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Sissejuhatus 

 

Aruandes on esitatud Muuga sadama idaosa laiendamise ehituseelne merekeskkonna 

lähteolukord 2006 aastal. Samas käsitleb aruanne Muuga sadama söeterminali 

ehitusjärgset seiret. Muuga sadama söeterminali varasematest ehitustöödest tulenenud 

heljumi levik on avaldanud mõõdukat kuni tugevat  mõju Muuga sadama akvatooriumiga 

vahetult piirneva mereala põhjataimestikule ja –loomastikule. Need muutused on 

pöörduva iseloomuga. Kalastiku liigiline mitmekesisus seirepüügis on olnud läbi aastate 

suhteliselt stabiilne ning kalasaagi muutlikkuse otsest seost Muuga sadama tegevusega ei 

ole täheldatud. Varem toimunud söeterminali ehitamisega seotud süvendamine on 

toimunud Muuga sadama akvatooriumis ja kaadamine Aksi saare lähistel sügavustel üle 

70 m. Aksi merealal pole kalakoelmuid märgatava sügavuse tõttu, süvendataval alal on 

aga kalakoelmud kadunud viimastel aastatel. Samas, mõlema koha lähedal on praegu 

kalakoelmud veel olemas. 

 

Rannaprotsesside seire on näidanud, et rannalõik alates nn süvalasu sadamast kuni 

Saviranna külani on kõige intensiivsemalt arenev ala ning selle piires esinevad aktiivsed 

rannapurustused ning rannaastangu taganemine kohati  keskmiselt 1 m aastas.  Seega on 

rannaprotsessid valitud seireala piires aktiivsed ja 2006 aasta seire käigus toimus nende 

intensiivsuse edasiste muutuste jätkuv jälgimine. Rannaprotsesside uurimist laiendati 

Randvere tee rannalõigu osas.     

 

Täitjad:  

 

Robert Aps,  PhD, TÜ MEI meresüsteemide osakonna juhataja  – seire juht 

Georg Martin,  PhD, TÜ MEI merebioloogia osakonna juhataja - põhjataimestik  

Jonne Kotta,  PhD, TÜ MEI vanemteadur     – põhjaloomastik  

Tiit Kutser, PhD, TÜ MEI vanemteadur, mereoptika ja  

kaugseire töörühma juht    - satelliitseire  

Ahto Järvik,  PhD, professor, keskkonnamõju hindamise   

töörühma juht       - kalastik 

Kaarel Orviku, DSc, MERIN projektijuht     - rannaprotsessid 
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1. Muuga laht ja naaberalad 

 

Muuga laht ja sellega külgnevad lahed jäävad teele läänest itta suunduvatele 

domineerivatele hoovustele. Seetõttu piirkonnale on  iseloomulikud piki randa kulgevad 

tugevad hoovused. Lisaks hoovustele on poolsaare madalaveelised piirkonnad lainetuse 

tugeva mõju all. Lainetuse ja hoovuste mõjul on vesi pinnast põhjani hästi segunenud ja 

hapnikudefitsiiti põhjalähedases vees ei teki.  

 

Veepiirist kuni 10 m sügavuseni on merepõhi kaetud valdavalt savi, kruusa, liiva ja 

kividega. 10–20 m sügavusel lähevad kõvad põhjad üle pehmeteks – liivaseguseks saviks 

või mudastunud saviks. 20–50 m sügavustel esinevad ainult savised põhjad, mida katab 

tavaliselt mõne sentimeetri paksune mudakiht. Vahemikus 70–80 m  asuvad peamiselt 

mudased setted.  

 

Seireala setete orgaanilise aine sisaldus on suhteliselt suur, sest piirkond on olnud aastaid 

Tallinna süvalasu väljavoolu mõju all. Suurenenud orgaanilise aine sisaldus soosib 

setteosakestest toituvate detrivooride arengut. Kõrgem toitelisus suurendab ka 

planktonvetikate ja põhjavetikate produktsiooni ning selle kaudu taimestikutoiduliste  

põhjaloomade toidubaasi. 

 

Muuga lahe põhjalähedase vee soolsus varieerub vahemikus 5–8‰. Suvel on 5–10 m 

sügavusel põhjalähedaste veekihtide temperatuur harilikult 10–18°C. Merealadel, mille 

sügavus ületab 20 m, püsib põhjalähedase vee temperatuur aastaringselt alla 10°C, 

sügavustel 50–70 m 2–5°C vahemikus. 

      

Hea ühendus Soome lahe keskosaga tagab Soome lahe süvikute vee tungimise Muuga 

lahte. Stagnatsiooniprotsesside intensiivistumisel 60–80 m sügavusel hapnikuvaene 

süvikute vesi pärsib põhjaloomastiku arengut. Madalamas vees  lahustunud hapniku 

sisaldus ei ole reeglina põhjaloomastiku levikule limiteerivaks teguriks.  
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2. Heljumi looduslik foon 

 

Enne süvendustööde algust toimus heljumi fooni seire Muuga lahe piirkonnas kasutades 

satelliidi MODIS esimese spektrikanali (620-670 nm) 250 meetrise ruumilise lahutusega 

pilte.  Arvutamaks hõljumi väärtusi MODIS’e esimese spektrikanali andmetest kasutati 

2004 aastal Muuga sadama laienduse seire käigus leitud seost, mis võimaldab vee 

heleduskoefitsiendid ümber arvutada heljumi kontsentratsioonideks. 2004 aastal oli 

korrelatsioon selle seose abil leitud ning veeproovidest mõõdetud heljumi 

kontsentratsioonide vahel R2=0,95.  

 

2006. aastal suvel olid selle algoritmi abil leitud heljumi kontsentratsioonid Muuga lahe 

piirkonnas tavaliselt suurusjärgus 1,9-3,5 mg/l. Joonisel 1 on näitena toodud satelliidi 

MODIS abil leitud heljumi kontsentratsioonide kaart 15. juunist 2006, millelt on näha, et 

Muuga lahes on heljumi kontsentratsioon üldiselt väiksem kui naaberlahtedes. Analoogne 

või Muuga lahe avaosas ka pisut väiksem oli heljumi kontsentratsioon ka 2004 aastal 

(väljaspool süvendustööde mõju ala). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joonis 1.  MODIS esimese spektrikanali heleduskoefitsientide väärtustest arvutatud  

  heljumi kontsentratsiooni kaart Tallinna lahest Kaberneeme laheni 15.  

  juunil 2006 
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Kui joonisel 1 kujutatud heljumi kontsentratsioonide kaart on saadud suhteliselt vaikse 

ilmaga siis joonisel 2 on näiteks toodud heljumi kaart tuulise ilma korral. Nagu näha, 

suurenenud heljumi kontsentratsiooniga ala on tunduvalt laienenud Tallinna ja Ihasalu 

lahes kus madalaveeline piirkond on laiem ning heljumi resuspensioon merepõhjast 

kergem tekkima. Suuremas osas Muuga lahest samas olulist heljumi kontsentratsiooni 

tõusu märgata pole. Erandiks on siin joonisel 2 noolega märgitud piirkond kus heljumi 

kontsentratsioon tõusis kohati kuni 4,5 mg/l. Ilmselt on tegu Tahkumäe neeme piirkonnas 

toimunud setete resuspensiooniga kust hägusam vesi on ranniku reljeefi ning tuule suuna 

koosmõju tõttu liikunud Muuga sadama esisele alale.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joonis 2.  Satelliidi MODIS esimese spektrikanali heleduskoefitsientide väärtustest  

  arvutatud heljumi kontsentratsioonide kaart Tallinna lahest Kaberneeme  

  laheni 17. juulil 2006.Tugeva läänetuule tõttu suurenenud heljumi   

  kontsentratsiooniga ala on tähistatud noolega  

 

2006. aasta juunis-juulis ning mõnedel varasematel aastatel kogutud satelliidi MODIS 

pilte ning veeproovidest kogutud heljumi kontsentratsioone arvesse võttes võib järeldada, 

et heljumi looduslik foon Muuga lahe piirkonnas on küllaltki varieeruv. Heljumi 

kontsentratsiooni väärtused tuulise ilma korral võivad ületada 5 mg/l. Seda nii nimetatud 

looduslikku fooni peab arvesse võtma süvendus- ja kaadamistööde heljumi seire 

tulemuste analüüsil.   
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3.  Põhjataimestik 
 

3.1. Materjal ja metoodika 

 

Põhjataimestiku vaatlusi teostati neljal vaatlusjadal Muuga ja Ihasalu lahes, ühel 

vaatlusjadal Aksi lõunakaldal ja ühel vaatlusjadal Prangli rannikumeres vegetatsiooni 

kõrgperioodil septembris (joonis 3).  

 

Põhjakoosluste olukorra kirjeldamiseks kasutati videoseiret sügavuste vahemikus 0 kuni 

13 m. Videomaterjal koguti kasutades spetsiaalselt allvee vaatlusteks loodud 

kaamerasüsteemi, kus vee alla lastakse veekindel vaatluskaamera (TS-6021PSC), mis on 

ühenduses pinnal (paadis) oleva salvestava digikaameraga (Canon MWX460 E KIT). 

Süsteem on teisaldatav ning kergesti käsitletav. 

 

Vaatlusjadadel kirjeldati videomaterjali läbivaatamisel põhjakoosluste katvust ning 

põhjataimestiku erinevate liikide sügavuslevikut ning võrreldakse eelmiste aastate 

andmetega võimalike muutuste kindlaks tegemiseks.  
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1 2 3

4
5

Joonis 3. Vaatlusjadade paigutus Muuga ja Ihasalu lahes: 1 – Muuga-1; 2 – Muuga-2;  

                3 – Ihasalu; 4 – Aksi; 5 – Prangli  

 

3.2. Seire tulemused 

 

Vaatlusjada Muuga-1 

 

Madalatel aladel (0 – 2 m sügavusel) esinesid liivased põhjad ja üksikud suuremad kivid. 

Alates 3 m sügavuselt esineb merepõhjas saviplaat. 4 – 7 m sügavusel oli saviplaat 

kaetud osaliselt liivaga. Kivide osakaal sügavusvahemikus 2 – 6 m varieerub 20 – 40%, 

sügavamal kivide osakaal kohati 100%.  

 

Muuga-1 vaatlusjadal leiti 7 erinevat vetikaliiki – valdavalt efemeersed niitjad vetikad. 

Madalas vees olid kivid kaetud rohevetikatega Cladophora glomerata ja Enteromorpha 

intestinalis. Põhjataimestiku üldkatvus (ÜK) oli kõrgeim 2 – 4 m sügavusel (70 – 80%), 

kus domineerisid niitjad vetikaliigid: rohevetikas C. glomerata  (katvusega kuni 60%) ja 
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punavetikas Ceramium tenuicorne (katvusega kuni 20%). 4 – 5 m sügavusel (ÜK 30 – 

40%) esines lisaks liigile C. tenuicorne ka pruunvetikaid Pilayella littoralis (leiti nii 

kinnitunult kõvale substraadile: kivid ja saviplaat kui ka lahtiselt) ja Dictyosiphon 

foeniculaceus. 7 m sügavusel (ÜK 30 – 40%) domineeris punavetikaliik Polysiphonia 

fucoides. Edasi toimus üldkatvuse järsk langus (10 m sügavusel  ÜK  5%), esines ainult 1 

vetikaliik – pruunvetikas Spacelaria arctica. (joonis 4). 

 

 
Joonis 4.  Põhjataimestiku üldkatvus (ÜK) ja erinevate liikide osakaal  ning sügavuslevik  

Muuga-1 vaatlusjadal 

 

Võrreldes 2005. a. andmetega võib täheldada põhjataimestiku üldkatvuse 

märkimisväärset langust sügavusvahemikus 4 – 5 m ning teatavat tõusu 6 – 7 m 

sügavusel ( joonis 5 ). Liikide arv on jäänud samaks.  
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Joonis 5. Taimestiku üldkatvus Muuga-1 vaatlusjadal  
 

Vaatlusjada Muuga-2 

 

0 – 2 m sügavusel põhi valdavalt kivine (90 – 100%), sügavusvahemikus 3 – 5 m 

kividega kaetud 50 – 60% merepõhjast (liiv), 7 – 11 m sügavusel kive 20 – 30%. 

 

Vaatlusjadal esines kokku 8 erinevat põhjataimestiku liiki. Madalas vees domineeris 

rohevetikas C. glomerata  (ÜK 90 – 100%), 1m sügavusel lisandusid punavetikas C. 

tenuicorne (katvus 10 %) ja 1,5 m sügavusel pruunvetikas P. littoralis (katvus 40%) ning 

vähesel määral Fucus vesiculosus (katvus alla 5 %).  2 – 3 m sügavusel moodustus F. 

vesiculosus vöönd keskmise katvusega 70% (ÜK 90%). Sügavusvahemikus 4 –5 m 

vähenes põisadru katvus ja koos sellega üldkatvus (50%) märgatavalt. Liikide P. 

littoralis, C. glomerata ja C. tenuicorne katvused püsisid 2 – 5 m sügavusel praktiliselt 

muutumatud (10 – 20%).  Suhteliselt kõrge üldkatvus (30%) esines veel 9 m sügavusel, 

kus domineerisid liigid P. littoralis, C. tenuicorne ja P. fucoides. 11 m sügavusel kasvas 

vähesel määral (ÜK 5%) S. arctica ja P. fucoides. (joonis 

6).
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Joonis 6.  Põhjataimestiku üldkatvus (ÜK) ja erinevate liikide osakaal  ning sügavuslevik 

Muuga-2 vaatlusjadal 

 

 

Võrreldes 2005. aastaga püsis liikide arv samal tasemel. Kui 2005 ei täheldatud põisadru 

vööndi esinemist, siis käesoleval vaatlusperioodil esines see sarnaselt 2004. aastaga 2 – 3 

m sügavusel. Ka on märgatavalt suurenenud taimestiku üldkatvus 6 – 9 m sügavusel 

võrreldes 2005. aasta andmetega, saavutades praktiliselt 2003. a. taseme (joonis 7). 
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Joonis 7. Taimestiku üldkatvus Muuga-2 vaatlusjadal 
 

 

Vaatlusjada Ihasalu laht 

 

Vaatlusalale on iseloomulikud kivised põhjad sügavusvahemikus 0 – 0,5 m ning osaliselt 

liiva ning  rändrahnudega (30 – 40%) kaetud savised (saviplaat) põhjad 1 – 9 m 

sügavusel. 10 – 12 m sügavusel oli merepõhi valdavalt liivane, 5 – 10% merepõhjast oli 

kaetud suurte kividega. 

