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13.1. Tabelid 
 
Tabel 3.3.1. Raskemetallide ja naftaproduktide sisaldus (mg/kg) kaevandatavas liivas. 
 

PROOV Cd Cu Hg Pb Zn Nafta 
103 <1 7,62 0,022 5,45 19,3 25 
105 <1 11,40 0,018 5,45 4,06 <25 
21 <1 13,60 0,020 5,45 6,09 <25 
26 <1 13,60 0,013 6,91 4,06 <25 
7 <1 11,90 0,010 6,91 16,2 <25 

77 <1 22,90 0,011 9,82 19,3 32,5 
78 <1 9,32 0,012 6,91 5,07 25 
70 <1 70,80 0,009 8,36 29,4 <25 
10 <1 8,05 0,013 5,45 4,06 <25 
69 <1 12,70 0,014 5,45 5,07 <25 

Määramise alampiir: 1 2,00 0,001 5 4 25 
Maksimaalne sisaldus: - 70,80 0,022 9,82 29,4 32,5 

Sihtarv: 1 100 0,5 50 200 100 
Piirarv elutsooni pinnases: 5 150 2 300 500 500 

Piirarv tööstustsooni pinnases: 20 500 10 600 1500 5000 
 
Tabel 3.9.1. Seiresaakide struktuur 2003. a. augustis. 
 

Läänepoolne jada Idapoolne jada Kalaliik 
 tk kg tk kg 

Lest 27 4,0387 0 8,1761 
Kammeljas 0 0 2 0,129 
Räim 7 0,281 6 0,208 
Siig 1 0,339 1 0,052 
Ahven 67 4,282 39 3,759 
Kokku 102 8,9407 48 12,3241 
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13.2 Joonised 
 
 

 
 
Joonis 3.1.1. Mäeeraldiste Naissaare 1 ja Naissaare 2 asukoht.  
Alus Eesti Veeteede Amet. 
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Joonis 3.3.1. Proovivõtukohad mäeeraldisel Naissaare 1. 
 
 

 
 

Joonis 3.3.2. Proovivõtukohad mäeeraldisel Naissaare 2. 
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Joonis 3.3.3. Vase sisaldus kaevandatavas liivas. 
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Joonis 3.3.4. Elavhõbeda sisaldus kaevandatavas liivas. 
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Joonis 3.3.5. Plii sisaldus kaevandatavas liivas. 
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Joonis 3.3.6. Tsingi sisaldus kaevandatavas liivas. 
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13.3. Fotod 
 

 
 
Foto 1. Põisadru Naissaare merealal. Foto G. Martin. 
 

 
 
Foto 2. Niitjad pruunvetikad Naissaare merealal. Foto G. Martin. 
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13.4. Tekstilisad 
 
13.4.1. Keskkonnamõju hindamise algatamine. 
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13.4.2. Määrus pinnases põhjavees piirnormid. 
 

Pinnases ja põhjavees ohtlike ainete sisalduse piirnormid 
Vastu võetud keskkonnaministri 2. aprilli 2004. a määrusega nr 12 (RTL 2004, 40, 662), 

jõustunud 19.04.2004.  

Muudetud järgmise määrusega (vastuvõtmise aeg, number, avaldamine Riigi Teatajas, 
jõustumise aeg):  

7.11.2005 nr 68 (RTL 2005, 112, 1720) 20.11.2005  

Määrus kehtestatakse «Kemikaaliseaduse» § 12 alusel.  

I. ÜLDSÄTTED  

§ 1. Ohtlike ainete sisalduse piirnormid  

(1) Ohtlike ainete sisalduse piirnormid on aluseks pinnase ja põhjavee seisundi hindamisel ning pinnase 
ja põhjavee seisundi parandamiseks vajalike meetmete kavandamisel.  

(2) Ohtlike ainete sisalduse piirnormid selle määruse tähenduses väljendatakse nende ainete sisalduse 
piirarvu ja sihtarvuga. Pinnases ohtlike ainete sisalduse piirnormid antakse milligrammides pinnase 
kuivmassi kohta. Põhjavees ohtlike ainete sisalduse piirnormid antakse mikrogrammides põhjavee 
mahuühiku kohta. [RTL 2005, 112, 1720 - jõust. 20.11.2005].  

