu Nõudmis
i

lest ahven siig lõhe+
meriforell

Muud Kokku

  kg CPUE kg CPUE kg CPUE kg CPUE kg CPUE kg CPUE
1 12 0,1 0,008 - -   3,6 0,3 - - 4,008 0,33
2 3 - - - - 0,5 0,17 1 0,33 - - 2 0,67
3 14 0,5 0,036 1,2 0,086 1,2 0,09  - - - 3,112 0.22
4 22 1,2 0,055 1,9 0,086 33,4 1,52 6,4 0,29 - - 44,851 2,04
5 79 8,4 0,11 83,5 1,06 3,8 0,048 12,2 0,15 8,3 0,11 117,68 1,49
6 154 104,9 0,68 44 0,29 4,4 0,029 - - 10 0,065 164,36 1,06
7 223 412 1,85 67,1 0,3 - - - - - - 481,25 2,16
8 912 3013,5 3,3 100,7 0,11 100,1 0,11 18,1 0,02 14,5 0,016 3250,5 3,56
9 367 927,4 2,53 139,5 0,38 46,7 0,13 41,2 0,11 21,4 0,058 1179,4 3,21

Kokku 1786 4468 2,5 437,9 0,245 190,1 0,106 82,5 0,046 54,2 0,03 5235,6 2,93

2.7.7. Kokkuvõtteks

1.  Liigiline  mitmekesisus  NW  seirealal on  olnud  aasta-aastalt  (alates  1994.a-st) 
suhteliselt stabiilne. 2004.a. oli saakides esinenud kalaliikide arv rekordiline. Saakidesse 
on aastatel 2003 - 2005 ilmunud arvukalt külmaveelisi merelisi kalaliike – merihärga ja 
merivarblast ja seega: Tammneeme piirkonnas  ei ole merevee kvaliteet halb.
2. Liigiline mitmekesisus sadamast SE pool, idamuuli ja Tahkumäe neeme vahelisel alal 
oli  aastatel  1999-2003  samuti  suhteliselt  ühesugune,  vaid  karplaste  (särg,  viidikas) 
osatähtsus  suurenes  veidi  (Joonis  6.14).  Kui  2004.a.  muutus  siin  pilt  kardinaalselt  – 
saagis esinenud liikide arv vähenes 10-ni ja karplaste osatähtsus kahanes miinimumini, 
siis  tänavu  esines  jälle  seiresaakides  14  kalaliiki,  kuid  tõenäoselt  olid  need  kalad 
valdavalt tulnud toituma vaadeldaval alal tekkinud rikkaliku põhjaloomastikuga. Näiteks 
puudusi  saakidest  täielikult  särg  –  taimtoiduline  kalaliik  (Joonis  6.14.,  Tabel  6.4.). 
Suuremahuliste hüdrotehniliste tööde tagajärjel on antud mereala ilmselt kaotanud 
oma  loodusliku  keskkonnaseisundi  (puudub  meretaimestik)   ja  on  muutunud 
merealaks,  kus  lokaalsed  kalakooslused  on  säilinud  minimaalsel  määral  (või 
kadumas) ja antud merealal  leiduvad kalad on peamiselt  sinna ajutiselt  toituma 
tulnud isendid.  
3. Seirevõrkude saagikus 2005.a. sadmast idas (sadama ja söeterminali vahel) tõusis tänu 
lesta  ja  merisiia  rohkema esinemisega.  Võib väita,  et  sadama mõju on selgelt  näha 
ainult  seirejaama  puhul,  mis  asub  rajatava  söeterminali  ja  sadama  praeguse 
idamuuli vahelisel merealal, kus kalade liigiline koosseis on muutunud.
4  Kalade reproduktsioonialana on Muuga laht sadama ja Tahkumäe neeme vahel oma 
tähtsuse tõenäoselt pikaks ajaks (jäädavalt?) kaotanud. Merepõhjataimestik on siin ilmselt 
hävinud. Ihasalu lahe siseosas. Kaberneeme lahes ja Kolga lahes ei ole Muuga sadama 
mõju kalade reproduktsioonile ilmselt kuigivõrd oluline. 
5. Kuigi liitsihi piirkonnas pole kalastiku seiret teostatud võib väita, et antud mereala ei 
om tähtsust  kalade koelmualana (puudub meretaimestik,  2.6.1) ja  ka toitumisalana on 
sellel vähene tähtsus, sest põhjaloomastik on seal vaene (2.6.2).
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Mereelustik ja kalastik. Vastutav täitja R. Aps. Tallinn. Käsikiri TÜ Eesti Mereinstituudi 
raamatukogus.

2.8. Linnustik ja mereimetajad võimalikus mõjupiirkonnas

Liitsihi piirkonna süvendataval alal lindude pesitsemine aset ei leia. Ka lindude toitumine 
antud piirkonnas on väheaktiivne ja piirdub tõenäoselt kajakate ja kormoranidega, kes 
toituvad  seal  veepinna  ülemistes  kihtides  liikuvatest  kaladest.  Süvendamisel  tekkiva 
heljumi levikualal liitsihist kuni Langekari neemeni (4.3) võivad on tegemist suhteliselt 
taimestikurikaste kooslustega, kus esineb nii laugemaid randu kui ka roostikku, mistõttu 
on  seal  head  pesitsus-  ja  toitumisvõimalused  lindudele.  Rannikulinnud  tegutsevad 
enamuse ajast mererannikulähedases vööndis, kus veesügavus on suhteliselt madal (max. 
1-1,5m) ning kus nad saavad toituda peamiselt veetaimede juurtest, veeselgrootutest ja 
kaladest.  Pesitsusajal  on  piirkonnas  kohatud  sinikael-parte,  luitsnokk-parte,  sooparte, 
ristparte, hallhaigruid, lauke, randtiire ja väiketiire (M. Uustal, 2006). 
Liitsihist  ida  pool  ja  Aksi  saare  kaadamiskoha  mõjupiirkonnas   ei  ole  lindude 
pesitsemiseks sobivaid kohti.
Võimalikul kaadamisalal Aksi saarest idas on olukord lindudega analoogne. 
Ka hülged on mõlemas eelmainitud piirkonnas vaid toitumisrännetel.

3.  Kavandatavate  tööde  üldiseloomustus  ja  kasutatav 
tehnoloogia. Võimalikud alternatiivlahendused (s.h kasutatava 
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tehnoloogia  osas,  süvendamisel  ja  ammutatava  pinnase 
käitlemisel, jne.), 0-alternatiiv.

3.1. Kavandavate tööde kirjeldus

Muuga sadama liitsiht  suunaga  217,80 –  37,8  0  on mõeldud  eelkõige  Muuga  sadama 
Läänebasseini  laevade sisenemiseks ja sealt  väljumiseks.  Praegu on kohati  liitsihi  alal 
sügavused vaid 10-12 meetrit, mis ei võimalda seal Läänebasseini kaide 1 – 6a juurde 
sõitvatele  laevadele  küllaldast  mereohutust  ja  ka  piirab  suurema  süvisega  laevade 
liikumist üldse. Vaja oleks garanteeritud sügavust – 15 m. Käesoleva KMH objektiks 
oleva tegevuse käigus kavatsebki Arendaja teatud liitsihi ala süvendada kuni sügavuseni 
-15 m. Süvendatava ala skemaatiline asukoht on antud joonisel 3.1. 

 

Joonis 3.1. Muuga sadama liitsihi ala süvendamise skeem, ruuduline ala.