 

Vaatlusalal kasvas kokku 5 liiki taimi. Veepiirist kuni 5 m sügavuseni domineerisid 

niitjad vetikad – rohevetikas C. glomerata (katvus 40 – 90%) ja punavetikas C. 

tenuicorne (katvus 10 – 30%) ning alates 3,5 m sügavuselt kasvas massiliselt ka 

pruunvetikat P. littoralis (katvus 20 – 30%). Üldkatvus nimetatud sügavusvahemikus oli 

kõrge (70 – 100%). 5 m sügavusel lisandusid eelpool nimetatud liikidele punaveticas P. 

fucoides (katvus 10 – 20%) ja D. foeniculatus (katvus 20%). Vähesel määral kasvas P. 

fucoides veel 11,5 m sügavusel. 6 - 7 m sügavusel langes üldkatvus järsult: 70%-lt 10%-

ni (joonis 8 ja 9). 
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Joonis 8.  Põhjataimestiku üldkatvus (ÜK) ja erinevate liikide osakaal ning sügavuslevik 

Ihasalu lahe vaatlusjadal  

 

 

 

 
 
Joonis 9. Taimestiku üldkatvus Ihasalu lahe vaatlujadal 
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Võrreldes eelmiste aastate andmetega ei leitud 2006. a. vaatlusalalt enam mitmeaastast 

punavetikaliiki Furcellaria lumbricalis, samuti pruunvetikat F. vesiculosus, mille 

kadumisele juhiti tähelepanu juba 2005 aastal. 

 

Vaatlusjada Aksi 

 

Vaatlusalale on iseloomulikud liivased põhjad. Madalamatel merealadel on kividega 

kaetud kuni 70% merepõhjast, sügavamal leidub üksikuid suuremaid kive ning alates 12 

m sügavuselt on põhi valdavalt liivane. 7 m sügavuselt leiti ka kruusa. 

 

Aksi vaatlusjadal kasvas 8 põhjataimestiku liiki, neist 2 kuulus kõrgemate taimede hulka. 

Üldkatvus oli kõrgeim (70 – 90%) sügavusvahemikus 2 – 3 m, kus domineerisid 

pruunvetikad: mitmeaastane F. vesiculosus (katvus 70 – 90%) ja efemeerne liik P. 

littoralis (katvus 10 – 40%). Sügavamal (3 – 6 m) kasvasid lisaks liigile P. littoralis 

kõrgemad taimed Zostera marina ja Potamogeton pectinatus (katvus 30 – 40%). Selles 

sügavusvahemikus esines ka massiliselt lahtisi niitjaid vetikaid; kohati ulatus nende 

katvus 80%-ni. 7 – 10 m sügavusel leiti niitjaid vetikaid kasvamas vähesel määral ka 

kividel. 10 – 12 m sügavusel kasvas vähesel määral P. fucoides ja S. arctica. (joonis 10 ja 

11). 
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Joonis 10.  Põhjataimestiku üldkatvus (ÜK) ja erinevate liikide osakaal  ning 
sügavuslevik Aksi vaatlusjadal 
 

 

 
 
Joonis 11. Taimestiku üldkatvus Aksi vaatlusjadal 
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Sarnaselt 2005. aastale domineerisid vaatlusalal mitmeaastased taimed F. vesiculosus, Z. 

marina ja P. pectinatus 

 

Vaatlusjada Prangli 

 

Sarnaselt Aksi saare rannikumerele domineerivad Prangli saare rannikumeres liivased 

põhjad. Madalamatel merealadel (1 – 3 m) esinevad ka liiva-kruusa-kivi segupõhjad ning 

sügavamal (6 – 7 m) kivi-liivapõhjad. 

 

Vaatlusjadal kasvas 9 liiki põhjataimi. Kinnitunud taimestik ulatub kuni 5 m sügavuseni. 

Domineerivaks liigiks 2,5 – 5 m sügavusel oli merihein Z. marina. 4-5 m sügavusel on 

merihein levinud ühtlaselt ning suhteliselt hajusalt, sügavusvahemikus 3-4 m on merihein 

esindatud laiguti ning laigud katavad üle poole merepõhjast, laigusisene katvus on 100%. 

2-3 m sügavusel on meriheina juba tunduvalt vähem, esinevad vaid üksikud väiksed (ca 

2x2m) alad, kus meriheina katvus on 100%. Piirkonnas on vähesel määral esindatud ka 

teised liivastele põhjadele iseloomulikud kõrgemad taimed: Zannichellia palustris ning 

Ruppia maritima, mis on valdavad sügavusel 2,5 m ning madalamal, nende katvus ei 

ületa aga 10%. 3 – 5 m sügavusel esines lahtine vetikasmatt, mille moodustasid valdavalt 

niitjad vetikad Ectocarpus silicosu, C. glomerata, P. littoralis ja C. tenuicorne. Vähesel 

määral leiti vaatlusjadal punavetikat F. lumbricalis.  

 

Võrrelduna 2005 aastaga muutusi liigilises koosseisus ning katvuses ei esinenud. 
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 4. Põhjaloomastik 

  
4.1. Looduslik foon 

 

Põhjaloomastiku koosseisule avaldavad kõige enam mõju järgmised keskkonnategurid: 

 

• Piirkonna hüdrodünaamika – temperatuuri-, soolsuse- ja hapnikurežiim 

põhjalähedases veekihis ning lainetuse ja hoovuste mõju, 

• põhjasetete iseloom ja koosseis, 

• orgaanilise aine hulk põhjasetetes ja põhjalähedases vees, 

• põhjataimestiku esinemine, taimestiku liigiline koosseis. 

 

Kirjeldame neid keskkonnategureid Muuga lahes. 

 

Suvel soojeneb pindmine veekiht maksimaalselt kuni 15-20 m sügavuseni. Seetõttu on 

kuni 10 m aladel põhjalähedaste veekihtide temperatuur suvel harilikult 10-18º C. 

Sügavamal kui 20 m püsib põhjalähedase vee temperatuur aastaringselt alla 10 º C.   

 

Kogu uurimisala on sügavaveeliste vaondite kaudu ühenduses Soome lahe süvikutega. 

Seetõttu on  uurimispiirkonnas vee soolsus suurem kui süvikutest eemal olevates 

piirkondades (6-8 ‰). 

 

Rannikumeri on aktiivsete hoovuste ja lainetuse mõjuvööndis. Vee aktiivne liikumine 

tagab selle, et piirkonna põhjalähedases vees ei teki hapnikudefitsiiti. Vaid erakordselt 

karmide talvede ajal (näiteks 2002/2003 talv) võib jääkatte all kuni 5 m sügavuses 

väheneda vees sisalduva hapniku sisaldus kriitilisele tasemele, millega kaasneb 

põhjaloomastiku koosseisu vaesustumine. Stagnatsiooniprotsesside domineerimisel võib 

põhjaloomastik süvikutes liiga madalate hapniku kontsentratsioonide tõttu puududa.  

 

Suhteliselt kitsas rannaäärses merealas veepiirist kuni 10 m sügavuseni domineerivad 

kivised, kruusased, klibused, savised ja liivased setted. Intensiivse lainetuse ja hoovuste 

mõjul on selles piirkonnas setted hästi pestud ja läbisorteeritud. Madalveealadel tekkinud 
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orgaaniline aine kantakse edasi süvikute suunas. Sügavamal toimub orgaanilise aine 

akumulatsioon ning esinevad valdavalt mudastunud savised setted. 

 

Põhjataimestik levib Muuga lahes veepiirist kuni 10 m sügavuseni. Kõige rikkalikum on 

taimestik kivistel põhjadel.  

 

Segasette (kivid, kiviklibu, savi, kruus, liiv) ja põhjataimestiku esinemisel on 

põhjaloomastiku elupaigaline mitmekesisus ja põhjaloomastiku liigiline mitmekesisus 

suur. Reeglina on Muuga lahes põhjafauna arvukus ja biomass suurim 

akumulatsioonipiirkondades, kus põhjalähedases vees või setetes on rohkesti toitu - 

poolkõdunenud orgaanilist materjali. 

 

4.2. Materjal ja metoodika 

 

Muuga lahe põhjaloomastikku uuriti 2006. aasta septembris. Materjal koguti sadamaga 

piirnevalt merealalt (9 jaama), Tahkumäe piirkonnast (4 jaama), Ihasalu piirkonnast (7 

jaama) ja Randvere piirkonnast (2 jaama) (joonis 12). Kokku koguti 22 põhjaloomastiku 

proovi. Taimestikuvööndis kirjeldati põhjaloomastiku kooslusi ka veealuste 

videovaatluste abil.  

  

Proovide kogumise vahendiks oli Ekman-Birge põhjaammutaja (haardepind 1/47 m2). 

Proovid pesti nailonsõeltel. Nailonsõela siidi silma diameeter oli 0,25 mm. Välitöödel 

pakiti proovid kilekottidesse, varustati etiketiga ning säilitati -20° C juures kuni nende 

laboratoorse analüüsini. Materjal analüüsiti TÜ Eesti Mereinstituudi laboris. Kõikides 

proovipunktides määrati põhjaloomastiku ja -taimestiku liigiline koosseis, liikide arvukus 

ja kuivkaal 1 m2 kohta. Kuivkaalu leidmiseks kuivatati materjal 60° C juures 48 tundi.  

Proovide kogumisel ja analüüsimisel kasutati HELCOMi poolt väljatöötatud metoodilisi 

standardeid. See tagab põhjaloomastiku ülevaate võrreldavuse teiste Läänemere  

põhjaloomastiku uuringutega. 
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Joonis 12. Põhjaloomastiku proovipunktid Muuga lahes 2006 aastal  

 

 

4.3. Tulemused 

 

Muuga lahe põhjaloomastik oli 2006. aasta septembris liigirikas. Kokku leiti 17 liiki, 

kellele lisanduvad väheharjasussid Oligochaeta ja surusääsklased Chironomidae, keda 

liigini ei määratud (lisa I, tabel 1-3). 

 

Merealal on levinud ussid Vermes, vähilaadsed Crustacea, teod Gastropoda ja karbid 

Bivalvia. Ussidest esinevad uurimisalal järgmised liigid ja rühmad: tavaline 

harjasliimukas Hediste diversicolor, väheharjasussid Oligochaeta, harilik silinderkärslane 

Halicryptus spinulosus. Vähilaadsetest on levinud kirpvähid Gammarus zaddachi, G. 

oceanicus, roheline lehtsarv Idotea  chelipes, balti lehtsarv I. baltica, valgelaup-kakand 

Jaera albifrons, kootvähk Corophium volutator, tavaline harjaslabalane Monoporeia 

affinis. Kividel levib tavaline tõruvähk Balanus improvisus. Tigudest leiti  vesitigusid 

Hydrobia ulvae, H. ventrosa, vesikinga Theodoxus fluviatilis. Karpidest esinevad söödav 
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rannakarp Mytilus edulis, balti lamekarp Macoma balthica, söödav südakarp 

Cerastoderma glaucum ja liiva-uurikkarp Mya arenaria. Taimestikurikastes piirkondades 

esineb tihti putukate vastseid, kellest kõige sagedasemad on surusääsklased 

Chironomidae. Uurimisalal on ülekaalus tugevate hoovuste ja lainetusega kohastunud 

põhjaloomastiku liigid. Nendeks on tõruvähk, kõik teo- ja karbiliigid. Peaaegu kõik 

loetletud vähilaadsed on levinud valdavalt rikkaliku taimestikuga piirkondades.. 

 

Põhjaloomastiku iseloomustus seirepiirkonnas sügavuste lõikes 

 

Mereala veepiirist kuni 10 m sügavuseni. Seireala kõige liigirikkam põhjaloomastik on 

levinud arenenud taimestikuga merealadel, kus setete koosseis on väga varieeruv – suurte 

kivide vahel esinevad kruusa-, liiva- ja savisegused setted, kus on palju poollagunenud 

orgaanilist materjali. Segupõhjad, külluslik toidubaas ja taimestik ning aktiivse vee 

liikumisega kaasnev temperatuuri-, soolsuse- ja hapnikurežiim tagab nendes piirkondades 

põhjaloomastiku arengule soodsa elukeskkonna.  

 

Kirjeldatud elupaigad asuvad Randvere ja Ihasalu piirkonnas. 2006. aastal levisid siin 

peaaegu kõik ülalloetletud  põhjaloomastiku liigid. Arvukamad olid valgelaup-kakand 

(maksimum 987 is m-2), söödav rannakarp (maksimum 1410 is m-2) ja kirpvähid 

(maksimum 2773 is m-2). Põhilise osa põhjaloomastiku üldbiomassist andsid  karbid. 

Juhtliigiks oli söödav rannakarp (maksimum 24,5 g m-2), kelle kolooniad kivistel 

põhjadel esinesid videovaatluste põhjal Ihasalu ja Randvere piirkonnas paiguti lausaliselt. 

Muuga lahes on kohati levinud liivase põhjaga madalad merealad, kus taimestik puudub 

või on nõrgalt arenenud (jaamad M3 ja 5). Nendes piirkondades toimub lainetuse ja 

hoovuste mõjul setete aktiivne transport. Liivased põhjad on orgaanikavaesed. Ühetaolise 

substraadi, toidu ja taimestiku vähesuse tõttu on põhjaloomastik väga liigivaene ja 

madala arvukuse ning biomassiga. Jaamas 5 esines 2006. aasta septembris vaid 3 liiki, 

loomastiku üldarvukus ja biomass olid vaid 282 is m-2 ja 11,1 g m-2. 

 

Mereala sügavusega 10-20 m. Seireala põhjaloomastiku liigiline koosseis on vaesem kui 

madalmeres. 2006. aastal levis 10-20 m sügavustel aladel kokku 10 põhjaloomastiku liiki, 

kellele lisandusid surusääsklaste ja väheharjasusside rühmad. Ussidest olid levinud 
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väheharjasussid, tavaline harjasliimukas, harilik silinderkärslane. Vähilaadsetest esinesid 

kootvähk ja kirpvähid Gammarus oceanicus. Piirkonnas oli levinud kaks vesiteo liiki – 

Hydrobia ulvae ja H. ventrosa. Piirkonda asustavad söödav südakarp, söödav rannakarp, 

liiva-uurikkarp ja balti lamekarp. Madalmerega võrreldes puuduvad põhjaloomastiku 

koosseisust taimestikulembesed loomaliigid, sest  Muuga lahes põhjataimestik ei esine 

sügavamal kui 10 m. Ühes jaamas ei levi korraga kõik ülalnimetatud liigid. Tavaliselt 

asustab ühte piirkonda 3-5 liiki. Kõige liigirikkam ala oli jaam S2 sadama reidil, kus levis 

9 liiki ja rühma.   