§ 2. Piirarv  

(1) Piirarv on selline ohtliku aine sisaldus pinnases või põhjavees, millest suurema väärtuse korral on 
pinnas või põhjavesi reostunud ning inimese tervisele ja keskkonnale ohtlik.  

(2) Ohtlike ainete rühma kuuluvate ainete sisalduse piirarv on selle rühma üksikute ainete ühendite 
summaarseks maksimaalseks piirarvuks, kui pole määratud teisiti.  

(3) Nende ohtlike ainete sisaldust, mille piirarvusid määrus ei kehtesta, hinnatakse pinnase ja põhjavee 
seisundi eksperthinnangu põhjal. Eksperthinnang antakse, kui uuritava ala senine kasutamine on 
tekitanud selliste ohtlike ainetega reostumise ohu.  

(4) Sõltuvalt maakasutuse otstarbest rakendab määrus tööstus- ja elutsoonis eri piirarvusid. 
Maakasutuse otstarbe määramisel juhindutakse Vabariigi Valitsuse 24. jaanuari 1995. a määrusest nr 
36 «Katastriüksuse sihtotstarvete liikide ja nende määramise aluste kinnitamine».  

(5) Selle määruse mõistes kuulub tööstustsooni: 
1) tootmishoonete maa, v.a külmhoonete, teraviljahoidlate, juurviljabaaside ja laokomplekside maa; 
2) põllumajanduslike tootmishoonete maa hulka kuuluv põllumajandusmasinate remonditöökodade ja 
sepikodade maa; 
3) mäetööstusmaa; 
4) jäätmehoidla maa; 
5) transpordimaa; 
6) riigikaitsemaa, v.a majutuse ja inimeste teenindamisega seotud hoonete alune ja nende 
teenindamiseks vajalik maa; 
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7) sihtotstarbeta maa hulka kuuluvad rikutud tehnogeensed pinnased ja teised inimtegevuse tagajärjel 
tekkinud jäätmaad; 

8) ärimaa hulka kuuluv bensiinijaamade maa; 
9) massikommunikatsioonide ja tehnorajatiste maa.  

(6) Lõikes 5 nimetamata katastriüksuse sihtotstarvete liigid kuuluvad elutsooni.  

(7) Põhjavee kõlblikkust joogiveeallikana ei saa hinnata selle määruse piirarvude alusel.  

§ 3. Sihtarv  

Sihtarv on pinnase või põhjavee ohtliku aine sisaldus, millega võrdse või väiksema väärtuse korral on 
pinnase või põhjavee seisund hea ehk inimesele ja keskkonnale ohutu.  

§ 4. Pinnase või põhjavee rahuldav seisund  

Pinnase või põhjavee seisund on rahuldav, kui ohtlike ainete sisaldus jääb pinnase või põhjavee 
piirarvu ja sihtarvu vahele.  

 



 

II. PINNASES JA PÕHJAVEES OHTLIKE AINETE SISALDUSE PIIRNORMID  

Piirnormid  

Pinnases, mg/kg  põhjavees, 
µg/l  Nr  Ohtlik aine  CAS nr  

Sihtarv Piirarv 
elutsoonis 

Piirarv 
tööstustsoonis Sihtarv Piirarv 

I RASKMETALLID  
  1. Elavhõbe (Hg)  –  0,5  2  10  0,4  2  
  2. Kaadmium (Cd)  –  1  5  20  1  10  
  3. Plii (Pb)  –  50  300  600  10  200  
  4. Tsink (Zn)  –  200  500  1500  50  5000  
  5. Nikkel (Ni)  –  50  150  500  10  200  
  6. Kroom (Cr)  –  100  300  800  10  200  
  7. Vask (Cu)  –  100  150  500  15  1000  
  8. Koobalt (Co)  –  20  50  300  5  300  
  9. Molübdeen (Mo)  –  10  20  200  5  70  
10. Tina (Sn)  –  10  50  300  3  150  
11. Baarium (Ba)  –  500  750  2000  50  7000  
12. Seleen (Se)  –  1  5  20  5  50  
13. Vanaadium (V)  –  50  300  1000  –  –  
14. Antimon (Sb)  –  10  20  100  –  –  
15. Tallium (Tl)  –  1  5  20  –  –  
16. Berüllium (Be)  –  2  10  50  –  –  
17. Uraan (U)  –  20  50  500  –  –  
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II MUUD ANORGAANILISED ÜHENDID  
18. Fluoriid (F---ioonina, üldine)  –  450  1200  2000  1500  4000  
19. Arseen (As)  –  20  30  50  5  100  
20. Boor (B)  –  30  100  500  500  2000  
21. Tsüaniidid (CN---ioonina, vaba)  –  1  10  100  5  100  
22. Tsüaniidid (CN-üldine)  –  5  50  500  100  200  