Süvendusmaht  on  kuni  175 000  m3.  Arendaja  kavatseb  süvendamiseks  kasutada 
pumpsüvendajat  ja  kaadata  ammutatav  materjal  Aksi  saarest  idas  olevale  pinnase 
uputamise alale. Konkreetne pumpsüvendaja tüüp selgub riigihanke käigus. Joonisel 3.2. 
on toodud mõned enimkasutatavad süvendajate tüübid. 
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    Joonis 3.2. Mõned süvendajate  tüübid  ( www.dredgers.nl)

3.2. Võimalikud alternatiivlahendused

Käesoleval juhul tuleb reaalsete alternatiivlahendustena 0-Alternatiivile lisaks vaadelada 
eelkõige  süvendustöödeks  kasutatavat  süvendaja  tüüpe  (tehnoloogilised  alternatiivid). 
Võimalik  on  kasutada  nii  kopp-  kui  ka  pinnasepumpsüvendajat.  Samas, 
keskkonnakaitseliselt  pole  käesoleval  juhul  süvendaja  tüüp  praktiliselt  oluline,  sest 
heljumi  kandumine  (4.2)  vahetult  kalakoelmuteni  ja  ka  meretaimestikukooslusteni 
madalmeres  ei  ole  eriti  tõenäone  sõltumata  sellest,  kas  kasutatakse  kopp-  või 
pumpsüvendajat. Arendaja eelistuseks on pumpsüvendaja kasutamine, mis ühtlasi oleks 
kasutatav ka Ihasalu liivamaardlast liiva kaevandamisel, kus koppsüvendajat kasutada ei 
ole otstarbekas (TÜ Eesti Mereinstituut, 2006). Kuid ei saa välistada siiski täielikult ka 
koppsüvendajat.  
Ammutatava  pinnase  käitlemisel  on  võimalikud  kolm  eri  lahendusvarianti.  Esimene- 
pinnas uputatakse merre, teine – pinnas ladustatakse maismaale ja kolmas – pinnas läheb 
täitematerjaliks  Muuga  sadama  idaosa  väljaehitamisel  ja/või  lainemurdjate  rajamisel. 
Reaalselt tulevad siiski kõne alla ainult kaks esimest, sest lainemurdjate ehitamine ei ole 
süvenduse  ajaks  suure  tõenäosusega  veel  alanud  ja  ka  nende  puhul  on  võimalik 
konstruktsiooniline lahendus, kus vajadus täitematerjali järele puudub. 
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Ekspertgrupp,  lähtudes  ülaltoodust,  leidis,  et  edaspidist  käsitlemist  käeoleva  KMH 
koostamisel vajavad alljärgnevad reaalselt võimalikud alternatiivlahendused:

0-Alternatiiv.
Süvendamist ei teostatata ja liitsihi ala sügavused jäävad preagusteks.

I-Alternatiiv
Süvendamst teostatakse Arendaja kavatsuste  kohaselt.  See tähendab,  ammutatav 
pinnas kaadatakse Aksi saare lähistel olevale kinnitatud pinnase uputusalale.

II-Alternatiiv
Süvendamist  teostatakse  Arendaja  kavatsuse  kohaselt,  ammutatavat  pinnast  ei 
kaadata  merre  vaid  kasutatakse  täitematerjalina  Muuga  sadama  laiendamise 
käigus selle vvahepealse ladustamisega maismaal.

Süvendamisel  kasutatava  süvendaja  tüüp  ja  tehnoloogia  pole  antud  juhul 
keskkonnakaitseliselt  oluline ja võib kasutada nii  kopp- kui  ka pumpsüvendajat. 
Keskkonnamõjud sellest tegelikult ei sõltu. 

Kasutatud kirjandus

TÜ  Eesti  Mereinstituut.  2006.  Ihasalu  1  liiamaardlase  liiva  kaevandamise 
keskkonnamõjude hindamine. Aruanne TÜ Eesti Mereinstituudi raamatukogus.

4.  Kavandatava  tegevuse  ja  selle  võimalike 
alternatiivlahendustega  kaasnev  oodatav  keskkonnamõju 
(töödeaegne ja töödejärgne), s.h. riskimõjud. 

4.1. Mõju merepõhjasetete struktuurile ja litodünaamikale 

Muuga sadama piirkonnas on põhjaseteteks mitmesuguse terajämedusega liiv (0,063 kuni 
2  mm)  ja  kohati  aleuriit  (0,002  kuni  0,063  mm).  Valdavaks  on  peeneteraline  liiv 
(terajämedusega 0,063 kuni 0,200 mm). Liivas esineb peliidi ja aleuriidi osakesi.  Siin 
leviv  põhjasetete  paksus  on  väike  ning  tõenäoliselt  ajas  ja  ruumis  väga  muutlik. 
Põhjasetete lamamiks on värvilised mere- ja jääjärve setted.
Arvutustest  (Kask, jt.  2004a ja 2004b) nähtub, et  keskmiselt  kord aastas esineb 17 m 
sügavusel Muuga lahe keskosas lainetuse poolt tekitatud veeosakeste kiirusi 41–45 cm/s 
ning sügavusel 14 m 52–58 cm/s. Saadud tulemused langevad põhiosas kokku Muuga 
lahe  2003.a.  merekeskkonnaseire  aruandes  esitatud  väärtustega.  Veeosakeste  kiirused 
ulatuvad 14 m sügavuses valdavalt viie sentimeetrini sekundis (Saat, 2003). Looduslikes 

51



tingimustes  settinud  materjali  puhul  on  sellised  kiirused  mitteuhtuvaiks  peene  kruusa 
ning sellest jämedama materjali  jaoks (terasuurusega üle 2 mm). Keskmiselt  üks kord 
kolme aasta vältel ulatuvad arvutuslikud põhjalähedased kiirused vastavalt 55–60 cm/s ja 
67–75  cm/s.  Sellised  kiirused  on  mitteuhtuvad  keskmiseteralise  kruusa  ning 
jämedateralisema materjali jaoks (terasuurusega üle 3 mm). Kogu arvutustes hõlmatud 
ajavahemiku (1981-2002) kestel oli maksimaalne põhjalähedane kiirus 14 m sügavusel 
130 cm/s ning 17 m sügavusel 150 cm/s.
Süvendataval  alal  esinevad  setted  on  suhteliselt  peeneteralised,  mistõttu  analüüsi 
tulemusel esitatud lainetuse ja hoovuste poolt tekitatud veesamba põhjalähedases kihis 
esinev kiirus paneb setteosakesed liikuma suhteliselt sagedasti. Samal ajal ei kanta setteid 
sellelt  alalt  ära  vaid  paigutatakse  ümber.  Seda  näitab  põhjasetete  pidev  esinemine 
süvendataval alal ning lamamiks olevate värviliste savikate setete avamuse puudumine.
Seega, süvendamine liitsihi alal ei tekita märkimisväärseid jääkmuutusi Muuga lahe 
põhjasetete dünaamikas nii vahetult süvendataval alal, kui ka kaugemal. Protsess 
praktiliselt ei sõltu sellest, millist süvendustehnikat kasutatakse. 

0-Alternatiiv.
Mingeid mõjusid merepõhjasetete liikumisele ja struktuurile ei avaldata.

Alternatiivid I ja II
Süvendamisel võetakse merepõhjast ära pealmine setete kiht, mis koosneb peamiselt 
peeneteralisest  liivast  (0.063 – 0.2 mm) aleuriidi  osakestega.  Ammutatud pinnase 
asemele  settib  looduslike  protsesside  tagajärjel  ajapikku  uus  setete  (peamiselt) 
uhteliiva  kiht.  Korduvsüvenduste  vajadus ei  ole  tõenäoselt  kuigi  suur,  kuid kuni 
lainemurdjate ehitamiseni on vajadus selle järgi siiski olemas. 
Protsess ei sõltu sellest, kumb alternatiivlahendustest leiab rakendamist. 
Mõju rannaprotsessidele oodata ei ole.

