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1. Kavandatav tegevus ja selle eesmärk 
 
Seoses märkimisväärse kaubavoogude kasvuga soovib AS Tallinna Sadam laevade 
vastuvõtutingimuste parandamiseks rajada Paldiski Lõunasadamasse uue 8. kai, mis 
võimaldab segalasti (turvas, vanametall jm.) laadimist. Kui 2005. aastal oli kaubakäive 
sadamas 3,8 mln tonni, siis ligikaudne käive 2006. aastal oli 5,2 mln tonni. 
Kaubavoogude kasv enam kui 20 % võrra on toonud kaasa vajaduse arendada välja uus 
kai, et võimaldada efektiivsemat ja ohutumat laadimistööd. Aastatel 2007 kuni 2011 on 
Tallinna Sadam prognoosinud kaubavoogude kasvu ligikaudu 3-5% aastas. 

Rajatava kai asukoht ja süvendatav ala on näidatud Lisas 1 Joonisel 1. 
Süvendatud materjali kaadamiskohana on planeeritud Pakri lahe suudmes olev 
pinnasepuisteala. Tallinna Sadam esitas vee erikasutusloa taotluse 8. kai rajamiseks ja 
sellega kaasnevate süvendustööde teostamiseks mahus kuni 400 000 m3 
Keskkonnaministeeriumile oma kirjas (28.12.2005 nr. 9-7-29/3674). Vastavalt 
keskkonnamõjuhindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusele §6lg1 p16 ja 17 
hindas Keskkonnaministeerium kavandatava tegevuse olulise keskkonnamõjuga tööks 
ning algatas keskkonnamõju hindamise kirjaga (01.03.2006 nr. 11-17/2715, vt. Lisa 2). 

Keskkonnamõju hindamise programm (Lisa 3) on koostatud lähtudes EV 
Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse nõuetest RTI, 
24.03.2005. Keskkonnamõju hindamise eesmärk on kirjeldada keskkonna olukord enne 
ehitutööde algust, hinnata ehitustöödest ja sellega kaasnenud süvendustöödest tekkivat 
keskkonnamõju ning pakkuda välja mõju vältimise ja leevendamise võimalusi. KMH 
programmi kiitis keskkonnaministeerium heaks oma kirjas 13-3-1/3993-9, 27.07.06 (Lisa 
4).  
Keskkonnamõju hindamise osapooled: 
KMH teostajaks on TTÜ Meresüsteemide Instituut ning vastutav ekspert Ph.D Liis 
Sipelgas (KMH litsents nr.0107), e-mail: liis@sea.ee, tel.53267509. 
Ekspertrühma liikmed: 
Urmas Raudsepp Ph.D - hüdrodünaamika, rannaprotsessid, sotsiaal-majanduslikud mõjud 
Liis Sipelgas Ph.D - heljumi teke, sotsiaal- majanduslikud mõjud 
Marko Kaasik Ph.D - õhusaaste modelleerimine 
Victor Alari - lainetus, rannaprotsessid 
Natalja Savinitš - elustik 
Viktoria Belikova - elustik 
Marko Ründva - müra tekkimine ja levi 
 
Otsustaja ja järelvalvaja: 
Keskkonnaministeerium 
Narva mnt. 7a, 15172, Tallinn 
Kontaktisik: Irma Pakkonen, tel:6262974, e-post:irma.pakkonen@envir.ee 
 
Arendaja: 
AS Tallinna Sadam 
Sadama 25, 15051 
Kontaktisik: Ellen Kaasik, tel:6318104, e-mail: ekaasik@ts.ee 
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2. Kavandatava tegevuse ja selle reaalsete alternatiivide kirjeldus 
 
Kavandatav tegevus  

8 kai rajatakse Paldiski Lõunasadamas asukohale, mis on näidatud Joonisel 1. 
Arvutuslik pikkus on 230 + 160 m, laius 100 m ning süvis 12.4 m. Rajatav kai on 
estakaadi tüüpi, ehitusmaterjalidena on planeeritud: terassulundsein. Tööde teostamisel 
täidetakse kaialust ala maksimaalselt mahus 200 000 m3, selleks kasutatakse liivatäidet. 
Laevaliikluse ohutuse tagamiseks süvendatakse kaiesist pinnast ligikaudu 400 000 m3. 
Ehitus- ja süvendustööd kestavad ca 12-14 kuud. 
Tööde läbiviimise etapid: 

1. sulundseina ehitamine 
2.kai täitetööd 
3.kai katte ehitamine (sh kommunikatsioonid ja infrastruktuur)  
4.süvendustööd 

Süvendustöödeks kasutatakse ühekopalist ekskavaatorit ja pinnaseveoks alt avanevat 
praami. Ammutatud materjali kaadamiskohana on ette nähtud Pakri lahe suudmealal olev 
pinnasepuisteala. 
 
Alternatiiv 1 
8 kai rajatakse Paldiski Lõunasadamas asukohale, mis on näidatud Joonisel 1. Arvutuslik 
pikkus on 230 + 160 m, laius 100 m ning süvis 12.4 m. Rajatav kai on suletud esiseinaga.  
ehitusmaterjalidena on planeeritud: terassulundsein. Tööde teostamisel täidetakse kaialust 
ala maksimaalselt mahus 200 000 m3, selleks kasutatakse liivatäidet. Laevaliikluse 
ohutuse tagamiseks süvendatakse kaiesist pinnast ligikaudu 400 000 m3. Ehitus- ja 
süvendustööd kestavad ca 12-14 kuud. 
Tööde läbiviimise etapid: 

1. sulundseina ehitamine 
2.kai täitetööd 
3.kai katte ehitamine (sh kommunikatsioonid ja infrastruktuur)  
4.süvendustööd 

Süvendustöödeks kasutatakse ühekopalist ekskavaatorit ja pinnaseveoks alt avanevat 
praami. Ammutatud materjali kaadamiskohana on ette nähtud Pakri lahe suudmealal olev 
pinnasepuisteala. 
 
Alternatiiv 2 
8 kai rajatakse Paldiski Lõunasadamas asukohale, mis on näidatud Joonisel 1. Arvutuslik 
pikkus on 230 + 160 m, laius 100 m ning süvis 12.4 m. Kai ehitusmaterjalidena on 
planeeritud: terassulundsein. Tööde teostamisel täidetakse kaialust ala maksimaalselt 
mahus 200 000 m3, selleks kasutatakse liivatäidet. Laevaliikluse ohutuse tagamiseks 
süvendatakse kaiesist pinnast ligikaudu 400 000 m3. Ehitus- ja süvendustööd kestavad ca 
12-14 kuud. 
Tööde läbiviimise etapid: 

1. sulundseina ehitamine 
2. kai täitetööd 
3. kai katte ehitamine (sh kommunikatsioonid ja infrastruktuur)  
4. süvendustööd 
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Süvendustöödeks kasutatakse hüdropumpasid ja pinnaseveoks alt avanevat praami. 
Ammutatud materjali kaadamiskohana on ette nähtud Pakri lahe suudmealal olev 
pinnasepuisteala. 
 
Alternatiiv 0   
8. kaid ei ehitata, vaid kaubavedu toimub läbi olemasolevate kaide 
 

3. Keskkonna seisund kavandatava tegevuse ja selle reaalsete 
alternatiivide piirkonnas enne rajatava 8. kai ehitus- ja sellega 

kaasnevate süvendustööde algust. 
 

Paldiski Lõunasadamasse 8 kai rajamise ja sellega kaasnevate süvendustööde korral on 
otsene mõjuala piirkond, millele rajatakse 8 kai ja kai esine ala, mida süvendatakse 
sügavuseni -13 meetrit (piirkond näidatud Joonisel 1). Kaudse mõjupiirkonnana 
käsitletakse Pakri lahte, mis võib olla mõjutatud süvendustööde käigus vette sattunud 
heljumist, mis kandub süvenduspiirkonnast eemale. Pinnasepuistealana on planeeritud 
Pakri lahe suudmealal olev kaadamiskoht, mis jääb vaadeldavasse mõjupiirkonda. 
Maismaal on kaudne mõjuala piiratud Paldiski Lõunasadama territooriumiga 
mõjupiirkonda jäävad veel tootmismaad (kütuseterminal, vanametalliterminal), raudtee, 
riigikaitsemaa (kasarmud ~500 m kaugusel) ja elamumaa ~1000 m kaugusel., millele 
lisanduvad ka sadamasse viidad teed. 
 

3.1 Ammutatavate setete lõimis ja saasteainete sisaldus süvendustööde alal. 
 
Paldiski Lõunasadama piirkonnas ja Pakri lahe lõunaosas on merelistest setetest kõige 
laiema levikuga mitmesuguse terajämedusega liivad ja lainetuse eest varjatud kohtades ka 
aleuriit-muda. Mereliste setete all levib lahe keskosas jääjärveline viirsavi, millest 
sügavamale jääb liustikusette kompleks. Viimased on esindatud liivsavi- ja saviliiv-
moreeniga, mis kohati sisaldavad rohkesti jämepurdmaterjali. Moreeni moodustab 
põhiliselt hall kõva saviliiv, mis sisaldab jämepurdu 10-45%. Moreen on Pakri lahe 
lõunaosas kohati väga liivane ja sisaldab liiva-kruusa läätsi. 
 
Süvendatav maht haarab põhiliselt järgmisi pinnaseliike: 
1. peen-, tolm- ja saviliivad - kaevetööde kategooria süvendamisel II, laadimisel 

1; 
2. voolavad saviliivad  - kaevetööde kategooria süvendamisel III, 

laadimisel 2; 
3. saviliivmoreen - kaevetööde kategooria süvendamisel VI (80%), ja 

VII (20%), kristalsetest kivimist rahnude korral võib 
vajalikus osutuda lõhkamine. Laadimisel 1 (80%) ja 
2 (20%); 

4. jämepurdmoreen - kaevetööde kategooria süvendamisel VI (10%) ja 
VII (90%), kristalsete kivimite korral vajalik 
lõhkamine. Laadimisel 1 (80%) ja 3 (20%); 

5. argiliit - kaevetööde kategooria süvendamisel VII, 
lõhkamine ja laadimisel 3. 
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Pakri lahe meresetete lõimise detailne analüüs teostati 2002. aastal (TTÜ MSI 

(2002) Paldiski Lõunasadama süvenduseelne uuring). Peeneteralise liiva fraktsioonide 
sisaldused muutuvad Paldiski lahe lõunaosa põhjasetetes suurtes piirides 95.20%-1.48%. 
Üldjoontes võib välja tuua trendi, mis väljendub peeneteralise liiva fraktsiooni sisalduse 
suurenemises rannale lähemal asuva mereosa põhjasetetes. Keskmiseteralise liiva 
fraktsioon sisaldus setteproovides uuringute põhjal oli 69.44%-0.20%, seda on suhteliselt 
vähem võrreldes peeneteralise fraktsiooniga, kuid esines siiski lisandina kõigis uuritud 
proovides. Jämedateralise liiva fraktsioon on valdavaks Pakri lahe keskosas proovides 
ulatudes 71.61%. Teistes piirkondades jäi see alla 50%. 

Pakri lahe lõunaosa on suhteliselt madal, kus sügavused on enamasti alla 10 m. 
Seetõttu ei allu sedimentatsiooniprotsessid sügavussuhetest põhjustatud setete jaotusele 
(TTÜ MSI (2002) Paldiski Lõunasadama süvenduseelne uuring). Kui tavaliselt rannale 
lähemates piirkondades kuhjuvad jämedateralisemad setted ja akvatooriumi sügavamas 
osas peeneteralisemad setted (aleuriit, peliit), siis Pakri lahe lõunaosas ja Kurkse väinas ei 
esine setete jaotuses domineerivaid seaduspärasusi. Tõenäoliselt on antud merealal 
tegemist põhiliselt lokaalse lainetuse ja hoovuste režiimi mõjul välja kujunenud setete 
jaotusega, mis nii ajas kui ruumis on suhteliselt muutliku iseloomuga. Tugevama 
põhjakaarte tuultest põhjustatud lainetuse korral satub setete pealmisest kihist teatud osa 
hõljuvasse olekusse, mis siis hoovustega edasi kantakse.  
 
Reostuskomponentide sisaldus põhjasetetes 
Alljärgnevalt käsitleme lühidalt reostuskomponentide sisaldust Paldiski Lõunasadama 
akvatooriumis rajatava 8 kai piirkonna merepõhja setetes. Põhjasetete proovid kogus ja 
analüüsis OÜ Unicone. Reostusproovide analüüsi tulemused on toodus tabelis 1, mis 
annab ligilähedase ettekujutuse süvendustööde käigus hõljumiga Pakri lahe laiemale alale 
kanduvatest reostuskomponentidest. Süvendatava pinnase seisund on vase, kaadmiumi, 
plii ja tsingi sisalduse poolest hea ehk inimesele ja keskkonnale ohutu. Naftaproduktide 
kontsentratsioon ületas sihtarvu jaamades S63, S64, S65, S66 ja S71, kuid jäi seejuures 
siiski alla piirarvu elutsoonis. Teistes jaamades oli naftaproduktide sisaldus allpool 
sihtarvu. Kokkuvõtvalt võib lugeda naftaproduktide sisaldust setteproovides rahuldavaks 
ja nende teisaldamise süvendustööde käigus ei kujuta ohtu inimesele ega keskkonnale.  
 
Tabel 1. Raskemetallide ja naftaproduktide sisaldus setetes. 
 

Jaam Vask 
mg/kg  

Kaadmium 
mg/kg 

Plii  
mg/kg 

Tsink 
mg/kg  

Elavhõbe 
mg/kg 

Nafta 
produktid

S60 17 0.07 10 34 0.06 41 
S61 24 0.08 12 41 0.06 39 
S62 25 0.07 18 58 0.05 62 
S63 41 0.17 24 105 0.08 204 
S64 62 0.25 27 140 0.11 165 
S65 44 0.18 22 105 0.08 150 
S66 41 0.16 27 110 0.07 148 
S67 46 0.19 25 84 0.08 50 
S68 52 0.18 24 94 0.10 84 
S69 34 0.14 19 97 0.08 78 
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S70 60 0.18 23 98 0.11 94 
S71 32 0.12 29 120 0.09 130 
S72 28 0.09 12 49 0.08 54 
S73 25 0.09 16 74 0.06 65 
S74 28 0.1 16 82 0.08 84 
Sihtarv 100 1 50  200 0.5 100 
Piirarv 
elutsoonis 

150 5 300 500 2 500 

Piirarv 
tööstustsoonis 

500 20 600 1500 10 5000 

 
3.2 Loodusliku heljumi ruumiline jaotus Pakri lahes. 

 
Aastatel 2001-2005 läbi viidud mõõdistused on näidanud, et Pakri lahe vesi on 
looduslikult suhteliselt läbipaistev, läbipaistvus ulatub 5-6 meetrini suvisel ja kuni 11 
meetrini sügis-talvel (TTÜ MSI (2003) Paldiski Lõunasadama süvendustööde aegse seire 
aruanne; TTÜ MSI (2005) Paldiski Põhjasadama süvendustööde aegse seire aruanne) . 
Loodusliku heljumi kontsentratsiooni foon Pakri lahes on olnud 4-5 mg/L, kuid 
maksimaalne looduslik muutlikkus võib olla 1-10 mg/L. Kõrget heljumi kontsentratsiooni 
põhjustavad ka massilised sinivetikaõitsengud Soome lahes, kuid need on väga ajutist 
laadi kestes 1-2 nädalat ning ka tuulest põhjustatud resuspensioon madalas rannikmere 
piirkonnas. Loodusliku heljumi ruumiline jaotus on seotud ka hüdrodünaamiliste 
protsessidega lahes. Hoovused ja lainetus tõstavad madalas piirkonnas- lahe pära ja 
Kurkse väin- üles setted, mis jäävad vette hõljuma ja muudavad merevee häguseks, 
seetõttu on nendes piirkondades vee läbipaistvus looduslikult väiksem ning heljumi 
kontsentratsioon vees ulatub ligi 10 mg/L. 
 

3.3 Põhjataimestik Pakri lahes. 
 
Põhjataimestiku seisund ja levik Pakri lahes on kirjeldatud 2001-2004 aastatel kogutud 
materjali põhjal (detailne ülevaade töös Savintš, 2005). Uuringuteks on kasutatud 
seiremetoodikat ja HELCOM COMBINE poolt soovitatud metoodikat.  

Nende aastate vältel on vaadeldud 13 uurimisobjekti, millest 8 olid lahe lõunaosas 
asuvad proovivõtupunktid ja ülejäänud 5 transekti asusid erinevates Pakri lahe 
piirkondades (Joonis 2). Kokku registreeriti Pakri lahes 28 liiki. Lahe lõunaosas, kus 
valdab pehme põhi leiti kokku 17 liiki. Antud piirkonna põhjataimestiku liigiline koosseis 
seisneb põhiliselt pehmel substraadil kasvavatest vetikatest. Levinumad liigid on siin 
õistaimed Zostera marina, Ruppia maritima, Potamogeton pectinatus ja Myriophyllum 
spicatum. Kõvasid substraate eelistatavatest põhjataimedest, mis kasvavad sellel 
piirkonnal leiduvate kivide peal, on esinenud pruunvetiktaimed Fucus vesiculosus ja 
Pilayella littoralis, punavetiktaim Polysiphonia nigrescens ja rohevetiktaim Cladophora 
glomerata.  

Väike-Pakri idarannik ja Pakri poolsaare läänerannik on sarnased põhjataimestiku 
liigilise mitmekesisuse poolest, kuna mõlemal alal on merepõhjaks kõva substraat, mille 
moodustab sügavustel 0–5 m (Pakri neeme tipus isegi kuni 15 m-ni) paas ehk 
karbonaatsetest kivimitest paljand. Paasi peal paiknevad ka kivid ja rahnud, mille 
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pragudes on liiv. Nendes piirkondades registreeriti kokku 17 liiki. Põhilist massi 
moodustavad siin kõval substraadil kasvavad liigid: pruunvetiktaimed Fucus vesiculosus, 
Pilayella littoralis, Spacelaria arctica ja Chorda filum, punavetiktaim Polysiphonia 
nigrescens ja rohevetiktaim Cladophora glomerata. Vähesel hulgal on leitud 
punavetiktaimi Ceramium tenuicorne, Furcellaria lumbricalis, pruunvetiktaim 
Pseudolithoderma subextensum jm. Pehmel põhjal kasvavatest põhjataimedest kohtab 
siin õistaimi Potamogeton pectinatus, Ruppia maritima ja üleminekul kõvast substraadist 
pehmele Zostera marina.  

Kavandatava tegevuse piirkonnaga vahetult piirneval alal on merepõhjaks 
peamiselt kõva substraat, mille moodustavad liiva peal hulgaliselt paiknevad väikesed ja 
suured kivid ning rahnud. Selle peal kasvavad antud põhjale iseloomulikud liigid. 
Domineerivateks vetikateks on Fucus vesiculosus, Pilayella littoralis, Spacelaria arctica 
ja Polysiphonia nigrescens, mille katvus ulatub kuni 50 %-ni.  

Seirete käigus saadud materjali analüüsides võib öelda, et põhjataimestiku seisund 
Pakri lahes on stabiilne ja olulist muutust põhjataimestiku liigilises koosseisus ja 
keskmises katvuses nende aastate vältel ei toimunud. 
 
Süvendustööde ala 
Lõunasadama akvatooriumi piirkonnas põhjataimi ei kasva. Sadama eelnevate 
rekonstrueerimistööde ja ekspluatatsiooni käigus on hävinenud taimestiku jaoks 
eluvajalik keskkond. Sadama akvatooriumis on vesi liiga sügav ja väheläbipaistev, seega 
ei jõua põhjani piisavalt valgust ja ka merepõhi ei sobi kinnitumiseks. 
 
Pakri pinnasepuistala 
Pakri pinnasepuistalal otsesed põhjataimestiku mõõtmised puuduvad, kuid suure 
sügavuse tõttu (47-53 m) seal taimestik tõenäoliselt puudub. Vastavalt riikliku seire 2004 
andmetele ei ulatunud taimestiku levikusügavus uuritavatel transektidel üle 7 meetri (TÜ 
EMI (2004) Põhjataimestiku seire rannikumeres 
www.keskonnainfo.ee/seire/aruanded/meri/2004a/)  
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Joonis 2. Põhjataimestiku seirejaamad ja transektid aastatel 2001–2004. 
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3.4 Põhjaloomastik Pakri lahes. 
 