III AROMAATSED SÜSIVESINIKUD  
23. Benseen  71-43-2  0,05  0,5  5  0,2  5  
24. Etüülbenseen  100-41-4  0,1  5  50  0,5  50  
25. Tolueen  108-88-3  0,1  3  100  0,5  50  
26. Stüreen  100-42-5  1  5  50  0,5  50  
27. Ksüleenid  –  0,1  5  30  0,5  30  
28. Aromaatsed süsivesinukud (kokku)  –  1  10  100  1  100  
29. Ühealuselised fenoolid (kresoolide ja 

dimetüülfenoolide summaarne kontsentratsioon)  
–  1  10  100  1  100  

30. Kahealuselised fenoolid (pürokatehhooli, 
resortsinooli ja hüdrokinooni summaarne 
kontsentratsioon)  

–  1  10  100  1  100  

Fenoolid (iga järgnev ühend)     
o-kresool  95-48-7  
m-kresool  108-39-4  
p-kresool  106-44-5  
2,3-dimetüülfenool  526-75-0  
2,4-dimetüülfenool  105-67-9  
2,5-dimetüülfenool  95-87-4  

31. 

2,6-dimetüülfenool  576-26-1  

0,1  1  10  0,5  50  
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3,4-dimetüülfenool  95-65-8   
3,5-dimetüülfenool  108-68-9  

 

pürokatehhool  120-80-9  

     

resortsinool  108-46-3  
beeta-naftool  135-19-3  

   

hüdrokinoom  123-31-9  

               

32. Klorofenoolid (iga ühend)  –  0,05  0,5  5  0,3  30  
33. MTBE  1634-04-4  1  5  100  0,5  10  
34. Naftasaadused kokku  –  100  500  5000  20  600  

IV POLÜTSÜKLILISED AROMAATSED SÜSIVESINIKUD (PAH)  
35. Antratseen  120-12-7  1  5  50  0,1  5  
36. Krüseen  218-01-9  0,5  2  20  0,01  1  
37. Fenantreen  85-01-8  1  5  50  0,05  2  
38. Naftaleen  91-20-3  1  5  100  1  50  
39. Püreen  129-00-0  1  5  50  1  5  

α-metüülnaftaleen  90-12-0  40. 
β-metüülnaftaleen  91-57-6  

1  4  40  1  30  

Dimetüülnaftaleen 
(iga järgnev ühend)     

1,2-dimetüülnaftaleen  573-98-8  
1,3-dimetüülnaftaleen  575-41-7  
1,4-dimetüülnaftaleen  571-58-4  
1,5-dimetüülnaftaleen  571-61-9  
1,6-dimetüülnaftaleen  575-43-9  
1,7-dimetüülnaftaleen  575-37-1  

41. 

1,8-dimetüülnaftaleen  569-41-5  

1  4  40  1  30  
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2,3-dimetüülnaftaleen  581-40-8  
2,6-dimetüülnaftaleen  581-42-0  

 

2,7-dimetüülnaftaleen  582-16-1  

     

42. Atsenafteen  83-32-9  1  4  40  1  30  
43. Benso(a)püreen  50-32-8  0,1  1  10  0,01  1  
44. PAH (kokku)  –  5  20  200  0,2  10  

V KLOORITUD ALFILAATSED SÜSIVESINIKUD  
45. 1,2-dikloroetaan  107-06-2  0,1  2  50  0,1  5  
46. Kloroform  67-66-3  0,1  1  25  0,1  2  
47. Heksakloroetaan  67-72-1  1  10  100  1  10  
48. Klooritud alifaatsed süsivesinikud, iga ühend, 

välja arvatud käesolevas nimekirjas toodud 
ühendid  

   
0,1  5  50  1  70  

VI KLOORITUD AROMAATSED SÜSIVESINIKUD  
49. PCB  1336-36-3  0,1  5  10  0,5  1  
50. Kloororgaanilised aromaatsed üksikühendid (iga 

ühend, välja arvatud käesolevas nimekirjas toodud 
ühendid)  