Kasutatud kirjandus

Kask,  J.,  Kask,  A.,  Soomere,  T.,  Raudsepp,  U.  2004a.  Muuga  sadama söeterminaali 
infrastruktuuri  rajamisel  süvendatava  pinnase  kasutamine  planeeritavate  lainemurdjate 
all. Eelprojekt. TTÜ Meresüsteemide Instituut.
Kask,  J.,  Kask,  A.,  Soomere,  T.,  Sedman,  P.  2004b.  Muuga  sadama  söeterminaali 
infrastruktuuri  rajamisel  süvendatava  pinnase  kaadamine  planeeritavate  lainemurdjate 
aluseks. Projekt. Tallinn.
Saat, T. (direktor) (2003) Muuga sadama merekeskkonnamõju seire 2003. Kokkuvõte. 
Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut, Tallinn 2003, 12 lk. Zakharov, V., M. Zaslavskii, M., 
Gidravlitšeškie  rastšetõ  vodosbrosnõh gidrotehnitšeskih  sooruženii.  1988 Spravotšnoje 
posobije, Energoatonizdat, 625 lk.
Soulsby,  R. Dynamics  of  marine sands.  A manual  for  practical  applications.  Thomas 
Telford Publications, London, 1997. 249 pp.

4.2. Heljumi levik
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Varasemad  uuringud  on  näidanud,  et  kõige  rohkem  mõjutab  Muuga  lahe  hoovusi 
lokaalne tuul (Raudsepp et al., 1995). Lõuna-, edela-, lääne- ja loodetuuled põhjustavad 
peamiselt  idasuunalist  voolamist;  põhja-,  kirde-,  ida-  ja  kagutuuled  läänesuunalist 
voolamist.
Kuna üldjoontes on teada, milline on hoovuste tsirkulatsioon erinevate tuule suundade 
korral, siis on võimalik tuulte korduvuse järgi ligikaudselt hinnata heljumi leviku suunda 
ja ulatust. Detsembrist veebruarini on Kalbadagrundi andmetel (Liblik, Lips ja Keevallik; 
2004)  ida-  ja  läänesuunalist  hoovust  põhjustavate  tuulte  suhe  62%  -  37%  (1% 
tuulevaikus),  suvel  61  % -  36  % (3  % tuulevaikus)   ja  sügisel  61  % -  38  % (1  % 
tuulevaikus). Kevadel ei ole tuulte jaotumine nii selgepiiriline, vastav suhe on siis 54 % - 
44 % (2 % tuulevaikus). 
Oluline  on  märkida,  et  tuule  tugevuse  sesoonsuse  tõttu  võib  heljumi  leviku  ulatus 
aastaajati olla erinev. Talvel ja sügisel on tormituulte  esinemissagedus vastavalt 6,2 % ja 
4,5 %. Kevadel ja suvel on sama näitaja 0,6 % ja kevadel 1,6 %. 
Muuga  sadama  Merekeskkonnamõju  seire  (TÜ  Eesti  Mereinstituut,  2003)  käigus 
mõõdetud heljumi kontsentratsioonid süvenduspaiga (Söeterminali süvendamine) vahetus 
läheduses  jäid  vahemikku  20-70  g/m³.  Miili  kaugusel  süvendusallikast  jäi  heljumi 
sisaldus 10 või enam korda väiksemaks. Edasi vähenes heljumi kontsentratsioon veelgi 
kiiremini. Oluline on märkida, et tookord oli peamiseks süvendatavaks materjaliks savi. 
Antud süvenduse puhul on valdavaks materjaliks peeneteraline liiv, mille settimiskiirus 
on suurem.
Lääne-loodesuunalisel voolamisel saab heljumist mõjutatud Viimsi poolsaare idarannik. 
Kuna  nimetatud  suunaga  voolamist  põhjustavate  tugevate  tuulte  esinemissagedus  on 
madal, siis on heljumi kandumine Muuga lahest välja piki Viimsi poolsaare rannikut väga 
ebatõenäoline. Ilmselt ei kandu heljum kaugemale Langekari neemest. 
Viimsi poolsaare ranniku suunas võib heljum levida kuni 4 km kaugusele, tõenäoliselt 
siiski 2 km (Eesti Geoloogiakeskus, 2002). 
Arvestatava hulga heljumi jõudmine Viimsi poolsaare idarannikule on võimalik üksnes 
tugevate ida- ja kirdetuultega, mille puhul aga süvendamist reeglina ei teostata.
Idasuunaline  heljumi  kandumine  võib  tugevate  tuulte  suuremast  korduvusest  olla 
tunduvalt  pikemale  distantsile.  Suurem osa  heljumist  settib  läänesuunalise  voolamise 
korral tõenäoliselt siiski Muuga sadama territooriumil. 
Kaadamispaigas on korduvalt Muuga sadamast süvendatud pinnast kaadatud ja seni ei ole 
heljumi  levik  laiaulatuslik  olnud.  Kaadamispaigas  on  sügavused  suured  ja  seetõttu 
heljumi resuspensiooni seal ei esine.
Heljumi leviku töödejärgset seiret ei ole vajalik teostada, sest Muuga lahes on seiret 
ka varem korduvalt  tehtud ja on juba olemas ettekujutus,  kuidas ja kas heljum 
Muuga lahe keskkonnaseisundit mõjutab. 
Soovitav on siiski süvendustööd peatada üle 15 m/s ida- ja kirdetuultega juhul kui 
süvendustöid  tehakse  kalade  kudemisajal,  et  vältida  heljumi  settimist 
kalakoelmutele Muuga sadamast läänes.

Kasutatud kirjandus
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Eesti  Geoloogiakeskus,  2002.  Muuga  sadama  süvendustööde  keskkonnamõjude 
hindamine.
TÜ Eesti Mereinstituut, 2003. Muuga sadama merekeskkonnamõju seire 2003.

4.3. Mõju merepõhjakooslustele.

4.3.1. Sissejuhatus
Süvendamise käigus tõuseb Muuga sadama lähistel orgaanilise aine sisaldus merevees. 
Hiljem  settib  lisandunud  orgaaniline  aine  lahe  sügavamatesse  osadesse  ning  seal 
suureneb pudemetoiduliste loomade biomass, tingituna toidubaasi paranemisest. Mõjud 
on tuvastatavad eelkõige Muuga lahe lääne- ja keskosas.  Seejuures tuleb arvestada, et 
samaaegselt planeeritavad sadama idaosa laiendustööd kaasnevad samuti suuremahuliste 
süvendus- ja täitetöödega, mille mõlema mõjud kumuleeruvad just alal Muuga sadama 
läänemuuli ja söeterminali vahel (ILAG-HPC-ESP-TALLMAC. 2006). 
Mõjustatud sügavusvahemik jääb 10–30 m vahele.  Mõju ajaline  kestus on oodatavalt 
täheldatav 3–5 aasta jooksul..
Teise kumulatiivse mõjude allikana põhjakooslustele võib saada lainemurdjate ehitus, kui 
see algab lähema 5 aasta jooksul. Sellega seoses võib arvata, et Muuga lahe lääneosas 
hakkavad  selgemalt  esile  tõusma  merevee  eutrofeerumisnähud,  mille  tulemusena 
põhjaloomastiku  liigiline  mitmekesisus  väheneb  ning  domineerima  asuvad 
oportunistlikud liigid. Niitjate vetikate vohamise tagajärjel suureneb herbivooride Idotea 
baltica,  Idotea chelipes ja  Hydrobia spp.  asutustihedus ning setetes  tõuseb detrivoori 
Macoma balthica arvukus.  Muuga  lahe idaosas  väheneb vee  läbipaistvus  ning sellest 
tulenevalt ka taimestiku ja sellega seotud põhjaloomastiku biomass. Kirjeldatud mõjud 
võivad olla ajaliselt püsivad (Murumets jt., 1997, TÜ Eesti Mereinstituut, 2002).  