Ülevaade Pakri lahe põhjaloomastiku seisundist on tehtud 2005 aastal teostatud seire 
tulemusena saadud andmete põhjal (TTÜ MSI (2005) Paldiski Põhjasadama 
süvendustööde aegse seire aruanne). Seire käigus uuriti 17 proovivõtujaama, millest 9 (1, 
2, 3, 4, 5, 6 ja a, b, c) jäid Pakri lahe lõunaossa, 5 (7, 8, 9 ja d, e) Lõuna- ja Põhjasadama 
vahelisse piirkonda ja 3 (10, 11 ja f) Pakri poolsaare läänerannikule (Joonis 3). Proovid 
võeti Buster RS mootorpaadilt Van Veen tüüpi põhjaammutajaga, mille haardepindala on 
250 cm2. Proovid sõeluti pehmete setete ja peenfraktsioonilise materjali eraldamiseks 
1mm sõelaga. Juhuslikkuse vähendamiseks võeti igast jaamast 2-3 proovi, mille 
tulemustest arvutati hilisema analüüsi käigus keskväärtused. Võetud proovide 
kvantitatiivne analüüs teostati laboritingimustes, kus määrati proovis sisalduvad  
põhjaloomastiku liigid, loeti iga liigi isendite arv ning määrati iga liigi biomass kaaludes 
analüütiliste kaaludega. Kokku registreeriti käsitletud piirkonnas 17 põhjaloomastiku 
liiki. 

Pakri lahe põhjaloomastiku koosluste koosseis ei ole liigirikkas. Peamiste liikide 
hulka, mis valdavad enamustes Pakri lahe piirkondades, kuuluvad limused balti lamekarp 
Macoma balthica, söödav südakarp Cerastoderma glaucum, liiva-uurikkarp Mya 
arenaria ja söödav rannakarp Mytilus trossulus. Kogu lahe ulatuses leidub arvukalt ka 
vesitigu Hydrobia sp.. Vähilaadsetest laialdaselt levinud kirpvähk Gammarus sp., 
lehtsarv Idotea sp., harilik kootvähk Corophium volutator ja tavaline tõruvähk Balanus 
improvisus, mis esineb peamiselt söödava rannakarbi küljes. Põhjaloomastiku arvukus ja 
biomass piirkonniti varieerub sõltuvalt merepõhja tüübist ja iseloomust.  
Pakri lahe lõunaosas, kus substraadiks on liiv, ja sadamate lähedasel alal, kus valdavad 
mudased põhjad, on ülekaalus liigid, mis oma elutegevuseks vajavad pehmet põhja. Need 
on Macoma balthica, Mya arenaria, Cerastoderma glaucum, Corophium volutator, 
harjaslimukas Nereis diversicolor ja väheharjasuss Oligochaeta. Kivide peal esinevad 
Mytilus trossulus agregatsioonid. Vähilaadsetest lahe lõunaosa liivasel põhjal kohtab 
suurel hulgal Idotea chelipes ja Idotea baltica. Samuti on registreeritud siin Gammarus 
sp. ja merikilk Saduria entomon.  

Samad põhjaloomastiku liigid esinevad ka teistes Pakri lahe piirkondades, kuid 
erinevate liikide osakaal on teistsugune. Väike-Pakri idaranniku ja Pakri poolsaare 
lääneranniku paeplaadil on kõige arvukamalt Mytilus trossulus agregatsioonid, mille 
isendite arv ja biomassi väärtused ühes ruutmeetris ulatuvad kohati kuni 4000 is/m2 ja 
500 g/m2 vastavalt. Teised liigid eksisteerivad siin vähemal hulgal ja nende arvukuse ja 
biomassi väärtused ei ületa 750 is/m2 ja 500 g/m2.  
 
Süvendustööde ala 
Lõunasadama akvatooriumi piirkonnas on põhjaloomastik tugeva antropogeense surve 
all, mis tuleneb sadama ekspluatatsioonist, piirkonnas esinevad massiliselt 
orgaanikarikkale keskkonnale iseloomulikud põhjaloomastiku liigid. Seire käigus 
registreeriti siin 8 liiki, kuid ülekaalus olid Macoma balthica, Cerastoderma glaucum ja 
Hydrobia sp.. 
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Pakri pinnasepuistala 
Pakri lahe pinnasepuistalal otsesed põhjaloomastiku mõõtmised puuduvad. Aegajalt 
toimuvate kaadamiste tõttu on settekiht ebapüsiv ning sobimatu paikse eluviisiga 
põhjaloomastikule.  
 

 
 
Joonis 3.Põhjaloomastiku seirejaamad Pakri lahes 2005 aastal.  

 
3.5 Kalastik Pakri lahes. 

 
Pakri lahe kalastiku seisundi kirjeldus on koostatud 2002 ja 2004 aastal läbi viidud seirete 
tulemuste põhjal (TTÜ MSI (2003) Paldiski Lõunasadama süvendustööde aegse seire 
aruanne; TTÜ MSI (2005) Paldiski Põhjasadama süvendustööde aegse seire aruanne). 
Kuna Pakri lahes pole tehtud kalastiku perioodilist ja pidevat vaatlust, on põhiliseks 
andmete allikaks 2004 aastal tehtud uuring, 2002 aasta seire aga on võetud võrdlus- ja 
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täiendusmaterjaliks. Uurimispüügi käigus kasutati standardseid nakkevõrke erinevate 
silmasuurustega. Kalapüüki teostati erinevates lahe piirkondades, et saada võimalikult 
täiuslikku informatsiooni kalastiku seisundist, levikust ja liigilisest koosseisust. 

Enim seiratud on Pakri lahe ida-lõuna piirkond, kus asuvad Paldiski Lõuna- ja 
Põhjasadama akvatooriumid, kuid seirepüüke on teostatud ka Pakri saarte vahelisel alal 
ning pinnasepuisteala piirkonnas. Uuritud alal püütud liigid on kõik Soome lahe lääneosa 
rannikumeres levinud kalaliigid, mille hulgas on nii mage- kui ka mereveekalad. 
Vaadeldud aastatel on registreeritud Pakri lahes kokku 18 liiki kalu: lest, ahven, viidikas, 
räim, särg, emakala, kiisk, merisiig, meritint, rünt, linask, vimb, merihärg, nolgus, 
hõbekoger, roosärg, tursk, haug. Pakri lahes on võimalik ka kõigi Soome lahe 
lõunaranniku keskosa meres elavate magevee- ja siirdekalade nagu jõesilm, lõhi, 
meriforell, vikerforell, angerjas, jt. esinemine. 
 
Süvendustööde ala  
Kalastikku süvendustööde alal kirjeldab Tabel 2, püügijadade asukohad on näidatud 
joonisel 4. Paldiski Lõunasadama läheduses on domineerivaks kalaliigiks lest, mille 
arvukus, võrreldes teiste liikidega, oli vähemalt 4 korda suurem. 2004. aasta oktoobris 
teostatud seire raames on maksimaalne registreeritud lesta arvukus selles piirkonnas 400 
isendit (Tabel 2, jada I), keskmine aga 328 isendit. Teisteks levinumateks liikideks on 
siin ahven ja viidikas, mille keskmised arvukuse väärtused olid 25 (Tabel 2, jada III) ja 
60(Tabel 2, jada III) isendit vastavalt. Räim on samuti laialdaselt levinud kalaliik Pakri 
lahes, mis koeb sadamate vahetus läheduses ja ka nendevahelisel merealal, kuid viimastel 
aastatel on räimevarud tunduvalt kahanenud. Lesta ja ahvena massiline esinemine sadama 
ümbritseval merealal on põhjustatud antud piirkonna sobivusest toiduobjektide rikkaliku 
esinemise poolest, mis nimetatud liikidele Pakri lahes on peamiselt balti lamekarp 
Macoma balthica ja söödav rannakarp Mytilus trossulus. Viidika suur arvukus võib olla 
tingitud sadama mõjust, kuna sellele liigile on omane arvukas esinemine just aktiivselt 
tegutsevate sadamate läheduses, kus vee troofsustase on tõusnud. Aastatel 2002-2004 
teostatud kalastiku uuringute käigus on täheldatud, et tervikuna on sadamate läheduses 
kalade arvukus- ja pikkuse näidud madalamad, kui sadamatest eemalasuvates kohtades.  
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Joonis 4. Kalastiku seirealad Pakri lahes 2004.a.  

I 

III 

 
Tabel 2. Kalastiku liigiline struktuur 2004.a oktoobris Paldiski Lõunasadama läheduses 
teostatud seirepüügi andmetel. 

 
I jada III jada 

kalaliik tk. tk. 
Räim 5 11 
Lest 400 256 
Merisiig 0 3 
Meritint 2 0 
Emakala 1 2 
Ahven 21 25 
Haug 1 0 
Viidikas 2 60 
Särg 0 1 
Kiisk 1 1 
Kokku 433 359 
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Pakri lahe pinnasepuisteala 
Pakri lahe pinnasepuisteala kalastikku uuriti Paldiski Lõunasadama süvendustööde aegse 
seire 2002/2003 raames. Seirepüügi tulemused näitasid, et kalastik kaadamispiirkonnas 
oli liigirikkam, kui teistes seiretööde käigus uuritud kohtades. Samuti olid 
kaadamispiirkonnas suuremad arvukuse näitajad. See on arvatavasti tingitud Pakri lahe 
suudme loomulikust suuremast liigi- ja isendirikkusest võrreldes naaberaladega.  
 
Tabel 3. Kalade arv seirejaamas pinnasepuiste alal (K) ja võrdlusalal (V) novembris 
2002. 
 

Liik P V 
Ahven 12 4 
Lest 1 3 
Merihärg 1 1 
Meritint 1 2 
Räim 29 23 
Emakala 1 0 
Nolgus 2 0 
Kokku 47 33 

 
3.6 Linnustik Pakri lahe piirkonnas. 

 
Pakri Linnuala kaitse korraldus ja kaitse-eesmärgid 
Vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele nr 615-k, 5.08.2004, kuulub Pakri lahe 
linnuala (pindala on 20 190 ha) Natura 2000 alade võrgustikku, millede eesmärk on 
tagada haruldaste või ohustatud lindude, loomade ja taimede ning nende elupaikade ja 
kasvukohtade kaitse. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: viupart (Anas penelope), sinikael-
part (Anas platyrhynchos), merivart (Aythya marila), hüüp (Botaurus stellaris), sõtkas 
(Bucephala clangula), krüüsel (Cepphus grylle), aul (Clangula hyemalis), väikeluik 
(Cygnus columbianus bewickii), laululuik (Cygnus cygnus), kühmnokk-luik (Cygnus 
olor), merikotkas (Haliaeetus albicilla), kalakajakas (Larus canus), tõmmuvaeras 
(Melanitta fusca), jääkoskel (Mergus merganser), tutkas (Philomachus pugnax), tuttpütt 
(Podiceps cristatus), hahk (Somateria mollissima), punajalg-tilder (Tringa totanus).  

Pakri lahe linnuala on kaitstud kui Pakri maastikukaitseala Pakri 
maastikukaitsealale kehtivad piirangud on toodud Vabariigi Valitsuse määruses nr 97, 5. 
mail 1998. Peamiseks piiranguks linnuala kaitsekorralduses on liikumiskeeld krüüslite 
pesitsemisealal (Pallase karjamõisa piirilt Pakri joani), kuhu haruldaste lindude kodurahu 
huvides ei tohi minna 1. maist kuni 31. augustini. Ülejäänud kaitseala piires olev maa- ja 
veeala on piiranguvöönd, kus inimestel on lubatud viibida, kuid telkimisel ja lõkke 
tegemisel tuleb arvestada keskkonnanõudeid (mis on kirjeldatud peatükis 3.11). 

Ülejäänud linnuala kaitseks on moodustatud hoiuala (Vabariigi Valitsuse 16. 
juuni 2005. a määrus nr 144). Hoiualad on kaitstus Looduskaitseseaduse alusel. Hoiualal 
on keelatud nende elupaikade ja kasvukohtade hävitamine ja kahjustamine, mille kaitseks 
hoiuala moodustati ning kaitstavate liikide oluline häirimine, samuti tegevus, mis seab 
ohtu elupaikade, kasvukohtade ja kaitstavate liikide soodsa seisundi.  
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Linnustiku kirjeldus katab Pakri lahte kui tervikut s.h. süvendustööde ala ja ka 
pinnasepuisteala. 2002.a Allpool on toodud ülevaade Pakri lahe piirkonnas linnustiku 
elupaikadest ning esinevatest linnuliikidest 

 
Linnustiku elupaikade lühiiseloomustus 
Pakri laht koos Kurkse väinaga ja kõrvalasuva Lahepere lahega on Soome lahe suudme 
lõunaranniku olulisim veelindude pesitsusala, kus praktiliselt igal aastal kujuneb välja ka 
talvituvate lindude koloonia. Kokku on siin kindlaks tehtud 138 linnuliiki, neist 
pesitsevaid 125 liiki. Sügis- ja kevadrände ajal on Pakri laht tähtis peatuspaik, nii 
merepõhjast kui ka veepinnalt toituvatele veelindudele.  

Hüdrometeoroloogilised tingimused (tuul, lainetus, jääolud) lahe piires võivad 
olla küllalt erinevad. Mitmekesised keskkonnatingimused suhteliselt väikesel merealal, 
samuti rannikureljeefi üleminek pangast Pakri lahe avaosas roostiku ja madalmereni lahe 
lõunaosas koos nende rannikutüüpide vahele jääva kliburannaga nii mandril kui ka 
Väike-Pakri saarel on eelduseks mitmekesise linnustikukoosluse kujunemisel. Panga 
seina iseärasuseks on karniisid, mille olemasolu koos vahetult panga all laiuva 
sügavaeelise merega on sobivaks pesitsuspaigaks suhteliselt suurele krüüslite kolooniale. 
Kuna krüüsel hangib toitu sukeldudes, siis on oluliseks tingimuseks ka vee läbipaistvus, 
mis Pakri lahes ja eriti selle avaosas on väga hea. 
Pakri lahe põhja- ja keskosa on suhteliselt sügav ning merepõhi seal kaetud pehmete 
setetega. Toitumispaigana on selline merepõhi ebasobiv ja ka toitumiseks sobiva 
põhjaelustiku poolest vaene. Seetõttu on enamik linnukooslustest koondunud küllaltki 
kitsale madalaveelisele rannikumere alale. 

Lahe lõunaosa ja Kurkse väin on madal ja roostunud, meresügavus ületab vaid 
paiguti viis meetrit. Madal meri sobib toitumiseks ujupartidele (sinikael-part) ja 
kosklatele ning sukelpartidele, kes toituvad madalas meres (sõtkas, vaerad). Roostikud on 
mitmetele linnuliikidele, eelkõige mitmesugustele ujupartidele, sobivaks pesitsusalaks. 
Varasemad uurimistööd ja materjalid
1994.a. tuvastati (P.Ernits, 1996) Pakri poolsaarel 123 linnuliigi pesitsemine, nende seas 
arvukamatena sõtkas (Bucephala clangula, L.), väljaloorkull (Circus cyanus, L.), 
nurmkana (Perdix perdix, L.), rukkirääk (Crex crex, L.), krüüsel (Cepphus grylle, L.), 
händkakk (Strix uralensis, Pall.), vaenukägu (Upupa epops, L.), vööt-põõsalind 
(Phylloscopus trochiloides, Sund.), väiketikk (Ficedula parva, Bechst.), pähklimänsak 
(Nucifraga caryocatactesi, Bris.). Väga arvukas oli pankrannikul kivitäks (Oenanthe 
oenanthe, L.) ning linavästrik (Motacilla alba, L.). Mererannikul oli väga arvukas 
pesitseja ristpart (Tadorna tadorna, L.) ja hahk (Somateria mollissima, L.). Klindil asus 
kolm suuremat räästapääsukese (Delichon urbica, L.) kolooniat kokku umbes 220 paariga 
ning pesitses 1 paar rohe-lehelinde (Phylloscopus trochiloides, Sund.). 

Andmed Pakri lahe linnustiku kohta on senini valdavalt juhuslikud, regulaarsed 
on vaid talvituvate veelindude loendused, mida korraldatakse üheaegselt kindlatel 
seirealadel üle terve Eesti rannikumere ja põhjarannikul sealhulgas. Üheks selliseks 
seirealaks on ka Pakri laht koos Lahepera lahega. Enamik linnuvaatlustest on tehtud 
harrastusornitoloogide poolt. Üksikuid spetsialiseeritud uuringuid on veel läbi viidud 
talvituvate veelindude loendamise, sügiseste veelindude lennuloenduse ja tähtsate 
linnualade, mille hulka kuulub ka Pakri laht, inventeerimise käigus.  
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Sellised madalad merealad nagu Pakri lahe lõunaosa ja Kurkse väin, on Soome lahe 
lõunarannikul küllaltki haruldased, olles samal ajal sobivaimad merelindude elupaigad nii 
pesitsuseks, toitumiseks kui ka talvitumiseks. Nagu eelnevatel talvedel on registreeritud, 
võib talvituvate aulide arvukus ulatuda 50 000 isendini, sõtkastel rohkem kui 10 000 
isendini ning luikedel 500 kuni 700 isendini. 
 
Pesitsevad linnuliigid 
Lindude pesitsusaegset arvukust ehk ka pesitsuspopulatsiooni suurust, hinnatakse 
haudepaaride arvuna mingis piirkonnas. Paldiski Lõunasadama süvendusaegse 
(2002/2003) seire  käigus oli registreeritud kokku 35 mere- või ranniku linnuliigi 
pesitsemine. Järgnevalt esitatavad andmed näitavad pigem pesitsevate lindude suhtelist, 
kui absoluutset arvukust, kuna paljude liikide puhul vajab pesitsemise selgitamine ka 
arusaamist selle dünaamikast ehk siis pikemaajalisi loendusi ja muid välitöid. 
Arvukamate liikidena (üle 50 paari) oli registreeritud: kalakajaka (Larus canus, L.) 
pesitsemist – üle 190 haudepaari, naerukajakas (Larus ridibundus, L.) – üle 70 
haudepaari, kühmnokk-luik (Cygnus olor, Gmelin.) – üle 50 haudepaari. 
Keskmiselt arvukateks (10 – 49 haudepaari) liikideks  oli: punajalg-tilder (Tringa 
totanus, L.) 40 haudepaari, jääkoskel (Mergus merganser, L.) 25 haudepaari, 
tõmmuvaeras (Melanitta fusca, L.) 25 haudepaari, krüüsel (Cepphus grylle, L.) 15-25 
haudepaari, tuttvart (Aythya fuligula, L.) 15 haudepaari, sinikael-part (Anas 
plathyrhynchos, L.) 12 haudepaari, tuttpütt (Podiceps cristatus, L.) 10 haudepaari. 
Vähearvukate pesitsejatena (alla 10 paari) oli vaatlusandemete põhjal pesitsenud: 
randtiir (Sterna paradisaea, Pont.) 8 haudepaari, jõgitiir (Sterna hirundo, L.) 8 
haudepaari, punapea-vart (Aythya ferina¸L.) 7 haudepaari, viupart (Anas penelope, L.) 5 
haudepaari, hahk (Somateria mollissima, L.) 4 haudepaari, hüüp (Botaurus stellaris, L.) 3 
haudepaari. 
Paljude nimetatud liikide pesitsuspaaride reaalne arv on ilmselt veelgi kõrgem, sest nagu 
juba öeldud, on andmed küllalt lünklikud. 
 