–  0,1  0,5  30  0,1  5  

51. Kloororgaanilised aromaatsed ühendid (kokku)  –  0,2  5  100  0,5  5  
VII AMIINID  

52. Alifaatsed amiinid (kokku)  –  50  300  700  1  20  
VIII TAIMEKAITSEVAHENDID  

53. 2,4-D  94-75-7  0,05  0,5  2  0,05  1  
54. Aldriin  309-00-2  0,1  1  5  0,01  1  
55. Dieldriin  60-57-1  0,05  0,5  2  0,01  1  
56. Endriin  72-20-8  0,1  1  5  0,005  0,5  
57. Isodriin  465-73-6  0,1  1  5  0,005  0,5  
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58. DDT  50-29-3  0,1  0,5  5  0,1  1  
59. Heksaklorotsükloheksaanid 

(iga isomeer)  
–  0,05  0,2  2  0,01  1  

60. Triklorobenseen  –  2  5  50  0,01  5  
61. Heksaklorobenseen  118-74-1  2  5  25  0,5  5  
62. Taimekaitsevahendid (kokku)  –  0,5  5  20  0,5  5  

[RTL 2005, 112, 1720 - jõust. 20.11.2005]  



 
 
13.4.3. Programmi avaliku arutelu protokoll 
 
 
 

PROTOKOLL 
 

Naissaare liivamaardla mäeeraldistest Naissaare 1 ja Naissaare 2 kaevandamise 
keskkonnamõju hindamise programmi avaliku arutelu kohta 

 
Avaliku arutelu toimumise aeg: 09.02.2006. a. k. 15:00–15:45 
Avaliku arutelu toimumise koht:  AS Tallinna Sadam, Sadama 25, Tallinn 
 
Kohal olid: 
1. Andres Linnamägi AS Tallinna Sadam 
2. Andres Kask   TTÜ Meresüsteemide Instituut 
3. Triin Lapimaa  Tallinna Tehnikaülikool 
 
Koosoleku juhataja:   Andres Linnamägi 
 
Andres Linnamägi andis ülevaate senistest tegevustest. 
Andres Kask tutvustas Naissaare liivamaardla mäeeraldiste Naissaare 1 ja Naissaare 2 
asukohti, andis ülevaate kaevandatavast liivast, varudest ja keskkonnamõju hindamise 
programmist. 
Triin Lapimaa  tutvustas keskkonnamõju hindamisel kasutatavat metoodikat. 
Andres Kask tegi ettepaneku käsitlemata jätta tegevuse mõju piirkonna elanikkonnale. 
Nimelt asub maardla Tallinna lahe keskel asustatud piirkondadest kaugel (Naissaarest 
2,5 km, Aegna saarest 6 km ja Paljassaare poolsaarest 9,5 km kaugusel).  
 
Naissaare liivamaardla mäeeraldistest Naissaare 1 ja Naissaare 2 kaevandamise 
keskkonnamõju hindamise programmi avaliku arutelu käigus laekus üks eksperdi 
poolne parandusettepanek millega täiendati programmi ning koos 
Keskkonnaministeeriumi poolsete parandustega esitatakse see otsustajale 
heakskiitmiseks. 
 
 
Protokollis    Andres Linnamägi 
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13.4.4. Keskkonnaministeeriumi 17.03.2006 kiri nr. 13-3-1/14073-5 
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13.4.5. Araunde avaliku arutelu protokoll. 

 
PROTOKOLL 

 
Naissaare liivamaardla mäeeraldistest Naissaare 1 ja Naissaare 2 kaevandamise 

keskkonnamõju hindamise aruande avaliku arutelu kohta 
 
Avaliku arutelu toimumise aeg: 17.05.2006. a. k. 15:00–16:00 
Avaliku arutelu toimumise koht:  AS Tallinna Sadam, Sadama 25, Tallinn 
 
Kohal olid: 
1. Andres Linnamägi  AS Tallinna Sadam 
2. Andres Kask    TTÜ Meresüsteemide Instituut 
3. Ellen Kaasik   AS Tallinna Sadam 
 
Koosoleku juhataja:    Andres Linnamägi 
 
Andres Linnamägi andis ülevaate senistest tegevustest. 
 