 

Viimastel aastatel on selles sügavustsoonis arvukuselt ja biomassilt domineerinud 

ülekaalukalt balti lamekarp ja söödav rannakarp. Nende liikide ülisuur arvukus ja 

biomass Muuga lahes ei ole looduslike protsesside tulemus vaid sadamaehituse otsene 

tagajärg.  Sadamaehituse käigus suurenes tehisliku hõljumi hulk põhjalähedases vees ja 

setetel ehk siis suurenes loomade toidubaas. Viimase aasta jooksul pole piirkonda uut 

setet lisandunud ning selle tagajärjel on balti lamekarbi ja söödava rannakarbi arvukus ja 

biomass mitmekordselt vähenenud (jaamad 11. 12, M4, M5, IH10, IH20). Mõlema liigi 

arvukused on sarnased Soome lahe keskosa inimtegevusest mõjutamata piirkondadele. 

Söödava rannakarbi arvukus ja biomass olid vahemikus 94-752 is m-2 ja 1,9-4,4 g m-2, 

balti lamekarbil 188-1175 is m-2 ja 10,4-52,8 g m-2.  

 

Teistest piirkondadest eristub selgelt sadamareidi piirkond (jaamad S2, 1, 2, 3 ja 12,5) 

oma väga suurte põhjaloomastiku arvukuse (1551-3102 is m-2) ja biomassiga (64,1-155,1 

g m-2). Valdava osa põhjaelustikust annab balti lamekarp. Loetletud jaamad asuvad 

laevatee lähistel. Tõenäoliselt avaldab balti lamekarbi arengule soodsat mõju suurem 

hõljumi kogus põhjalähedases vees, mida tekitab laevade liikumine. 

 

Mereala sügavusega 30-35 m. Sügavat mereala asustab tavaliselt liigivaene loomastik. 

2006. aasta andmetel levis sellel sügavusel Muuga lahes tavaline harjasliimukas, harilik 

silinderkärslane, tavaline harjaslabalane ja balti lamekarp. Sageli on selles sügavustsoonis 

loomastik suure biomassiga. Enamuse üldbiomassist moodustab balti lamekarp (122,8-

195,5 g m2). Muuga lahe sügavam piirkond ei eristu põhjaloomastiku põhjal teistest 

Soome lahe keskosa piirkondadest.  
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Kokkuvõte 

 

Muuga lahte ja Ihasalu piirkonda asustab liikide koosseisult, arvukuse ja biomassi 

tasemelt põhjaloomastik, mis on iseloomulik inimtegevusest mõõdukalt mõjustatud 

merealadele. See näitab, et Muuga sadama tegevus ei avalda põhjaloomastikule 

ulatuslikku negatiivset mõju. Põhjaloomastiku liigilises ja kvantitatiivses koosseisus 

puuduvad kõrvalekalded, mis on omased inimtegevusest tugevalt mõjustatud 

merealadele. 

 

Kõrvalekaldeid põhjaloomastiku koosluse struktuuris täheldati vaid sadama reidi lähistel 

ning sadamasse viival laevateel. Laevaliikluse tõttu on põhjalähedases veekihis heljumi 

hulk suurenenud ning selle tagajärjel on tõusnud balti lamekarbi arvukus ja biomass. 
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6. Kalastik 
 
 
Vastvalt seire programmile teostati pidevat kalastiku seiret jäävabal perioodil sadamast 

NW suunas Randvere rannikumeres. Ajavahemikus 29.06 – 06.07 teostati kalastiku seiret 

spetsiaalsete seirejadadega (nakkevõrgud silmasuurustega 32 – 120 mm, 9 võrku jadas) 

sadama otseses mõjupiirkonnas Muuga lahes sadama põhikaide ja söeterminali vahel 

ning Ihasalu lahes söeterminalist idas (joonis 13). Seirepüüke teostati ka ja võrdlusaladel 

Kaberneeme lahes ning Kolga lahes.   

 
 

 
 
 
 
Joonis 13. Kalastiku seirejaamad Muuga lahes (NW ja I) ja Ihasalu lahes (II) 2006 aastal 
 
 

Räime koelmualade seiret teostati Muuga lahes ja Ihasalu lahes (joonis 14). Seire käigus 

uuriti tragimise meetodil merepõhjataimestikku - kalade kudesubstraati. Muuga lahes 

idamuuli ja sõeterminali vaheliselt alalt merepõhjataimestikku ei leitud, nagu ka 

2005.aastal. Ihasalu lahes esines massiliselt üheaastast niitjat rohevetikat Cladophora 

Chlomerata, mida aga kalad kudesubstraadina ei kasuta. Kaberneeme ja Kolga lahes 

leidus nii pruun- kui ka punavetikaid, millel fikseeriti elavat kalamarja, ilmselt mudilase 

NW 

I 

II 
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mari. Räime marja ei leitud, kuna soojalainest tingituna oli vee temperatuur 20 0 C juures 

juba juuni keskpaigas ja mari koorus tõenäoliselt tavalisest kiiremini. Niitjate 

rohevetikate arvukus ja biomass olid Kaberneeme ja eriti Kolga lahes tunduvalt 

väiksemad võrreldes Ihasalu lahega.  

 
 

 
 
 
 
Joonis 14. Räime koelmualade seirealad Muuga lahes (1) ja Ihasalu lahes (2) 2006 aastal 
  

 

Seiresaak kuude lõikes on toodud lisas II tabelis 1, kus on võrdluseks andmed alates 

1996. aastast. Saakides esinenud liikide arv olnud aasta-aastalt suhteliselt stabiilne. 2006 

aastal saagis jätkuvalt domineeris lest (tabel 1).  Lesta keskmine isendimass oli lähedane 

paljuaastasele keskmisele (tabel 2).  Saakidesse on aastatel 2003 - 2005 ilmunud arvukalt 

külmaveelisi merelisi kalaliike – merihärga ja merivarblast, mis viitab merevee heale 

kvaliteedile selles piirkonnas. 

 
 
 
 
 
 

1

2
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Tabel 1.   Seiresaagi liigiline koosseis % isendite arvust 2006 aastal (Tammneeme) 
 
 
 
Liik 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Lest 88.2 94.2 96.0 94.3 91.9 96,3 92.2 
Ahven 3.0 0.8 0.6 0.5 0.3 0,4 0.9 
Siig 0.8 1.2 0.4 0.9 0.9 0,4 1.6 
Vimb 2.0 0.3 0.1 0.2 0.2 0,04 0.1 
Haug 0.5 0.7 0.4 0.1 0.2 0,08 0.2 
Kammeljas 1.9 1.0 1.1 1.2 0.6 0,7 0.5 
Räim 1.0 0.8 0.3 1.3 2.8 0,8 2.9 
Meritint 2.6 0.9 0.7 1.6 3.0 1,3 1.5 
Merihärg        
Merivarblane        
 
 
 
 
Liik 2003 2004 2005 2006 
Lest 93.6 90.2 91.99 88.5
Ahven 1.7 2.4 0.78 0.2
Siig 0.5 0.5 0.52 1.1
Vimb 0.4 0.4 0.4 0.4
Haug 0.6 0.4 0 0.2
Kammeljas 0.1 0.7 1.13 3.3
Räim 1.4 1.1 1.17 1
Meritint 0,2 0.1 0.86 2.6
Merihärg 1.5 1.1 0.52 0.6
Merivarblane  2.0 2.38 0.7
Tursk   0.07 0
Emakala   0.044 0.2
Hõbekoger   0.022 0.6
Meriforell   0.1 0.1
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Tabel 2.  Seiresaagi kala keskmine mass (kg)  liikide kaupa 2006 aastal  

(Tammneeme) 

 
         
Liik    1996    1997   1998 1999  2000 
 kg n kg n kg n kg n kg n 

Lest 0.17 1575 0.14 3868 0.15 4109 0.148 5813 0.155 3440 
Ahven 0.5     52 0.53     34 0.23     24 0.166 29 0.375 12 
Siig 0.85     14 0.78     49 1.29     15 0.740 58 0.989 35 
Vimb 0.55     36 0.52     14 0.56       5 0.610 10 0.544   9 
Haug 1.23       9 1.11     29 1.88     17 4.05 4 3.270   6 
Kammeljas 0.4     34 0.15     44 0.25     48 0.23 73 0.158 24 
Räim 0.04     18 0.03     33 ?     14 0.03 81 0.019 103 
Meritint 0.06     47 0.05     35 0.05     31 0.03 98 0.033 113 
          
 
Liik  2001   2002 2003 2004 2005 
  kg n kg n kg n kg n kg n 

Lest 0.148 7352 0.16 4468 0.127 2717 0.148 3699 0.148 4531 
Ahven 0.257    30 0.15 42 0.21 48 0.130 99 0.272 39 
Siig 1,390    36 0.28 80 0.79 15 0.767 21 0.66 26 
Vimb 0,467      3 0.38 6 0.44 12 0.138 16 0.67 20 
Haug 3,85      6 2.11 10 1.32 18 1.171 17  0 
Kammeljas 0,18     50 0.25 23 0.15 4 0.127 30 0.106 55 
Räim 0,021     63 0.02 142 0.02 41 0.045 47 0.02 58 
Meritint 0,024     95 0.03 73 0.03 6 0.033 6 0.03 43 
Merihärg     0.17 42 0.164 47 0.237 26 
Merivarblane       0.121 82 0.17 119 
Meriforell         1.42 6 
Tursk         1.17 3 
 
 
Liik  2006 
  kg n 

Lest 0.15 2042 
Ahven 0.56 5 
Siig 0.77 26 
Vimb 0.43 10 
Haug 1.13 4 
Kammeljas 0.15 77 
Räim 0.04 23 
Meritint 0.04 61 
Merihärg 0.19 14 
Merivarblane 0.13 17 
Meriforell 1.6 3 
Tursk 1.4 1 
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Seiresaagis Muuga ja Kaberneeme lahes oli ülekaalus lest, Ihasalu ja Kolga lahes oli 

ülekaalus ahven (tabel 3).  

 

Tabel 3. Seiresaak (isendite arv liikide kaupa) Muuga, Ihasalu, Kaberneeme ja Kolga 

lahes 2006 aastal   

 
  
Liik/laht Muuga Ihasalu Kaberneeme Kolga 
Räim 1 1    
Lest 73 1 13 22 
Kammeljas 1   1 
Merisiig 3 1 1 1 
Meritint 2     
Ahven  37 9 8 127 
Koha 4     
Vimb 1   1 
Viidikas 1 1    
Särg 1  3   
Nurg 1     
Merinõel    1 

Kokku: 125 13 25 153 
    
   
Räime kudealade uuringud tostati tragimismeetodil vastavalt tööde programmile juulis 

2006. a Muuga-Kolga piirkonnas. Uuringute eesmärgiks oli selgitada, millistes uuritava 

rannavööndi osas toimub räime kudemine.  Kokku uuriti põhjataimestikku 10 transektil 

Muuga, Kaberneeme, Ihasalu ja Kolga lahes.  

 

On teada, et kevadräim koeb Soome lahes mais-juunis valdavalt 2-6 m sügavuses vees 

põhjataimestikule - pruun- ja punavetikatele Sphacelaria arctica, Ceramium, 

Polysiphonia, Furcellaria (Anon., 2003; Raid, 1985).  

 

Kudemist rohevetikatele ja vetikateta merepõhjale pole Soome lahe lõunarannikul 

täheldatud, küll on  seda aga täheldatud Turu saarestikus paiknevatel koelmutel 

(Rajasilta, et. al., 1993).  Kudemine vetikatele tagab marjaterade parema aeratsiooni ja 

seega ka  paremad tingimused marja arenguks. Pärnu lahel 1980. aastatel tehtud katsed 

näitasid, et vetikateta merepõhjale ning rohevetikatele koetud mari hukkus 90-100% 
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ulatuses, samal aja kui marja ellujäämus  punavetikatel ulatus 90%-ni (Raid, 1991). 

Seega sobiva põhjataimestiku olemasolu on räime paljunemise oluliseks eelduseks.   

 
2006 aastal ei täheldatud räime arenevat marja ühelgi vaatlusjadal. Esiteks, erakordselt 

kõrge merevee temperatuur võis põhjustada räime varasemat kudemist ja marjast 

koorumist.  Teiseks, Muuga ja Ihasalu lahtedes merepõhja ja seda asustavate koosluste 

iseloom osutus ebasobivaks räime edukaks paljunemiseks - Muuga lahes põhjataimestik 

puudus ja ida suunas piirneval merealal oli taimestik kohati settega kaetud. 

Põhjataimestikus domineerisid  rohevetikad Cladophor ja Enteromorpha.   Kudemiseks 

sobiv põhjataimestik esines Ihasalu poolsaare idarannikul Neeme sadamast kagus 3-5 m 

sügavuses ning Kolga lahes, kus taimestikus domineerisid Ceramium ja madalamal ka 

Fucus.   
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7. Rannaprotsessid 

 

 Randade seire 2006 aastal tehti vastavalt programmis kavandatule. Tööd toimusid kahe 

seireala piires. Ida pool Muuga sadamat nn Saviranna seirealal ja lääne pool nn Randvere 

seirealal (joonis 15) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joon15. Seirealade paiknemine ja rannaprotsesside valdav iseloom seirealade piires 

 

Arvestades olukorda, kus Muuga sadamast lääne pool, nn Randvere piirkonnas pole 

varem tehtud mingeid randade ehituse ja rannasetete dünaamika uuringuid, tehti 2006 

aasta seire esimese etapi tööd just selles seirepiirkonnas. Vaadeldav ala hõlmab ca 2,5 km 

pikkust rannaala Muuga sadama läänemuulist loode suunas.  

 

Juurdepääs suurele osale Randvere seireala rannale on keeruline, sest kogu see piirkond 

kujutab intensiivselt arenevat individuaalelamute rajooni, mille piires pääs kallasrajale on 

suures osas tõkestatud paralleelselt rannajoonega kulgevate piirdeaedadega, ning 

juurdesõiduteed tõkkepuudega. Teiselt poolt on suur osa vaadeldavast rannikust 

ulatusliku roostikualaga kinnikasvanud ja seetõttu ligipääs keeruline. 

Saviranna

R andvere

eros ioon

akkumula ts ioo n
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Käesoleva aasta  seire käigus selgitati Randvere piirkonnas randade ehituse ja arengu 

üldjooned, ning määrati kindlaks püsiprofiilide asukohad, rajati esialgne mõõdistusvõrk, 

tehti esimene mõõdistus.  

 
 

 
 
 
Joonis 16 Vaatluspunktide (mustad kolmnurgad ja vaatluspunkti number) asukohad 

Randvere seirealal 

 

2006 aasta seire ja tehtud uuringute tulemusel saab anda esialgse iseloomustuse selle 

piirkonna rannikule.  