Läbirändavad linnuliigid 
Nagu on näidanud eelnevate aastate seireloendused on merelindude sügisrände ajal Pakri 
lahel peatuvate isendite arvukus ja liigiline koosseis küllaltki dünaamiline, varieerudes 
ajaliselt ning ruumiliselt suurtes piirides. Rändel peatuvate liikide arvukust esitatakse 
tavaliselt mingil merealal teatud perioodi jooksul loendatud isendite arvuna. Siinkohal 
peab silmas pidama, et erinevad liigid rändavad erinevatel aegadel ja seepärast võib 
liikide osatähtsus migratsiooni perioodi vältel olla väga dünaamiline ja muutuda isegi 
lühikese aja jooksul suurtes piirides. Kõige iseloomulikumaks linnustiku koosluseks on 
Pakerordi neeme ümbruses ja Pakri madalal peatuvad suured, kuni 500 isendilised aulide 
parved. Aulide sügisränne algab septembris ja saavutab maksimumi külmade saabumisel. 
Kokku Paldiski Lõunasadama süvendusaegse (2002/2003) seire  käigus oli 
rändeperioodidel (nii kevad- kui sügisrändel) senini registreeritud 18 liiki merelinde. 
Suurimad oli olnud aulide (Clangula hyemalis, L.) (üle 15000 isendi), sõtkaste 
(Bucephala clangula, L.) (üle 10000 isendi), merivardi (Aythya marila, L.) (üle 7000 
isendi), haha (Somateria mollissima, L.) (3700 isendit), mustvaera (Melanitta nigra, L.) 
(2000 isendit) peatuvad rändesalgad. Pakri lahe madal lõunaosa on eriti oluline laululuige 
(Cygnus cygnus, L.) (700 isendit) ja väikeluige (Cygnus columbianus, Ord.) (300 isendit) 

 16



kevad- ja sügisrände aegse peatuspaigana. Tavalised liigid Pakri lahel on ka kühmnokk-
luik (800 isendit), lauk (Fulica atra, L.) (380 isendit) ja kormoran (Phalacrocorax carbo, 
L.) (160 isendit). 
 
Talvituvad veelinnud 
Talvituvaid veelinde on Pakri lahel ja rannikul küllalt järjepidevalt loendatud ning vastav 
projekt on integreeritud ka riiklikku seireprogrammi. Loendused toimuvad iga aasta 
jaanuaris terve Eesti ranniku piires koordineeritud kuupäevadel. Arvukamad talvituvad 
liigid Paldiski Lõunasadama süvendusaegse (2002/2003) seire andmete põhjal olid olnud 
sõtkas, jääkoskel, kühmnokk-luik, sinikael-part ja aul. Talvituvate lindude arvukus 
oleneb põhiliselt talve karmusest (jääoludest), ka tormidest ja Pakri lahe ümbruses suvel 
peatunud või pesitsenud liikide reaalsest arvukusest talvitumisele eelnenud aastal. 
 

3.7 Meteoroloogilised tingimused ja lainetus Pakri lahes. 
 
Tuuleolud Pakri lahel  
Süvendusala, pinnasepuisteala meteoroloogilisi tingimusi vaadeldakse ühtse tervikuna 
Pakri lahe kontekstis. Pakri lahe piirkonnas, mis paikneb Soome lahe suudmealal 
domineerivad edelatuuled, kuid erinevalt Läänemere avaosast, kus tuuled puhuvad 
peamiselt väga kitsast suunavahemikust, esinevad Soome lahes tuuled suundadest lõunast 
lääneni praktiliselt võrdse tõenäosusega (Soomere ja Keevallik, 2002). NWW ja 
põhjatuulte osakaal on tagasihoidlik ning sageduselt teisel kohal on piki Soome lahe telge 
puhuvad idatuuled. Pakri piirkonnas puhuvad suhteliselt sageli kirdetuuled, kuid  
kagutuulte sagedus on väike kogu Soome lahe suudmeosas (Soomere ja Keevallik, 2002). 
Soome  lahe suudmeosa tuule režiimi oluline eripära on, et suund, millest puhub enamus 
tugevaid tuuli, erineb suunast, millest tuul puhub suurima tõenäosusega. Seetõttu ei lange 
suund, millest saabuvad kõrgeimad lained, kokku suunaga, millest tavaliselt puhuvad 
tuuled.  

 
Pakri lahe lainerežiim 
Pakri laht on põhja poolt avatud Soome lahe suunas ning lõuna poolt ühendatud lahe 
suudmeosaga Kurkse väina kaudu ning seetõttu Pakri lahe lainekliima kujunemisel suur 
osatähtsus Soome lahes kujunenud lainetusel.  

Pakri lahe jaoks puuduvad lainemõõtmised ning lainerežiimi kirjeldus toetub 
mudelarvutustel. Lainetuse parameetrite hindamisel on kasutatud kolmanda põlvkonna 
spektraalset lainemudelt WAM, mis arvutab pinnalainete kahemõõtmelise spektri igas 
merepunktis (Soomere, 2001).  

Mudelarvutuste korral eeldati, et tuul puhub kindlast suunast ühtlase kiirusega. 
Selline lihtsustus on tugevate tuulte korral õigustatud, kuna tormituulte puhul tuule suund 
ei fluktueeri (Soomere, 2002) ning sündmuse kestvus on piisav küllastunud lainevälja 
tekkimiseks (laineväli küllastub Läänemeres 3-8 tunniga). Kuna Pakri laht on põhja poolt 
avatud Soome lahe suunas ning lääne poolt Soome lahe suudmeosaga Kurkse väina 
kaudu, teostati mudelarvutused püsivate loode ja läänetuultega. Ida- ja kirdetuultega 
tekkivad lained Pakri lahte praktiliselt ei levi (v.a. vähesel määral topograafilise 
refraktsiooni mõjul). Kagu- ja lõunatuultes põhjustatud lainetus on Pakri lahes väike. 
Tugevate edelatuultega võivad Paldiski Lõunasadama piirkonnas esineda kuni 1 m 
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kõrgused suhteliselt lühikese perioodiga (2-3 s) lained. (TTÜ MSI .(2002) Paldiski 
Lõunasadama süvendustööde keskkonnamõjude hinnang) 

Arvutused näitasid, et lainekõrgus avamerel võib ulatuda 7-7.5 meetrini. 
Lainekõrguse maksimum (7.6 m loodetormi korral, 8.5 m läänetormi korral) on Pakri 
neeme piirkonnas. Sealne maksimum on tingitud lainete topograafilisest refraktsioonist 
ning kõrgete lainete olemasolu seal ei mõjuta praktiliselt mingil moel lainetuse režiimi 
lahe lõunaosas. Teine oluline põhja topograafiast põhjustatud  lainekõrguse anomaalia on 
Suur-Pakri saarest läänes asuva madaliku piirkonnas. (TTÜ MSI .(2002) Paldiski 
Lõunasadama süvendustööde keskkonnamõjude hinnang)  

Tugevate loodetormide korral Pakri poolsaar varjab teataval määral Lõunasadama 
piirkonda ja lahe kaguosa. Lahe lõunaosas langeb suurim lainekoormus lahe teljest lääne 
poole jäävasse piirkonda, kus lainekõrgus võib ulatuda 3 meetrini. (TTÜ MSI .(2002) 
Paldiski Lõunasadama süvendustööde keskkonnamõjude hinnang). 

Tugevate läänetormide korral varjavad Pakri saared lahe siseosa kõrgete lainete 
eest. Neljameetrised lained on võimalikud Põhjasadama piirkonnas, kuid Lõunasadama 
akvatooriumi lähistel jääb lainekõrgus selgelt alla 2 meetri. Selles piirkonnas on 
valitsevad need lainetuse komponendid, mis saabuvad põhja poolt Pakri saari. Kurkse 
väin takistab lääne poolt tulevate lainete levimist ning Suur-Pakri ja Kurkse sadama 
vahelise alal ei ületa lainekõrgus 1 m. (TTÜ MSI .(2002) Paldiski Lõunasadama 
süvendustööde keskkonnamõjude hinnang) 
 
Süvendustööde ala  
Paldiski Lõunasadama vahetus-läheduses võib ekstreemsetes lääne-loode tormides 
lainekõrgus ulatuda 2 meetrini. Muudest suundadest isegi tugevate tuulte korral ei tohiks 
lainekõrgus Lõunasadama juures ületada 1 m ning laine periood olla suurem kui 3 s (TTÜ 
MSI .(2002) Paldiski Lõunasadama süvendustööde keskkonnamõjude hinnang). 
 
Pakri pinnasepuisteala 
Paki lahe suudmealal paikneva pinnasepuisteala lainerežiimi iseloomustab eelpool 
kirjeldatud Pakri lahe lainerežiim tervikuna. 
 
Veetase Pakri lahes 
Veetaseme muutused Pakri lahes on vaadeldud tervikuna s.h. süvendustööde ala ja ka 
pinnasepuisteala. 

Meretaseme muutlikkus Eesti rannikualal sõltub jõgede sissevoolust ning 
veevahetusest läbi Taani väinade. Läänemeri on loodeteta sisemeri - M2 (ööpäevane) ja 
K2 (12 tundi) lainete amplituud Läänemere avaosas on ainult 1-2 cm - ning pikkadest 
lainetest põhjustavad veetaseme muutusi ainult omavõnkumised. Kaudselt mõjutavad 
veetaset tormilained, mis tõstavad veetaset murdlaine vööndist ranna pool, tsüklonite 
liikumine, mis tekitab pikki laineid, tuule muster, mis võib võimendada mere 
omavõnkumisi ning ranna geomeetria. Erinevates Läänemere veetaseme 
mõõtmisjaamade andmetes on selgesti eristatavad ka aastase perioodiga muutused. 
Merevee kõrgseis on tavaliselt septembrist veebruarini ja madalseis aprillist 
juulini.Aastase võnkumise amplituudid varieeruvad üldiselt 9,5 ja 20 cm vahel Soome, 
Eesti ja Läti rannikumeres. Selle protsessi tähtsaimaks põhjuseks on pidevalt puhuv ida-
lääne suunaline tuul, mis pumpab Taani väinadest vett Läänemerre ja uuesti välja. 
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Läänemere fjordiliku kuju tõttu esinevad maksimaalsed veetaseme fluktuatsioonid 
Läänemere otstes; Peterburis ja Schleswig’is mõõdetud fluktuatsioonid on kuni 5.8 m. 
Läänemere avaosas jääb veetaseme muutlikkus 2 ja 3 m vahele ning Eesti rannikualal 2 
m piirile. 

Lokaalsete mõjurite tulemusena võivad meretaseme väärtused muutuda 
lühiajaliselt oluliselt rohkem. Pikaajalise keskmise veeseisu nulltaseme (kunagise 
Kroonlinna mareograafi andmetele tuginev nn. 1977. a. Balti normaalkõrguste süsteem) 
suhtes muutub veeseis Pakri lahes vahemikus +130 cm ja –100 cm piires (Kõuts 
T.,2001). Veetaseme kõikumise ööpäevased amplituudid on suuremad sügisel ja kevadel 
ning väiksemad suvel. Talvel mõjutab ööpäevast amplituudi jääkate, mis ei lase tuule 
otsesel mõjul veemassideni jõuda, summutades seega ka veetaseme kõikumisi. Järsemad 
veetaseme tõusud ja langused leiavad aset sügisel ja talvel, suvised ja kevadised 
veetõusud on vähem äkilised, taandudes samuti ajas kiiremini. Tugeva lokaalse tuule 
korral võib veetase tõusta väga kiiresti, kuid samas tuule raugedes toimub sama kiiresti 
ka veeseisu alanemine. Suhteliselt lühikese aja jooksul (12 tunni jooksul) võib veetase 
muutuda 40 cm. Idakaarest puhuvad tuuled hoiavad Pakri lahe veetaseme madala, lääne- 
ja loodetuuled aga tõstavad veeseisu. 
 

3.8 Hüdrodünaamilised ja rannaprotsessid Pakri lahes. 
 
Hüdrodünaamilised protsessid 
Pakri lahe hoovuste skeem on tugevalt mõjutatud tuulest. Soome lahe lõunaranniku 
lähedane tsirkulatsioon mõjutab Pakri lahe hoovusi öahe põhjaosas. Piki Soome lahe 
telge puhuv tuul tekitab upwellingu ja downwellingu sündmusi Eesti rannikul, mille 
tulemusena toimub intensiivne veevahetus ka Pakri lahes (Vassiljeva, 2006). Idatuulte 
korral toimub vee väljavool Pakri lahe pinnakihis ja sissevool põhjalähedases kihis. 
Läänetuulte korral on olukord vastupidine. Madalveelises lõunaosas ning 
rannikulähedases tsoonis on hoovused mõjutatud peamiselt lokaalsest tuulest. Numbrilise 
mudeli tulemuste põhjal on Pakri lahes kõige tugevamad hoovused madalas Kurkse 
väinas (Joonis 5-8). Loode-, lääne-, edala- ja lõunatuulega on hoovus suunatud Kurkse 
väinast Pakri lahte, kusjuures kõige tugevamad hoovused on tekitatud läänetuulega. 
Kagu-, ida-, kirde- ja põhjatuule poolt tekitatud hoovused on Kurkse väinas 
läänesuunalised. Loode-, lääne-, edala- ja lõunatuulega formeerub lahe lõunaosas 
kellaosuti liikumise suunale vastupidine osaliselt suletud hoovus. Kagu-, ida-, kirde- ja 
põhjatuule poolt tekitatud hoovuse on vastupidise pöörlemisega.  

Süvendustööde piirkonnas on tugevamad piki rannikut suunatud hoovused põhja- 
ja kirde-, mille korral toimub voolamine lahe lõunaosa suunas ning lääne-, edela- ja 
lõunatuule korral, mil voolamine toimub loodesuunas. Loode-, ida- ja kagutuule korral 
formeerub süvenduspiirkonnas suletud tsirkulatsiooni pesa, ning hoovuse kiirused on 
üldiselt väiksemad, kui avatud piki rannikut toimuva voolamise korral. 

Pinnasepuisteala piirkonnas on lokaalse tuule poolt tekitatud hoovused nõrgad 
ning domineerib kahekihiline voolamine piki samasügavusjooni, mis on kõige tugevamad 
ida- ja läänekaarte tuulte korral. Esimesel juhul on pinnahoovus üldiselt läände ning 
sügavamate kihtide hoovus suunatud tuulele vastupidiselt, s.o. itta. Läänetuulte korral on 
aga pinnahoovus suunatud itta ning sügavamate kihtide hoovus läände.  
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Joonis 5. Hoovused ida(ülemine)- ja kagutuulte(alumine) korral Pakri lahes. 
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Joonis 6. Hoovused põhja(ülemine)- ja kirdetuulte(alumine) korral Pakri lahes. 
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Joonis 7. Hoovused lõuna(ülemine)- ja edelatuulte(alumine) korral Pakri lahes. 
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Joonis 8. Hoovused lääne(ülemine)- ja loodetuulte(alumine) korral Pakri lahes. 
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Rannaprotsessid Pakri lahes 
Rannaprotsessid kujutavad endast ranniku ning rannalähedase merepõhja muutust 
looduslike –ja antropogeensete mõjude tulemusena. Kuna Pakri lahel intensiivne 
kiirlaevaliiklus puudub, siis antropogeense faktori mõju rannaprotsessides on vähetähtis. 
Looduslikest jõududest põhjustavad intensiivsemaid rannaprotsesse Pakri lahes 
tuulelained.   

Lainetusel on spetsiifiline osa setete resuspensioonile ja transpordile. Lained 
eraldi võttes ei transpordi seteid kuigi kaugele, v.a. mere pindmises kihis, kus järsud 
ja/või osaliselt murduvad lained liigutavad objekte lainete leviku suunas. Et aga lainete 
poolt tekitatud põhjalähedased kiirused madalas meres (sügavusega ~<5 m) võivad 
suurusjärgu võrra ületada hoovuste kiirusi samas piirkonnas, sõltub resuspensiooni 
intensiivsus mingis piirkonnas peamiselt lainetuse režiimist. Lainetuse poolt põhjast üles 
tõstetud setete edasine liikumine sõltub hoovuste käitumisest. 

Setete resuspensiooni ning hõljumi levikut Pakri lahe lõunaosas mõjutavad 
peamiselt lääne-, loode- ja põhjatuuled. Kuna Pakri laht on avatud põhja suunas ning 
osaliselt lääne suunas, on tõenäoline, et nendest suundadest puhuvate tugevate tormide 
korral jõuavad kõrged lained lahe lõunaossa ning Paldiski Lõunasadama piirkonda. 
Põhja- ja NNW tuulte korral võivad kõrged lained jõuda ka päris lahe lõunasoppi. 

Setete resuspensiooni aktiivsuse maksimum loodetormide korral on lahe 
lõunaosas umbes 5-m isobaadi juures. Kuna madalasse vette (sügavusega kuni 5 m) 
jõuavad suhteliselt kõrged lained, on tõenäoline, et aktiivse resuspensiooni ala hõlmab 
praktiliselt kogu Pakri lahe lõunaosa. Setete ja hõljumi edasine dünaamika sõltub 
tsirkulatsiooni iseärasustest. Loodetuule korral on hoovus lahe lõunaosas idasuunaline, 
mistõttu toimub setete kandumine Pakri lahe kagusopi suunas. Lahe geomeetria tõttu on 
tõenäoline, et lahe lõunasopis prevaleerib settimine. 

Tugevate edelatuultega võivad Paldiski Lõunasadama piirkonnas esineda kuni 1 
m kõrgused suhteliselt lühikese perioodiga (2-3 s) lained. Nende lainete osakaal 
merepõhja lähedases dünaamikas ning mõju setete resuspensioonile ning 
edasikandumisele on tõenäoliselt väike võrreldes loode- ja põhjatuulte tekitatud lainetega. 
 

3.9 Sotsiaal-majanduslik keskkond Paldiski Lõunasadamas 
 
Paldiski Lõunasadam asub 45 km kaugusel Tallinnast. Sadam liideti Tallinna Sadamaga 
1993 aastal ning sellest ajast on tehtud palju investeeringud piirkonna edasiseks arenguks. 
Välja on arendatud 7 kaid ja sadama infrastruktuur. Paldiski linna jaoks on Paldiski 
Lõunasadam üks olulisemaid ettevõtteid (www.paldiski.ee). 

Hetkel tegeletakse Paldiski Lõunasadamas peamiselt ro-ro kauba, puidu, väetiste, 
vanaraua, turba ning naftaproduktide transpordiga. Kaid nr 1 ja 7 on naftakaid, kailt nr 2 
laaditakse metalli, turvast, hakkepuitu, jm puiste- ning segalasti. Kaid nr 4,5,6 on 
mõeldud ro-ro kaupadeks laadimiseks. Lisaks kaubaveole tegeldakse ka reisijateveoga- 
praamiliinid Rootsi Kapellskäri , Soome Hanko ja Saksamaa Lübecki sadamatesse.   

Sadam, mis oli kunagi sõjaväeosa on arenemas modernseks kaubasadamaks, mille 
maht on kasvanud viimastel aastatel oluliselt ja seetõttu on ka laevaliiklus Pakri lahel 
intensiivistunud, kuid võrreldes Tallinna lahega on laevaliikluse intensiivsus tunduvalt 
väiksem. Pakri lahel ei ole ka regulaarset kiirlaevaliiklust, mis keskkonnamõju 
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seisukohalt on üks olulisemaid kuna kiirlaevade poolt tekitatud lained mõjutavad 
rannaprotsesse märkimisväärsemalt võrreldes parvlaevade poolt tekitatud lainetega.  

Mürataseme mõõdistusi Paldiski Lõunasadama territooriumil lähiminevikus 
teostatud ei ole ja seega olemasolev mürafoon on teadmata. Rajatava 8. kai asukoht on 
Paldiski Lõunasadama peahoonest edelas. Käsitletava 8. kai mõjupiirkonda jäävad 
piirnevad tootmismaad (kütuseterminal, vanametalliterminal), raudtee, riigikaitsemaa 
(kasarmud ~500 m kaugusel) ja elamumaa ~1000 m kaugusel. Kasarmutel ja lähimatel 
Paldiski linna elamumaadel on Lõunasadamaga silmside, kuid rajatava 8. kai asukohaga 
visuaalne kontakt puudub. Kasarmud asuvad rajatava kai suhtes ~500 m kaugusel kirdes, 
lähimad korterelamud ~1000 m kaugusel loodes ning lähimad väikeelamud ~1000-1200 
m kaugusel idas.  

Paldiski linna Lõunasadamale lähimate korterelamute juures on määravateks 
müraallikateks autoliiklus ja raudteeliiklus, seejärel alles sadama tegevusest põhjustatud 
müra. 