4.3.2. Kavandatud tegevuse võimalikud mõjud põhjataimestikule

Üldjuhul  tekitavad  süvendus-  ja  kaadamistööd  mõju  merepõhjataimestikule,  kuna 
tegemist  on  valdavalt  paiksete  organismidega,  kel  ei  ole  võimalik  ebasoodsate 
keskkonnategurite eest  varjuda.  Tööde tagajärjel  muutuvad keskkonnatingimused, eriti 
puudutab see veealust valgusreziimi ja toitainete ringkäiku.. Mõju suurus ja ulatus sõltub 
tööde  mahust,  tööde  tehnoloogiast,  süvendatava  pinnase  saastatuse  astmest  ning 
piirkonnas valitsevatest keskkonnatingimustest.

Alternatiivid I ja II
Süvendataval  alal  Muuga  sadama  akvatooriumis  käesoleval  juhul  põhjataimestik 
praktiliselt puudub (ptk. 2.6.). Süvendustöödega tekkiva heljumi levik süvendustöödest 
meretaimestikuga kaetud merealadeni  Muuga lahes on vähetõenäone (vt.  2.4. ja 4.2.). 
Kaadamiskohal Aksi saarest idas sügavustel üle 50 m meretaimestik puudub.

Alternatiiv – 0
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Mingit  täiendavat  mõju  meretaimestikule  ei  teki,  kuid  tingituna  muudest 
süvendustest  Muuga  sadamas  (idaosas)  ja  ka  uute  kaide  rajamisest  halvenevad 
keskkonnatingimused meretaimestiku jaoks lähiaastatel igal juhul.

4.3.3. Mõju merepõhjaloomastikule

Kaadamispiirkonnas Aksi saare juures on põhjaloomastiku koosseis väga vaene või ta 
puudub  täiesti  hapnikudefitsiidi  tõttu  põhjalähedases  vees.  Seetõttu  on 
kaadamiskahjustused põhjaloomastikule väga väikesed.

• Süvendataval alal põhjaloomastik ajutiselt hävib (loomastik tõstetakse setetega välja). 
Põhjafauna taastumine võtab aega 2-3 aastat (TÜ Eesti Mereinstituut, 2003).

• Töödega paisatakse vette teatud kogus põhjasetteid, mis levivad hoovustega laiemale 
merealale,  sõltuvalt  heljumi fraktsioonist.  Kuna Muuga sadama süvendamine võib 
kesta ligi kuu aega, on tekkinud heljumi mõju loomastikule märgatav. See mõju ei ole 
aga  oodatvalt  negatiivne  vaid  võib  olla  mereloomastiku  kasvu  stimuleeriv,  kuna 
heljum  on  toiduks  põhjaloomastikule.  Seoses  toitumistingimuste  paranemisega 
kaasnevad  muutused  põhjafauna  arvukuses  ja  biomassis.  Tavaliselt  hakkab 
põhjaloomastiku  koosseisus  ülivõimsalt  domineerima  1-3  liiki.   Süvendus-  ja 
kaadamistööde  naabruses  võib  toimuda  hüppeline  põhjaloomastiku  üldarvukuse  ja 
-biomassi tõus tänu ümarakeermese vesiteo Hydrobia ulvae, balti lamekarbi Macoma 
balthica,  söödava  rannakarbi  Mytilus  edulis ja  söödava  südakarbi  Cerastoderma 
glaucum massarengule. Mõju kestab 1-2 aastat (TÜ Eesti Mereinstituut 2003).

• Ülalkirjeldatud  muutused  koosluste  struktuuris  süvendustööde  ja  kaadamistööde 
naabruses  asuval  merealal  (sügavusvahemikus  20  –  40  m)  võivad  põhjustada 
bioloogilise tasakaalu kadumise põhjafauna struktuuris. Mõju võib kesta 1-3 aastat 
kuid üldjuhul ei ole kuigivõrd oluline.

4.3.4. Kokkuvõtteks:

Alternatiiv – 0
Mingeid  täiendavaid  mõjusid  merepõhjaloomastiku  kooslustele  ei  tekitata. 
Tingituna  aga muudest  kavandatavatest  laiaulatuslikest  hüdrotehnilistest  töödest 
Muuga sadamas (idaosas)  muutuvad põhjaloomastiku elutingimused Muuga lahe 
lääneosas lähiaastatel märgatavalt. 
 
Alternatiivid I ja II
Muuga sadama liitsihi akvatooriumis 2006.a. kavandatava süvendusega ei kaasne 
olulisi  mõjusid  Muuga  lahe  põhjaloomastikule.  Lühiajalised  mõjud  (mõlemad, 
positiivsed ja negatiivsed) on vältimatud, kuid need valdavalt kaoksid 1 – 3 aasta 
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jooksul,  kui  ei  tekiks  Muuga  sadama  idaosa  laiendamisega  seonduvaid 
kumulatiivseid (ja tunduvalt suuremaid) mõjusid. Viimast  reaalsust arvestades ei 
kujuta käesoleva KMH objektiks olev süvendamine (mahus kuni 175 000 m3) endast 
olulist täiendavat ohtu põhjaloomastiku kooslustele Muuga lahes.
Sama  järeldus  kehtib  ka  Alternatiivi  I  puhul  kavandatud  ammutatud  pinnase 
kaadamise kohta Aksi saarest idas olevale pinnase uputusalale.

Kasutatud kirjandus

ILAG-HPC-ESP-TALLMAC. 2006. Technical Assistance for Extension of Muuga Port 
on the Trans-European Network, Eastern Extension of Muuga Harbour, Environmental 
Impact Assessment, October 2005
Kotta, I; Kotta, J. 1997. Changes in zoobenthic communities in Estonian waters between 
the 1970´s and 1990´s. An example from the southern coast of Saaremaa and Muuga Bay. 
In:  Ed.  E.  Ojaveer,  Proceedings  of  the  14th Baltic  Marine  Biologists  Symposium, 
Estonian Academy Publishers, Pärnu, Estonia, 70-79. 
Kotta,  I.  1986. Muuga lahe põhjaloomastikust.  Rmt.:  Inimmõju Tallinna keskkonnale. 
Teaduslik-rakendusliku konverentsi ettekannete kokkuvõtted. Tallinn, 87-88.
Murumets, K., Martin, G., Kukk, H. 1997. Influence of harbour construction on littoral 
benthic communities (Kunda Bay, Gulf of Finland). – Proceedings of the Final Seminar 
of the Gulf of Finland Year 1966. Suomen ympäristökeskuksen moniste 105: p. 231-234.
Trei, T. 1991. Taimed Läänemere põhjal. Tallinn, Valgus.
TÜ Eesti Mereinstituut. Muuga sadama ehitusaegne merekeskkonna seire 2002.a. Eesti 
Mereinstituut,  leping  21/02.  Tallinn,  2003.  160  lk.  Käsikiri  TÜ Eesti  Mereinstituudi 
raamatukogus.