 



 31

Muuga söeterminali sadamaterritooriumist ida pool, nn Saviranna murrutusjärsaku piires 

on tehtud randade uuringuid ja seiret ka varem - 2004 ja 2005 aastal. 2006 aastal korrati 

vaatlusi varem rajatud vaatlusvõrgu jaamades.  

 

 
 
Joonis 17.  Vaatluspunktide asukohad (must kolmnurk ja vaatluspunkti number) 

Saviranna seirealal 
 
 

7.1. Metoodika 

 

Muuga lahe piires on randade seirealad (nn Saviranna ja Randvere) erineva ehituse ja 

arenguga. Vastavalt sellele on ka nende piires  kasutatud metoodika mõnevõrra erinev.  

 

Näiteks kogu Saviranna seireala  ranniku piires on 2004 ja 2005 aastal käsi-GPS 

seadmega GARMIN  mõõdistatud astangu jalami ja  perve asendeid. Mõõdistusandmete 

töötlus ning saadud tulemuste võrdlus ametliku katastri  kaardi,  1997 aasta  ülelennu  

orto-fotoga tõestab, et  rannaastang  on  kohati kuni 2004 aastani taganenud  vähemalt 10 

m, ehk keskmiselt umbes 1 m aastas.  See tõestab, et nimetatud ala piires on 

rannaprotsessid väga aktiivsed ja nende edasise intensiivsuse muutuste jälgimine ning 

looduslike- ja tehisprotsesside omavaheliste suhete selgitamine on vajalik.  

 

Võrreldes omavahel 2005 aastal Savirannas tehtud rannaastangu perve muutusi  2004 

aasta samalaadsete andmetega ei ole astanguperve nihkumised nii selgelt jälgitavad kui 

varasema ca 10 aastase perioodi järel. Tingitud on see mõõdistamistehnika iseärasustest, 
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kuna käsi GPS seadme täpsus ilmselt ei ole metsasel maastikul piisavalt suur. Teiselt 

poolt aga 2005 aasta jaanuari tormist põhjustatud muutused, vaatamata selle võimsusele 

ja kõrgele meretasemele olid lühiajalised ja purustasid peamiselt rannajärsaku jalamile 

varem kujunenud rusukallet.   

 

Mõõdistamised 2006 a aga näitasid et sama seireala piires esineva rannajärsaku – e. 

panga muutused 2005-2006 aastal võrreldes 2005 a jaanuari tormis toimunud muutustega 

on tühised. Mõõdistusandmetel saadud tulemused jäid mõõtmisvea piiresse, ning ei näita 

selgelt eristatavaid muutusi. Sama kehtib ka ristiprofiilide mõõdistuse kohta.  

Rannajärsaku e. panga väheolulisi muutusi seireala äärmises lääneosas (vaatluspunkt 2) 

ning idaosas (vaatluspunktid 5 ja 9) tõestas ka kordusfotode analüüs (lisa III, fotod 1 ja 2, 

ning 3 ja 4). 

 

Sadamast läände jääva nn Randvere piirkonna randadel rannajoone ega ranna-astangu 

asendi mõõdistamine käsi-GPS seadmega osutus tarbetuks ja kohati ka võimatuks. 

Tormilainetusele alluvas randla vööndis puuduvad selgelt väljakujunenud aktiivsed 

pinnavormid, nagu murrutusjärsakud, rannavallid ning suur osa Randvere piirkonna 

rannast, eriti selle sadamapoolne - lõunaosa on tugevasti roostunud – vaatluspunkt 6.  

(lisa III, fotod 17 ja 18).  Seetõttu pole ka rannajoone määramine seireala lõunaosas 

tehniliselt võimalik ega selle kordusmõõdistamine ei anna vajalikku oodatavat 

informatsiooni. Öeldut arvestades on Randvere piirkonnas otstarbekohane piirduda 

ristiprofiilide kordusmõõdistamistega, millede rajamisega alustatigi 2006 aastal. 

Väljavalitud randlalõikude piires (vaatluspunktid 1- 6), mis iseloomustavad aktiivsemaid 

piirkondi, aga seni ka stabiilseid alasid rajatigi püsiprofiilid, millede alguspunktid 

fikseeriti lisaks püsipunktidele ka geograafiliste koordinaatidega. Esialgselt valitud 

kontrollmõõdistuste kohtades (joonis 16;  6 musta kolmnurka) looditi ranna ristiprofiilid.  
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Vaatluspunkt 6 piirkonnas on roostiku kasv sedavõrd intensiivne ja rannalähedane 

merepõhi äärmiselt lauge ja madal. Selle piirkonna kohta on olemas 2002 aastast 

rannalähedase merepõhja mõõdistus (Merin, töö nr. 461), mille piires edaspidi oleks 

soovitav teha ranniku nn reostus-seire töid. 

 

7.2. Saviranna 

 

Vaadeldav ala paikneb Söeterminalist ca 150 m ida pool asuvast nn süvalasu 

sadamakohast edasi ida suunas kuni väikese neemikuni Saviranna küla kohal, kus 

rannaprotsessidest põhjustatud muutused on väga intensiivsed, ning ohtlikud Saviranna 

küla rajatistele. Kogu vaatluse all oleva rannikulõigu pikkuseks linnulennult on ligikaudu 

1,5 kilomeetrit. Vaadeldava ranniku idaosa jääb  Rebala muinsuskaitseala piiresse.  

 

Saviranna rannikulõik tervikuna on suhteliselt sirgjooneline, lääne - idasuunaline ning on 

avatud  põhjakaartest tulevale lainetusele (joonis 15). Vaatamata rannalähedase 

merepõhja väikesele kallakusele ja suhtelisele rahnuderohkusele rannalähedases madalas 

vees, areneb praktiliselt kogu vaadeldav rannikulõik aktiivselt. Seire ja uuringute käigus 

vaatlusele allunud rannikupiirkonda tervikuna iseloomustab 6 - 10 meetri kõrgune 

murrutusjärsak – pank, mille suuremad kõrgused on selle läänepoolses osas.  

  

Tormikahjustused, eeskätt rannajärsaku jalami purustused ja järsaku seina taganemine 

toimub selles piirkonnas, nagu mitmel pool mujalgi Eesti rannikul vaid erakordse kõrge 

meretaseme (erakordne  ajuvesi) tingimustes tugeva tormiga, millised esinevad sügis-

talviti jäävabal soojadel talvedel, nagu see näiteks oli 2005 aasta jaanuaris.  Selle 

erakordse kõrgveetaseme tingimustes esinenud, suhteliselt lühiajaline torm aktiviseeris 

randla arengut kogu vaadeldava ala piires. Aktiivse tormilainete tegevuse tulemusena oli 

rannajärsak valdavas osas kaotanud selle jalamit katnud rusukalle, ning järsaku sein oli 

muutunud püstloodseks. 

 
Mõõdistamised 2006 a. aga näitasid, et sama seireala piires esineva rannajärsaku 

muutused 2005-2006 aasta vahemikus võrreldes 2005 a. jaanuari tormis toimunud 
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muutustega on tühised. Mõõdistamise käigus saadud tulemused jäid mõõtmisvea piiresse, 

ning ei näita mingeid märgatavaid muutusi astangu perve  ega jalami asendi muutustes.  

Sama kehtib ka ristiprofiilide mõõdistuse kohta.  

Rannajärsaku ja rannajoone lähiümbruse väheolulisi muutusi  tõestas ka kordusfotode 

analüüs (lisa III, fotod 1 – 4, 7 – 8, 11 - 12). 

 

Nn erakordsete klimaatiliste tingimuste kokkulangemise vahelistel perioodidel 

rannajärsak reeglipäraselt hakkab tavaliselt taimestuma, rannaprotsessid on pidurdunud ja 

selle piires võivad esineda vaid murenemisnähtused – järsaku perve kohatine varisemine, 

rusukalde moodustumine jne. Viimase vaatlusperioodi vältel (2005-2006) on järsaku 

perve piires näha vaid üksikuid murenemisjälgi. Pole täheldatud ka rusukalde ega uue 

rannasetete kihi moodustumise jälgi. Kuna järsakute jalamile pole veel hakanud 

kujunema rusukallet, siis pole eeldusi ka uute taimkattega kaetud rannalõikude tekkeks 

(lisa III, foto 3 ja 4) Erandi moodustab vaid 2005 aasta jaanuaritormi käigus veel järsaku 

pervele püsima jäänud puu jäänuste allavarisemine järsaku jalamile vaatluspunkti 1 

piirkonnas (lisa III, foto 5 ja 6).  

 

Geoloogiliselt ehituselt moodustavad läänepoolseima kõrgema pangajärsaku ülemise osa 

- panga perve ja ülemised esimesed meetrid massiivsed alamkambriumi liivakivid. Nende 

all paljandub sama vanusega, nõrga vastupidavusega õhukesekihiliste vahelduvate savide  

ja  liivakivide   kompleks.  Nende all  veepiiri läheduses avaneb nn sinisavi  kiht, mis 

jätkub ka all pool veetaset veealusel rannalähedasel merepõhjal.  

 

Panga perve moodustav massiivsete liivakivide kompleks, ulatub kohati  kitsa karniisina 

üle järsaku seina.  Sellest murduvad aeg-ajalt lahti  suuremad ja väiksemad liivakivi 

plokid, mis  rannale varisedes  satuvad lainetuse mõjupiirkonda. 2006 aasta seire käigus 

ei täheldatud jälgi uute kivimplokkide täiendavast allavarisemisest panga ülemisest osast. 

 

Ida suunas rannajärsak madaldub märgatavalt, sest selle ülemine valdavalt liivakividest 

koosnev osa pöördub kagusse, st  maa suunas ja mere mõjutuse piirkonda jääb 

vaadeldava ranniklõigu kesk- ja idaosas vaid järsaku alumine savikas kompleks, mille all  

veepiiri läheduses avaneb nn sinisavi  kiht, mis jätkub ka all pool veetaset veealusel 
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rannalähedasel merepõhjal. Ka selles vaatluspunkt 1  piirkonnas pole 2006 aastal seire 

käigus toiminud märgatavaid muutusi (lisa III, fotod 3 – 4, 7 - 8). 

 

Pangajärsaku murrutusel moodustunud murenemisproduktid (liiv ja kruus) liiguvad siit 

valdava tormilainetusega aeglaselt edasi ida suunas.  Peenemad fraktsioonid 

(saviosakesed) aga kantakse hoovustega avamere suunas, kus need ladestuvad merepõhja 

sügavamates osades. Selgelt väljakujunenud kuhjeala selles piirkonnas puudub. 2006 

aasta seire käigus oli nn ranna osa ilma liiva katteta ja analoogiline nagu see esines peale 

2005 a jaanuarikuu tormi. Vaid kohati (vaatluspunkt 4) , võis näha õhukest laigulist 

peente setete esinemist (lisa III, foto 9 – 10, 11 - 12). 

  

Nendes nõrga vastupidavusega õhukesekihilistes vahelduvate savide ja liivakivide   

kompleksis esineb ka veehorisonte, mis reeglipäraselt väljuvad savikate kihtide pealt. 

Selline murrutusjärsaku geoloogiline ehitus soodustab ülemiste kihtide libisemist 

alumiste savikate peal. Selliselt libisema hakanud pinnase plokid vajuvad järsaku jalamile 

koos neil kasvanud taimestiku, puude ja põõsastega.  Kui peale 2005 aasta jaanuaritormi 

oli varem moodustunud rusukalle praktiliselt kogu järsaku ulatuses hävitatud, siis 

möödunud aasta jooksul so 2006 aasta andmetel pole uus rusukalle veel jõudnud 

kujuneda. (lisa III, foto 3 - 4). 

 

See rannalõik on rannaprotsesside ja maalibisemisnähtuste esinemise seisukohalt kõige 

intensiivsemalt arenevaid piirkondi kogu vaadeldaval seire alal.  

 

Vaadeldava rannikulõigu kõige idapoolsem ca 250-300 pikkune rannalõik jääb tervikuna 

nn Saviranna elamurajooni piiresse. Murrutusjärsaku kõrguseks on siin 4-6 meetrit.  Mere 

mõjutuse piirkonda jääb siingi murrutusjärsakus avanevad savika kompleksi kihid.  

Nende all  veepiiri läheduses avaneb nn sinisavi  kiht, mis jätkub ka all pool veetaset 

veealusel rannalähedasel merepõhjal. Rannalähedases meres ja ka rannal, peamiselt ala 

idapiiril esineb hulgaliselt kristalsete rändkivide  rahne. 

 
2004 aastal tehtud tööd kinnitasid, et selle lõigule on eriti iseloomulik 

maalibisemisnähtuste esinemine. Kuna murrutusastangu perve pealne ala on 
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elamukruntide ees heakorrastatud, kaetud muruga, siis maalibisemise käigus langevad 

järsaku jalamile peamiselt kamardunud mättad.  Ka selles piirkonnas on maalibisemiste 

peamiseks põhjuseks  murrutusjärsaku geoloogiline ehitus - savikate kihtide olemasolu ja 

nende vaheliste veehorisontide esinemine. Veehorisontide täitumist sadevetega soodustab 

äravoolude puudumine, drenaaži  -süsteemide puudumine või halb seisukord. Kuna 

sadevetel pole muud äravoolu  teed, siis kogunebki ja valgub sadevesi mööda mere 

suunas kallakuid savipindu mere suunas, põhjustades maalibisemisi. Kujunenud olukorra 

parandamiseks on selles elamupiirkonnas alustatud uue drenaaž-süsteemi ehitamist. Kui 

2005 aasta seire käigus selgus et suur osa astangust allavarisenud mättaid oli 

tormilainetega ärakantud ja järsaku sein paljastunud, siis 2006 aasta seire selles 

piirkonnas olulisi muutusi ei näidanud (lisa III, foto 13 - 14).  

 

Rannajoone lähedane merepõhi on kogu Saviranna seireala ulatuses väga lauge ja sellel 

esineb hulgaliselt rahne (lisa III, foto 15 - 16). Erinevate merekaartide andmetel selgub, et 

2 m samasügavusjoon (isobaat) on keskmisest rannajoonest 150 – 200 m kaugusel, kohati 

isegi kuni 250 m kaugusel. Rannalähedase merepõhja selline iseloom on määravaks 

rannaprotsesside iseloomu selgitamisel. See lauge ja madal ala on nn murrutuslava, mille 

piirest aastatuhandete jooksul kestnud murrutuse tulemusel vaadeldav pangajärsak 

oletatavasti on maa suunas taganenud.  