Andres Kask tutvustas Naissaare liivamaardla mäeeraldiste Naissaare 1 ja Naissaare 2 
keskkonnamõju hindamise tulemusi andes ülevaate mõjualast, mõju hindamise 
metoodikast, keskkonnamõjudest ja nende hindamise tulemustest. 
Olulisemad keskkonnamõjud mis kaevandamisega kaasnevad on: 
Kaevandamisel põhjaloomastik koos liivaga eemaldatakse. Põhjaloomastikus toimub 
oluline negatiivne muutus mis on ajutine, taastuv ja millel kumulatiivseid mõjusid ei 
esine. 
Naissaare ehitusliiva kaevandamine potentsiaalselt avaldab olulist mõju 
põhjataimestikule kaevandamisala vahetus läheduses. Kaevandamise mõju 
põhjataimestikule esineb kuni 1 km kauguseni heljumi allikast. Liiva kaevandamisel 
on heljumis esineva saviosakeste hulk suhteliselt väike (kaevandatavas liivas on 
peliidi osakeste sisaldus valdavalt alla 5). Seetõttu on mõju põhjataimestikule ajutine 
ja taastuv (ligikaudu 2 aasta jooksul). 
Heljumi konsentratsiooni tõus merevees võib kahjulikult mõjuda kalade (eriti larvide) 
hingamiselunditele aga võib ka põhjustada planktontoiduliste kalaliikide tooidubaasi 
vähenemise. See mõju on välditav kui  mitte lubada kaevandada ajavahemikus 20. 
aprill kuni 10. juulini. Sel juhul oleks larvide kahjustamise tõenäosus minimaalne. 
Ellen Kaasik ütles, et küsimusi või parandusettepanekuid keskkonnamõju hindamise 
aruande avalikustamise käigus ei ole laekunud. 
 
 
Naissaare liivamaardla mäeeraldistest Naissaare 1 ja Naissaare 2 kaevandamise 
keskkonnamõju hindamise aruande avalikustamise käigus parandusettepanekuid ei 
laekunud ja aruanne esitatakse otsustajale heakskiitmiseks. 
 
 
Protokollis    Andres Linnamägi 
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13.4.6. Keskkonnaministeeriumi 14.06.2006. kiri nr 13-3-3/3913-3 
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13.4.7. Vastused Keskkonnaministeeriumi 14.06.2006. kirjas nr 13-3-3/3913-3 
esitatud küsimustele. 
 
 

Maavara kaevandamise loa andmise võimalikkuse ja tingimuste üle 
otsustamiseks on vajalik põhjalik teave kavandatava tegevusega (sh 
alternatiivsete lahendustega) kaasnevate tagajärgede ning mõju kohta. 
Eksperdid on töös esitanud oma seisukoha, kas liiva kaevandamine võib 
mõjutada keskkonda või mitte ning mis võib selle eelduseks olla. Kahjuks 
tagajärgi on käsitletud vaid väga põgusalt, samuti on esitatud väited 
põhjendamata.  
Näiteks punktis 5.4 on märgitud, et mõju rannajoonele ei ole, kuna lähim 
saar asub 2,5 km kaugusel. Leiame, et esitatud väide ei ole põhjenduse 
puudumisel veenev. Kas Naissaare liivamaardlas liiva kaevandamine võib 
mõjutada uusi rannaprotsesse?  

 
Naissaare liivamaardla mäeeraldistest Naissaare 1 ja 2 kaevandamine ei mõjuta 
rannaprotsesse. Naissaare ning madala vahel on sügav meri mis ei muuda lainetuse 
tingimusi selliselt, et need pääseksid mõjutama rannaprotsesse. Täiendatud ptk 3.1. 
Mõju tagajärgi ja nende põhjuseid on täiendavalt käsitletud peatükis 5. 
 

Oluline küsimus on ka tekkiva süvendi täitumine liivaga. Aruande 
punkti 5.2 kohaselt süvendi täitumine on pikaajaline protsess, mis sõltub 
hüdrodünaamiliste tingimuste aktiivsusest ja settematerjali olemasolust 
ümbritseval alal. Samas töös ei ole analüüsitud, kui pika aja jooksul ning 
mis piirkondade arvelt see võib toimuda ning missugused võivad olla selle 
tagajärjed (analüüsimata on liivade liikumisega seonduv). 

 
Süvendi täitumine toimub ümbritseva liiva ning nõlvadesse jäetava liiva arvelt. 
Täitumine toimub kiiremini kui hüdrodünaamiline aktiivsus on suurem. 
Hinnanguliselt võiks süvendi täitumine võtta aega 3 kuni 4 aastat. Täiendatud ptk 5.2. 