4.4. Mõju kalakoosluste struktuurile,  kalavarudele,  kalakoelmutele ning  
kalapüügile. 

Muuga  sadama  keskkonnamõju  seiret,  s.h.  kalakoosluste  seiret,  on  teostatud 
süstemaatiliselt ja järjepidevalt juba alates 1994. aastast. Seirepüükides sadama vahetus 
läheduses  (praeguse  idamuuli  ja  söeterminali  vahel)  esines  ajavahemikus  1998–2005 
kokku  20  liiki  (TÜ  Eesti  Mereinstituut,  2005).  Sadama  tegevusest  olulist  mõju  on 
täheldatud alles viimastel aastatel, eriti  peale söeterminali  ehituse algust (A. Järvik jt., 
2006).  Tõenäoselt  on  Muuga  lahe  kalastikukooslustes  toimunud  muudatused  tingitud 
olulistest  positiivsetest  muudatustest  lahe  ökosüsteemis  1990-ndatel  aastatel  peale 
Maardu keemiakombinaadi sulgemist (sealt tuleva reostuse lõppemist) ühelt poolt ja üha 
intensiivistuva  laevaliikluse  ning  muude  Muuga  sadamaga  seonduvate  negatiivsete 
mõjude  (s.h.  reostuse)  koostööna.  Täiendavat  mõju  on  avaldanud  ka  suhteliselt 
intensiivne rannapüük möödunud kümnendi esimesel poolel.  
Peamine  sadama  tegevuse  mõju  on  Muuga  lahes  avaldunud  negatiivset  mõju  just 
põhjataimestiku  kooslustele,  s.h.  kaladele  kudesubstraadiks  olevatele  pruun-  ja 
punavetikatele.  Sadamaga  piirneval  merealal  on  avaldunud  sobiva  kudesubstraadi 
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(meretaimestiku)  vaesustumise  tendents  ning  söeterminali  ja  sadama  läänebasseini 
vahelisel  merealala  (tulevases  idabasseinis)  alates  2004-st  aastast  meretaimestik 
praktiliselt puudub. 
Kuna käesoleva süvendusega kaasneva heljumi kandumine Viimsi poolsaare idaranniku 
madalmerre on oodatavalt vähetõenäone ei ole negatiine mõju sealsetele kalakoelmutele 
tõenäoselt kuigi oluline. Siiski, idakaarte tuultega võib heljum levida süvenduskohast 1-2 
km kaugusele kontsentratsioonis, mis võib negatiivselt mõjuda madalmerest kaugemale 
Muuga lahe siseossa triivinud kalalarvidele, kes võivad seal esineda mai lõpus – juunis.
Nagu  ka  merepõhjakoosluste  puhul,  on  liitsihi  akvatooriumi  süvendamise  mõju 
kalakooslustele  tunduvalt  väheolulisem  Muuga  sadama  idaosa  laiendamisega 
kaasnevatest negatiivsetest mõjudest. 
Kaadamiskohas Aksi saarest ida pool ja selle lähistel kalakoelmud puuduvad, kuid seal 
võib, tõenäoselt küll vähearvukalt,  aprillis – juunis esineda lestavastseid, kes on pärit 
Prangli saare lähistel olevatelt lestakoelmutelt.

Kokkuvõtteks. 

0_Alternatiiv.

Mingeid täiendavaid mõjusid kalakooslustele Muuga lahes ei tekitata. Tingituna aga 
muudest kavandatavatest laiaulatuslikest hüdrotehnilistest töödest Muuga sadamas 
(idaosas)  muutuvad  keskkonnatingimused  Muuga  lahe  lääneosas  lähiaastatel 
märgatavalt. Lisaks, säilib teatud määral kõrgendatud oht navigatsiooniavariideks 
sadamasse sisenevate ja väljuvate laevade liiklemisel liitsihi akvatooriumis, millega 
võib kaasneda ka merereostus. 

Alternatiivid I ja II

Süvendamisest  Muuga  sadama  liitsihi  akvatooriumis  tekkivad  võimalikud 
negatiivsed  mõjud  kalastikule  piirduvad  praktiliselt  Muuga  lahes  triivivate 
kalalarvide  potentsiaalse  kahjustamisega  tekkiva  heljumi  poolt.  Kalakoelmutele 
tekkiv kahju on oodatavalt mitteoluline, eriti siis, kui tugevate üle 15 m/s idakaarte 
tuulte korral perioodil aprilli III dekaad- juuni süvendust ei toimu.  
Kaadamisest  Aksi  saare  juurde  (Alternatiiv  I)  ei  teki  olulist  negatiivset  mõju 
kalakooslustele.
Kalapüügile käesoleva KMH objektiks olevad tööd olulist mõju ei avalda, sõltumata 
sellest, milline alternatiiv rakendub. 

Kasutatud kirjandus
Ahto Järvik, Tenno Drevs, Leili Järv, Tiit Raid, & Andres Jaanus. 2006. Changes of fish 
communities and fishery in Muuga Bay in 1994-2002: possible impact of Muuga Harbor. 
Proc. of Estonian Maritime Academy, Vol. 3.pp. 44-57.
TÜ  Eesti  Mereinstituut.  2005.  Muuga  sadama  merekeskkonna  seire  2005.a.  Eesti 
Mereinstituut. Käsikiri TÜ Eesti Mereinstituudi raamatukogus.
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4.5. Võimalikud mõjud mõjupiirkonnas (Muuga laht ja Aksi saarest itta  
jääv  mereala)  asuvatele  looduskaitsealadele  ja  seal  elavatele  või  sinna 
rännetel  sattuda  võivatele  looduskaitsealustele  liikidele.  Mõju  Natura 
2000 objektidele.

Võimalikus mõjupiirkonnas asub Natura 2000 alade nimekirja  aratud Aksi saar (2.1), 
kuid  nagu  selgub  alapeatükis  4.2.  ei  ole  ka  pinnase  uputamisel  Aksi  kaadamisalale 
heljumi  kandumine  saare  rannikuni  kuigivõrd  tõenäone.  Seetõttu  võib  liitsihi 
akvatooriumi süvendamise mõju praktiliselt  piirduda ainult  potentsiaalse  Muuga lahes 
pesitsevate veelindude ja lahes liikuvate kaitsatavate kalaliikide häirimisega. Kuna aga 
antud juhul on tekkiva heljumi levimine madalmerre vähetõenäone (4.2) ja ka kaitstavate 
kalaliikide  (lõhi,  merisiig,  meriforell)  liikumine  liitsihi  piirkonnas  ei  ole  kuigivõrd 
sagedane, siis võib suure tõenäosusega väita, et:

Alternatiivid I ja II
Sõltumata sellest, kas rakendub Alternatiiv I või Alternatiiv II ei ole oodata mingit 
olulist mõju looduskaitsealustele liikidele ja ka Natura 2000 aladele.
Mõju maismaal asuvatele looduskaitsealadele ei teki kumbagi alterantiivi puhul, 
sest ka Alternatiivi I rakendumisel ei jõua kaadmisel tekkiv heljum Aksi saare 
rannikuni.

0-Alternatiivi  puhul  jääb  teatud  kõrgendatud  oht  laevaavariideks  ja  sellega 
potentsiaalselt võimalikuks merereostuseks.

4.6. Mõju elanikkonnale ja sotsiaal-majanduslikud mõjud

Süvendustööd toimuvad Muuga sadama liitsihi akvatooriumis, millest elamupiirkonnad 
jäävad  kaugele  (üle  1  km)  ning  ka  pinnasepumpsüvendajaga  tekitatav  müra  ei  ole 
tavaliselt  suurem kui 40–50 dB, mis  jääb alla lubatud Sotsiaalministri  määrusega  04. 
märtsist  2002 nr. 42 elurajoonidele kehtestatud piirnormide (60 dB päevasel ja 55 dB 
öisel ajal).  Mingil määral võib esineda heljumi kandumist sadamast lääne pool asuvasse 
Randvere piirkonna liivaranda (4.2), mida suveperioodil kasutatakse supelrannana, kuid 
tegemist  on  valdavalt  samuti  liivase  heljumiga.  Seetõttu  ei  muutu  ka  rannaliivas 
valdavaks liivast peenemate fraktsioonide sisaldus ja supelranna kvaliteet ei halvene. 
Ülaltoodu kehtib võrdselt nii Alternatiiv I kui ka Alternatiiv II kohta.
Alternatiivi  0  puhul  ei  teki  mingeid  täiendavaid  otseseid  sotsiaal-majanduslikke 
mõjusid, kuid säilib teatud (väikese tõenäosusega) kõrgendatud merereostuse risk 
sadamat  külastatavte  tankerite  sattumisel  liitsihi  alale,  kus  sügavused  ei  vasta 
lootsiraamatus  märgitud  –  15  m-le  ja  sellega  võib  kaasneda  potentsiaalselt  ka 
õlilaigu jõudmine Randvere supelranda.

58



4.7. Võimalikud keskkonnariskid tööde ajal ja tööde järgselt (sh. tankerite  
ohutuma manööverdamisega kaasnev keskkonnariski vähenemine).