Keskkonnamüra alased nõuded on kehtestatud Sotsiaalministri 4.märtsi 2002. a 
määrusega nr 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega 
hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid”. Määrus määratleb kolm taseme tüüpi: 
taotlustase, piirtase, kriitiline tase. Kriitilised tasemed on kehtestatud liiklusmürale ja 
tööstusmürale. Neid kasutatakse olemasoleva olukorra hindamisel välismüraallikate 
vahetus läheduses.  
Müra normtaset LpA,eq,T võrreldakse müra hinnatud tasemega päevasel Ld ja öisel 
ajavahemikul Ln ning müra hinnatud tase ei tohi ületada normtaset. Määratud 
ajavahemikud on:  
 päev 07-23   (sisaldab õhtust ajavahemikku 19-23) 
 öö  23-07. 
Paldiski Lõunasadama näol on tegemist suuremõõtmelise tööstusettevõttega, millega on 
seotud maismaa transport raudteel ja maanteel kui ka meretransport. Tööstusettevõte 
poolt põhjustatud müratasemete normsuurused LpA,eq,T elualadel on järgmised: piirtase 
päevasel ajal 60 dB ja öisel ajal 45 dB, kriitiline tase päevasel ajal 70 dB ja öisel ajal 65 
dB. Kui piirtase on ületatud, tuleb rakendada meetmeid müra vähendamiseks. 

Saasteainete levi on Paldiski Lõunasadamas kujunenud üheks võtmeküsimuseks 
sadama ekspluateerimise käigus. Naftaproduktide laadimisel tekkinud ebameeldiv hais on 
kaasa toonud mitmeid kaebusi Paldiski linna elanikelt. Kuna kavandatavalt 8-lt kailt ei 
ole planeeritud naftaproduktide vedu, seega lisakoormust rajatav kai kaasa ei too, seetõttu 
naftalaadimisest tulenevaid probleeme käesolev keskkonnmõjude hinnang ei kajasta.  

Rajatavalt 8-lt kailt on planeeritud turba, vanametalli ja killustiku laadimine. 
Laadimistöödega kaasneb ka õhusaaste tolmu näol- kõige laiema levikuga on 
laaditavatest materjalidest turbatolm (turmatolmul on väikseim tihedus). Siiani on 
turbalaadimine Paldiski Lõunasadamas toimunud osalisel lahtiselt - kreiferitega ja varem 
ka kinniselt kailt. Turba laadimisel lahtiselt kailt kaasneb ka ulatuslikum turbatolmu 
levimine õhus. Paldiski Lõunasadamas on kailt nr 2 toimunud turba laadimine käesoleva 
aasta 7 kuuga mahus 72400 GT. Et hinnata turbatolmu levikut, teostati eksperthinnang, 
mille tulemused on toodud osas 4.8.  

Jäätmekäitlus Paldiski Lõunasadamas on korraldatud vastavalt AS Tallinna 
Sadamas kehtivale Laevaheitmete vastuvõtmise ja käitlemise kavale, mille on heaks 
kiitnud Harjumaa Keskkonnateenistus oma kirjas nr 30-7-1/2858-2, 10.05.2006 AS 
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Tallinna Sadamale ning ka Veeteede Amet oma kirjas nr 5-6-5/1297, 12.05.2006 AS 
Tallinna Sadamale. Jäätmekäitlus maks on lisatud sadamatasule.  
 

3.10 Kaadamiskohana planeeritud Pakri pinnasepuisteala seisund. 
 
Süvendatava materjali pinnaspuistealana on kavandatud Paki lahe suudmes paiknev 
kaadamiskoht, mida on kasutatud selleks otstarbeks juba aastakümneid. Tavaliselt on siia 
toodud vähereostunud Paldiski Lõuna- ja Põhjasadama akvatooriumite 
süvendusmaterjali, kaadamiskohas on mere sügavus vahemikus 47-53 meetrit.  
 

3.11 Looduskaitsealad Pakri lahe piirkonnas 
 
Pakri poolsaare ja lahe piirkond kuulub Natura 2000 looduskaitsealade võrgustikku. Kui 
hoiualale kavandatakse tegevusi, mis võivad põhjustada keskkonnaseisundi muutumist, 
peab kavandatav tegevus läbima keskkonnamõju hindamise, mille käigus selgub, millist 
mõju see tegevus loodus väärtustele avaldab. Ka Natura-ala naabrusse planeeritava 
tegevuse puhul tuleb arvestada, et tegevus ei kahjustaks Natura objekte. 

5. mail 1998 Vabariigi Valitsuse määrusega nr 97 loodi Pakri maastikukaitseala 
pindalaga 1451 ha, mille eesmärk on haruldaste ja teadusliku väärtusega geoloogiliste 
objektide (aluspõhjakivimite paljandid, rannavallid, rändrahnud) ning eluslooduse 
koosluste kaitse. See ala hõlmab Pakri poolsaare paekalda, rannikutasandiku ja lavamaa 
Uugalt kuni Puju talu loodepiirini Kersalus. Lahustükina kuulub kaitsealasse Väike- ja 
Suur-Pakri saarte põhjaosa, saartevaheline meri koos Kappa ja Bjärgranne saartega ning 
Väike-Pakri saare lõunaosa. Kaitsevööndisse kuulub krüüslite pesitsemisala paekalda 
serva mööda Pallase karjamõisa piirilt Pakri joani, kuhu haruldaste lindude kodurahu 
huvides ei tohi minna 1. maist kuni 31. augustini. Ülejäänud kaitseala piires olev maa- ja 
veeala on piiranguvöönd, kus inimestel on lubatud viibida, kuid telkimisel ja lõkke 
tegemisel tuleb arvestada keskkonnanõudeid. Keelatud on uute maaparandussüsteemide 
rajamine, veekogude veetaseme muutmine ja nende kallaste kahjustamine, 
mootorsõidukitega liiklemine ja parkimine ning ujuvvahenditega liiklemine väljaspool 
selleks ettenähtud ja tähistatud liiklusteid ja parklaid, välja arvatud järelevalve-, teadus- 
ja päästetöödel ning käesoleva kaitse-eeskirjaga lubatud põllumajandus- ja metsatöödel; 
puhtpuistute kujundamine, üheliigiliste metsakultuuride ja energiapuistute rajamine, 
jahipidamine, kalapüük, jäätmete ladustamine. Pakri lahe piirangutega alade kaart on 
näidatud Joonisel 9 

Alates 2002 aastast kuulub Pakri laht ka rahvusvahelise tähtsusega linnuhoiualade 
hulka pikem ülevaade Pakri lahel esinevatest linnuliikudest on toodud osas 3.6. 
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Joonis. 9. Ajutiste piirangutega kaitsealad Harjumaal. 
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4. Hinnang kai ehitamisega ning kai edaspidise ekspluatatsiooniga  
kaasnevale otsesele, kaudsele ja kumulatiivsele keskkonnamõjule 

Paldiski Lõunasadamas. 
 

4.1 Hinnang saasteainete sisaldusele ammutatavas pinnases ja süvendatava 
materjali koostisele. 

 
Kavandatava tegevuse korral, alternatiiv 1 korral ja alternatiiv 2 korral 
Raskemetallide ja naftaproduktide sisaldus setteproovides oli hea s.t. süvendatav materjal 
on inimesele ja keskkonnale ohutu ning selle kaadamine Pakri lahe suudmealal olevale 
pinnasepuistealale ei põhjusta keskkonnale mingit ohtu. 

Süvendatav ala haarab põhiliselt järgmisi pinnaseliike: peen-tolm- ja saviliivad, 
voolavad saviliivad, saviliivmoreen, jämepurdmoreen ning argilliit. Saviliivmoreeni, 
jämepurdmoreeni ja argilliidi kristalsest kivimist rahnude korral võib osutuda vajalikus 
lõhkamine.  
 
Alternatiiv 0 korral 
Setteid ei teisaldata seega sellest tingitud mõjusid keskkonnale ei kaasne. 
 

4.2 Süvendustöödest tingitud heljumi tekkimise tõenäosus ja 
 4.3 heljumi transport vastavalt Pakri lahe hüdrodünaamilistele protsessidele. 

 
Kavandatav tegevus  
Varasemad seiretööd on näidanud et vee läbipaistvus süvendustööde ajal väheneb 
oluliselt (TTÜ MSI (2003) Paldiski Lõunasadama süvendustööde aegse seire aruanne, 
TTÜ MSI (2005) Paldiski Põhjasadama süvendus- ja ehitustööde aegse seire aruanne, 
TTÜ MSI (2005) Lehtma sadama süvendustööde aegse seire aruanne, TTÜ MSI (2003) 
Naisaare liivamaardla kaevandamise aegne heljumi leviku seire). Vee läbipaistvuse 
vähenemine on otseselt tingitud süvendusel vette sattunud ja sinna mõneks ajaks hõljuma 
jäänud peenfraktsiooni setetest. Raskem setete fraktsioon levib hoovustega üle väiksema 
mereala ja settib kiiremini. Aastatel 2002/2003 läbi viidud Paldiski Lõunasadama 
süvendusaegse seire ajal mõõdeti maksimaalne heljumi kerge fraktsiooni 
kontsentratsioon süvenduspiirkonna lähistel 50-92 mg/L 

Varasemate seiretööde käigus, kus heljumi leviku hindamiseks on kasutatud 
numbrilist modelleerimist, on eeldatud, et vette satub keskmiselt 1% süvendatavast 
materjalist (TTÜ MSI (2003) Paldiski Lõunasadama süvendustööde aegse seire aruanne, 
TTÜ MSI (2005) Paldiski Põhjasadama süvendus ja ehitustööde aegse seire aruanne, 
TTÜ MSI (2005) Lehtma sadama süvendustööde aegse seire aruanne). Modelleeritud 
heljumi leviku jaotuste võrdlus satelliidipiltide ja heljumi otseste mõõtmistega, on 
näidanud selle eelduse paikapidavust. Vettesattuvast heljumist (1% süvendusmahust) on 
eeldatavalt 2/3 heljumi raske fraktsioon ning 1/3 kerge fraktsioon. Käesoleva süvenduse 
maksimaalne kogumaht on kuni 400 000 m3. Arvestades süvendamisel rakendatavat 
tehnoloogiat on maksimaalne heljumi kogus päevas 35 m3, mis on 1% eeldatavast 
keskmisest päevasest süvendusmahust (päevane eeldatav süvendusmaht on keskmiselt 
3500m3). 
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Heljumi levimine lahes sõltub tuultest ja hoovustest. Hindamaks heljumi jaotust erinevate 
tuuleolude korral kasutati numbrilist modelleerimist. Arvutused on teostatud mõõduka 
püsiva tuule tingimustel. Tuule kiiruseks on valitud 6 m/s, sest nõrga tuule (<4m/s) korral 
jääb heljum süvendustööde piirkonda ning tugeva tuule (>10m/s) tingimustel 
süvendustöid ei teostata. On eeldatud, et heljum koosneb kergest- ja raskest fraktsioonist. 
Kerge fraktsioon on kergesti resuspendeeritav ja võib esineda ühtlaselt kogu veekihis. 
Raske fraktsioon on heljuvas olekus peamiselt põhjalähedases kihis ning settib kiiresti.  

Joonistel 10-17 on esitatud heljumi kerge- ja raske fraktsiooni levik püsivate 6 
m/s tuulte korral viie ööpäeva möödudes pärast materjali vettepaiskumist süvendustööde 
tõttu. Viiepäevane ajaperiood on valitud selle tõttu, et püsivad tuuleolud ei esine üldiselt 
üle viie ööpäeva. Heljumi ja raske fraktsiooni jaotus on esitatud protsentuaalselt vette 
sattunud materjalikoguse suhtes. Eeldatud on, et süvendustööd kestava pidevalt viie 
päeva jooksul. 

Lõuna-, edela-, lääne- ja loodetuule korral levib heljumi kerge frakstsioon 
Paldiski Lõunasadamast piki Pakri poolsaare rannikut põhja suunas, põhja-, kirde-, ida- ja 
kagutuulega aga lõuna suunas (Joonised 10-17). Maksimaalne lokaalne kerge heljumi 
fraktsiooni kontsentratsioon esineb Paldiski Lõunasadama süvendustööde piirkonnas 
umbes 200 m raadiusega alas kagutuulte korral, kus maksimaalne  kogus vees ei ületa 3% 
vette sattunud kergest heljumi fraktsioonist (vt. Joonis 15). Näiteks, kui viiepäevase 
süvenduseperioodi jooksul satub vette 175 m3 heljumi kerget fraktsiooni ja samal ajal 
puhuvad kagutuuled kiirusega keskmiselt 6 m/s, võib lokaalne heljumi kerge fraktsiooni 
kontsentratsioon olla selles alas 65 mg/L (lokaalne setete kogus, 0.03*175 m3, korda 
tihedus, 2500*1000 g/m3, jagatud mõjutatud merealal ruumalaga, 5*200*200 m3). 
Mõjutatud merealal (Kurkse väinast kuni Pakri poolsaare tipuni) võib heljumi kerge 
fraktsiooni kontsentratsioon vees ulatuda 10 mg/L vastavalt valitsevatele 
tuuletingimustele.  

Heljumi tekkimise tõenäosus süvendustööde läbiviimisel on väga kõrge 
(praktiliselt 1) ja mõju kestab kogu süvendamise aja. Pärast süvandamise lõppu püsib 
heljum veekihis ajavahemikus 2 ööpäeva kuni nädal sõltuvalt meteoroloogilistest 
tingimustest, vaikse tuulega settib heljum kiiremini kui tugeva tuulega. Vastavalt 
liivaosakeste settimiskiirusele ning mere sügavusele mõjutataval merealal püsivad 
liivaosakesed vees 2 päeva kuni nädal pärast vette sattumist. Heljumist mõjutatud 
mereala katab ligikaudu kahe kilomeetri laiuse riba rannikumeres Pakri poolsaare tipust 
kuni Kurkse väinani. Raskema settefraktsiooni mõjuala ulatub Paldiski Põhjasadamst 
kuni Kurkse väinani kilometeri laiuse ribana, mis kulgeb paarsada meetrit rannast eemal. 
Põhiline raske fraktsiooni mõjuala jääb siiski Paldiski Lõunasadama lähedasse kuni ühe 
kilomeetri raadiusega alasse. Heljumi kerge fraktsiooni mõju on pöörduv, sest süvendusel 
veekihti sattunud heljum kantakse enamuses lahest välja. Tugevate tuultega on hoovuse 
kiirused heljumi mõjualas piisavalt tugevad heljumi resuspensiooniks ja lahest 
väljakandmiseks. Raske settefraktsiooni mõju ei ole pöörduv, sest settinud materjal jääb 
üldiselt Pakri lahte. Heljumi kontsentratsiooni kasv põhjustab vee hägususe kasvu, mille 
tõttu väheneb valguse intensiivsus veekihis. Settimisel katab heljum merepõhja ja seal 
esinevat mereelustikku. Mõju esineb kogu süvendustööde aja jooksul ning kaob 2-7 
päeva jooksul peale süvendustööde lõppu. Mõju tähtsus sõltub süvendamise ajast ning 
sellest milline on põhjaelustiku kooslus mõjualal.  
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Heljumi kontsentratsiooni tõus võib toimuda lokaalselt ka kaadamiskoha ümbruses 
kaadamise ajal. Samuti võib ida- ja põhjakaaretuulte korral veel settimata heljum liikuda 
Pakri neeme piirkonda, sellised protsessid olid täheldatavad Paldiski Lõunasadama 
süvendustööde seire käigus aastatel 2002/2003. Kaadamisel tekkiva keskkonnamõju 
esinemise tõenäosus on väga kõrge (praktiliselt 1); mõju kestuseks on ajavahemik 
süvendustööde (kaadamise) algusest kuni ajani, mil kujuneb välja uus keskkonna 
settjaotuste dünaamiline tasakaal (hinnanguliselt 1-2 kuud peale viimast kaadamist). 
Mõju on pöördumatu, sest kaadamisel muutub kindlasti merepõhja topograafia 
pinnasepuistealal ning eelmine merepõhja topograafia, mõjuala piirneb Pakri 
pinnasepuistealaga. Mõju esineb kogu süvendustööde aja jooksul. Mõju tähtsus sõltub 
meteoroloogilistest tingimustest kaadamise ajal ning sellest kas heljum liigub madalale 
rannikualale kus on mereelustikku. Mõju tähtsus ei ole siiski suur, sest kaadatava materjal 
ei ole reostunud ning mere sügavus Pakri pinnasepuistealal on suur. 
 
Alternatiiv 1 
Alternatiivi 1 korral heljumi kogus süvendustööde korral ei muutu võrreldes kavandatava 
tegevusega. Süvendamise ja kaadamisega kaasnevad mõjud on sarnased mis kavandatava 
tegevuse korral. 
 
Alternatiiv 2 
Võrreldes erinevaid süvendustehnoloogiaid: ühekopaline ekskavaator ja hüdropump – 
tekitab viimane hinnanguliselt 2-3 korda rohkem heljumit (TTÜ MSI (2003) Paldiski 
Lõunasadama süvendustööde aegse seire aruanne). Paldiski Lõunasadama süvendusaegse 
seire ajal mõõdeti heljumi kontsentratsiooni sadama akvatooriumis süvendamise ajal. 
Süvendustööde esimesel etapil 16.09-18.10.02 kasutati süvenduseks hüdropumpasid. 
Keskmine süvendusmaht sel perioodil oli 20681 m3 ööpäevas. Sel perioodil teostatud 
heljumi mõõtmised andsid heljumi kontsentratsiooniks 60-90 mg/L, mis annab heljumi 
kontsentratsiooniks süvendusmahu m3 kohta 0.003-0.004 mg/L m3/ööpäev. 
Süvendustööde teisel etapil 19.10.02-02.01.03 kasutati süvenduseks ühe- ja 
mitmekopalisi ekskavaatoreid. Keskmine süvendusmaht sel perioodil oli 10363 m3 
ööpäevas. Sel perioodil teostatud heljumi mõõtmised andsid heljumi kontsentratsiooniks 
5-25 mg/L, mis annab heljumi kontsentratsiooniks süvendusmahu m3 kohta 0.0005-0.002 
mg/L m3/ööpäev. 

Võrreldes kavandatava tegevusega suurenevad alternatiivi 2 teostamisel vees 
oleva heljumi kontsentratsioonid 2-3 korda, sest hüdropumba kasutamisel satub veekihti 
hinnanguliselt 2-3 korda rohkem heljumit, seega sadama lähiümbruses kuni 120mg/L ja 
kogu mõjualal kuni 20mg/L. Mõju tõenäosus, pöörduvus, ulatus, toime ja sagedus ei 
muutu võrreldes kavandatava tegevusega. Kindlasti suureneb mõju tähtsus ja kestvus, kui 
heljumi mõjuala piirkonnas on arvestatav mereelustik ja süvendus toimub bioloogiliselt 
aktiivsel perioodil, kuna heljumi kontsentratsioon vees suureneb võrreldes kavandatava 
tegevusega. Kaadamisega kaasnevad mõjud on samad, mis kavandatava tegevuse ja 
alternatiiv 1 korral. 
 
Alternatiiv 0 
Alternatiivi 0 korral heljumi kogus vees ei suurene. 
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Joonis 10. Heljumi kerge fraktsiooni(ülemine) ja raske fraktsiooni(alumine) jaotus Pakri 
lahes idatuulte korral. 
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Joonis 11. Heljumi kerge fraktsiooni(ülemine) ja raske fraktsiooni(alumine) jaotus Pakri 
lahes põhjatuulte korral. 
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Joonis 12. Heljumi kerge fraktsiooni(ülemine) ja raske fraktsiooni(alumine) jaotus Pakri 
lahes kirdetuulte korral. 
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Joonis 13. Heljumi kerge fraktsiooni(ülemine) ja raske fraktsiooni(alumine) jaotus Pakri 
lahes loodetuulte korral. 
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Joonis 14. Heljumi kerge fraktsiooni(ülemine) ja raske fraktsiooni(alumine) jaotus Pakri 
lahes lõunatuulte korral. 
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Joonis 15. Heljumi kerge fraktsiooni(ülemine) ja raske fraktsiooni(alumine) jaotus Pakri 
lahes kagutuulte korral. 
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Joonis 16. Heljumi kerge fraktsiooni(ülemine) ja raske fraktsiooni(alumine) jaotus Pakri 
lahes edelatuulte korral. 
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Joonis 17. Heljumi kerge fraktsiooni(ülemine) ja raske fraktsiooni(alumine) jaotus Pakri 
lahes läänetuulte korral. 
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4.4 Mõju põhjataimestikule Pakri lahes. 
 