 
Punktist 5.5 ei selgu, kuidas võib Naissaare liivamaardlas liiva 
kaevandamine mõjutada põhjataimestikku. 

 
Liivamaardlatel on põhjataimestik suhteliselt hõre. Põhjataimestiku kooslusi mõjutab 
seetõttu kõige enam heljum, mis võib kaevandamise käigus kanduda madalate piires 
esinevale põhjataimestikule (Martin, 2003). Heljumiga kattumine on lühiajaline kuna 
tegemist on hüdrodünaamiliselt aktiivse piirkonnaga. Heljumi moodustumisel on siin 
oluline osa peeneteralise liiva, aleuriidi ja peliidi osakestel. Nagu maardla 
uuringuaruandest selgub on peliidi ja aleuriidi osakeste sisaldus 2% kogu materjalist. 
Sellise materjali üleminek heljumisse muudab valgustingimusi maardla ümbruses 
lühiajaliselt (2 kuni 3 tundi). Nii lühiajaline valgustingimuste vähenemine vees ei 
pidurda taimede kasvu. Seejärel settivad peeneteralised osakesed ümbritsevas 
sügavamas mereosas kandumata lähikonnas asuvatele saartele. Seetõttu ei saa ka 
saarte rannavööndis esinev põhjataimestik kahjustada kaevandamisel tekkivast 
heljumist. Täiendatud ptk 5.3. 
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Punktis 5.7 on käsitletud vaid räimega seonduvat. Kas ja mil määral võib 
kavandatav tegevus mõjutada teisi aruande punktis 3.9 mainitud liike? 
Kas liiva kaevandamine võib mõjutada kalapüüki? 

 
Reaalseim negatiivne mõju kalastikule avaldub oodatavalt räime ja lesta larvide 
võimaliku hukkumisega tekkiva heljumi sattumisel nende hingamiselunditesse. Mõju 
on vältimatu, kui liiva kaevandamine toimub ajavahemikus aprilli lõpust juuli 
alguseni  
 
Leevendamisettepanek: Mitte lubada kaevandada liiva aprillist kuni juulini.  
Sel juhul oleks larvide kahjustamise tõenäosus minimaalne. 
 
Reaalne on ka põhjatoiduliste kalaliikide toidubaasi hävimine vahetult maardla alal. 
Mõju ei ole välditav, kuid toidubaas taastub 2-3 aastaga. 
 
Käesoleval ajal Naissaare rannikumeres kalapüük praktiliselt puudub ja seetõttu 
kalapüügile liivamaardla kasutamine praegu otseselt ei mõju.  
 
Selles piirkonnas harva esinevad kala liigid ei leia pärast paranduste sisseviimist enam 
käsitlemist peatükis 3. 
 

Aruandes on läbivalt leitud, et kavandatava tegevusega kumulatiivseid 
mõjusid ei kaasne. Millest tulenevalt on sellele järeldusele jõutud? Kuidas 
on kavas liiva kaevandada – kas mõlemas mäeeraldises üheaegselt või 
mitte? Töös tuleb põhjendada, miks teistes mäeeraldistes (mis asuvad 
Naissaare ümbruses) liiva kaevandamine ei avalda kumulatiivset mõju. 
Jne. 

 
Kumulatiivseid mõjusid ei esine kuna kaevandatakse eri piirkondades eraldi. 
 

• Keskkonnamõju hindamise käigus tuleb hinnata kavandatava tegevuse ja 
selle alternatiivide mõju suurust, ulatust, kestust, sagedust, pöörduvust, 
toimet, kumulatiivsust, tõenäosust, samuti kaudset mõju jne. Aruande 
lisades esitatud tabelites 8.1 ja 8.2 on toodud liiva kaevandamise mõju 
hinded. Kahjuks tabelites (ning kogu keskkonnamõju hindamise 
aruandes) käsitletu keskkonnamõju hindamise põhimõtteid ei täida, kuna 
ei anna täielikku ülevaadet mõju olemuse kohta. 

 
Parandatud ja täiendatud tekstis on mõju iseloomustatud 
Täiendatud ja parandatud aruandes on mõju olemust käsitletud põhjalikumalt peatükis 
5. Alternatiivide hindamise tulemused on esitatud petükis 8. 
 