Süvendustöödeks  kavatseb  Arendaja  kasutada  pinnasepumpsüvendajat,  mis  ise  ka 
transpordib ammutatava pinnase kas kaadamiskohta Aksi saare juures (Alternatiiv I) või 
ladustamis/täitetööde kohta (Alternatiiv II). Samas, keskkonnakaitseliselt ei ole tegelikult 
vahet,  kas  kasutatakse  pinnasepumpsüvendajat  või  koppsüvendajat  ja  seetõttu   neid 
käesolevas  KMH-s  eraldi  alternatiividena  ei  vaadelda  (3.3).  Olulist  laevaliikluse 
tihenemist ning sellega kaasnevat navigatsiooniriskide tõusu süvendustööde ajal oodata ei 
ole  ka siis,  kui kasutatakse koppsüvendajat  ja süvendatava pinnase veoks veopraame. 
Vahetult  süvendusalal  ja  selle  lähistel  tuleb  igal  juhul  süvenduse  ajaks  laevaliiklust 
spetsiaalselt reguleerida sadama võimude poolt.
Süvendustööde tagajärjel  tõuseb liitsihi  akvatooriumis  garanteeritud sügavus valdavalt 
kuni – 15 m-ni. 
Alternatiiv 0
Praegused sügavused on kohati ainult -10 kuni – 11 m ja läänekaide äärde suunduvate 
tankerite navigeerimine on raskendatud ja suurema süvisega laevad on sunnitud liikuma 
rohkem ida pool, kus nende tee kattub süvakaisid 9 ja 10 kasutatavate suurte alustega. 
Eriti, kui arvestada, et praegu, s.t. ilma lainemurdjateta, on antud mereala avatud Muuga 
lahes kõrgeimat lainet  põhjustatavatele kirde ja  põhjatuultele (TÜ Eesti  Mereinstituut, 
2006). Keeruline on ka pukserite töö laevadega manööverdamisel liitsihi akvatooriumis. 
Alternatiivid I ja II
Antud mereala süvendamise tagajärjel eelnimetatud puudused ja riskifaktorid praktiliselt 
kaovad. Kõik sadama läänebasseini suunduvad laevad saavad seda teha otsemat teed pidi 
neile ohutu sügavusega akvatooriumis.  Väheneb risk navigatsiooniavariideks ja sellest 
tingituna ka risk potentsiaalseks merereostuseks. 
Tuleb ka arvestada, et  tõenäoselt lainemurdjad Muuga sadamas siiski ehitatakse ja sel 
juhul  tuleb  praeguse  liitsihi  avamerepoolsele  alale  osa  uuest  kavandatavast  laevade 
pöörderingist,  mistõttu  viimase  rajamiseks  vajaminev  süvendustööde  maht  jääks 
väiksemaks.

Kasutatud kirjandus

TÜ Eesti Mereinstituut. 2006. Muuga sadama lainemurdjate rajamise keskkonnamõjude 
hindamine. Aruande eelnõu.

4.8. Negatiivsete keskkonnamõjude vältimise, ennetamise, leevendamise ja 
kompenseerimise vajalikkus ning võimalused.

Käesoleval juhul on tegemist süvendusega Muuga sadama senise tegevuse ja ka sel aastal 
alustatava  sadama  idaosa  suuremastaabilise  laiendamisega  juba  oluliselt  mõjutatud 
merealal. Ka sügavused – üle 10 m on sellised, kus Muuga lahes tavaliselt kalakoelmuid 
ei  esine ega ole ka esinenud (2.6 ja 4.4).  Meretaimestik süvendataval  alal  praktiliselt 
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puudub (4.3). Süvendamine antud sügavustel ja selle tagajärjel toimuv merepõhja reljeefi 
muutused ei kaasne oluliste muutustega Muuga lahe hüdrodünaamikas (4.2) ja ei põhjusta 
muutusi rannaprotsessides (4.1).

Alternatiivid I ja II
Sõltumatult  sellest,  kumb  alternatiiv  rakenub,   kaasnevad  süvendusega  järgmised 
suuremal või vähemal määral olulised negatiivsed keskkonnamõjud:
1.  Negatiivne  mõju  kalalarvidele,  kui  need  satuvad  kõrgendatud 
kontsentratsiooniga  heljumipilve,  mis  on  välditav,  kui  süvendamine ei  toimu 15. 
maist 15. juunini.
2. Põhjaloomastiku hävimine vahetult süvendataal alal.
Neist esimene on praktiliselt  välditav juhul,  kui süvendus ei toimu ajavahemikus 
mai III dekaad – juuni lõpp.
Antud negatiivne mõju ei  ole  välditav  ega ka  leevendatav,  kuid  oleks  tõenäoselt 
taastuv  1-3  aasta  jooksul.  Tegelikult  võib  käesoleval  juhul  põhjaloomastiku 
taastumine olla pikemaajalisem või üldse mitte toimuda täies ulatuses, kui arvestada 
kumulatiivseid mõjusid (tunduvalt  märgatavamaid) sadama idaosa laiendamisest, 
mis algab 2006.a. sügisel.  Liitsihi süvendamisele tingimuste (piirangute) seadmine 
siinjuures neid mõjusid ei vähenda.

Soovitatavad leevendusmeetmed
Alternatiivid I ja II
1. Vältimaks heljumi kandumist kalakoelmutele kalade kudeajal, mis teatud väikese 
tõenäosusega võib süvendamisel siiski tugevate lõuna ja idakaarte tuultega tekkida, 
on soovitav süendamist mitte teostada ajavahemikus 15. aprill- 15. juuni.
Kaadamisest (Alternatiiv I) Aksi saare kaadamiskohale mingeid olulisi negatiivseid 
keskkonnamõjusid oodata ei ole.

Alternatiiv 0
Vältimaks  komplikatsioone tankerite  liikumisel  Liitsihi  alal,  peab Muuga sadam 
jätkuvalt  eelnevalt  hoiatama  sisenevaid  aluseid  (vaatamata  sellele,  et 
sisenemine/väljumine toimub ainult lootsiga pardal), et Liitsihi läänepoolses osas on 
sügavused (tunduvalt) alla – 15 m.  

4.9. Kavandatava tegevuse vastavus EV ja EL õigusaktidele.

4.9.1. Eesti seadusandlus.

Arendaja  (AS  Tallinna  Sadam)  esitas  EV keskkonnaministeeriumile   Muuga  sadama 
liitsihi süvendamiseks vee erikasutuse loa saamiseks jaanuaris 2006.a. Kuna tegemist on 
meresadamaga, siis käesoleva KMH puhul on otsustajaks EV Keskkonnaministeerium.  
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Taotlus  võeti  Keskkonnaministeeriumi  poolt  menetlusse  ja  algatati  KMH (07.  märtsil 
2006) keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 3 punkti 1, § 6 
lõike 1 punkti 28 ja § 11 lõike 3 alusel (lisa 2).   Vee erikasutuse loa taotlus ja KMH 
algatamine on avalikustatud vastavalt haldusmenetluse seadusele (RT I  2001, 58, 354; 
2002, 53, 336; 2002, 61, 375; 2003, 20, 117; 2003, 78, 527) § 47 nõuetele
Arendaja tellis KMH TÜ Eesti Mereakadeemialt, kes moodustas KMH ekspertgrupi Ahto 
Järvik’u juhtimisel (tegevuslitsents nr 0028, kehtiv kuni 2011). 
Ekspertgrupp koostas  KMH programmi,  mille  avalik  arutelu  toimus 15.  mail  2006.a. 
Muuga sadama administratsiooni hoones.
Nii KMH programm kui ka aruanne olid avalikkusele kättesaadavad üle 2 nädala enne 
avalike arutelude toimumist.
Eelmainitud KMH käitlemise kohta kehtivaid seadusandluslikke akte on jälgitud.