 

Sellise lauge ja madala rannalähedase merepõhja tingimustes keskmise meretaseme ajal 

toimub tormilainete deformatsioon rannajoonest kaugel ja randa purustav peamine jõud – 

tormilaine ja selle murdumisel (lõplikul deformsatsioonil) kujunenud murdlusvool ei 

jõuagi järsaku jalamini ega suuda rannajärsaku arengut märgatavalt mõjutada. 

Intensiivsed muutused kogu selle seireala piires toimuvad vaid erakordsete looduslike 

tingimuste kokkulangemisel: kõrge merevee tase, erakordne tormilainetus ja soojade 

talvede tõttu külmumata rannikusetted. Randla kui terviku areng toimub sellistes 

tingimustes tsükliliselt pikemate või lühemate stabiilsusperioode järel. 
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Rannaprotsessid ja setete liikumise iseloom 

 

Vaadeldava ala (Saviranna) piires on rannasetete liikumine ja kuhjumine äärmiselt 

tagasihoidlik. Vaid selle lühikesel keskosal esines 2004 aastal  vähesel hulgal 

kruusasegust liiva. 2005 a vaatlusperioodi jooksul on liiva hulk rannajärsaku jalamil 

kohati märgatavalt vähenenud, suures osas puudub üldse, mis on ilmselt seotud ka 2005 a 

jaanuari tormilainetega seotud tugevate kompensatsioonivooluste tegevusega, mis võisid 

rannaliiva kanda rannalähedasele merepõhjale. Selliseid väheldasi liivaalasid oli 

profiilide mõõdistamise käigus laiguti ka merepõhjal leida. 2006 aasta tööd ei näidanud 

täiendavaid märgatavaid muutusi rannasetete leviku osas (lisa III, fotod 7 – 8, 11 – 12, 17 

- 18).  

 

Äärmiselt vähene rannasetete hulk astangu jalamil viitab üldisele liikuvate setete 

minimaalsele hulgale ka rannalähedasel merepõhjal. Samuti viitab sellele ka rohke 

rahnude esinemine rannajoone ümbruses praktiliselt kogu vaadeldava ala pikkuses. 

 

Kogu kirjeldatud alal on randade areng suhteliselt aeglane, kuid tsüklilise iseloomuga.  

Rannaprotsessid – kulutus, setete ärakanne ja kuhje esinevad kogu vaadeldavas 

rannalõigus episooditi sügis-talvisel ajal vaid tugeva tormi tingimustes. Rannasetete 

liikumine ja kuhjumine kogu ala piires on äärmiselt tagasihoidlik.  

 

Kokkuvõte 

 

Kogu vaadeldava ala piires on rannasetete kuhjumine äärmiselt tagasihoidlik. Vaid selle 

lühikesel keskosal esineb vähesel hulgal kruusasegust liiva. Vaatlusperioodi jooksul pole 

liiva hulk peale 2005 a jaanuari tormi rannajärsaku jalamil taastunud, mis on seletatav 

vaadeldava perioodi tormitegevuse vähese aktiivsusega selles rannikupiirkonnas.  

 

Eelpoolkirjeldatud lauge rannalähedase merepõhja tõttu jõuavad tormilained järsaku 

jalamini vaid väga kõrge ajuvee ja jäävaba mere tingimustes. Sellised randade aktiivset 

arengut  soodustavad tingimused esinesid Eesti rannikul näiteks 1990/1991, 1999 ja 2001 

aastal. Veelgi tugevamaks osutus 2005 aasta jaanuari torm, mil merevee tase tõusis Eesti 
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põhjarannikul kuni 2 m. Sellistes erakordsetes looduslikes tingimustes elavnesid 

rannaprotsessid ja kujunesidki märgatavad muutused vaadeldava ala piires. Viimane 

vaatlusperiood 2005 – 2006 oli selle piirkonna ranniku arengus ilma märgatavate ja 

ebasoovitavate muutusteta.  

 

Kolme viimase aasta seire tõestas, et peale 2005 a, jaanuari tormi pole ala piires 

märgatavaid muutusi esinenud ja ala oli stabiilne. 

 

7.4. Randvere 

 

Sadamast lääne poole  jääv rannikulõik (ca 2,5 - 28 km) - nn Randvere rannik on 

sadamale lähemas osas kirde-edela - ja kaugemas lõigus põhja-lõuna suunaline ning 

tervikuna avatud valdavalt põhja- kuni idasuunast tulevale lainetusele. Kogu selle Muuga 

sadamast lääne poole jääva rannikulõigu piires on rannalähedane merepõhi väga lauge. 

Merekaartide andmete alusel paikneb 2 m samasügavusjoon (isobaat) keskmiselt  500 m 

kaugusel ja 5 m samasügavusjoon 700 m kaugusel rannajoonest (seireala põhjaosas 

vastavalt 300 m ja 700 m, ning kesk ja lõuna osas 600 m ja 900 m kaugusel (joonis 1).  

Vastavalt sellisele äärmiselt laugele rannalähedasele merepõhjale ei ulatu tormilained 

keskmise meretaseme korral mõjutama seireala rannikut. Kogu vaadeldava ala piires on 

rannaprotsesside iseloom ja rannasetete dünaamika tagasihoidlik. Sellise lauge ja madala 

rannalähedase merepõhja tingimustes keskmise meretaseme ajal toimub tormilainete 

deformatsioon rannajoonest kaugel ja randa purustav peamine jõud – tormilaine ja selle 

murdumisel (lõplikul deformsatsioonil) kujunenud murdlusvool ei jõuagi valdavalt 

kinnikasvanud järsaku jalamini ega suuda selle arengut märgatavalt mõjutada. 

 

Valdavad roostunud, taimestikuga kinnikasvanud, lauged rannad. Kogu seireala laugel 

rannalähedasel merepõhjal esineb hulgaliselt kristalsetest rändkivimitest rahne.  

 

Kogu Randvere seirepiirkonnas pole randla piires murrutusvormide jooneliste muutuste 

(perv jalam, rannajoon) jälgimine praktiliselt võimalik, kuna selgete muutustega 

(murrutusjärsakud, liivaastangud) siin puuduvad. Paiguti, eriti seireala lõunaosas 

(vaatluspunktid 5 ja 6) on rannajoone eristamine tänu rannataimestiku (pilliroog ja 
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kõrkjad) vohamisele problemaatiline (lisa III, fotod 19 - 20; 31 - 32) ning seetõttu 

rannaastangu perve või rannajoone asendi mõõdistamine on selles piirkonnas 

teisejärgulise tähtsusega.  

 

Rannaroostiku vohamisega seoses on ka püsiprofiilide paigutamine suhteliselt juhuslik, 

ega pruugi alati kõige paremini iseloomustada kogu piirkonna randade arengut. Nagu 

juba varem nimetatud, on ka pääs randa suures ulatuses takistatud kohalike elanike, 

eraomanike piirangute ja tehniliste rajatistega. 

 
Väga väikese ulatusega on liivarannad, mis on kohaliku tähtsusega ja valdavalt 

taimestikuga kinnikasvanud. Üksikuid taimestikuvabasid nn taskurandu kasutatakse 

kohalike elanike poolt supluskohtadena. Suures osas seetõttu on ka taimkate neil 

kinnikasvanud liivarandadel hävinenud. 

 

Ranna-astangu purustusi esineb väheldaste lõikude piires peamiselt vaadeldava ala 

põhjapiirkonnas (vaatluspunktid 1 ja 2), millised kohati on olnud intensiivsed, ning 

ilmselt enamalt jaolt on põhjustatud 2005 a. jaanuaritormi tegevusest. (lisa III, fotod 23 - 

24) Äärmiselt vähene rannasetete hulk rannikul viitab üldisele liikuvate setete 

minimaalsele hulgale ka rannalähedasel merepõhjal. Sellele viitab ka rohke rahnude 

esinemine rannajoone ümbruses praktiliselt kogu vaadeldava ala pikkuses. 

 

Madalat ja väga lauget ranna-ala piirab maa poolt valdavalt rannataimestiku või metsaga 

(osa metsa on kohalike elanike poolt istutatud)  kinnikasvanud madal ranna-astang, mille 

piires paiknevad ka elamurajooni rajatised. Vaadeldava rannikulõigu äärmises 

põhjapiirkonnas on paiguti ranna-astangu piires säilinud hiljutiste tormide purustuste 

jälgi. Tõenäoliselt on värskemad neist  2005 a. jaanuari tormi jäljed, kuid need on siin 

piirkonnas olnud väheulatuslikud ja lokaalse iseloomuga ega pole võrreldavad 

analoogiliste muutustega sadamast ida poole jääval Saviranna uurimisalal. 

 

Vastavalt tormilainetuse väikesele intensiivsusele on rannaprotsessid siin äärmiselt 

nõrgad ja randade  looduslik areng väga aeglane.  
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Vaatamata 2005 aasta jaanuari tormiaegsele kõrgele meretasemele ei leidunud alustavate 

uuringute käigus kogu selles piirkonnas märgatavaid jälgi ulatuslikest ja ohtlikest 

muutustest randade ehituses, mis oleksid olnud põhjustatud selle ekstreemse tormi poolt. 

 
Kogu Randvere seireala tuleb vaadelda kahe suure alapiirkonnana:  

 

Esimene neist on ca 1,7 - 1,8 km pikkune poolkaarjas rannikuosa sadama läänemuulist 

loodesse ligikaudu kuni Randvere kirikuni. Seda rannikulõiku iseloomustab intensiivne 

roostumine nii lauge rannajoone lähedasel merepõhjal kui ka rannas. Väga peente 

setendite aga ka meretaimede jäänuste kuhjumine rannikul vahetult sadama lääneküljel  

ja sellest lääne pool laugel ja madalal rannikul on soodustanud siin roostiku vohamist nii 

rannalähedases meres kui ka rannal (lisa III, foto 19) Intensiivse roostumise tõttu pole 

selles piirkonnas looduses võimalik keskmist rannajoont fikseerida. Osa peenemat ja eriti 

hõljumina edasikantavat rannasetet ning taimjäänuseid on valdavalt kuhjunud läänemuuli 

ja rannajoone vahelisse nurka seda aeglaselt täites ja madaldades (lisa III, foto 20) 

rannajoone asend muutub siin suurtes piirides vastavalt merevee taseme muutustele. 

Rannalähedase merepõhja reljeef on äärmiselt lauge, 2 m samasügavusjoon (isobaat) 

paikneb merekaardile kantud rannajoonest 550 – 600 m kaugusel.  

 

Madalat ja väga lauget ranna-ala piirab maa poolt valdavalt taimestiku või metsaga (osa 

metsa on kohalike elanike poolt istutatud)  kinnikasvanud madal ranna-astang, mille 

piires paiknevad ka elamurajooni rajatised. Selline kinnikasvanud madal astang lauge ja 

kamardunud ranna maapoolsel piiril esineb näiteks profiil nr. 5 piirkonnas, mis 

iseloomustab selle piirkonn keskosa. Selle astangu piires puuduvad tormitegevuse jäljed. 

Paiguti, näiteks vaadeldava lõigu põhjaosas, profiil nr. 4 piirkonnas esineb ka väheldaste 

lõikudena praeguseks taimestikuga kinnikasvanud eelluiteid (lisa III, foto 21).  Need 

madalad eelluited tänapäeval aktiivselt ei arene. Nad on väljunud meretegevusega seotud 

rannaprotsesside aktiivsest vööndist. 2005 a jaanuaritormi ajal esines kogu selles 

piirkonnas vaid merevee taseme tõus, millega ei kaasnenud rannaprotsesside 

aktiviseerumist.  
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2006 aasta seire  käigus kogu selles piirkonnas ei leitud jälgi märgatavatest ega ohtlikest 

muutustest randade ehituses, mis oleksid olnud põhjustatud selle ekstreemse tormi poolt. 

 

Seda rannikupiirkonda tuleb rannaprotsesside seisukohalt lugeda hääbunud 

rannaks ja kogu selle Muuga sadama poolse randla seisund on stabiilne.  

 

Rannalähedaste põhjasetete kuhje ja setendite reostumise kontrolli (seire) seisukohalt 

oleks soovitav edaspidi, alates 2007 aasta kevadest (või enne uute muulide rajamise 

algust) rajada sadamast lääne poole kontrollmõõdistuste polügoon. Selleks sobiks 

kolmnurga kujuline ala sadama läänemuuli läänekülje ja rannajoone vahel küljepikkusega 

ca 500 - 600 meetrit. Sellel alal on Merin AS poolt 2002 aastal tehtud detailne merepõhja 

sügavuste mõõdistus (Merin, töö nr 461), milline võiks olla aluseks edaspidisele seirele. 

Selle sadamamuuli ja rannajoone vahelise ala reostumisohule on ka varemalt ja korduvalt 

tähelepanu juhitud. 

 

Teine ca 1 km pikkune rannikulõik on enam-vähem sirgjooneline põhja – lõuna 

suunaline ja  paikneb eelmisest põhja pool. Selle lõigu piires võib üksikutes kohtades 

näha väheulatuslikke varasema aktiivse tormitegevuse jälgi.  

 

Kohati võib  rannapurustuste tekkes süüdi olla ka kohalike elanike väär tegutsemine 

rannikul (kivimuulide tegemine lautrite rajamiseks , ehitamine rannajoonele liialt 

lähedale jne). Ranna-astangu purustuste tõkestamiseks on selle jalamile kuhjatud näiteks 

kivirahne. Purustuste tegelike põhjuste selgitamiseks on  vajaliku edaspidised 

detailsemaid uuringuid. Selle nähtuse süvenemist ja protsessi ohtlikust tuleb edaspidi 

jälgida, et vastu võtta rannavööndi loodusliku seisundi säilitamiseks vajalikud 

põhjendatud meetmed.  

 
Vaatluspunkt 1 piirkonnas näiteks (Vaablase tee pikenduse ümbrus) esineb väike, 

kohaliku tähtsusega rändkividest muul, tõenäoliselt kohalike elanike paadilauter. (lisa III, 

foto 22). Selle kaootiliselt kuhjatud rahnudest muuli põhjaküljele on tormilainetega 

kuhjunud väheulatuslik liivakeha.  On alanud põhja suunast piki randa liikuvate liivaste 

rannasetete kuhjumine.  Erakordse kõrgvee tingimustes on ka see väheldane, juba 
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kinnikasvanud liivakeha allunud tormipurustustele, mille tulemusel on selle merepoolsele 

küljele kujunenud madal murrutusastang. Ka selle kaitseks edaspidiste purustuste 

vältimiseks on selle jalamile kohati asetatud rändkive (lisa III, foto 23). Kui rändkividest, 

rahnudest kaitse murrutusjärsakute ees osaliselt nõrgendab tormilainete mõju ja on 

õigustatud, siis liivarannal võib rahnude kuhjamisel olla hoopis vastupidine efekt. Samal 

ajal kivimuulist lõuna pool on selged tormilainetuse murrutuse jäljed (lisa III, foto 24). 