Kavandatav tegevus 
Põhjataimestiku koosluste levik, struktuur ja liigiline mitmekesisus Eesti rannikumeres 
sõltub paljudest füüsikalistest ja biogeokeemilistest parameetritest ning 
keskkonnatingimustest. Olulisemad nendest on vetikaliikide kasvusubstraadi olemasolu, 
sügavus, toitainete sisaldus merevees, merevee soolsus, lainetus, merevee läbipaistvus. 
Nende parameetrite ruumiline heterogeensus tingib põhjataimestiku koosluste ruumilise 
muutlikkuse Eesti rannikumeres. Ajalis-ruumiline muutlikkus võib olla põhjustatud nii 
looduslikest kui ka atropogeensetest faktoritest.  

Ehitus- ja süvendustööde piirkonnas füüsiliselt hävitatakse põhjataimestik. 
Põhjataimestik hävib ühtmoodi nii ekskavaatoriga süvendades kui ka lõhkamistööde 
käigus. 

Kaudselt avaldab vetikatele mõju süvendustööde käigus vette sattuv heljum, mis 
hoovuste ja lainetusega kandub süvenduspiirkonnast üle laiema mereala. Heljumi 
kontsentratsioon mõjutab valgustingimusi, vähendades vee läbipaistvust. Valgus 
omakorda on meretaimede eksisteerimise olulisem eeldus. Veealuse valgustatuse 
vähenemisega kaasneb eufootilise tsooni vähenemine – põhjataimestiku leviku alumine 
sügavuspiir väheneb. Kõige enam kannatavad alavalgustatuse tõttu Fucus vesiculosus 
ning sügavamal kasvavad mitmeaastased taimed. Halbades valgustingimustes võivad 
õistaimed isegi mitte õitseda (Trei, 1991). Samuti võib settinud heljum katta vetikate 
kasvusubstraadile ning seeläbi piirata vetikate kasvu. 

Heljumi peamine levikuala on kuni kahekilomeetrine laiune tsoon Kurkse väinast 
Pakri poolsaare tipuni. Mõjutatud merealal võib heljumi kerge fraktsiooni 
kontsentratsioon vees ulatuda 10 g/m3 vastavalt valitsevatele tuuletingimustele. Paldiski 
Lõunasadama lähedasel alal võib lokaalne heljumi kerge fraktsiooni kontsentratsioon 
ulatuda 65 g/m3. Valguse nõrgenemiskoefitsent vees kasvab 1 mg/L suureneva heljumi 
kontsentratsiooni korral 0.05 m-1 (Kõuts jt., 2006a). Heljumivabas vees on see koefitsent 
0.17 m-1. Kurkse väinast Pakri poolsaare tipuni leviv heljum ja sellest tingitud vee 
läbipaistvuse vähenemine avaldab mõju põhjataimestiku kasvule, kui süvandustöid 
teostatakse perioodil, mil põhjataimestiku kasvu peamiseks limiteerivaks faktoriks on 
valgus. Põhjataimestiku kasvu mudelarvutused on näidanud, et 10 mg/L heljumi 
kontsentratsiooni korral võrreldes puhta veega on põhjataimestiku biomass kuni 25% 
väiksem kuuajalise perioodi jooksul suvel (Savinitš, 2005, Kõuts jt., 2006b). 
Suveperioodil on põhjataimestiku kasvu limiteerivaks faktoriks valgus, kui toitaineid on 
piisavalt. Alates sügisest muutub mitmeaastaste taimede korral kasvu limiteerivaks vee 
temperatuur (Kõuts jt. 2006a). Põhjataimestikule avalduva keskkonnamõju 
leevendamiseks oleks soovitatav teostada süvendustöid sügisel ja talvel, kui taimestiku 
kasvu peamiseks limiteerivaks faktoriks on vee temperatuur.  

Heljumi raske fraktsioon, mis levib peamiselt Paldiski Lõunasadama kilomeetrise 
raadiusega alas (vt. osa 4.2) mõjutab negatiivselt põhjataimestiku kasvu ja paljunemist, 
kuna settib taimestikule ja taimestiku kasvusustraadile.  

Pakri pinnasepuistealal suure sügavuse töttu (47-53 m) põhjataimestik puudub (vt. 
osa 3.3). Lainetuse mõju sellise sügavuseni ei ulatu ning pinnasepuistalale paigutatud 
setete ümberpaiknemist ei põhjusta, seega ei mõjuta põhjataimestikku. Kaadamise ajal 
võib toimuda kaadatava materjali osaline kandumine üle suurema ala kui otsene 

 39



kaadamise asukoht enne kui materjal settib. Selline efekt oli näha Paldiski Lõunasdamas 
2002/2003 toimunud süvendustööde käigus, mil kaadamiskohal vette paisatud setted 
liikusid osaliselt Pangerodi panaga alla. Pangerodi pank kuulub Pakri Maastikaitse 
vööndusse ja on tuntud kui krüüslite elupaik, seetõttu on oluline jäliga, et kaadatav 
materjal ikka settiks pinnasepuistealale. Suurema tõenäosusega levib heljum 
kaadamiskohast Pangerodi pangale tugevate põhjakaarte tuulte korral ning tuulte üle 10 
m/s puhul tuleks kaadamistöid üleüldse vältida. 

Kavandatud tegevuse mõju tekkimise tõenäosus on väga kõrge (praktiliselt 1), 
sest süvendataval alal põhjataimed hävitatakse täielikult, samuti toimub heljumi levik üle 
arvestatava mereala, kus kindlasti esineb põhjataimestik; mõju kestus, ehk põhjataimede 
biomassi kasvu aeglustumine toimub ajal, mil heljum on veekihis või settinud 
põhjataimedele, mistõttu jõuab põhjataimedeni vähem valgust. Mõju süvendustööde 
piirkonnas ja rajatava kai alal on pöördumatu ja oluline, selles piirkonnas põhjataimestik 
ei taastu suure sügavuse ja intensiivse laevaliikluse tõttu. Kaudse mõju piirkonnas 
(piirkonnas kuhu levib heljum) on mõju pöörduv, sest mitmeaastaste põhjataimede 
biomass taastub osaliselt järgmiseks vegetatsiooniperioodiks ja pikema aja jooksul 
täielikult (Kõuts jt 2006a). Mõjuala piirneb Pakri neeme tipust kuni Kurkse väinani. 
Kaudne mõju ehk heljumit tingitud mõju kestvus piirdub ühe vegetatsiooniperioodiga.  

Uue kai kasutuselevõtt ning edaspidine ekspluatatsioon lisakoormust 
põhjataimestikule kaasa ei too, sest laevaliikluse piirkonnas ning sadama akvatooriumis 
suure sügavuse tõttu taimestik ei kasva. 
 
Alternatiiv 1 
Alternatiiv 1 korral toimuvad süvendustööd samas mahus ja piirkonnas nagu kavandatava 
tegevuse korral ning kasutatakse sarnast süvendustehnoloogiat- ühekopalist 
ekskavaatorit, seetõttu on ka oodatavad mõjud põhjataimestikule sarnased, mis 
kavandatava tegevuse korral (kirjeldatud eelnevas lõigus).  
 
Alternatiiv 2 
Võrreldes kavandatava tegevusega suurenevad alternatiivi 2 teostamisel vees oleva 
heljumi kontsentratsioonid 2-3 korda ja selle tõttu ka suureneb mõju tähtsus kui heljumi 
mõjuala piirkonnas on arvestatav mereelustik ja süvendus toimub bioloogiliselt aktiivsel 
perioodil, kuna heljumi kontsentratsioon vees suureneb võrreldes kavandatava 
tegevusega. Heljumi ulatus jääb samaks, mis kavandatava tegevuse korralgi. Kui 
kavandatava tegevuse korral suurenes heljumi kontsentratsioon kaudsel mõjualal (Pakri 
neeme tipust kuni Kurkse väinani 10 mg/L, siis alternatiiv 2 korral võib kontsentratsioon 
tõusta 20-25 mg/L s.t. veealuse valgusvälja nõrgenemise tõttu väheneb põhjataimestiku 
biomass 20-25% võrreldes olukorraga, kui süvendust poleks teostatud, seega biomassi 
taastumine süvendustööde lõppedes võtab ka rohkem aega kui kavandatava tegevuse 
korral. Mõjud pinnasepuistealal on sarnased, mis kavandatava tegevuse korralgi. 

Mõju tõenäosus, pöörduvus, toime ja sagedus ei muutu võrreldes kavandatava 
tegevusega. 
 
Alternatiiv 0 
Mõjud põhjataimestikule puuduvad. 
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4.5 Mõju põhjaloomastikule Pakri lahes. 

 
Kavandatav tegevus 
Sadama ehitus- ja süvendustööde käigus avaldab zoobentosele mõju eelkõige tööde 
käigus toimuv merepõhja ümberpaigutamine, mille tõttu füüsiliselt hävitatakse piiratud 
alal põhjaloomastiku kooslused. Põhjataimestik hävib ühtmoodi nii ekskavaatoriga 
süvendades kui ka lõhkamistööde käigus. 

Reeglina taastub zoobentos antud alal mõne aja pärast, kuid see ei ole nii liigilise 
koosseisu kui ka teiste parameetrite poolest sarnane enne tööde teostamist eksisteerinud 
kooslusega (TÜ EMI (2002) Peetri sadama süvenduse keskkonnamõju hindamise 
aruanne). 

Oluliselt mõjub zoobentosele ehitus- ja süvendustööga kaasnev heljumi 
paiskumine vette, mis kandub hoovustega üle suurema ala. Heljumi mõjul võivad 
toimuda muutused zoobentose struktuuris, mis avalduvad veel mitme aasta jooksul pärast 
süvendus- ja kaadamistööde lõppu. Tugevam mõju põhjaloomastiku struktuurile on 
tööpiirkonnast 0.5–1.5 meremiili kaugemal, võib tihti avalduda alles 0.5–2 aasta pärast ja 
seda reeglina põhjafauna arvukuse ja biomassi olulises kasvus. Setete liigutamisega 
süvendus- ja ehitustööde käigus tõstetase veekeskkonda ka toitaineid. Tänu biogeensete 
ainete sissevoolule veekeskkonda paraneb põhjaloomastiku toidubaas, mis kutsub esile 
erinevad muutused põhjaloomastiku kooslustes, mis väljenduvad kaadamispiirkonna ja 
sadama ümbruses teatud liikide (Macoma balthica, Cerastoderma glaucum) osakaalu 
suurenemise ja ühte liikide asendamises teistega. Pärast vettesattunud liigsete biogeenide 
äratarbimist põhjaelustiku arvukused ja biomassid taanduvad, kuid koosluse struktuur 
pole enam sama.  

Süvendustööde ajal avaldab otsest mõju merepõhja ümberpaigutamisne, mille 
käigus piiratud alal (süvendatav piirkond ja rajatava 8 kai ala) füüsiliselt hävitatakse 
põhjaloomastiku kooslused. Reeglina taastub zoobentos antud alal mõne aja pärast, kuid 
see ei ole nii liigilise koosseisu kui ka teiste parameetrite poolest sama nagu enne tööde 
teostamist.  

Pakri pinnasepuistealal mõju põhjaloomstikule avaldub substraadi pideva 
ümberpaigutamise kaudu tööde teostamise ajal ja selletõttu settekihi ebapüsivuse kaudu 
peale süvendustööd, mis omakorda välistab siin paikse eluviisiga põhjaloomade 
elutsemist. Resideeruv põhjaloomastik hävib ka sellest, et kaadatav materjal matab ta 
enda alla. 

Kavandatud tegevuse mõju tekkimise tõenäosus on väga kõrge (praktiliselt 1), 
sest süvendataval alal, hävib põhjaloomastik täielikult. Heljumi (toitainete) leviku 
piirkonnas, s.o. Pakri neeme tipust Kurkse väinani, toimub põhjaloomastiku kooslustes 
muutusi 2-3 aasta jooksul peale süvendustööde lõppemist. Teatud liikide jaoks muutunud 
keskkonnatingimused soodustavad nende arvukuse ja biomassi kasvu, teiste liikide korral 
on muutused vastupidised. Mõju kestus ja tähtsus, ehk zoobentose biomassi muutused 
sõltuvad heljumi ja toitainete konkreetsest ruumilisest jaotusest ja zoobentose liigilisest 
kosseisust, arvukusest ja biomassist. Mõju on osaliselt pöörduv, sest süvendamisel vette 
sattuvate põhjasetete reostus jääb lubatavatesse normide piiresse. Süvendataval alal on 
mõju eeldatavasti pöördumatu, sest otseselt selles piirkonnas hakkab toimuma 
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intensiivsem laevaliiklus, mida praegu ei ole. Samas laevaliikluse intensiivistumine kai 
kasutuselevõtmisel eeldatavalt põhjaloomastiku kooslustes olulisi muutusi kaasa ei too. 
 
Alternatiiv1 
Alternatiiv 1 korral toimuvad süvendustööd samas mahus ja piirkonnas nagu kavandatava 
tegevuse korral ning kasutatakse sarnast süvendustehnoloogiat- ühekopalist 
ekskavaatorit, seetõttu on ka oodatavad mõjud põhjaloomastikule sarnased, mis 
kavandatava tegevuse korral (kirjeldatud eelnevas lõigus).  
 
Alternatiiv 2 
Võrreldes kavandatava tegevusega suurenevad alternatiivi 2 teostamisel vees oleva 
heljumi kontsentratsioonid 2-3 korda, sest hüdropumba kasutamisel satub veekihti 
hinnanguliselt 2-3 korda rohkem heljumit. Heljumi ulatus jääb samaks, mis kavandatava 
tegevuse korralgi.  

Mõju tõenäosus, pöörduvus, ulatus, toime ja sagedus ei muutu võrreldes 
kavandatava tegevusega. Mõju kestus on pikem, sest vette satub rohkem heljumit ning 
mõjud põhjaloomastikule taanduvad seeläbi ka pikema aja jooksul. 

Mõjud pinnasepuistealal on sarnased, mis kavandatava tegevuse korralgi, sest 
kaadatava materjali kogus on praktiliselt sama. 
 
Alternatiiv 0 
Mõjud põhjaloomastikule puuduvad. 
 

4.6 Mõju kalastikule Pakri lahes. 
 
Kavandatava tegevus 
Kõik sadamate arendamisega seotud tööd: süvendamine, rekonstrueerimine, 
ekspluatatsioon, kaadamistööd jm., toovad kaasa negatiivset mõju ümbritsevale 
looduskeskkonnale nii tervikuna kui ka selle üksikelementidele. Pakri lahe kalastik ei ole 
erand. Kavandatud tegevusest lähtuva mõju suurus ja iseloom sõltub reast 
kõrvaltingimustest tööde teostamisperioodil. Kõrvaltingimuste hulka kuuluvad veekogu 
seisund, kalastiku koosseis, tööde maht, teostamise aeg ja kestvus, hüdrometeroloogilised 
tingimused tööperioodil. Võimalik mõju kalastikule on mitmesugune. Kõigepealt 
väljendub see tööde käigus kalade, kalamarja ja –larvide otseses füüsilises vigastumises, 
nende haigestumises ja hukkumises. Sadama rajamise tulemusena toimub ka kalade elu- 
ja kudemispaikade hävimine. Vette sattunud heljumi tõttu kahaneb lahe põhjataimestik, 
milleks on valdavalt pruun-ja punavetikad (Fucus vesiculosus, Pilayella littoralis, 
Spacelaria arctica jm.), mis paljudele kalaliikidele, oluliselt ka räimele, on peamiseks 
kudesubstraadiks. Põhjataimestikuga katmata merepõhjal, isegi kui räim sinna koeb, 
tavaliselt mari hukkub, kuna kattub meres alati leiduva heljumiga. Süvendustööde ja 
heljumi kontsentratsiooni tõusuga vees alati kaasnevad kõige järgmised muutused: 
kahjustused vahetult tööpiirkonnas, kaadamiskohas ja seal, kuhu hägune vesi hoovustega 
kandub. Lesta marjale, mis soodsates loodustingimustes on hõljuvas olekus mere 
põhjalähedastes veekihtides, avaldab heljum mõju sattudes selle peale juba väikestes 
kogustes. See omakorda teeb lesta marja raskemaks ja tingib marja settimise 
merepõhjale, kus ta hukkub. Alates maimustaadiumist aga ei ole heljumi 
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kontsentratsiooni tõus lestale enam kuigivõrd ohtlik. Kalamarja heljumiga katmine 
põhjustab ka hapnikupuudust, mis viib kas marja hukkumisele või pöördumatutele 
protsessidele marjateras, mille tulemusena on võimalikud erinevad mutatsioonid.  

Sadamatööde teostamisega on vältimatu mõju ka kalade toidubaasile. Mõju 
avaldub ühtede kalaliikide toiduobjektide hävimises, aga teiste toiduobjektide massilises 
levikus, mille tõttu tekib ühte kalaliikide asendamine teistega ehk muutumine kalastiku 
liigilises koosseisus. Näiteks sadamate arenemisega on vaadeldav mõnede 
põhjaloomasiku liikide, sealhulgas ka söödava rannakarbi Mytilus trossulus ja balti 
lamekarbi Macoma balthica arvukuse ja biomassi oluline tõus. Need kaks liiki omakorda 
on peamiseks toiduobjektiks lesta jaoks, mille osakaal on tõusnud viimastel aastatel Pakri 
lahes vähemalt 6 korda.  

Kokkuvõttena võib öelda, et kavandatud tegevusest lähtuv mõju 
looduskeskkonnale ei lõppe tööde teostamiskohal, vaid erinevate loodusahelate kaudu 
tungib sisse kõikidesse lahe loodusnišidesse. Seetõttu võib eeldada, et ehitus- ja 
süvendustööde mõju kestab veel 3-4 aastat peale tööde lõppu. Kalastiku puhul on 
soovitav mitte teostada süvendustöid kalade kudemis- ning marja ja larvide arengu ajal- 
aprillist- juunini. Pakri lahes leidub ka merisiiga kes koeb oktoobris-novembris, kuid 
tuleb märkida, et merisiia kudemise alad on Pakri saarte vahel ning vastavalt heljumi 
leviku arvutustele (peatükk 4.2 ja 4.3) sinna piirkonda süvendustöödest tekkinud heljumit 
ei jõua s.t oktoobris-novembris süvendustööde piiramine kalastiku tõttu ei ole vajalik.  

Süvendustööde läbiviimisel võib vajalikuks osutuda lõhkamine. Negatiivsete 
mõjude vähendamiseks kalastikule tuleb kinni pidada majandus- ja 
kommunikatsiooniministri määrusest nr 64 (1. juuni 2005) „Lõhketöö projektile 
esitatavad nõuded”, mis annab ette lubatud ohutu hüdrolöögi vöö järgmistele kalaliikidele 
(vt. Tabel 4). Vastavale peatükis 3.5 toodud kalastiku kirjeldusele leidub Pakri lahes 
kõikide tundlikkusastmetega kalu, seetõttu tuleb tööde teostamisel kinni pidada 
hüdrolöögi voost 80 J/m2. 
 
Tabel 4. Ohutu hüdrolöögi voog veeorganismidele. 
Veeorganismi 
tundlikkus 

Liigid Ohutu hüdrolöögi voog 
J/m2

Tundlikud Viidikas, kilu, rääbis 80 
Keskmise 
tundlikkusega 

Koger, ahven, koha, haug, räim, 
latikas, särg 

160 

Vähetundlikud Säinas, karpkala, mereahven, tursk, 
vähid 

250 

 
Uue kai kasutuselevõtt ja edaspidine ekspluatatsioon olulist lisakoormust 

kalastikule kaasa ei too, sest Pakri lahes juba on juba aastaid tegutsenud sadam ning uus 
kai ei mõjuta ka laevaliiklust rohkem kui 3-5 % võrra järgnevatel aastatel. 
 
Alternatiiv 1 
Mõjud kalastikule on sarnased kavandatava tegevusega. 
 
Alternatiiv 2 
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Hüdropumpade kasutamise korral tekib vette rohkem heljumit, mis omakorda mõjutab 
enam põhjaelustikku ning läbi erinevate looduslike (toitumine, sigimine) ahelate ka 
kalastikku. Ehitus- ja kaadamistööde mõju kestvus on eeldatavalt 3-4 aastat. 
 