EV veeseadus (RT I 1994, 40, 655), selle muutmise seadused ja alamaktid: on arvestatud 
vee  erikasutuse  loa  taotlemisel  ja  KMH  programmi  koostamisel.  Teostatud  on 
ammutatava pinnase analüüsid Seadust on arvestatud.

EV kalapüügiseadus (RT I 1995, 80, 1384) ja sellele järgnenud muudatused, viimati 12.  
oktoobril 2000.a. (RT I 2000, 81, 514).  
Seaduse § 20 nõue kalavarudele võimalikku kahju tekitava  tegevuse puhul on sadama 
rekonstrueerimisel arvestatud, kuigi oodatav kahju ei ole tõenäoselt suur, kui täidetakse 
käesolevas KMH-s soovitatud leevendusmeetmeid (vt. 4.4. ja 4.8.).

EV sadamaseadus (RT I  1997, 77, 1315, selle hilisemad redaktsioonid). Seaduse § 12, 
mis käsitleb ohutut laevaliiklust sadamas ja ka teiste asjassepuutuvate §-de nõudeid on 
tegelikult  Muuga  sadama  liitsihi  akvatooriumi  süvendamise  põhjuseks.  Seadust  on 
täidetud.

Looduskaitse seadus (RT I, 26.02.2004, 9, 52). 
Seadust  on  arvestatud  (vt.  ptk.-d  2  ja  4).  Alapeatükis  4.8  soovitatud  negatiivsete 
keskkonnamõjude  vältimise/leevendamise  meetmed  on  vajalik  lülitada  Arendajale 
väljastatavasse vee eriakasutuse loasse. 

Ehitusseadus  (RT  I  2002,  47,  297).    Muuga  sadam  on  ettenähtud  üleriikliku 
planeeringuga  „Eesti  2010“  (kinnitatud  Valitsuses  19.09.2000.a.)  peatükis  7 
„Transpordiühenduste võrgustik“. 
Seadusest on kinni peetud.

Sadama  rekonstrueerimine  on  vastavuses  Harju  maakonna  üldplaneeringuga  ning 
arengustrateegiaga. 

Seos teiste seadustega on üldiselt lahendatud ülalpool loetletud seaduste kaudu.

4.9.2. Rahvusvahelised konventsioonid
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Keskkonnainfo kättesaadavuse ja keskkonnaasjade otsustamises üldsuse osalemise ning  
neis asjus kohtu poole pöördumise konventsioon (Arhusi konventsioon). 
Käesoleval  juhul  on  KMH  algatamine  ja  lõpetamine  avalikustatud.  Soovijail  oli 
suhteliselt  pikka  aega  (vähemalt  2  nädalat)  võimalik  tutvuda  KMH  programmiga  ja 
memorandumiga  ja  osaleda  nende avalikul  arutelul  (lisa  3).  KMH aruanne  esitatakse 
avalikule  arutelule,  millest  on  eelnevalt  üldsust  teavitatud  Ametlikes  Teadeannetes  ja 
ajalehes ”Postimees”. Konventsiooni nõuetest on kinni peetud.
KMH käigus on arvestatud lisaks veel vastavate HELCOM’i soovitustega (teostatud on 
ammutatava pinnase reostatuse analüüsid).
Sadama  hilisema  ekspluatatsiooni  käigus  on  tarvis  arvestada  ka  vastavaid  IMO 
(Rahvusvaheline Merenduse Organisatsioon) nõudeid navigatsiooniohutusele sadamates.

4.9.3. Euroopa Liidu vastavad põhidirektiivid 

Keskkonnamõju  hindamise  Direktiiv  (EIA Directive  97/11/EC),  Elupaikade  Direktiiv 
(Habitats Directive 92/43 EEC) ja Lindude Direktiiv (Wild Bird Directive)
Nimetatud  kolm  direktiivi  on  tavaliselt  peamised,  mida  EL-s  tuleb  arvestada  mingi 
tegevuse puhul, millega võivad kaasneda olulised keskkonnamõjud ja on nõutav KMH 
teostamine.  Käesoleval  juhul  on  KMH  objektiks  tegevus,  mis  võib  potentsiaalselt 
mõjutada Natura 2000 ala – Aksi saart. 
Ekspertgrupp peab vajalikuks täheldada, et negatiivsed mõjud antud Natura 2000 alale ei 
ole oodatavalt märgatavad, nagu ka võimalikku mõjupiirkonda sattuda võivatele Natura 
2000 ja teistele looduskaitsealustele liikidele. 

5.  Loodusvarade  kasutamise  otstarbekus  ja  kavandatava 
tegevuse vastavus säästva arengu põhimõtetele

Süvendamisele kuuluv pinnas ei kujuta endast väärtuslikku maavara ja süvendamine ei 
toimu kinnitatud maardlaalal. Samas, arvestades seda, et Muuga sadamas kavandatava ja 
osaliselt ka juba teostatud arndustegevuse käigus on väga suur tarvidus täiteliivale. Koos 
söeterminali rajamisel kasutatuga on täiteliiva vaja tunduvalt üle 10 milj m3. Peamisteks 
täiteliiva varudeks Eestis on meres asuvad liivamaardlad (joonis 5.1). Need kõik on aga 
kas  juba  kasutusele  võetud  (valdavalt  AS-i  Tallinna  Sadam  poolt)  või  on  nende 
kasutuselevõtmine menetluses. 
Kuigi  käseoleval  juhul  moodustab  ammutatavast  pinnasest  valdava  osa  väga 
peeneteraline (alla 0.2 mm fraktsiooniga) koos aleuriidisugemetega, peab ekspertgrupp 
võimalikuks soovitada kaaluda antud pinnase kasutamist täitematerjalina Muuga sadama 
idaosa laiendamisel. Küsimus kerkis ka üles KMH programmi avalikustamise koosolekul 
(Lisa 3). Ehitustehniliselt ei ole antud pinnase kasutamine täiteliivana ilmselt välistatud, 
kuna praktiliselt samase fraktsiooniga on näiteks Ihasalu I maardlalt kaevandatav täiteliiv 
(TÜ Eesti Mereinstituut, 2006).

62



Sellest  johtuvalt  käsitleti  käesoleva  KMH  koostamisel  paralleelselt  kahte 
alternatiivlahendust,  lisaks  0-Alternatiivile.  Neist  Alternatiiv  I  sisaldab  ammutatud 
pinnase kaadamist merre, Alternatiiv II aga selle kasutamist täitematerjalina. 

Joonis 5.1. Arvelevõetud liivamaardlad Eesti majandusvööndis.

Keskkonnamõjude seisukohast ei  ole Alternatiivid I  ja II üksteisest  oluliselt  erinevad, 
kuna  süvendusprotsess  (s.h.  tehnoloogia)  on  sama.  Alternatiivi  I  puhul  kavandatava 
kaadamise  ja  ka  Alternatiivi  II  puhul  kavandatava  ammutatava  pinnase  kasutamisega 
täitematerjalina aga ei kaasne oodatavalt olulisi keskkonnamõjusid.
Säästva arengu printsiipidest  lähtudes, oleks siiski  sellise arvestatava koguse (175 000 
m3) täitematerjali lisamine maardlatest kaevandatavale kogusele kindlasti otstarbekas.