 

• Keskkonnamõju hindamise aruande peatüki 3 kohaselt on mõjualaks 
Tallinna lahe loodeosa Naissaare ja Littegrundi madalate piirkond. 
Samas keskkonnamõju hindamise programmi punkti 3 kohaselt võib 
kavandatav tegevus lisaks eeltoodule mõjutada ka Naissaare 
läänerannikut. Palume selgitada.  
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Naissaare läänerannikut on mainitud kuna järelvalvaja soovitusest lähtuvalt 
kirjeldatakse ka Naissaarel asuvat Natura 2000 loodushoiuala ja loodusparki. 
Tegelikult aga mõju puudub, mida on käsitletud ka peatükis 5. 
 

Aruande punkti 5.1 kohaselt liiva kaevandamisel tekkiv heljum ei kandu 
saarte ega mandri rannikule. Samas tööst ei selgu, kui kaugele võib 
heljum levida. 

 
Heljum levib madalaid ümbritsevas sügavamas mereosas ligikaudu 1 km raadiuses. 
Seda näitas Prangli ja Naissaare liivamaardla kaevandamise aegne seire. 
 

• Märgime, et keskkonnamõju hindamisel ning aruande koostamisel on 
praktiliselt täielikult jäetud arvestamata keskkonnamõju hindamise 
programmi heakskiitmise otsusega esitatud nõuded. Käsitlemist on 
leidnud vaid Natura 2000 võrgustiku alaga ning heljumi levikuga seonduv 
(kuid ka mitte põhjalikult). 

 
Täiendatud ja parandatud aruandes on kõiki märgitud aspekte arvestatud. Vt ptk 2, ptk 
3.10, 5.6., 6.5. 
 

• Negatiivse keskkonnamõju leevendamise meetmete valik peab olema 
seotud aruande peatükis 5 tooduga. Aruandes tuleb ära tuua, miks on 
valitud meetmete rakendamine vajalik, hinnata tuleb nende efektiivsust 
ja jääkmõju. 

 
Täiendatud ja parandatud aruandes on leevendamise meetmed ja nende effektiivsus 
toodud iga punkti lõpus peatükis 5. Hinnatud on ka jääkmõju. 
 

• Põhjalikumalt tuleb käsitleda keskkonnaseirega seonduvat. Aruande 
punkti 6.2 kohaselt, kui liiva hakatakse mäeeraldistest Naissaare 1 ja 
Naissaare 2 kaevandama enne 2007. aastat, tuleks maardlas liiva 
kaevandamise mõju seire ühildada juba käimasoleva kalastiku seirega. 
Juhime Teie tähelepanu asjaolule, et AS Tallinna Sadam taotleb maavara 
kaevandamise luba 20 aastaks, mistõttu seire ühildamine ei pruugi olla 
võimalik.  
Keskkonnaseire korral tuleb aruandes välja tuua seireprogramm – 
määrata tuleb mis aspekte tuleks analüüsida, seire sagedus, kohad, kus 
tuleks seiret teha, seire pikkus, võimalusel täpsed ajad (nt 
põhjataimestiku korral ajavahemik mai-september).  
Peame vajalikuks analüüsida ka rannaprotsesside seire vajalikkust. 

 
Täiendatud ja parandatud aruandes on seire teostamise tingimusi täpsustatud. Kuna 
Naissaare ja Aegna saare rannaprotsessid ei ole mõjutatud Naissaare liivamaardla 
mäeeraldistest Naissaare 1 ja 2 kaevandamisest siis ei ole vajalik ka nende seire 
(täiendatud peatükk 3.1). 
 

• Teeme ettepaneku näidata joonisel vms saasteainete sisalduse 
määramiseks proovide võtmise kohad.  
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Lisasime proovivõtupunktide kaardi. Proovivõtupunktide asukohad on toodud 
joonisel 3.3.1 ja 3.3.2. 
 

• Aruandest ei selgu, mitme aasta (nt 10 või 30 aasta) keskmistatud andmed 
on punktis 3.4 esitatud.  

 
Esitatud on 50 aasta andmerea statistilised keskmised. 
 

• Peatükis 7 toodu on põhjendamata, peatükk 8 on jäänud lõpetamata. 
Töös ei ole kahjuks alternatiivseid lahendusi sisuliselt käsitletud (vt 
keskkonnamõju hindamise programmi heakskiitmise otsuses toodut).  