Kohalike elanike poolt on jätkuva murrutuse kaitseks murrutusastangu jalamile kuhjatud 

täiendavalt rahne. Antud olukorras ongi tegemist inimese poolt rikutud loodusliku 

rannadünaamika süsteemiga, mille tulemusel kivimuulist lõuna pool on kujunenud setete 

defitsiit ja esinevad ranna-astangu purustused.  

 

Vaatluspunkt 2 piirkonnas on nüüdisrand tervikuna (lisa III, foto 25) on väheaktiivne ja 

lainetusele alluv ala on kitsas. Rannajoone lähedal veepiiri ümbruses esineb laiguti 

liivalaike. Rannal ja väga laugel rannalähedasel merepõhjal esineb hulgaliselt rahne. 

Kohati esineb  madalas ja valdavalt kinnikasvanud rannaastangus värskeid 

tormipurustuste jälgi,  mis võivad olla kujunenud 20005 aasta jaanuaritormiga (lisa III, 

foto 26)  

 

Vaatluspunkt 3 paikneb merekaabli maaletoomise piirkonnas. Tänu kaablitrassile on 

pääs randa avatud eraomandusse kuuluvate kruntide vahelt (lisa III, foto 27). Kogu 

rannalõik kaablitrassist põhjapoole on analoogiline vaatluspunkti 2 rannavööndile. Siin 

esineb madal rannaastang, laiguti esineb veepiiri ümbruses liiva ja merekõntsa vallikesi, 

laugel rannalähedasel merepõhjal ja rannal leiame hulgaliselt erineva suurusega rahne. 

Tegemist on üleminekuga murrutusrannalt kuhjelisele rannatüübile.  

 

Kaablitrassist lõuna pool algab ja on rannal selgesti jälgitav madal eelluidete ahelik (lisa 

III, foto 28), s.o kunagine rannaliivade kuhjeala, milline tänapäeval on lainetuse 

aktiivsest tsoonist praktiliselt väljunud. Taimestikuga kinnikasvanud luiteaheliku 

merepoolsel küljel on vaid kohati näha nõrku murrutusjälgi, või merekõntsa ja adru 

korrapäratuid vallilaadseid moodustisi. Selline kinnikasvanud madala luiteahelikuga 

randla jätkub lõuna suunas ca Kirikaia tänava pikenduseni rannas. Siit paarisada meetrit 

edasi lõuna suunas algab praktiliselt intensiivse ja ulatusliku roostunud alaga randla 
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esinemine – seireala poolkaarjas sadamamuuli poolne osa), mis jätkub kuni sadama 

läänemuulini.  

 

Vaatluspunkt 4  paikneb ligikaudu Kaevuaia tee pikendusel ja jääb sadamamuuli poolse 

poolkaarja roostunud rannikulõigu piiresse. Seda ranniku piirkonda iseloomustab 

ulatusliku roostiku esinemine nii rannal kui ka rannalähedases meres (lisa III, foto 29). 

Selles kohas paikneb ka vana kivimuul, mis läbib roostiku. Tänu sellele vanale rajatisele 

oli võimalik mõõdistada ka selles piirkonna randala ristiprofiil. Sellest vaatluspunktist 

alates võib tinglikult öelda, et rannajoone piirkonnas ei toimu mingeid märgatavaid 

muutusi, ka mitte kõrgvee ja tugeva tormiga.  

 

Siit alates kuni Muuga sadama läänemuulini levib randla piires ulatuslik roostik (lisa III, 

foto 30), mis  soodustab vaid väga peente  setendite aeglast kuhjumist kogu alal, mis 

omakorda soodustab roostiku ala laienemist nii rannal põhja suunas, kui ka vähesel 

määralal laugele ja väga madalale merepõhjale. Peente setendite kuhjumisele selles 

piirkonnas viitab ka madal leetseljak profiili alguspunktist 218 meetri kaugusel (ca 200 m 

kaugusel rannajoonest, sest rannajoone asendit pole roostiku esinemise tõttu võimalik 

täpselt määrata). Eelmiste profiilide piires mingeid veealuseid setendite kuhjelisi 

moodustisi ei täheldatud.   

 
Seega setete dünaamika seisukohalt algab mõningane aeglane peente setendite kuhjeala 

rannalähedasel merepõhjal profiilide 3 ja 4 vahel. Sellele viitab ka rannalähedase 

merepõhja iseloom mõõdetud profiilidel (joon 17)  ja ortofotodel.  
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Joonis 17. Vaatluspunkt 4. Looditud rannaprofiil vana muuli piirkonnas on äärmiselt 

lauge. Umbes 300 kaugusel mõeldavast rannajoonest on veesügavus alla 1 m. Setendite 

kuhjele viitab madal liivaseljandik umbes 200 meetri kaugusel, mis oli keskmise 

meretaseme tingimustes kuiv. 

 

Vaatluspunkt 5 asub Niinepuu tänava pikendusel  paikneva kivimuuli kohal. Seda 

rannikulõiku iseloomustab kogu ulatuses nii rannal kui ka rannalähedases meres 

ulatuslikul ala roostiku-kõrkjastiku esinemine, mille laius on ligikaudu 100 meetrit (lisa 

III, foto 31). Rannaroostik ulatub maismaa suunas kuni madala, taimestikuga 

kamardunud astanguni, millel kasvab juba mets. Osa kasvavatest puudest on elanike 

poolt istutatud. Madala astangu ees, millele on rajatud elamud paikneb madal, ilmselt 

vana eelluitevall, nagu seda näeb ka vaatluspunktis 4. rannalähedane merepõhi on selles 

piirkonnas väga lauge ja madal – 2 m. samasügavusjoon paikneb 550 – 600 m. kaugusel 

rannajoonest. Laugel rannalähedasel merepõhjal, eriti vp. 5-st põhja pool rannalähedasel 

merepõhjal paikneb hulgaliselt rändkivi rahne (lisa III, foto 32 ), mis viitab väga 

tagasihoidlikule sedimentatsioonile rannajoonest kaugemal meres. Samal ajal suurendab 

nende olemasolu tormilainete deformeerumist ja rannani jõuavad tänu laugele 

merepõhjale ja rahnude esinemisele väga nõrgad lained (joonis 18).  
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Joonis 18. Vaatluspunkt 5. Looditud rannaprofiil Muuga sadama lähipiirkonnas on 

äärmiselt lauge ja madal. Umbes 350 m kaugusel mõeldavast rannajoonest on veesügavus 

vaid ± 0,5 meetrit.  

 

Arvestades 2005 aasta jaanuaris esinenud veetõusu ja tugevat lainetust, siis selles 

piirkonnas pole tormilained ei ranna-astangu ega vana luitevalli piires purustusi 

tekitanud. Seega rannaprotsesside seisukohalt tuleb seda piirkonda lugeda stabiilseks.  

 

Rannaprotsessid ja setete liikumise iseloom 

 

Vaadeldava rannikulõigu äärmises põhjapiirkonnas on paiguti ranna-astangu piires 

säilinud hiljutisi tormipurustuste jälgi, millised on väheulatuslikud ning pole võrreldavad 

analoogiliste muutustega sadamast ida poole jääval Saviranna uurimisalal. 

 

Vastavalt tormilainetuse väikesele intensiivsusele on rannaprotsessid siin äärmiselt 

nõrgad. Vaatamata 2005 aasta jaanuari tormiaegsele kõrgele meretasemele ei leidunud 

alustavate uuringute käigus kogu selles piirkonnas jälgi märgatavatest ega ohtlikest 

muutustest randade ehituses, mis oleksid olnud põhjustatud selle ekstreemse tormi poolt. 

 

Kohati võib  rannapurustuste tekkes süüdi olla ka kohalike elanike väär tegutsemine 

rannikul (lautrite rajamine, ehitamine rannajoonele liialt lähedale jne). Edasiste 

purustuste tõkestamiseks on ranna-astangu jalamile kuhjatud näiteks kivirahne. 
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Purustuste tegelike põhjuste selgitamiseks on  vajaliku edaspidised detailsemaid 

uuringuid. 

 

Paiguti, näiteks vaadeldava lõigu keskosas esineb väheldaste lõikudena praeguseks 

taimestikuga kinnikasvanud eelluiteid. Need madalad eelluited tänapäeval aktiivselt ei 

arene. Nad on väljunud meretegevusega seotud rannaprotsesside aktiivsest vööndist. 

 

Randade väheintensiivsel murrutusel moodustunud murenemisproduktid (liiv ja alevriit) 

liiguvad siit valdava tormilainetusega aeglaselt edasi lõuna suunas kuhjudes lõplikult 

sadama lääneküljel.  Peenemad fraktsioonid (saviosakesed) aga kantakse hoovustega 

avamere suunas, kus need ladestuvad merepõhja sügavamates osades. 

 

Ka rannalähedase merepõhja  geoloogilise ehituse kohta  arvestatavad andmed puuduvad. 

Äärmiselt vähene rannasetete hulk astangu jalamil ja rannalähedases madalmeres viitab 

üldisele liikuvate setete minimaalsele hulgale ka rannalähedasel merepõhjal. Sellele 

viitab ka rohke rahnude esinemine rannajoone ümbruses ja laugel rannalähedasel madalal 

merepõhjal praktiliselt kogu vaadeldava ala pikkuses. 

 

Kokkuvõte 

 

Selles Randvere seire piirkonnas on randla ristiprofiilide muutuste jälgimine võimalik, 

millised aga eriti vaatluspunktide 4 – 6 piirkonnas tõenäoliselt  ei anna soovitud tulemusi, 

sest 2006 aasta tööd ei avastanud selles piirkonnas tormitegevuse aktiivseid jälgi. Siin 

puuduvad selged murrutusjärsakud, paiguti on rannajoone eristamine tänu 

rannataimestiku (pilliroog ja kõrkjad) vohamisele problemaatiline ning seetõttu 

rannaastangu perve või rannajoone asendi mõõdistamine on kogu Randvere seirealal 

piirkonnas teisejärgulise tähtsusega. 

 

Kogu vaadeldava ala piires on rannaprotsesside iseloom ja rannasetete dünaamika 

äärmiselt tagasihoidlik. Valdavad roostunud madalad kivised rannad. Väga väikese 

ulatusega on liivarannad, mis on kohaliku tähtsusega. Ranna-astangu purustusi esineb 

üksikute väheldaste lõikude piires. Sellele viitab ka rohke rahnude esinemine rannajoone 
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ümbruses praktiliselt kogu vaadeldava ala ulatuses. Arvestades liivaste randade vähest 

ulatust ja nende piires rannaprotsesside vähest aktiivsust pole tõenäoliselt ka edaspidi 

nende piires oodata märkimisväärseid negatiivseid ebasoovitavaid ilminguid (liivakogus 

vähenemine). 

 

Äärmiselt vähene rannasetete hulk rannikul viitab üldisele liikuvate setete minimaalsele 

hulgale ka rannalähedasel merepõhjal. Kogu vaadeldavas piirkonnas ei paikne 

ulatuslikke ja üldkasutatavaid supelrandu. Esineb üksikuid väikese ulatusega  ja kohaliku 

tähtsusega liivase supelranna lõike, mida kasutavad samas asumite piires elavad 

inimesed.  
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Kokkuvõte  

 

Heljumi looduslik foon 

 

1. 2006. aastal suvel olid satelliidi MODIS kujutiste alusel arvutatud heljumi 

kontsentratsioonid Muuga lahe piirkonnas tavaliselt suurusjärgus 1,9-3,5 mg/l.  Heljumi 

kontsentratsiooni väärtused tuulise ilma korral võivad ületada 5 mg/l. 

 

Põhjataimestik 

 

2. Muuga sadama varasemate suuremastaapsete süvendustööde käigus on toimunud 

põhjakoosluste märgatavad muutused ning nende liigiline mitmekesisus on vaesestunud 

Muuga lahe kogu ulatuses. Kõige tundlikumaks on osutunud vetikakooslused ülemise ja 

alumise sügavuslevikupiiri lähedal. Sellisel juhul on kahjustatud koosluste taastumine 

pikaajalisem (kuni kümme aastat) ning pole välistatud ka uut tüüpi koosluste kujunemine 

tingituna setete ja hoovuste iseloomu püsivatest muutustest.  

 

Põhjaloomastik 

 

3. Viimastel aastatel on Muuga lahe põhjaloomastiku kooslusi kõige enam mõjutanud  

2003–2004 aastal teostatud ehitus- ja süvendustööd. Selle tulemusena on muutunud 

Muuga lahe põhjasetete iseloom. On suurenenud orgaanilise aine sisaldus põhjalähedases 

veekihis ja on vaesestunud põhjataimestiku kooslused, mis on omakorda tinginud 

märgatavaid muutusi põhjaloomastiku kooslustes. 

 

4. Orgaaniline heljum on toiduks põhjaloomastikule. Seoses toitumistingimuste 

paranemisega on kaasnenud märgatavad muutused põhjaloomastiku arvukuses ja 

biomassis. Põhjaloomastiku koosseisus on enamasti hakanud tugevasti domineerima 1–3 

oportunistlikku liiki. Eriti suureks on tõusnud balti lamekarbi Macoma balthica ja 

söödava rannakarbi Mytilus edulis arvukus ja biomass.  
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5. Soome lahe süvikute loomastik on looduslikult väga dünaamiline ja süvikuid asustavad 

liigid on enamasti oportunistliku iseloomuga. Seetõttu kaadamistööd Soome lahe 

süvikutes, kaasa arvatud Aksi saare mereala, ei avalda põhjaelustikule olulist mõju. 

 

Kalastik 

 

6. Tammneeme piirkonna seiresaaki on aastatel 2003 - 2005 ilmunud arvukalt 

külmaveelisi merelisi kalaliike – merihärga ja merivarblast, mis viitab merevee heale 

kvaliteedile selles piirkonnas. 

 
7.  Kalade paljunemisalana on Muuga laht sadama ja Tahkumäe neeme vahelisel alal oma 

tähtsuse kaotanud põhjataimestiku puudumise tõttu. Ihasalu lahe siseosas leidub vähesel 

määral räime kudemiseks sobivat kudesubstraati. Kaberneeme lahes ja Kolga lahes 

Muuga sadama mõju räime paljunemisele ei ole täheldadav.   

 

Rannaprotsessid 

 

8. Muuga sadama laiendamaise käigus rajatavad  muulid ja kogu sadama territooriumi 

laiendus tõenäoliselt ei põhjusta märkimisväärseid muutusi sadamapiirkonnast nii lääne 

(Randvere piirkond) kui ka ida poole jääva ranniku (Saviranna piirkond) arengus. 