6.  Kavandatava  tegevuse  reaalsete  alternatiivilahenduste 
võrdlus

Käesoleva  KMH  käigus  pidas  Ekspertgrupp  vajalikuks  käsitleda  kolme 
alternatiivlahendust:  0-Alternatiivi,  e.  süvendust  ei  toimu,  I-Alternatiivi,  kui  süvendus 
toimub Arendaja kavatsuste kohaselt ja ammutatav pinnas uputatakase merre Aksi saarest 
idas olevale kaadamisalale ning II-Alternatiivi, kui süvendus toimub Arendaja kavadele 
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vastavalt,  kuid  ammutatav  pinnas kasutatakse  ära Muuga sadama idaosa laiendamisel 
täitematerjalina.  Mõlemal  viimasel  juhul  kasutatakse  süvendamiseks  tõenäoselt 
pinnasepumpsüvendajat,  kuid  ka  koppsüvendaja  kasutamist  ei  ole  põhjust  välistada. 
Praegusel juhul ei ole siiski kuigivõrd reaalne, et Arendaja tooks liitsihi süvendamiseks 
spetsiaalse süvendaja lisaks sellele (neile), mida kasutatakse Ihasalu-1 liivamaardlal liiva 
kaevandamiseks. Ka keskkonnakaitseliselt pole teist tüüpi süvendaja kasutamine parem.

0-Alternatiiv
Käesoleval ajal ei vasta liitsihi akvatooriumi sügavus paljudes kohtades ettenähtud -15 
meetrile  (abs.),  mis  tingib  teatud  kõrgendatud  navigatsiooniriski  olemasolu.  Eriti 
tankerite  puhul,  mis  on aga valdav laevatüüp läänebasseini  külastavate  laevade puhul 
kaasneb  see  omakorda  kõrgendatud  riskiga  merereostuseks.  Lisaks  raskendab  taoline 
olukord laevade manööverdamist üldse, s.h. pukserite abil, mis kokkuvõttes toob kaasa 
ka teatud lisakulutused, kuna nõuab ka rohkem aega. Seetõttu  on liitsihi süvendamine 
keskkonnakaitseliselt otstarbekas ja ka majanduslikult kasulik.

I-Alternatiiv
Liitsihi  kavandatava süvendamisega tagatakse märgatav navigatsiooniriski  vähenemine 
läänebasseini suunduvate ja seal väljuvate laevade liiklemisel. Sellest johtuvalt väheneb 
ka merereostuse oht. Süvendamisest olulisi negatiivseid keskkonnamõjusid Muuga lahe 
ökosüsteemile  ei  lisandu,  kui  arvestada  juba  asetleidnud  mõjusid  ja  neid  täiendavaid 
mõjusid,  mis  kaasnevad  Muuga  sadama  idaosa  laiendamisega  ja  ka,  tõenäoselt 
lähiaastatel  toimuva,  lainemurdjate  ehitamisega.  Erandiks on vaid  merepõhjakoosluste 
vältimatu  hävimine  süvendataval  alal,  mis  eelpool  mainitud  kumulatiivseid  ja  väga 
ulatuslike  mõjusid  arvestades,  võib  osutuda  ainult  osaliselt  taastuvaks  või  isegi 
taastumatuks mõjuks. Negatiivsed mõjud kalakooslustele on välditavad, kui rakendatakse 
alapeatükis 4.8 toodud soovitust süvendustööde ajaliseks piiramiseks. 
Ammutatava pinnase kaadamisega käesoleval juhul olulisi keskkonnamõjusid ei kaasne, 
sest kõnealune pinnas ei ole reostunud ja kaadamiskoht on külladaselt sügavas meres.
Antud alternatiivi puhul võib siiski lugeda ebasoovitavaks küllalt suure koguse – 175 000 
m3  peeneliivaliste meresetete  tagasiuputamist  merre,  arvestades,  et  samal  ajal 
kaevandatakse  Muuga  sadama  tarbeks  meres  asuvatest  liivamaardlatest  väga  suured 
liivakogused.

II-Alternatiiv
Selle  alternatiivlahenduse  erinevuseks  Alternatiivist  I  on see,  et  ammutatav  pinnas  ei 
uputata tagasi  merre  vaid kasutataks ära täitematerjalina Muuga sadama laiendamisel. 
Ehk, kui ka seda pinnast lugeda tinglikult loodusvaruks, siis on Alternatiiv II eeliseks 
loodusvaru jätkusäästlik kasutamine.

Kokkuvõtteks leidis ekspertgrupp, et:
Muuga  sadama  liitsihi  akvatooriumi  süvendamine  Arendaja  kava  kohaselt  on 
keskkonnakaitseliselt  otstarbekas  ja  majanduslikult  õigustatud.  Säästva  arengu 
printsiipidest  lähtudes  on  soovitavam  lahendus  Alternatiiv  II,  mille  puhul 
ammutatav pinnas kasutatakse täitematerjalina Muuga sadama idaosa laiendamisel 
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7. Keskkonnaseire vajalikkus, suunad ja metoodika

Arvestades,  et  Muuga  sadamas  toimub  pidev  merekeskkonnaseire  ja,  et  seoses 
sadama idaosa laiendamisega on lähiaastatel ette nähtud ehitusaegse seire oluline 
laiendamine  ei  pea  ekspertgrupp  vajalikuks  liitsihi  süvendamisega  seotud  eraldi 
keskkonnaseiret. 
Siiski,  saamaks  täpsemat  ülevaadet  tekkivatest  kumulatiivsetest  mõjudest  oleks 
soovitav  süenduse  ajal  teostatvat  heljumiseiret  laiendada  ka  sadama  liitsihi  ja 
läänemuuli  piirkonda,  samuti  tuleks  jälgida,  et  merepõhjaloomastiku  seire 
lähiaastatel hõlmaks ka liitsihi akvatooriumit.

8.  Avalikustamine  ja  selle  käigus  laekunud  ettepanekud, 
soovitused ja nendega arvestamine keskkonnamõju hindamise 
läbiviimisel

KMH huvigrupid on määratletud alapeatükis 1.3 ja nimetatud huvigruppidel  on olnud 
võimalus tutvuda nii KMH programmiga kui ka aruandega.

KMH programmi  avalik  arutelu  toimus  15.  mail  Muuga  sadama büroohoones.  KMH 
programmi  avalik  arutelu  ei  olnud  kahjuks  kuigi  aktiivne.  Kirjalikke  ettepanekuid  ja 
märkuseid  avalikkuselt  ei  laekunud,  vaatamata  sellele,  et  Programmi  avalikustamise 
teade oli üles riputatud Ametlikes Teadaannetes ja trükitud ajalehes „Postimees”. Lisaks 
saadeti  teade  kirjalikult  Jõelähtme  ja  Viimsi  Vallavalitsustele  ning  Eesti 
Keskkonnühenduste Kojale. 
KMH  programmi  avaliku  arutelu  koosolekul  osalesid  esindajad  Jõelähtme 
Vallavalitsusest ja Muuga sadamas tegutsevatest operaatorfirmadest, kes esitasid mitmeid 
küsimusi.  KMH  ekspertgrupi  liikmed  vastasid  kõigile  neile  küsimustele  kohapeal, 
mistõttu kirjalikult polnud vaja täiendavalt vastata (Vt. lisas 3 olevat protokolli). 
Mitmeid  ettepanekuid  sisaldas  ka  EV  Keskkonnaministeeriumi  poolt  antud  KMH 
programmi  heakskiitmise  otsus  (Lisa  2),  mida  arvestati  KMH  aruande  koostamisel. 
Konkreetselt  pöörati  täiendavalt  tähelepanu võimalikele mõjudele Natura 2000 aladele 
(Aksi  saar)  ja  leiti,  et  need pole  olulised.  Samuti  ei  tekita  süvendamine  märgatavaid 
muudatusi lokkalses hüdrodünaamikas.
KMH programmi arutelu avalikul koosolekul osalejate nimistu on antud Lisas 3.
KMH  aruande  avaliku  arutelu  koosolek  toimus  Muuga  sadama  Büroohoones  05. 
oktoobril  2006.a.  Koosoleku  protokoll  ja  osalejate  nimistu  on  Lisas  3.  Kirjalikke 
ettepanekuid  ja/või  märkuseid  avalikustamise  käigus  (kuulutus  ilmus  20.  septembril 
2006.a.) laekunud ei olnud. Koosolekul ülestõstatud küsimused said kõik vastatud ja need 
ei nõudnud KMH aruande täiendamist. 
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