 
Peatükke 7 ja 8 on täiendatud ja parandatud. 
Kasutatavale kaevandamise tehnoloogiale alternatiive ei ole (vt.ptk. 2). 
 

• Lähtudes keskkonnamõju hindamise aruande parandamise vajadusest, 
tuleb täiendada ka peatükki 9. 

 
Täiendatud on peatükki 9. 
 

• Mis puudutab keskkonnamõju hindamise aruande ülesehitust, siis 
tulenevalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi 
seaduse § 20 lõikest 1, peab peatükis 3 „“Naissaare liivamaardla 
mäeeraldistest Naissaare 1 ja Naissaare 2 kaevandamisega eeldatavalt 
mõjutatava keskkonna kirjeldus ning selle piirkonna keskkonnaseisund“ 
esitatu olema toodud enne peatükki 2 „Naissaare liivamaardla 
mäeeraldistest Naissaare 1 ja Naissaare 2 kaevandamise kirjeldus“.  

 
§ 20 lõikes 1 on toodud punktid järgnevalt: 
 
2) esitab kavandatava tegevuse ja selle reaalsete alternatiivsete võimaluste kirjelduse; 
3) esitab kavandatava tegevuse ja selle reaalsete alternatiivsete võimalustega 
eeldatavalt mõjutatava keskkonna kirjelduse ning hindab selle piirkonna 
keskkonnaseisundit; 
 
Aruandes toodud peatükkide järjekord vastab keskkonnamõju hindamise ja 
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 20 lõikes 1 toodule. 
 

• Märgime, et keskkonnamõju hindamise aruanne peab olema arusaadav 
ka nendele, kellel ei ole vastavat erialast haridust. Seetõttu tuleb 
keskkonnamõju hindamise aruandes mõjuala keskkonnaseisundi 
kirjeldus ja kavandatava tegevusega kaasneva mõju hinnang anda 
võimalikult lühidalt, samuti tuleb hoiduda suures ulatuses erialase keele, 
terminite jms kasutamisest (märkus puudutab peamiselt aruande 
punkte 3.4, 3.5, 3.7 ja 3.9). Märgime, et kavandatava tegevuse mõju 
hinnang tuleb anda peatükis 5, seetõttu tuleb punktist 3.9 hinnang selle 
kohta, kas kavandatav tegevus võib mõjutada kalastikku või mitte, välja 
võtta. 
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Lihtsustame ja lühendame teksti vastavalt lugejaskonnale. Kuid raske on seda nõuda 
oma eriala spetsialistidelt kes tahavad kõik viited korrekselt teha mis sisuliselt 
pikendabki teksti. Täiendatu ja parandatud aruandes oleme esitatud ettepanekuid 
arvestanud. 
 

• Palume aruande peatükkide juures esitada kasutatud allikate loetelu ning 
konkreetse peatüki koostamisel osalenud eksperdirühma liikme nimi. 

 
Kuna viidete korda pole seaduses täpselt toodud siis loodame et ka meie poolt esitatud 
variant on lugejaskonnale arusaadav. Seda enam et mitmes erinevas peatükis viited 
korduvad ja seetõttu on otstarbekam esitada kirjanduse loetelu töö lõpus. 
 

• Aruandes esineb ka väiksemaid vigu. Näiteks töös on eksitud 
mõõtühikutega (nt lk 8 kohaselt on tuule kiiruse ühik meeter, mitte m/s 
jne), lk 18 on eksitud räime kudemiseks sobiva merevee temperatuuri 
määramisel. Punktis 3.4 on viidatud Botnia merele, kuid tegemist on 
Botnia lahega. Töö punktis 6.2 on käsitletud Naissaare kagumaardlaga 
seonduvat. Märgime, et nimetatud maardlat ei eksisteeri.  
Aruande punktis 5.8 on märgitud: „Naissaare ja mäeeraldiste vahele jääb 
ligikaudu 2 km, kus asub suhteliselt kuni 30 m meri“. Eelnimetatud lauset 
tuleb korrigeerida. Juhime Teie tähelepanu ka asjaolule, et aruande 
punkti 5.4 kohaselt asub lähim saar mäeeraldistest 2,5 km (mitte 2 km) 
kaugusel. 
Aruannet tuleb korrigeerida ka keeleliselt (trüki- ja grammatikavead 
jms). 

 
 
Parandasime aruannet keeleliselt. 
 