Alternatiiv 0 
Mõjud kalastikule puuduvad. 
 

4.7 Mõju linnustikule Pakri lahes. 
 
Paldiski Lõunasadama süvendusaegse seire (2002/2003) käigus viidi läbi intensiivne 
linnustiku seire Pakri lahel. Süvendus- ja puistetöödega kaasnev vee hägustumine 
veelindude toitumist oluliselt ei mõjutanud, kuna hägune vesi lindude toitumispiirkonda 
praktiliselt ei jõudnud. Samuti hõljumi sattumine vette oluliselt ei häirinud põhjaosa 
austavaid linde. Paldiski linnaga külgnev laheosa muutus atraktiivsemaks toitumisalaks 
ujupartidele- ilmselt tänu süvendustööde käigus vette sattunud põhjaloomastikule.  

Käesoleva KMH käigus läbi viidud heljumi leviku arvutused näitasid, et võimalik 
mõjualal on ka Pakri neeme tipp, mis on krüüslite elupaigaks. Kuigi 2003 aastal teostatud 
seire käigus otseseid mõjusid krüüslite arvukusele ei täheldatud tuleb siiski jälgida, et 
küürsilte elupaik säiliks tööde käigus muutusteta. Seda tuleks teostada heljumi seire 
raames vaatlustena ja ka mõõdistustena. Pakri neemele võib kaadmaiskohalt liikuda 
heljumit põhja- ja idatuulte korral, seetõttu tuleks nimetatud tuuleolude tingimustes läbi 
viia visuaalsed vaatlused ja kui on märgata muutusi rannikualal tuleks kaadamise 
intensiivsust vähendada või oodata tuule pöördumist. Uue kai kasutuselevõtt ja 
ekspluatatsioon linnustikule olulist mõju kaasa ei too, sest alal kuhu rajatakse uus kai ei 
ole lindudele sobivaid pesitsuspaiku. 

Arvestades asjaolu, et planeeritavad süvendustööd võivad sisaldada ka 
lõhkamistöid, siis lõhkamistööd tuleks läbi viia ajavahemikul juuli lõpust kuni oktoobri 
lõpuni, et see linde ei häiriks.  

 
4.8 Mõju hoovustele ja rannaprotsessidele Pakri lahes. 

 
Kavandatav tegevus 
Kai ehitamine avaldab otsest ja pöördumatut mõju hoovustele, lainetusele ja 
rannaprotsessidele kai asukohas ning kai poolt varjatud mere- ja rannikulalal. Planeeritud 
8 kai mõju on nõrk kuna mõjutatud ala on väike ning ranniku lähedal on hoovused 
kiirused väiksed ja lainetus nõrk (vt osa 3.8). Lisaks on planeeritav kai paralleelne juba 
olemasoleva kaiga.. Estakaadi tüüpi kai korral esineb siiski mõningane vee liikumine kai 
ja ranniku vahelisel alal, mistõttu mõjud hüdrodünaamilistele protsessidele praktiliselt 
taanduvad. 

Süvendustööde käigus vette sattunud heljumi settimisel, eriti selle raske 
fraktsiooni puhul võib muutuda merepõhja batümeetria, mis võib avaldada mõju 
hoovustele, lainetusele ja rannaprotsessidele, juhul kui merepõhja muutused on 
arvestatava suurusega. Vaadeldava süvenduse puhul on süvendustööde maht on 400000 
m3. Eeldades, et kogu süvanduse käigus satub vette 1% süvandatavast materjalist, millest 
raske heljumi fraktsioon moodustab 2/3, mis jääb Paldiski Lõunasadama lähedasse 
piirkonda, võib hinnata, et settinud raske fraktsiooni tõttu väheneb selles piirkonnas mere 
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sügavus ligikaudu 5 cm. Selline sügavuse muutus hoovustele ja lainetusele ning 
rannaprotsessidele mõju ei avalda.  

Pakri pinnasepuistealal toimub mere sügavuse vähenemine. Samas on 
kaadamispiirkonnas mere sügavus suur, nii et hoovuste režiimile ja lainetusele ei avalda 
sügavuse muuutused mõju. 

Arvestades rannaprotsesside väikest intensiivsust Paldiski Lõunasadama 
piirkonnas ei ole korduvsüvendus vajalik juba korra nõutud sügavuseni süvendatud alal 
järgmise 3-4 aasta jooksul, mil mereelustikule avalduvad veel käesoleva süvenduse 
mõjud. 
 
Alternatiiv 1 
Alternatiiv 1 korral on mõjud sarnased kavandatava tegevusega. Erinevusena tuleb välja 
tuua, et kinnise esiseinaga kai korral vee liikumine kai ja ranniku vahelisel alal on 
nõrgem kui estakaadi tüüpi kai korral.  
 
Alternatiiv 2  
Võrreldes kavandatava tegevusega suurenevad alternatiivi 2 teostamisel vees oleva 
heljumi kontsentratsioonid 2-3 korda ja merepõhja settinud heljumi raske fraktsiooni tõttu 
muutuvad mere sügavused kuni 15 cm, mis ei mõjuta märkimisväärselt hoovusi, lainetust 
ja rannaprotsesse.  
 
Mõjud pinnasepuistealal on sarnased, mis kavandatava tegevuse korralgi, sest kaadatava 
materjali kogus on praktiliselt sama. 
 
Alternatiiv 0 
Kindalasti puudub igasugune mõju hüdrodünaamilistele ja rannaprotsessidele. 
 

4.9 Mõju Pakri Maastikukaitsealale ja Pakri linnuhoiualale. 
 

Pakri lahe maastikukaitsealale ja linnuhoiualale, mis kuuluvad Natura 2000 võrgustikku 
planeeritavad ehitus-ja süvendustööd Paldiski Lõunasadamas otsest mõju ei avalda, sest 
sadama arenduspiirkond asub väljaspool kaitseala. Kaudne mõju avaldub võimaliku 
süvendusest tingitud hägusa vee liikumisega Pakri lahes. Varasemad seiretööd (Paldiski 
Lõunasadama süvendusetööde aegne seire 2002/2003), mille raames teostati ulatuslik 
linnustiku seire näitas negatiivseid mõjusid süvendustööd pesitsevale, läbirandavale ega 
ka talvituvale linnustikule ei põhjustanud pigem täheldati sukelpartide arvukuse kasvu 
Paldiski Lõuna- ja Põhjasadama vahel, mis ülestõstetud põhjasetete tõttu muutus 
atraktiivseks toitumisalaks. 

Heljumirikas vesi võib vastavalt arvutustele kanduda süvenduspiirkonnast nii 
Pakri lahe lõunaossa kui ka piki Pakri poolsaare rannikut. Varasemad seiretööd (Paldiski 
Lõunasadama süvendusetööde aegne seire 2002/2003) on ka näidanud, et 
pinnasepuistealale Pakri lahe suudmes satub süvendatud pinnasest kindlasti 
jämedateralisem materjal, kuid peeneteralised setted võivad kanduda hoovuste ja 
lainetuse koosmõjul laiali üle suurema mereala. Pakri neemele kus on krüüslite 
pesitsuspaik võib heljumpilv liikuda põhja- ja idatuulte korral, seetõttu tuleks nimetatud 
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tuuleolude tingimustes läbi viia visuaalsed vaatlused ja kui on märgata muutusi 
rannikualal tuleks kaadamise intensiivsust vähendada või oodata tuule pöördumist.  

Arvestades asjaolu, et planeeritavad süvendustööd võivad sisaldada ka 
lõhkamistöid, siis tuleks lõhkamistööd läbi viia juuli lõpust kuni oktoobrini lõpuni, mil 
lindude pesitsemine lõppenud ja talvituvad linnud pole veel kohale jõudnud.  

Ehitus- ja süvendustööd Pakri lahe loodushoiualade kaitse eesmärke ja 
terviklikkuse säilimist ei mõjuta kui peetakse kinni eelpool toodud nõudest heljumi seire 
osas (heljumit ei tohiks sattuda krüüslite pesitsuspiirkonda) ning lõhkamistööde osas 
(lõhkamistööd tuleks läbi viia ajavahemikul juuli lõpust oktoobri lõpuni). Uue kai 
kasutuselvõtt ja ekspluatatsioon Pakri lahe linnustikule otsest mõju ei avalda, sest 
vahetult sadama akvatooriumi piirkonnas (uue kai rajamise alal) lindudele sobivaid 
pesitsusalasid ei ole. Samuti on Pakri lahel on juba pikka aega toimunud laevaliiklus ning 
uue kai rajamine ei too kaasa laevaliikluse intensiivistumist sel määral, et see häiriks 
linde. 
 

4.10 Mõju sotsiaalmajanduslikule keskkonnale Paldiski Lõunasadamas ja selle 
vahetus läheduses. 

 
Paldiski Lõunasadam on kujunenud üheks olulisemaks äriettevõtteks Paldiski linnale, mis 
on peamiseks piirkonna majandustegevust aktiveerivaks teguriks. Paldiski Lõunasadama 
areng on kaasa toonud mitmete tööstus- ja laohoonete rajamise sadama piirkonda, mis on 
andnud tööd kohalikule elanikkonnale. Sadama infrastruktuuri arenguga on kaasnenud ka 
investeeringud sadamaalale ja Paldiski linna viivatesse maanteedesse. Seoses pideva 
konkurentsi kasvuga sadamate vahel on väga oluline, et Paldiski Lõunasadama areng ei 
peatuks ning paraneksid laevade laadimistingimused, kuid samal ajal ei tohi unustada 
puhta loodus- ja elukeskkonna säilitamist.  

Paldiski Lõunasadamasse rajatav 8 kai on ette nähtud vanametall, killustiku, turba 
jt keskkonnale otseselt mitteohtlike kaupade laadimiseks. Tänu kaubamahtude olulisele 
suurenemisele viimastel aastatel on kasvanud koormus olemasolevatele kaidele ja 
seetõttu vähenenud ohutus sadama akvatooriumis. 8. kai rajamine võimaldab 
efektiivsemalt läbi viia kaupade laadimist sadamas. Koormuse vähenemine 
olemasolevatele vanametalli ja turba kaidele toob kaasa nendel kaidel ohutuma ja 
säästlikuma laadimisprotsessi.  

Paldiski Lõunasadamasse 8. kai ehitamise ja seotud süvendustöödega hinnati 
müra levikut lähedal asuvatele müratundlikele aladele. Hinnangulised müratasemed on 
arvutatud vastavalt lähteandmete ja varasemate mõõtmiste käigus saadud 
müraemissioonidele (Insinööritoimisto Akukon Oy poolt teostatud mõõtmised ja 
mürauuringud: 1500-8 Vuosaaren sataman väylän ruoppaustyöt, 1567-1 Vuosaaren 
sataman ruoppaustyöt – Ruoppaajien melupäästomittaukset, 1500-4.1 Vuosaaren sataman 
liikenneyhteydet – Väyläruoppauksen melun leviämislaskelma). Kai ehitus- ja 
süvendustööde ajal tuleb lähtuda ehitustööde normtasemetest. Ehitustööde müra 
normsuurused on kehtestatud ainult öisele ajale ja piirtasemeks on olemasolevatel 
elamualadel (käesoleval juhul siis kasarmud, korterelamud, väikeelamud) 45 dB. 
Ehitustööde maksimaalne müratase öösel ei tohi ületada lubatud ekvivalenttaset enam kui 
10 dB (A) võrra. 
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Süvendustöödeks kasutatakse ühekopalist ekskavaatorit, mitmekopalist ekskavaatorit 
või hüdropumpa (või nende kombinatsioone) ja pinnaseveoks alt avanevat praami. 
Ammutatud  materjali kaadamiskohana on ette nähtud Pakri lahe suudmealal olev 
pinnasepuisteala. Pinnasevedu teostav praam kasutab regulaarlaevade liikumise teed. 
Vajaduse tekkimisel viiakse läbi merepõhjas lõhkamistööd. 

Kai ehitamise tuleb pinnast süvendada ligikaudu 400 000 m³.  Päevas planeeritakse 
süvendada 4000-5000 m³. Süvendustööde teostamise prognoositavaks ajaks on seega 2-3 
kalendrikuud.  
Süvendus- ja ehitustööde ajal kaasneb müra seadme(te) ekspluateerimisel: 

• süvendustöödel;  
• võimalikel lõhkamistöödel;  
• vaiatöödel; 
• materjali äraveol; 
• lammutustöödel; 
• betoonitöödel; 
• kai täitmisel. 

Kai nr 8 süvendus- ja ehitustöödes on peamised ekspluateeritavad seadmed 
ekskavaatorid, mille põhiline müraallikas on seadme töötav mootor. Seetõttu teostati 
arvutused ekskavaatori töötamisest põhjustatud mürale lähimate müratundlike hoonete 
juures.  

Hinnanguliselt võib süvendustööde maksimaalseks müraemissiooniks olla kuni 
LW = 120 dB, mille pikaajalise töötamise tulemusena on arvutuslik ehitusmüra 
ekvivalenttase LpAeq 500 m kaugusel 56 dB ja 1000 m kaugusel 46 dB. Arvutusteks 
kasutati põhjamaade tööstusmüra arvutusmeetodit (Soome Vabariik Teollisuusmelun 
laskentamalli, avaldatud töös Kragh, J. jt.,1982). Seadmed müraemissiooniga LW = 115-
120 dB on sobilikud töötamiseks päevasel ajavahemikul, kuna 500 m kaugusel lähimate 
müratundlike hoonete juures ei ole öisel ajal ehitustööde normtase tagatud. Seetõttu ei saa 
väga mürarikkaid tehnoloogiaid öisel ajavahemikul kasutada. Seadet või seadmete 
komplekti, millede kogumüraemissioon on LW ≤ 110 dB võib kasutada ööpäevaringselt, 
sest arvutuslik ekvivalentne ehitusmüratase LpA,eq,T 500 m kaugusel on väiksem kui 45 
dB. 

Kõige mürarikkamad ehitustööd on lõhkamine ja vaiatööd (vaiade rammimine).  
Kuna võimalikud lõhkamisetööd on veealused (müra levik isoleeritud), siis on 
olulisemaks mõjuks mööda maapinda leviv vibratsioon, kuid see ei põhjusta ohtu 
lähialadel asuvatele müratundlikele hoonetele ja seal elavatele inimestele. Siiski tuleks 
selliste tööde teostamise aeg planeerida ainult päevasele ajavahemikule. 

Ehitustööde müra peetakse ajutiseks ebamugavuseks, millele ei ole päevaseid 
normtasemeid kehtestatud. Tööde teostamise ajal tuleb tagada, et öine kehtestatud 
normtase müratundlike hoonete (kasarmud, korter- ja väikeelamud) juures oleks täidetud.  

Olemasolevate müratundlike hoonete kaitseks planeerida kõige mürarikkamad 
ehitustööd (lõhkamine ja vaiatööd) ja mürarikaste seadmete ekspluateerimine, olenevalt 
valitud seadme(te) tehnoloogiast põhjustatud müratasemest, ainult päevasele 
ajavahemikule(soovitavalt 08-17). Tööde teostamisel tõstab/alandab mürataset töö 
tegemise viis. Hoolikas töö tegemine tagab ka üldjuhul vaiksemad müratasemed. 

Ebasoodne tuulesuund ja tuuletugevus võivad ehitustööde ajal müratasemeid 
müratundlikel aladel tõsta. Kasarmute suunal on ebasoodsaks edelatuul, korterelamute 
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puhul kagutuul. Vastavalt võimalustele võiks väga mürarikkaid töid ebasoodsate tuulte 
ajal mitte planeerida. 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et 8. kai ehitamisega seotud ehitus- ja süvendustööde 
iseloom ei tõsta suurtel vahemaadel oluliselt sadama poolt tekitatud üldist mürataset, 
kuna käsitletava ala ja müratundlike hoonete vahel asub palju teisi müraallikaid (raudtee, 
vanametalliterminal, kütuseterminal), millede poolt põhjustatud taustmüra tase on 
oluliselt kõrgem kui 8. kai ehitamise ja hilisema ekspluatatsiooniga seotud müratasemed.  

Vastavalt Tallinna Sadam AS informatsioonile on seoses uue kai rajamisega 
ennustatav kaubamahtude kasv järgneva viie aastaga on 20-30%; kui eeldada, et see 
tähendab ka samas ulatuses lisanduvaid kaubavedusid mööda maanteed ja raudteed, siis 
see toob kaasa 1 dB ekvivalentse mürataseme tõusu maantee ja raudteega piirnevatel 
aladel. 

Paldiski sadama peamiseks müraallikaks ümbritsevate müratundlike alade suhtes 
raudteeliiklus. Olemasoleva informatsiooni põhjal saabub Paldiski sadamasse keskmiselt 
päevasel ajavahemiku jooksul üks kaubarong tunnis ja lahkub üks kaubarong tunnis, öisel 
ajavahemikul on liiklussagedus kaks korda väiksem; see teeb hinnanguliseks keskmiseks 
liiklussageduseks Paldiski sadamasse suundaval raudteel päevasel ajavahemikul kaks 
kaubarongi tunnis ja öisel ajavahemikul üks kaubarong tunnis (kaubarongide kohta 
puudub täpne sõidugraafik). Nädalapäevade lõikes ei saa erinevaid liiklussagedusi välja 
tuua.  
See tähendab, et ööpäeva jooksul saabub 20 rongikoosseisu ja lahkub 20 rongikoosseisu 
– kokku 40 rongikoosseisu, milledest 32 jääb päevasele ja 8 öisele ajavahemikule. 
Sadama lähedal on rongide liikumiskiirused väikesed (30 km/h). 
Müratasemete arvutamisel on arvestatud: kaubarongi LAE = 103 dB, rongide pikkust (805 
m), rongide keskmist kiirust (30 km/h), arvutuspunktide kaugust raudteest. Arvutuslikud 
müratasemed vastavalt põhjamaade arvutusmetoodikale (Soome Vabariik 
Raideliikennemelun laskentamalli. Ympäristöministeriö, YM2/401/2002, Helsinki 2002)  
on toodud järgnevas tabelis 5: 
 
Tabel 5. Arvutuslikud müratasemed mudele (Soome Vabariik Raideliikennemelun 
laskentamalli. Ympäristöministeriö, YM2/401/2002, Helsinki 2002) 
 

Päev Öö Kaugus raudteest (m) 
Ekvivalentne 

müratase LpAeq 
2 rongi/tunnis 

Ekvivalentne 
müratase LpAeq 
1 rong/tunnis 

10 70 67 
50 63 60 
100 60 57 
200 57 54 
400 54 51 

 
Kui eeldada, et uue kai valmimisega suurenevad kaubaveod raudteel ööpäevas kuni 30% 
(30% rohkem kaubaronge), siis selle tulemusena suurenevad arvutuslikud ekvivalentsed 
müratasemed 1 dB võrra ja selle võrra võib suurendada tabelis toodud arvväärtusi.   
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Tingimused on kehtestatud Sotsiaalministri 4.märtsi 2002. a määrusega nr 42 
“Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja 
mürataseme mõõtmise meetodid”.  
Taotlustase on määruse tähenduses müra tase, mis üldjuhul ei põhjusta häirivust ja 
iseloomustab häid akustilisi tingimusi. Piirtase on määruse tähenduses müra tase, mille 
ületamine võib põhjustada häirivust ja mis üldjuhul iseloomustab rahuldavaid 
(vastuvõetavaid) akustilisi tingimusi. Kasutatakse olemasoleva olukorra hindamisel 
olemasolevatel hoonestatud aladel. Olemasolevatel aladel ja ehitistes ei tohi müra ületada 
piirtaset. Kui piirtase on ületatud, tuleb rakendada meetmeid müra vähendamiseks. 
Vastavalt jaotusele hoonestatud või hoonestamata aladel on käesoleval juhul tegemist II 
kategooria (elamualad, puhkealad ja pargid linnades ning asulates) ja III kategooria 
(segaala) aladega.  
 