Vaatamata sellele, et ei tohiks oluliselt muutuda  rannaprotsesside režiim  näiteks rannikul 

Tahkumäe neemest idas,  tuleks  ettenägematute ebasoovitavate muutuste õigeaegseks 

avastamiseks, ning vastuabinõude väljatöötamiseks jätkata randade seiret nii Saviranna kui 

ka Randvere piirkonnas.  

 

9. Kuna randade esialgne loodusliku seisundi kirjelduse põhjal on selge, et kogu Saviranna 

seire ala jääb peamiselt suhteliselt savikatesse setenditesse ja ülaosas tugevatesse 

liivakividesse kujunenud loodusliku murrutusjärsaku piiresse – see on kulutusrand ehk 

valitseb erosioon, siis kõigi eelduste kohaselt võib seire piirduda peamiselt rannajärsaku 

jalami ja/või perve kaardistamisega kaasaegsete tehniliste vahenditega (GPS jne).  
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10. Randla ristiprofiilide kordusmõõdistamine Saviranna piirkonnas tuleb arvesse vaid 

üksikutes valikulistes lõikudes, kuna rannajärsaku muutused tänu plokilisele varisemisele 

võivad lähestikku paiknevatel naaberaladel oluliselt erineda ja seetõttu ei peegelda 

rannaprotsesside võimalike muutuste tegelikku iseloomu. Väheulatuslikke reaalseid muutusi 

suurema ala piires saab fikseerida kordusfotode meetodit kasutades, mis annavad hea 

ülevaate kogu piirkonna arengust.  

 

11. Randvere piirkonna seirel on esikohal kordusvaatlused ja pildistamine, vajadusel 

ristiprofiilide muutuste jälgimine, kuna selged murrutusjärsakud siin puuduvad. 

Rannalähedase merepõhja mõõdistamine mõlema seire ala piires tõenäoliselt ei anna 

täiendavat infot, kuna rannalähedasel merepõhjal paljanduvad murrutusele vastupidavad 

setendid, siin esineb hulgaliselt rahne, mille peal kobedad setted praktiliselt puuduvad. 

Puuduvad selgelt välja kujunenud veealused, kuhjelised rannamoodustised (veealused 

liivavallid - leetseljakud.  

 

12. Randvere piirkonnas, vahetult Muuga sadama läänemuuli ja rannajoone vahelises nurgas 

tuleks jälgida rannalähedase madalmere setendite edasist aeglast kuhjet ja võimalikku 

reostust. Sellest seisukohast oleks soovitav edaspidi, alates 2007 aasta kevadest (või enne 

uute muulide rajamise algust) rajada sadamast lääne poole kontrollmõõdistuste polügoon. 

Selleks sobiks kolmnurga kujuline ala sadama läänemuuli läänekülje ja rannajoone vahel 

küljepikkusega ca 500 - 600 meetrit. Sellel alal on Merin AS poolt 2002 aastal tehtud 

detailne merepõhja sügavuste mõõdistus (Merin töö nr 461), milline võiks olla aluseks 

edaspidisele seirele. Selle sadamamuuli ja rannajoone vahelise ala reostumisohule on ka 

varemalt ja korduvalt tähelepanu juhitud. 
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Tabel 1.  Põhjaloomastiku arvukuste (isendit m-2) ja biomasside väärtused (g m-2) 
Ihasalu lahe statsionaarsetes jaamades 2006. aastal. Igas jaamas on liigid 
reastatud kahanevas reas vastavalt nende  biomassi väärtustele. 

 
  
Piirkond Jaam Liik Arvukus Kuivkaal
Ihasalu laht IH10 Mytilus edulis 725 1,927
Ihasalu laht IH20 Macoma balthica 188 28,0449
Ihasalu laht IH20 Mytilus edulis 94 4,3992
Ihasalu laht IH20 Hediste diversicolor 47 0,0047
Ihasalu laht IH30 Macoma balthica 658 121,965
Ihasalu laht IH30 Halicryptus spinulosus 47 0,5264
Ihasalu laht IH30 Monoporeia affinis 141 0,2632
Ihasalu laht IH5 Mytilus edulis 94 11,844
Ihasalu laht IH5 Macoma balthica 47 10,4528
Ihasalu laht NEEM10 Macoma balthica 94 2,4064
Ihasalu laht NEEM10 Gammarus oceanicus 47 0,1786
Ihasalu laht NEEM30 Macoma balthica 1316 195,473
Ihasalu laht NEEM30 Monoporeia affinis 141 0,1222
Ihasalu laht NEEM5 Mytilus edulis 658 12,6336
Ihasalu laht NEEM5 Gammarus juv 2491 0,7802
Ihasalu laht NEEM5 Gammarus oceanicus 94 0,7379
Ihasalu laht NEEM5 Idotea chelipes 282 0,6063
Ihasalu laht NEEM5 Gammarus zaddachi 188 0,3243
Ihasalu laht NEEM5 Hydrobia ulvae 188 0,2162
Ihasalu laht NEEM5 Idotea baltica 94 0,2068
Ihasalu laht NEEM5 Jaera albifrons 987 0,0893
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Tabel 2.  Põhjaloomastiku arvukuste (isendit m-2) ja biomasside väärtused (g m-2) 

Muuga lahe statsionaarsetes jaamades 2006. aastal. Igas jaamas on liigid 
reastatud kahanevas reas vastavalt nende  biomassi väärtustele. 

 
 
 
 
Muuga laht 1 Macoma balthica 1739 154,9543 

Muuga laht 1 Hediste diversicolor 141 0,1222 
Muuga laht 1 Corophium volutator 47 0,0047 
Muuga laht 11 Macoma balthica 846 52,781 
Muuga laht 11 Hydrobia ulvae 94 0,2914 
Muuga laht 11 Hydrobia ventrosa 47 0,0517 
Muuga laht 11 Chironomidae 47 0,0141 
Muuga laht 12 Macoma balthica 1175 10,4105 
Muuga laht 12 Hydrobia ulvae 282 0,3055 
Muuga laht 12 Oligochaeta 47 0,0047 
Muuga laht 12,5 Macoma balthica 1316 142,2361 
Muuga laht 12,5 Mya arenaria 47 1,0105 
Muuga laht 12,5 Hediste diversicolor 47 0,0047 
Muuga laht 12,5 Oligochaeta 141 0,0047 
Muuga laht 2 Macoma balthica 1692 141,0846 
Muuga laht 2 Hediste diversicolor 47 0,0235 
Muuga laht 3 Macoma balthica 1504 107,3339 
Muuga laht 3 Hediste diversicolor 47 0,0188 
Muuga laht 3 Halicryptus spinulosus 47 0,0047 
Muuga laht 5 Macoma balthica 47 9,9029 
Muuga laht 5 Mytilus edulis 188 1,2408 
Muuga laht 5 Oligochaeta 47 0,0047 
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Tabel 3.  Põhjaloomastiku arvukuste (isendit m-2) ja biomasside väärtused (g m-2) 
Muuga lahe statsionaarsetes jaamades 2006. aastal. Igas jaamas on liigid 
reastatud kahanevas reas vastavalt nende  biomassi väärtustele. 

 
 
 
Muuga laht M3 Cerastoderma glaucum 47 10,6831 

Muuga laht M3 Macoma balthica 517 6,2792 
Muuga laht M4 Mya arenaria 141 4,4274 
Muuga laht M4 Mytilus edulis 235 2,632 
Muuga laht M4 Corophium volutator 1598 0,3102 
Muuga laht M4 Chironomidae 47 0,0188 
Muuga laht M5 Macoma balthica 329 22,9313 
Muuga laht M5    
Muuga laht M5    
Muuga laht M6 Macoma balthica 1457 172,3725 
Muuga laht M6 Monoporeia affinis 188 0,0987 
Muuga laht M6 Hediste diversicolor 47 0,0141 
Muuga laht S1 Macoma balthica 94 3,0409 
Muuga laht S1 Corophium volutator 47 0,0329 
Muuga laht S1 Oligochaeta 47 0,0094 
Muuga laht S1    
Muuga laht S2 Macoma balthica 1410 45,2422 
Muuga laht S2 Cerastoderma glaucum 94 12,2059 
Muuga laht S2 Mya arenaria 94 5,3815 
Muuga laht S2 Hydrobia ulvae 188 0,8695 
Muuga laht S2 Gammarus oceanicus 47 0,1269 
Muuga laht S2 Oligochaeta 940 0,1128 
Muuga laht S2 Corophium volutator 235 0,0846 
Muuga laht S2 Hediste diversicolor 47 0,0188 
Muuga laht S2 Chironomidae 47 0,0141 
Muuga laht T2-5 Mytilus edulis 188 6,9748 
Muuga laht T2-5 Theodoxus fluviatilis 94 1,4194 
Muuga laht T2-5 Gammarus juv 94 0,0188 
Muuga laht T2-7 Mytilus edulis 1410 24,5011 
Muuga laht T2-7 Gammarus juv 188 0,1175 
Muuga laht T2-7 Chironomidae 188 0,0188 
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LISA II 
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Tabel 1. Seiresaak Muuga lahes (nakkevõrgud, sadamast läänes ja sügavustel kuni 
10 m) aastatel 1996 - 2006 

 
1996 
 

 
1997 
 

Kuu Nõudm. Lest  Ahven  Siig  Muud  Kokku  
  kg CPUE kg CPUE kg CPUE kg CPUE kg CPUE 
Aprill 60 29 0.5 3 0.05 9 0.2 18 0.3 59 1.0 
Mai 36 37 1.0 2 0.06 1 0.03 8 0.2 48 1.3 
Juuni 60 34 0.6 2 0.03 - - 25 0.4 61 1.0 
Juuli 31 11 0.4 2 0.06 3 0.1 - - 16 0.54 
Aug. 78 363 4.7 2 0.03 3 0.04 5 0.06 373 4.8 
Sept. 64 38 0.6 7 0.1 10 0.2 4 0.06 59 0.9 
Okt. 52 24 0.5 - - 12 0.3 5 0.09 41 0.8 
Nov. 39 10 0.3 - - - - 10 0.2 20 0.5 
Kokku 420 546 1.3 18 0.04 38 0.09 76 0.1 677 1.6 
        
               1998  
 

Kuu Nõudm. Lest  Ahven  Siig  Muud  Kokku  
  kg CPUE kg CPUE kg CPUE kg CPUE kg CPUE 
Jaan.-
Märts 

58 2.9 0.05 - - - - 7.4 0.13 10.3 0.18 

Apr. 34 18.3 0.5 0.4 0.01 1.7 0.05 3.9 0.1 24.3 0.7 
Mai 51 27.4 0.5 0.2 0 4.8 0.09 22.5 0.4 54.9 1.1 
Juuni 59 35.1 0.6 0.9 0.02 - - 11.5 0.2 47.5 0.8 
Juuli 100 187.8 1.9 0.2 0 1.2 0.01 3.0 0.03 192.2 1.9 
Aug. 81 237.1 2.9 2.1 0.03 4.5 0.06 9.7 0.1 253.4 3.1 
Sept. 48 92.2 1.9 1.1 0.02 2.9 0.06 4.7 0.1 100.9 2.1 
Okt. 56 37.2 0.7 0.7 0.01 4.2 0.09 2.5 0.04 44.6 0.8 
Nov. 48 8.8 0.18 - - 4.2 0.09 4.0 0.08 17.0 0.35 
Dets. 15 1.4 0.1 0.5 0.03 - - 6.7 0.45 8.5 0.57 
Kokku 550 648.2 1.18 6.1 0.01 23.5 0.05 75.9 0.14 753.7 1.37 
            
 
 
 

Kuu Nõudm. 
  

Lest  Ahven  Siig  Muud  Kokku  

  kg CPUE kg CPUE kg CPUE kg CPUE kg CPUE 
Aprill 16 4 0.2 1 0.1 - - 0.9 0.2 6 0.38 
Mai 32 22 0.3 3 0.1 1 0.03 3 0.1 29 0.91 
Juuni 43 31 0.7 3 0.1 - - 13 0.3 47 1.09 
Juuli 29 48 1.6 1 0.02 - - 17 0.6 66 2.28 
August 45 96 2.1 3 0.1 - - 2 0.1 101 2.24 
Sept. 51 38 0.8 12 0.3 1 0.03 7 0.2 58 1.14 
Okt. 45 23 0.6 3 0.1 6 0.26 32 1.4 64 1.42 
Nov. 41 8 0.2 - - 5 0.1 8 0.2 21 0.51 
Kokku 302 301 0.99 26 0.09 13 0.04 82.9 0.3 392 1.3 
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1999 
 
 

Kuu Nõud
misi 

Lest  Ah-
ven 

 Siig  Muud  Kok-
ku 

 

  Saak CPUE Saak CPUE Saak CPUE Saak CPUE Saak CPUE 
Jaan.-
Apr. 

  88   37.6 0.4 1.3 0.02  4.7 0.05 18.0 0.2   61.6 0.7 

Mai   66   50.8 0.77 0.8 0.01 - -   3.9 0.06   55.5 0.84 
Juuni   68 130.8 1.93 0.7 0.01   2.7 0.04 12.2 0.18 146.4 2.15 
Juuli 115 281.9 2.45 1.5 0.01   2.8 0.02   4.1 0.036 290.3 2.52 
Aug. 118 261.8 2.22 1.3 0.01 21.4 0.18   5.2 0.044 289.7 2.46 
Sept.   69   78.0 1.13 0.2 0.01 12.8 0.19 13.4 0.19 104.4 1.51 
Okt.   47  18.5 0.39 0.3 0.01   7.8 0.17   1.9 0.04   28.5 0.61 
 Kokku:  571      859.4     1.51      4.8         0.01       47.5      0.08      40.4      0.07     952.1  1.67 
          
2000 
 
 

Kuu Nõud
misi 

Lest  Ah-
ven 

 Siig  Muud  Kok-
ku 

 

  Saak CPUE Saak CPUE Saak CPUE Saak CPUE Saak CPUE 
Jaan.-
Apr. 