Välismüra taotlustaseme arvsuurused olemasolevatel aladel on järgmised: 
Liiklusmüra ekvivalenttase LpA,eq,T (dB) 
   päeval öösel 
II ja III kategooria 60 50 
 
Välismüra piirtaseme arvsuurused olemasolevatel aladel on järgmised: 
Liiklusmüra ekvivalenttase LpA,eq,T (dB) 
   päeval öösel 
II (III) kategooria 60(65) 55 
 

Lähemal kui 200 m raudteest on müratasemed kõrgemad kui müratundlikele 
aladele kehtestatud liiklusmüra piirtasemed; kaubarongide liiklussageduse 30% 
suurenemisega suurenevad müratasemed 1 dB võrra, mis ei muuda oluliselt üldist 
müraolukorda. Alates 400 m raudteest on täidetud liiklusmüra taotlustaseme nõuded (nii 
päevasel kui ka öisel ajavahemikul). 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et 8. kai ekspluatatsiooni võtmisega ei suurene oluliselt 
üldine sadama ja sellega seotud tegevuste müratase.  

Rajatav 8 kui on planeeritud turba, killustiku ja metalli laadimiseks, kuna turba 
laadimisel tekkiv tolm on kergesti lenduv (levib kaugemale kui killustiku ja vanametalli 
tolm), siis hinnati ka turbatolmu võimalikku levikut elamualadele. 
 
Turba heitkogused 
Eesti Keskkonnauuringute Keskuse poolt teostatud mõõtmiste põhjal (Orru, 2005) lendub 
kümnetonnise autokoorma turba ümberlaadimisel 15 minuti jooksul 0.87 grammi 
turbatolmu sekundis, seega ühe tonni turba ümberlaadimisel eraldub 78.3 grammi tolmu.  
Turba laadimise kogused Paldiski Lõunasadamas on viimasel kahel aastal on olnud 
erinevad, kui 2005 aastal laaditi ligi ~60000 tonni, siis 2006. aasta esimese 7 kuuga 
laaditi Paldiski Lõunasadamas 72400 tooni turvast, seega lineaarse ekstrapolatsiooni 
põhjal teeb see 124100 tonni turvast aastas. Aastas lendub seega 9,72 tonni turbatolmu 
ehk keskmiselt 0,308 grammi sekundis. Turbatolmu leviku prognoosimiseks kasutasime 
2006 mahtu, sest järgnevatel aastatel on Tallinna Sadam prognoosinud turbalaadimise 
käivet stabiilselt 115000 tonni turvast aastas. 
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Ühe laeva, mahutavusega 8000 GRT, laadimiseks kulub 24 tundi. 1 GRT (gross 
registered ton) on ruumalaühik – 100 kuupjalga ehk 2,88 m3.  Kütteturba tihedus on 
keskmiselt 200 kg/m3 (eri andmed, sõltuvalt peamiselt niiskusest, 168 – 240 kg/m3). 
Seega mahutab üks 8000 GRT laev umbes 4608 tonni turvast ning 24-tunnise laadimise 
jooksul eraldub tolmu 4,18 grammi sekundis.   
 
Tolmu allikas 
Tolm lendub turba laadimisel sadamakailt laevale. Tunni, ööpäeva ja aasta keskmisena 
toimub lendumine seega küllaltki suurest ruumipiirkonnast. Arvestades kaubalaeva 
tüüpilisi mõõtmeid ja sadamakraana tegevusulatust, on arvestatud, et tolm lendub kohe 
laiali ruumipiirkonda, mis on 80 meetrit pikk, 30 meetrit lai ja 15 meetrit kõrge ning 
paikneb kai serval. Selline ruumallikas võeti aluseks hajumisarvutusel.  
 
Turbatolmu omadused 
Eestis kehtivad piirväärtused tolmu üldkontsentratsioonile ja osakeste kontsentratsioonile, 
mille aerodünaamiline läbimõõt on alla 10 µm (PM10).  

Turbatolmu osakeste suuruse kohta on andmed napid ja vastululised. Küllaltki 
vana uurimus (Itkonen jt., 1978) näitab, et turbatootmispiirkonna tolmust 55 – 99% on 
alla 5 µm diameetriga. Teiselt poolt uuemas uurimuses (BIOMAX, 2004) väidetakse, et 
“vastavalt osakeste suuruse mõõtmistele on turbatolm küllaltki jäme, mis tähendab, et 
tolm sadestub kiiresti ja ei levi üle suure ala”.  

Kuna tahke aine mehhaanilisel purustamisel toimuvad protsessid on küllaltki 
sarnased ja moodustunud osakeste suurusjaotus on lähedane logaritmilis-normaalsele, siis 
on ligikaudse hinnangu aluseks võetud kivipurustamise tolmu koostis (US EPA, 2004), 
milles on 25% PM10. Kogu tolmu osakeste keskmiseks diameetriks on võetud 30 µm, 
mis on ligikaudne kvantitatiivne vaste (BIOMAX, 2004) kirjeldusele.  
 
Mudel ja meteoroloogilised andmed 
Arvutused tehti mudeliga AEROPOL (Kaasik, 1996, 2004), mis põhineb Gaussi 
jaotusega saastejoal.  

Maksimaalsete tunnikeskmiste kontsentratsioonide leidmiseks varieeriti tuule 
suundi sammuga 15 kraadi ja tuule kiirusi 10 meetri kõrgusel vahemikus 0,5 – 2 m/s ning 
atmosfääri termilist stratifikatsiooni.  Maksimumkontsentratsioon igas punktis 
(modelleerimise võrguraku suurus 25x25 meetrit) tekib teatud tingimustel (eespool 
mainitute seast), mis võivad olla erinevad eri punktide jaoks. Kunagi ei ole võimalik 
kaartidel esitatud maksimumkontsentratsioonide esinemine üheaegselt kõigis punktides, 
vaid ainult kuni paarikümnekraadises sektoris allatuult.  

24 tunni keskmiste kontsentratsioonide arvutused tehti sarnaselt ühe tunni 
keskmistele, kuid tuule suuna sammuks oli 45 kraadi (selle ulatuses keskmistati), 
eeldades et ööpäeva vältel ei püsi tuul kunagi täpselt samas suunas. Sarnasel eeldusel olid 
kõrvale jäetud ka väga tugeva temperatuuriinversiooniga olukorrad. Aasta keskmised 
kontsentratsioonid arvutati Tallinna tuulteroosist lähtudes.  
 
Tulemused 
Mudelarvutuste tulemused on toodud joonistel 18-21. Joonistel 18 ja 20 on näidatud ühe 
tunni keskmised turbatolmu väärtused turba laadimisel. Joonistel 19 ja 21 on toodud aasta 
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keskmised turbatolmu kontsentratsioonid. Mudelarvutuste tulemusi võrreldi välisõhu 
saastatuse taseme piirväärtustega (Keskkonnaministri määrus nr. 115, 7.09.2004), vt. 
Tabel 4. Hajumisarvutus näitab, et aasta keskmiste kontsentratsioonide puhul piirväärtuse 
ületamise ohtu ei ole väljaspool sadama territooriumi ega ka kai lähedal (Joonised 19 ja 
21). Käesoleval hetkel on AS ESTEVEle antud Harjumaa keskkonnateenistuselt välja 
tähtajatu välisõhu saasteluba nr L.ÕV.HA-135427, mis lubab lahtist turba laadimist 
mahus 180 000 tonni aastas. Teostatud mudelarvutuste põhjal kus aastaseks käibeks võeti 
124100 tonni turvast saadi maksimaalne turbatolmu kontsentratsioon kai 15.4 µg/m3. Kui 
võtta aluseks Keskkonnateenistuse poolt lubatud 180000 tonni laadimine, siis 
maksimaalseks kontsentratsiooniks kai juures tuleb 22.3 µg/m3, mis lubatud piirnormist 
40 µg/m3 ligi kaks korda väiksem. 
  
Tabel 4. Turbatolmu leviku mudelarvutuste tulemused võrrelduna piirnormidega  

Fraktsi-
oon 

Keskmista-
mise aeg 

Piirväärtus, 
µg/m3

Maksimum 
kai ääres, 
µg/m3

Kogu 
tolm 

1 aasta - 61,7 

PM10 1 aasta 40 (20*) 15,4 
* Hakkab kehtima alates 1. jaanuarist 2010.  
 
 

 
Joonis 18. Maksimaalsed ühe tunni keskmised kogu tolmu kontsentratsioonid turba 
laadimisest, µg/m3. 
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Joonis 19. Maksimaalsed aasta keskmised kogu tolmu kontsentratsioonid turba 
laadimisest, µg/m3. 
 

 
Joonis 20. Maksimaalsed ühe tunni keskmised PM10 kontsentratsioonid turba 
laadimisest, µg/m3. 

 
 

 52



 
Joonis 21. Maksimaalsed aasta keskmised PM10 kontsentratsioonid turba laadimisest, 
µg/m3. 
 

Jäätmekäitlus Paldiski Lõunasadamas on korraldatud vastavalt AS Tallinna 
Sadamas kehtivale Laevaheitmete vastuvõtmise ja käitlemise kavale, mille on heaks 
kiitnud Harjumaa Keskkonnateenistus oma kirjas nr 30-7-1/2858-2, 10.05.2006 AS 
Tallinna Sadamale ning ka Veeteede Amet oma kirjas nr 5-6-5/1297, 12.05.2006 AS 
Tallinna Sadamale. Jäätmekäitlus maks on lisatud sadamatasule. Sama kava kehtib ka 8 . 
kaid külastavatele laevadele. 
 

4.11 Riskianalüüs. 
 
Kavandatav tegevus 
Kavandatava tegevuse korral riskiks looduskeskkonnale on heljumi teke, mis hoovuste ja 
lainetusega kandub üle suurema mereala. Heljum põhjustab vee läbipaistvuse 
vähenemist, millega omakorda kaasneb bioloogiliselt aktiivsel perioodil taimede 
produktsiooni vähenemine ning ka kinnitussubstraadi kattumine settinud heljumi raskema 
fraktsiooniga. Mõjud põhjataimestikule taanduvad ühe vegetatsiooniperioodi jooksul. 
Mõjud põhjaloomastikule avalduvad veel kahe paari aasta jooksul peale süvendustööde 
lõppemist ning väljenduvad liigilise koostise muutustes. Võimalikud mõjud kalastikule 
tulenevad muutustest kalade kudealadel ning toidubaasis ning võivad esineda 3-4 aasta 
jooksul peale süvendustööde lõppemist. Kokkuvõtvalt võib öelda, et mõjud 
looduskeskkonnale on taanduvad ja seega olulist riski ei ole. Sadama süvendustööde 
käigus võivad lisaks tavapärasele ekskavaatori kasutamisele osutuda vajalikuks ka 
lõhkamistööd. Lõhkamistööde projekteerimisel tuleb kinni pidada Majandus- ja 
kommunikatsiooniministri määrusest 1. juuni 2005. a nr 64 „Lõhketöö projektile 
esitatavad nõuded”. 

Uue kai rajamine toob eeldatavalt kaasa kaubavedude kasvu sel aastal 20% ning 
järgneval viiel aastal 3-4%. Tõenäoliselt suureneb sama suurusjärgu võrra ka 
transpordikoormus sadamasse viivatel teedel ning analüüs näitas, et see toob kaasa 
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mürataseme suurenemise 1dB võrra. Uue kai rajamine vähendab aga oluliselt laadimis- ja 
lossimistööde ning mereliikluse riske sadama akvatooriumis, kuna võimaldab hajutata 
laadis-ja lossimistöid ning ka laevade liiklemist sadamalal. 
 
Alternatiiv 1 
Riskid ja nende olulisus on sarnane kavandatav tegevusega 
 
Alternatiiv 2 
Riskid ja nende olulisus on sarnane kavandatav tegevusega 
 
Alternatiiv 0 
Alternatiiv 0 korral kaid ei rajata seega ehitus- ja süvendustöödest riske mereelustikule ei 
kaasne. Kuid kasvavad riskid laevade laadimis-ja loosimistööde läbiviimisel ning 
laevaliikluses sadama akvatooriumis. Arendaja ootab kaubakäibe kasvu 20-30% sel aastal 
ning järgnevatel aastatel ligikaudu 3-5%, mis oluliselt kasvatab koormust juba 
olemasolevatele kaidele. 
 

5. Loodusvara kasutamise otstarbekus ning kavandatava tegevuse ja 
selle reaalsete alternatiivsete võimaluste vastavus säästva arengu 

põhimõtetele. 
 
Süvendatav maht haarab põhiliselt järgmisi pinnaseliike: peen-, tolm- ja saviliivad, 
voolavad saviliivad, saviliivmoreen, jämepurdmoreen, argilliit. Osaliselt on süvendatavat 
pinnast võimalik kasutada täitetöödeks ja seda on ka planeeritud teha. Süvendatud 
materjal, mida ei ole võimalik kasutada täitetöödeks kaadatakse Pakri pinnasepuistealale. 

 
6. Ettepanekud negatiivse keskkonnamõju vältimiseks ja/või 

leevendamiseks, meetmete rakendamise efektiivsus ja võimalik 
jääkmõju. 

 
Süvendamisel satub vette paratamatult heljumit, mis levib sõltuvalt meteoroloogilistest 
tingimustest üle suurema mereala (vt. osa 4.2) ja avaldab kaudselt mõju mereelustikule. 
Tehniliste vahenditega pole heljumi leviku ulatust võimalik piirata. Heljumi transport 
sõltub hoovuste tugevusest ning Pakri lahe hoovused on tingitud peamiselt tuulest. 
Eeldatav mõjuala ulatub Pakri neeme tipust kuni Kurkse väinani. Vette sattunud heljumi 
tõttu väheneb vee läbipaistvus, mis piirab põhjataimestiku produktsiooni kuid enim 
mõjutatud võib saada kalastik. Heljumiga mattumine hävitab kalalarvid ning kuna 
heljumi leviku mõjualas (Pakri neeme tipust kuni Kurkse väinani) on ka kalade 
kudemispiirkondi, tuleks vältida süvendustöid peamisel kalade kudemisperioodil, s.o. 
aprillist-juulini. Pakri lahes leidub ka merisiia (kes koeb oktoobris-novembris) 
kudemisalasid, kuid süvendustöödest tingitud heljum ei mudeliprognoosi kohaselt ei liigu 
Pakri saarte vahelisele alale kus on merisiiale sobivad kudemisalad. Kuna süvendustööde 
läbiviimisel võivad osutuda vajalikus ka lõhkamistööd, siis tuleb nende läbiviimisel kinni 
pidada ohutu hüdrolöögi voost mereelustikule, mis on 80 J/m2. 
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Pakri neeme panga seina iseärasuseks on karniisid, mille olemasolu koos vahetult 
panga all laiuva sügavaeelise merega on sobivaks pesitsuspaigaks suhteliselt suurele 
krüüslite kolooniale. Tugevate põhja –ja läänetuulte korral on võimalik kaadamise ajal 
heljumi kandumine kaadamiskohast Pakri neeme suunas. Vältimaks muutusi krüüslite 
pesitsuspaigas Pakri neeme juures tuleks jälgida, et kaadamiskohast heljumit sinna ei 
liiguks, seda tuleb läbi viia süvendustööde aegse seire raames visuaalsete vaatluste ja 
pinnamõõtmiste käigus.  

Ehitus- ja süvendustööde käigus vajalikud lõhkamistööd tuleks läbi viia 
ajavahemikul juuli lõpust kuni oktoobri lõpuni, perioodil mil lindude pesitsemine on 
lõppenud ning talvituvad linnuliigid ei ole veel saabunud. 

Meetmete rakendamine on efektiivne kui neist kinni peetakse ning jääkmõju 
praktiliselt puudub, sest mõjud looduskkeskkonnale on aja jooksul taanduvad. 
 

7. Kavandatava tegevuse ja alternatiivide võrdlemine. 
 
Alternatiive võrreldi intervallskaala meetodil, andes iga alternatiivi korral negatiivsele 
või positiivsele mõjule keskkonnaelementide suhtes eksperthinnangu. Maksimaalne 
positiivne hinnang on skaalal +5 ja maksimaalne negatiivne hinnang -5, hinnang 0 näitab, 
et mõju ei olnud (vt Tabel 4).  
 
Kavandatav tegevus 
Süvendamise tehnoloogiana kasutatakse ühekopalist ekskavaatorit ja rajatav kai on 
planeeritud estakaadi tüüpi. Süvendustöödest tingitud heljumi mõjuala ulatub Pakri 
neeme tipust kuni Kurkse väinani. Süvendustööde vahetus läheduses võib heljumi 
kontsentratsioon tõusta tasemele 60mg/L. Kaugemal kui 200 m süvendustööde alast 
ulatub heljumi kontsentratsioon maksimaalselt tasemele 10 mg/L. Mõjud mereelustikule 
ja hüdrodünaamilistele protsessidele on analüüsitus osades 4.3-4.9. Sotsiaal-
majanduslikud aspektid, mis kaasnevad kai rajamisega on analüüsitud osas 4.10.  
 
Alternatiiv 1  
Süvendamise tehnoloogiana kasutatakse ühekopalist ekskavaatorit ja rajatav kai on 
planeeritud suletud esiseinaga. Süvendustöödest tingitud heljumi mõjuala ulatub Pakri 
neeme tipust kuni Kurkse väinani. Süvendustööde vahetus läheduses võib heljumi 
kontsentratsioon tõusta tasemele 60mg/L. Kaugemal kui 200 m süvendustööde alast 
ulatub heljumi kontsentratsioon maksimaalselt tasemele 10 mg/L. Mõjud mereelustikule 
ja hüdrodünaamilistele protsessidele on analüüsitus osades 4.3-4.9. Sotsiaal-
majanduslikud aspektid, mis kaasnevad kai rajamisega on analüüsitud osas 4.10. 
 
Alternatiiv 2  
Süvendustehnoloogiana kasutatakse hüdropumpasid, mis põhjustavad 2-3 korda 
kõrgemat heljumi hulka. (süvendustööde vahetus läheduses kuni 120 mg/L ning 
kaugemal heljumi mõjualas ligi 20 mg/L) võrreldes ekskavaatoriga, seetõttu on 
negatiivsed mõjud mereelustikule tugevamad ja veidi pikemaajalised (analüüs toodud 
osas 4.3-4.9) kui kavandatava tegevuse ja alternatiiv 1 korral. Sotsiaal-majanduslikud 
aspektid, mis kaasnevad kai rajamisega on analüüsitud osas 4.10. 
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Alternatiiv 0 
Kaid nr. 8 ei rajata ja süvendustööd jäävad teostamata, seetõttu ei ole ka negatiivseid 
mõjusid mereelustikule. Negatiivsed mõjud kaasnevad aga laadimistingimuste järk-
järgulisel halvenemisel sadama käibe kasvu korral, mis toob kaasa olulise reostusohu 
kasvu võimalike õnnetuste näol. Ehitus-ja süvendustööde teostamata jätmine toob kaasa 
ka majanduselu pidurdumise Paldiski Lõunasadamas, mis on Paldiski linnale üks 
tähtsamaid ettevõtteid ning on viimaste aastate jooksul oluliselt elavdanud 
majandustegevust Paldiski linna piirkonnas. 

Ekspertarvamuste põhjal sai kavandatav tegevus -3 ja alternatiiv 1 -4 ja alternatiiv 
2 -8 punkti s.t. esineb osaliselt negatiivseid mõjusid kai rajamisel, mis väljenduvad 
negatiivsete mõjude näol mereelustikule (pikem analüüs osas 4). Nimetatud negatiivsete 
mõjude leevendamise meetmed on toodud osas 6. Alternatiivi 2 korral on mõjud 
mereelustikule tugevamad kui alternatiivi 1 ja kavandatava tegevuse korral ning 
negatiivne punktiskaala ulatus kuni -8ni. Samas peab märkima, et negatiivsed mõjud 
mereelustikule on kõikide alternatiivide korral taanduvad. Alternatiivi 0 korral sai 
negatiivse punktisumma (-5) sotsiaal-majanduslik keskkond, mille tõi kaasa just 
arendustegevuse pidurdumine. 
 