  115   25.5 0.22 -  -  5.2 0.05 54.8 0.48   85.5 0.74 

Mai   33   18.7 0.57 - - - -   5.0 0.15   23.7 0.72 
Juuni   49   55.1 1.12 - -   3.0 0.06   1.9 0.01   60.0 1.22 
Juuli   81 136.9 1.69 0.8 0.01   5.9 0.07   1.9 0.02 145.5 1.80 
Aug. 108 139.4 1.29 2.3 0.02   5.9 0.05   4.5 0.04 152.1 1.40 
Sept. 106 121.6 1.15 0.6 0.01 11.9 0.11   5.9 0.06 140.0 1.32 
Okt.   43  16.8 0.39 - - - -   0.7 0.02   17.5 0.41 
 Kokku:  535       514.0    0.96      3.7          0.01       31.9       0.06       74.7      0.14  624.3  1.17 
                 
2001 
 
 

Kuu Nõud
misi 

Lest  Ah-
ven 

 Siig  Muud  Kok-
ku 

 

  Saak CPUE Saak CPUE Saak CPUE Saak CPUE Saak CPUE 
Jaan.-
Apr. 

  103   25.5 0,25 0.6 0,01  2.7 0,03 37,2 0,36  66.0 0,64 

Mai     54  108,3 2,01 0.5 0,01  2,9 0,05   3,7 0,07 115.4 2,13 
Juuni     50    90.5 1,81 - -  1,6 0,03   3.7 0,04   95.8 1,92 
Juuli     92 391,4 4,25 1,1 0,01  1.3 0,01   3.4 0,04 397.2 4,32 
Aug.     72 223.7 3,11 0.5 0,01  3.0 0,04   5.1 0,07 232.3 3,21 
Sept.     68 210.9 3,10 4.1 0,06 10.3 0,15   2.7 0,04 228.0 3,35 
Okt.     35   46.6 1,33 0.9 0,03   9.2 0,26   4.8 0,14   61.5 1,76 
Nov. 19 5.3 0.28 0.4 0.02 1.9 0.1 1.1 0.06 8.7   0.46 
Dets. 22 3.1 0.14 - - 1.3 0.06 8.0 0.36 12.4 0.56 
Kokku:    514    1105.3   2,15     8.1        0,02      34.2      0,07       69.7      0,14    1217.3    2,37 
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                2002 
 
 
Kuu Nõudmisi Lest  Ah-ven  Siig  Muud  Kokku  
  kg CPUE kg CPUE kg CPUE kg CPUE kg CPUE 
Jaan.-
Apr. 104 45.1 

                 
         0.44 0.3 0 7 0.07 39.21 0.38 91.6 0.89

Mai 36 67.2 1.89  1.1 0.03 10 0.28 78.3 2.18
Juuni 43 107.6 2.5 0.2 0.01  3.7 0.09 111.5 2.59
Juuli 100.5 257.4 2.56 1.1 0.01 1 0.01 1.9 0.02 261.4 2.6
Aug. 57 181.4 3.18 2 0.04 2.8 0.05 6.4 0.11 192.6 3.38
Sept. 45 53.4 1.19 2.7 0.06 2.8 0.06 8.8 0.2 67.7 1.5
Okt. 43 12 0.28        
Nov. 15.5 2.2 0.14  6.7 0.43 1.54 0.1 10.44 0.67
Dets. 20.5 2.3 0.11  0.8 0.04 7.5 0.37 10.6 0.52
Kokku:        465    728.6       1.59       6.3      0.01      22.2      0.05    79.05     0.17  824.14  1.77 

  
             2003 
 
 
Kuu Nõudmisi Lest  Ah-ven  Siig  Muud  Kokku  
  kg CPUE kg CPUE kg CPUE kg CPUE kg CPUE 
Jaan.-
Apr. 4 1 

                 
         0.25 - 0 4 3.6 2.7 0.68 7.7 1.93

Mai 36 27.1 0.75 - 0 1 0.06 14.1 0.39 42.2 1.17
Juuni 43 61.2 1.42 - 0 2.1 0.05 1.6 0.04 64.9 1.51
Juuli 101 111.8 1.11 3.3 0.03 - 0 3.1 0.03 118.2 1.17
Aug. 66 164.6 2.49 1.2 0.02 - 0 1.6 0.02 167.4 2.54
Sept. 77 44.6 0.58 1.9 0.02 1.9 0.02 6.9 0.09 55.3 0.72
Okt. 42 15.5 0.37 3.0 0.07 0.3 0.01 4.9 0.12 29.7 0.56
Nov. 56 7.4 0.13 0.8 0.01 6.7 0.04 14.0 0.25 24.7 0.44
Kokku:        425     343.9       0.81      10.2     0.02      11.8      0.03     48.9     0.115   504.1 1.19 

 
                2004 
 
 
Kuu Nõudmisi Lest  Ah-ven  Siig  Muud  Kokku  
  kg CPUE kg CPUE kg CPUE kg CPUE kg CPUE 
Jaan.- 
Märts 34 0.7 

                 
         0.02 0.7 0.02 2.2 0.07 23.8 0.7 27.4 0.81

Aprill 49 18.7 0.38 4.5 0.09 3.9 0.08 20.2 0.41 47.3 0.97
Mai 45 64.9 1.44 1.1 0.03 0.6 0.01 5.3 0.12 71.9 1.6
Juuni 50 89.5 1.79 0.6 0.01 - - 3.6 0.09 93.7 1.87
Juuli 76 157.5 2.07 2.4 0.03 1.6 0.2 1.0 0.01 162.5 2.14
Aug. 88 147.7 1.68 3.1 0.04 1.5 0.2 4.4 0.05 156.7 1.88
Sept. 51 33.3 0.65 0.4 0.01 - - 3.9 0.16 37.6 0.74
Okt. 47 22.4 0.47 0.4 0.01 6.5 0.14 1.8 0.12 31.1 0.66
Nov. 46 11.6 0.25 0.3 0.01 - - 4.7 0.1 16.6 0.36
Kokku:        486     546.3       1.12      12.9     0.03      16.1      0.03     68.7     0.141   644.1 1.33 
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                2005 
 
 
Kuu Nõudmisi Lest  Ah-ven  Siig  Muud  Kokku  
  kg CPUE kg CPUE kg CPUE kg CPUE kg CPUE 
Jaan.- 
Märts  

 
  

Aprill 33 13.0 0.39 0.7 0.02 1.5 0.046 13.2 0.4 33.5 1.02
Mai 52 102.6 1.97 0.5 0.01 0.4 0.01 16.1 0.31 119,6 2,3
Juuni 44 150.4 3,42 0.3 0.01 0 0 3.6 0.08 154.3 3.51
Juuli 54 236.4 4.38 0.4 0.01 0.7 0.01 0.8 0.02 238.3 4.22
Aug. 71 111,2 1,57 2.8 0.04 3.8 0.054 7.2 0.1 125.0 1.76
Sept. 34 19.4 0.57 2.0 0.059 2.1 0.062 2.05 0.060 25.55 0.751
Okt. 60 32.0 0,53 1.5 0,03 4.6 0.077 8.5 0,142 46.6 0.777
Nov. 52 6.2 0.12 2.4 0.05 4.1 0.079 3.55 0.068 16.25 0.313
Kokku:        400    671.2       1.68       10.6   0.027     17.2      0.05      60.4     0.15    759.4    1.9 
                 
 

2006 
 
 
Kuu Nõudmisi Lest  Ah-ven  Siig  Muud  Kokku  
  kg CPUE kg CPUE kg CPUE kg CPUE kg CPUE 
Jaan-
Aprill 39 6.9 

0.18
0.0 0.0 0.9 0.02 12.5 0.32 20.3 0.52

Mai 39 95.7 2.45 0.0 0.0 1.2 0.03 5.2 0.13 102.1 2,62
Juuni 19 25.3 1.37 0.0 0.0 0 0 1.92 0.1 27.2 1.43
Juuli 61 123,0 2.02 0.3 0.01 1.95 0.03 7.61 0.12 132.86 2.18
Aug. 65 12.3 0.19 0.5 0.01 1.0 0.02 1.23 0.02 15.3 0.23
Sept. 60 25.3 0.43 2.0 0.033 4.9 0.082 14.51 0.24 46.71 0.78
Okt. 46 34.6 0,75 0.0 0,0 10.1 0.22 2.9 0,06 47.6 1.03
Kokku:        329    323.1        0.98        2.8   0.01     20.05      0.06      45.9     0.14    391.9  1.19 
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Foto 1.  Saviranna lääneosa kõrge pankrand (vp 2) peale 2005 a. 
jaanuaritormi purustusi 

 
 

Foto 2.  Saviranna lääneosa kõrge pankrand (vp 2) 2006 a. suvel on ilma 
nähtavate muutusteta 
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Foto 3.  Saviranna keskosa pankrand (vp 5) peale 2005 a. jaanuaritormi 

purustusi. 
 
 

 
 
 
Foto 4.  Savirannakeskosa  pankrand (vp 5) 2006 a. suvel on ilma nähtavate 

muutusteta 
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Foto 5.  Pankrand Saviranna idaosas (vp 1). Peale 2005 a. jaanuari tormi on 

känd pervele püsima jäänud  
 

 
 
Foto 6.  Pankrand Saviranna idaosas (vp 1). 2005 a. pervel asunud känd on 

varisenud järsaku jalamile. 
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Foto 7.  Vaatluspunkti 1 ümbrus 2004 aasta sügisel 
 

 
 
Foto 8.  Vaatluspunkti 1 ümbrus 2006 aastal, so  peale 2005 a. 

jaanuaritormi. Võrreldes eelmise fotoga pole selles piirkonnas 2 
aastaga märgata olulisi fikseeritavaid  muutusi. 
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Foto 9.  Pankrand Saviranna idaosas (vp 4) peale 2005 a. jaanuaritormi 

purustusi. Järsaku jalamil esineb õhuke kiht rannasetteid. 
 

 
 
Foto 10.  Pankrand Saviranna idaosas (vp 4) 2006 a. suvel on ilma nähtavate 

muutusteta. Järsaku jalamil esinev õhuke rannasetete kihike on 
alles. 
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Foto 11.  Saviranna järsaku idaosa (vp 6) peale 2005 a. jaanuaritormi 
 

 
 

Foto 12.  Saviranna järsaku idaosa (vp 6). 2006 a. on rannale laiguti 
kuhjunud kuni paar cm liiva  
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Foto13.  Saviranna seireala äärmises idaosas on 2005 a. tormiga panga 

jalamilt rusukalle ärakantud  
 

 
 
Foto14.  Saviranna seireala äärmises idaosas pole 2006 a. näha olulisi 

muutusi, rusukalle pole uuesti kujunenud  
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Foto 15.  Rohke rändkivi rahnude esinemine laugel rannalähedasel 

merepõhjal Saviranna lääneosas. 
 
 

 
 
Foto 16.  Rohke rändkivi rahnude esinemine laugel rannalähedasel 

merepõhjal Saviranna kesk- ja idaosas. 
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Foto 17.  Kruusa-veeristiku vallike Ovraagi suudmes Saviranna idaosas 

peale 2005 a. tormi.  
 

 
 
Foto 18.  Kruusa-veeristiku vallike Ovraagi suudmes Saviranna idaosas 

peale on säilinud ka 2006 a.  
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Foto 19.  Muuga sadama läänenurgas (vp 6) allub rand intensiivsele 

roostumisele. 

 
 
 
Foto 20.  Muuga sadama läänenurg  (vp 6) rannalähedane merepõhi täitub 

peente setenditega ja allub intensiivsele roostumisele. 
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Foto 21.  Profiil nr. 4 piirkonnas esineb praeguseks taimestikuga 

kinnikasvanud eelluiteid. Need madalad eelluited tänapäeval 
aktiivselt ei arene. Nende merepoolsel nõlval leidub kohati 
merekõntsa kuhjumeid. 

 

 
 
Foto 22.  Väheldane rändkividest muul, tõenäoliselt kohalike elanike 

paadilauter.Selle kaootiliselt kuhjatud rahnudest muuli 
põhjaküljele on tormilainetega kuhjunud väheulatuslik liivakeha 
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Foto 23.  Erakordse kõrgvee tingimustes on ka see väheldane, juba 

kinnikasvanud liivakeha allunud tormipurustustele, mille tulemusel 
on selle merepoolsele küljele kujunenud madal murrutusastang. Ka 
selle kaitseks edaspidiste purustuste vältimiseks on selle jalamile 
kohati asetatud rändkive 

 

 
 
Foto 24.  Lautri kivimuulist lõuna pool on selged tormilainetuse murrutuse 

jäljed. Kohalike elanike poolt on jätkuva murrutuse kaitseks 
murrutusastangu jalamile kuhjatud täiendavalt rahne. 
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Foto 25.  Vaatluspunkt 2 piirkonnas on nüüdisrand tervikuna väheaktiivne ja 

lainetusele alluv ala on kitsas. 
 

 
 
Foto  26.  Kohati esineb  madalas ja valdavalt kinnikasvanud rannaastangus 

värskeid tormipurustuste jälgi,  mis võivad olla kujunenud 20005 
aasta jaanuaritormiga.   
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Foto. 27   Vaatluspunkt nr. 3  paikneb merekaabli maaletoomise piirkonnas. 

Tänu kaablitrassile on pääs randakallasrajale avatud eraomandusse 
kuuluvate kruntide vahelt 

 
 

 
 
Foto 28.  Kogu rannalõik kaablitrassist põhjapoole on analoogiline vp 2 

rannavööndile. Siin esineb madal rannaastang, laiguti esineb 
veepiiri ümbruses liiva ja merekõntsa vallikesi, laugel 
rannalähedasel merepõhjal ja rannal leiame hulgaliselt erineva 
suurusega rahne. Tegemist on üleminekuga murrutusrannalt 
kuhjelisele rannatüübile .    
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Foto 29.   Vp  4 ranniku piirkonda iseloomustab ulatusliku roostiku 

esinemine nii rannal kui ka rannalähedases meres. Selles kohas 
paikneb ka vana kivimuul, mis läbib roostiku. 

 
 
 
 
 
 

 
 
Foto 30.  Vanast kivimuulist (vp 4) kuni Muuga sadama läänemuulini levib 

randla piires ulatuslik roostik, mis  soodustab  väga peente  
setendite aeglast kuhjumist kogu alal, mis omakorda soodustab 
roostiku ala laienemist nii rannal põhja suunas, kui ka laugele ja 
väga madalale merepõhjale. 
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Foto. 31  Vaatluspunkt 5 asub Niinepuu tn. pikendusel  paikneva kivimuuli 

kohal. Seda rannikulõiku iseloomustab kogu ulatuses nii rannal kui 
ka rannalähedases meres ulatuslikul ala roostiku-kõrkjastiku 
esinemine, mille laius on ligikaudu 100 meetrit 

 
 
 
 
 

 
 
 
Foto 32 .  Laugel rannalähedasel merepõhjal, eriti vp  5-st põhja pool 

rannalähedasel merepõhjal paikneb hulgaliselt rändkivi rahne, mis 
viitab väga tagasihoidlikule sedimentatsioonile rannajoonest 
kaugemal meres 
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