 
Tabel 6 Kokkuvõte eksperthinnangutest 
 
Mõju Kavandatav 

tegevus 
Alternatiiv 1 Alternatiiv 2 Alternatiiv 0 

Heljumi teke ja 
transport 

-3 -3 -4 0 

põhjataimestikule -1 -1 -2 0 
põhjaloomastikule -1 -1 -2 0 
kalastikule -1 -1 -2 0 
linnustikule -1 -1 -2 0 
Hoovustele ja 
rannaprotsessidele 

-1 -2 -1 0 

Sotsiaal-
majanduslike 
tingimustele 

+5 +5 +5 -5 

KOKKU -3 -4 -8 -5 
 

 
8. Keskkonnaseire vajalikkus ja suunad. 

 
Arvestades kirjeldatud võimalikke mõjusid, nende vältimise/leevandamise võimalusi 
ning eelnevaid uuringuid ja seiret Pakri lahes ning tööde kestvust on soovitused 
keskkonnaseire läbiviimiseks järgmised: 

• Heljumi leviku ja settimise selgitamiseks tuleks ehitus- ja süvendustööde ajal 
teostada heljumi seiret, milleks võib kasutata nii pinnamõõtmisi, hüdrodünaamilist 
modelleerimist kui ka satelliitpiltide analüüsi. Mõõdistused on vajalikud, et määrata 
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ära heljumist reaalselt mõjutatud piirkond. Heljumi seiret tuleks läbi viia ~10s jaamas 
üle kogu Pakri lahe k.a. süvenduspiirkonnas ning kaadamsikohas järgmiselt: 

a)  üks kord vahetult enne süvendustööde algust 
b)  üks kord kõige intensiivsemal süvendustööde perioodil 
c) 2-3 korda süvendustööde perioodil erinevate meteoroloogiliste tingimuste 
situatsioonis (vastavalt põhja ja lõunakaaretuulte korral) 
d) Pakri neemel tuleb teostada visuaalne heljumi vaatlus kui süvendustööde 

perioodil esineb tugevaid tuuli lääne- ja põhjakaartest. 
• Et hinnata ehitus- ja süvendustööde mõju põhjataimestikule tuleks teostada 
põhjataimestiku katvuse, liigilise kooseisu ja biomassi mõõdistused kolmel transektil 
(Paldiski Lõunasadamast lõunas, Paldiski Lõuna ja Põhjasadama vahelisel alal, 
Paldiski Põhjasadamast põhjas) Pakri lahes järgmiselt: 

a) üks kord enne süvendus- ja ehitus tööde algust  
b) üks kord intensiivsel süvendusperioodil 
c) üks kord peale süvendus- ja ehitustööde lõppu.  

• Et hinnata ehitus- ja süvendustööde mõju põhjaloomastikule tuleks teostada 
põhjaloomastiku liigilise koosseisu ja biomassi mõõtmisi kolmeteistkümnes 
mõõtejaamas (Pakri lahe idarannal ja lõunaosas) järgmiselt: 
a) üks kord enne süvendus- ja ehitus tööde algust  
b) üks kord intensiivsel süvendusperioodil 
c) üks kord peale süvendus- ja ehitustööde lõppu.  

• Et hinnata ehitus- ja süvendustööde mõju kalastikule tuleb kalastiku arvukuse ja 
liigilise kooseisu seiret teostada kolmel transektil Pakri lahes (Pakri lahe 
lõunaosas, Paldiski Lõunasadama läheduses ning kaadamispiirkonnas) järgmiselt 
a) üks kord süvendustööde perioodil 
b) üks kord peale süvendus- ja ehitustööde lõppu 

• Linnustiku arvukuse ja liigilise kooseisu seiret tuleb teostada üks kord peale 
süvendus- ja ehitustööde lõppu. 

 
9. Ülevaade keskkonnamõju hindamise, avalikkuse kaasamise tulemuste 

kohta. 
 
4. mail 2006 kuulitati välja ajalehes Postimees Paldiski Lõunasadamasse 8. kai rajamise 
ja sellega kaasnevate süvendustööde KMH programmi avaliku arutelu aeg ja koht: 24.mai 
kell 15.00 (Paldiski reisiterminali III korruse nõupidamiste ruum). KMH programm oli 
avalikkusele kättesaadav 20 päeva jooksul Keskkonnaministeeriumi koduleheküljel ja 
Tallinna Sadamas. 

Programmi avalikustamise käigus laekusid täiendus-ja parandusettepanekud 
Keskkonnaministeeriumilt (vt. Lisa 5 Keskkonnaministeeriumi ettepanekud KMH 
programmi täiendamiseks), mille kohaselt viidi sisse parandused KMH programmi (vt. 
Lisa 6 Arendaja ja ekspertide vastused Keskkonnaministeeriumi ettepanekutele). Paldiski 
8 kai rajamise ja sellega kaasnevate süvendustööde keskkonnamõju hindamise 
programmi avalik arutelu toimus 24. mail kell 15.00 Paldiski Reisiterminali hoones. (vt 
Lisa 3 Paldiski Lõunasadama 8 kai rajamise keskkonnamõju hindamise programm, milles 
on toodud lisana programmi avaliku arutelu protokoll ja KMH programmi avalikul 
arutelul osalejate nimekiri). 
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Ajalehes Postimees kuulutati välja Paldiski Lõunasadamasse 8. kai rajamise ja 
sellega kaasnevate süvendustööde KMH aruande avaliku arutelu aeg ja koht: 19.oktoober 
kell 14.00 (Paldiski reisiterminali III korruse nõupidamiste ruum). KMH aruanne oli 
avalikkusele kättesaadav 20 päeva jooksul Keskkonnaministeeriumi koduleheküljel ja 
Tallinna Sadamas. Käesoleva aruande peatükis 14 on toodud KMH aruande avaliku 
arutelu protokoll ja kohalviibijate nimekiri. 
 
 

10. Raskused, mis ilmnesid keskkonnamõju hindamisel ja aruande 
koostamisel. 

 
Keskkonnamõjude hindamisel ja aruande koostamisel raskusi ei esinenud. 
 

11. KMH aruande lühikokkuvõte. 
 

• Paldiski Lõunasadamasse 8 kai rajamisel ja sellega kaasnevatest süvendustöödest 
otsene reostuse oht puudub, sest süvendatav pinnas ei ole naftaproduktide ja 
raskemetallidega reostunud. 

• Uue kai rajamise käigus teostatavate süvendus- ja täitetööde alal hävitatakse 
mehhaaniliselt põhjaelustik selles piirkonnas. Kui taimestiku taastumine 
süvendatud merealal on ebatõenäoline (suure sügavuse tõttu), siis põhjaloomastik 
tõenäoliselt taastub paari aasta jooksul, kuid selle liigiline koosseis pole enam 
sama.  

• Süvendustööde käigus satub vette heljumit, mis kantakse hoovustega laiali üle 
suurema mereala vastavalt hüdrodünaamilistele protsessidele. Eeldatav heljumi 
poolt mõjutatud mereala ulatub Pakri neeme tipust kuni Kurkse väinani. 
Kavandatava tegevuse ja alternatiiv 1 korral, mil süvendustehnoloogiana on 
kasutusel ühekopaline ekskavaator võib piirkonnas heljumi kontsentratsioon 
ulatuda tasemele 10 mg/L, kui süvendustöid teostatakse intensiivselt viis päeva 
järjest ja kõikidel päevadel ületab süvendusmaht 3500 m3. Süvendustööde vahetus 
piirkonnas s.o. 200 meetri raadiuses võib heljumi kontsentratsioon seal olla kuni 
65 mg/L. Alternatiiv 2 korral, mil süvendustehnoloogiana on kasutusel 
hüdropumbad ulatub arvutuslik heljumi kontsentratsioon süvendustööde vahetus 
läheduses üle 100 mg/L ning heljumist mõjutatud merealal Kurkse väinast kuni 
Pakri neeme tipuni kuni 20 mg/L. 

• Heljumi kontsentratsiooni suurenemine piirkonniti vähendab vee läbipaistvust ja 
veealust valgustatust ning piirab seega fotosünteesi toimumise võimalust Pakri 
lahes. Bioloogiliselt produktiivsel perioodil on hinnatud põhjataime Fucus 
Vesiculosus kasvu pidurdumine 10 mg/L lisaheljumi korral veekihis kuni 25%. 
Bioloogiliselt mitteaktiivsel perioodil sügisel ja talvel - vee läbipaistvuse 
vähenemine põhjataimestikule mõju ei avalda, sest siis on kasvu limiteerivaks 
faktoriks veetemperatuur. Seega leevendamaks mõjusid põhjataimestikule oleks 
otstarbeks süvendustöid läbi viia bioloogiliselt mitteaktiivsel perioodil- sügisel ja 
talvel. 
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• Heljumi mõju põhjaloomastiku liikidele on erinev, süvendustööd võivad 
põhjustada teatud liikide vohamist (Macoma balthica, Cerastoderma glaucum), 
kuna süvendustööde käigus paisatakse vette ka setetes akumuleerunud toitaineid. 
Samal ajal aga ümberpaigutunud setted võivad põhjustada mitmete 
põhjaloomastiku liikide hävimise kuna puudub eluks vajalik kinnitussubstraat. 

• Kõige suuremat ohtu kujutab endast heljumi kandumine kalakoelmutele Pakri 
lahes. Seetõttu ei tohiks süvendus- ja täitetöid teostada kalade kudemise perioodil, 
aprillist - juulini. Pakri lahes eluneb ja sigib ka Eesti Punase raamatu liik merisiig 
ja selle haruldane hõredapiiline vorm kes koeb oktoobris-novembris. Kuid 
vastavalt heljumi leviku arvutustele merisiia kudemispaikadesse Paki saate vahel 
süvendustööde käigus tekkinud heljumit ei liigu.  

•  Heljumirikkas vees võivad halvenda ka osade Pakri lahel pesitsevate, toituvate ja 
peatuvate sukelduvate lindude toitumistingimused kuna vee läbipaistvus väheneb, 
kuid samas 2002/2003 aastal läbiviidud süvendustööde käigus täheldati ka 
sukelpartide arvukuse kasvu hägusa vee piirkonnas Paldiski sadamate vahelisel 
alal.  

• Kinnitatud pinnasepuistealale Pakri lahe suudmes satub süvendatud pinnasest 
kindlasti jämedateralisem materjal. Peeneteralised setted võivad kanduda 
hoovuste ja lainetuse koosmõjul laiali üle suurema mereala ning tugevate põhja –
ja läänetuulte tuulte korral ka Pakri maastikukaitsealaga piirnevasse madalmerre 
Pakri neeme ümbruses. 

• Hüdrodünaamilisi ja rannaprotsesse rajatav 8. kai mõjutab tõenäoliselt 
minimaalselt, sest rajatis on paralleelne juba olemasoleva kaiga. 

• Ehitus- ja süvendustööd Pakri Natura 2000 linnuala kaitse-eesmärkide ja ala 
terviklikkuse säilimist ei mõjuta kui peetakse kinni peatükis 6 toodud 
seirenõuetest. Tööde käigus tuleb jälgida, et pinnasepuistalalt ei liiguks heljum 
krüüslite pesitsusalale Pakri neeme tipus ning vajalikud lõhkamistööd tuleks läbi 
viia ajavahemikul juuli lõpust kuni oktoobri lõpuni, et linde häiritaks võimalikult 
vähe. 

• Keskkonnamõju hindamise käigus vaadeldi ka võimalikku turbatolmu levikut 
kuna rajatav kai on planeeritud ka turba laadimiseks. Turbatolmu hajumisarvutus 
näitas aasta keskmiste kontsentratsioonide puhul piirväärtuse ületamise ohtu ei ole 
väljaspool sadama territooriumi ega ka kai lähedal. Maksimaalsed turbatolmu 
kontsentratsioonid tekivad kai ääres vahetult laadimiskoha juures.  

• Mürataseme analüüs näitas, et 8. kai ehitamisega seotud ehitus- ja süvendustööde 
iseloom ei tõsta suurtel vahemaadel oluliselt sadama poolt tekitatud üldist 
mürataset, kuna käsitletava ala ja müratundlike hoonete vahel asub palju teisi 
müraallikaid (raudtee, vanametalliterminal, kütuseterminal), millede poolt 
põhjustatud taustmüra tase on oluliselt kõrgem kui 8. kai ehitamise ja hilisema 
ekspluatatsiooniga seotud müratasemed. Vastavalt Tallinna Sadam AS 
informatsioonile on seoses uue kai rajamisega ennustatav kaubamahtude kasv 20-
30%; kui eeldada, et see tähendab ka samas ulatuses lisanduvaid kaubavedusid 
mööda maanteed ja raudteed, siis see toob kaasa 1 dB ekvivalentse mürataseme 
tõusu maantee ja raudteega piirnevatel aladel  

• Vaadeldud alternatiividest on väikseima negatiivse keskkonnamõjuga kavandatav 
tegevus ja alternatiiv 1, mil süvendustehnoloogiana oli planeeritud ühekopaline 
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ekskavaator. Alternatiiv 2 korral on süvendustehnoloogiana planeeritud 
hüdropumbad, mis tekitavad 2-3 korda rohkem heljumit veekihti ja seetõttu on 
negatiivsed mõjud mereelustikule suuremad, kuid mõjud on taanduvad. 

 
 

12. Viited keskkonnamõju hindamisel kasutatud allikate kohta. 
 
Määrused ja seadused 
Keskkonnmõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemide seadus, RTI, 24.03.2005. 
Looduskaitseseadus, RTI, 21.04.2004 
 
Vabariigi Valitsuse määrus nr. 144. 16.06.2005. Hoiualade kaitse alla võtmine Harju 
maakonnas1 
 
Vabariigi Valitsuse määrus nr 97, 5.05.1998, Leigri looduskaitseala ja Pakri 
maastikukaitseala kaitse alla võtmine, kaitse-eeskirjade ja välispiiride kirjelduste 
kinnitamine. 
 
Vabariigi Valitsuse korraldus nr 615-k, 5.08.2004. Natura 2000 võrgustiku alade –
linnualade ja loodusalade nimekiri. 
 
Keskkonnaministri määrus nr 12, 2.04.2004. ”Ohtlike ainete piirnormid pinnases ja 
põhjavees” 
 
Keskkonnaministri määrus nr 115, 7.09. 2004. „Välisõhu saastatuse taseme piir-, 
sihtväärtused ja saastetaluvuse piirmäärad, saasteainete sisalduse häiretasemed ja 
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esitatavad nõuded”. 
 
Muu kasutatud kirjandus 
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Tallinn 

 60



TTÜ MSI, (2004). Paldiski Lõunasadama süvendusjärgne ning 6 kai pikenduse 
merekeskkonna seire, 2004. MSI, Tallinn 

TTÜ MSI (2005) Paldiski Põhjasadama süvendus ja ehitustööde aegse seire aruanne. 
TTÜ MSI, Tallinn 

TTÜ MSI (2005) Lehtma sadama süvendustööde aegse seire aruanne. TTÜ MSI, Tallinn 

TÜ EMI, (2002). Peetri sadama süvenduse keskkonnamõjude hindamine. TÜ EMI, 
Tallinn. 
Alabaster, G. & Loyd, R. (1984). Vee kvaliteedi kriteeriumid mageveelistele kaladele. 
Ljegkaja ja Pists. Prom., Moskva, lk 344. (tõlge vene keelde) 

Itkonen A, Kangas J, Husmann K, Turunen E. (1978). Pöly turvetuatannossa. 
Työterveyslaitoksen tutkimuksia 145. Helsinki. 

Kaasik, M., Kimmel, V. (2004). Validation of the improved AEROPOL model against 
the Copenhagen data set. International Journal of Environment and Pollution, 20, 1-6, 
pp. 114-120. 

Kaasik, M., (1996). Atmospheric dispersion and deposition of technogenic calcium: 
model estimation and field measurement, Proc. Estonian Acad. Sci. Ecol., 6, 1/2, pp. 41-
51. 

Kragh J, Andersen B & Jacobsen J. (1982). Environmental noise from industrial plants. 
General prediction method. Danish Acoustical Laboratory, Report 32. Lyngby 

Kautsky, H. (1991). Influence of Eutrophication on the Distribution of Phytobenthic Plant 
and Animal Communities. Int. Revue ges. Hydrobiol. N. 76, 3, 423–432. 

Kõuts, T., Sipelgas, L., Raudsepp, U. (2006a). High resolution operational monitoring of 
suspended matter distribution during harbour dredging. EURO-GOOS Conference 
proceesings, Elsevier, 108-116. 

Kõuts, T., Sipelgas, L., Savinitš, N., Raudsepp, U. (2006b) Environmental Monitoring Of 
Water Quality In Coastal Sea Area Using Remote Sensing And Modeling, US/EU Baltic 
International Symposium, 23-25 May 2006, Klaipeda, Lithuaania, 8 pp. (CD-Rom) 

Launiainen, J., Pokki, J., Vainio, J., Niemimaa, J., Voipio, A. (1989). Long-term changes 
in the Secchi depth in the northem Baltic Sea. XIV Geofysiikan Päivät Helsinki 2.-4.5. 
1989, p. 117–121. (in Finnish) 

Lessin, G., Raudsepp, U. (2006). Water quality assesment using integrated modeling and 
monitoring in Narva Bay, Gulf of Finland. Environ. Model Asses. Trükis 

Orru, H., (2005). Kütteturba kaevandamise ja kasutamisega seotud terviseriskide 
selgitamine Tartu maakonnas. Magistritöö. TÜ Rahvatervise instituut.  

Raudsepp, U., Toompuu, A., Kõuts, T. (1999). A stochastic model for the sea level in the 
Estonian coastal area. Journal of Marine Systems, 22, 69-87. 

Savinitš, N. (2005). Pakri lahes domineerivate põhjataimestiku liikide indikatiivsed 
levikukaardid. Proseminaritöö II. Tallinna Ülikool, Tallinn. 

 61



Savinitš, N. (2005a). Pruunvetika Fucus Vesiculosus biomassi muutuste numbriline 
modelleerimine Pakri lahe näitel. Mudeli püstitus. Bakalaureusetöö. Tallinna Ülikool, 
Tallinn. 

Soomere, T. (2001) Wave regimes and anomalies off north-western Saaremaa Island, 
Estonian Proc. Acad. Sci. Engineering, 7(3), 195-211. 

Trei, T. (1991). Taimed Läänemere põhjal. Valgus, Tallinn. 

Vassiljeva, S. (2006). Wind forrced baroclinic water exchange in Pakri Bay. Magistritöö, 
Tallinna Tehnikaülikool, Tallinn. 

BIOMAX, (2004). Maximum Biomass Use And Efficiency In Large-scale Cofiring, 
Technical Research Centre of Finland (VTT Processes), vt. 
http://akseli.tekes.fi/opencms/opencms/OhjelmaPortaali/ohjelmat/Puuenergia/fi/Dokume
nttiarkisto/Viestinta_ja_aktivointi/Julkaisut/PROJEKTIT/BIOMAX_Final_Report_Part_
1.pdf.  

US EPA, (2004). AP 42, Fifth Edition. Compilation of Air Polutant Emission Factors, 
Volume 1: Stationary Point and Area Sources”  Ch. 11.9.2 Crushed Stone Processing and 
Pulverized Mineral Processing.  
 
 

13. Ülevaade aruande avalikustamise käigus esitatud ettepanekutest, 
vastuväidetest ja küsimustest.  

 
Aruande lisana on toodud avalikustamise käigus Keskkonnaministeeriumilt laekunud 
ettepanekud ja vastused nendele 
 

14. KMH aruande avaliku arutelu protokolli koopia. 
 
Avaliku arutelu toimumise aeg: 19. oktoobril 2006 kell 14.00 
 
Avaliku arutelu toimumise koht: Paldiski Lõunasadama terminalihoone, III korrus 
nõupidamiste ruum 
 
Kohal olid:  
Andres Linnamägi   AS Tallinna Sadam 
Ellen Kaasik  AS Tallinna Sadam 
Aleksander Simakov ESTEVE Terminal AS 
Henn Vaher  Harju Maavalitsus 
Urmas Raudsepp  TTÜ Meresüsteemide Instituut 
Liis Sipelgas     TTÜ Meresüsteemide Instituut 
Andrus Kontaveit AS Tallinna Sadam 
 

Koosoleku juhataja: Ellen Kaasik 
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L. Sipelgas: Tutvustas lühidalt keskkonnamõju hindamise tulemusi  

A.Linnamägi küsis: kuidas on planeeritud jälgida heljumi leviku võimalikku transporti 
kaadamiskohalt krüüslite elupaigale Pakri neeme tipus? 

U. Raudsepp vastas: heljumit on võimalik jälgida nii in-situ mõõtmisi tehes kui ka 
kasutades numbrilist mudelit. Mudelisse võetakse arvesse meteoroloogiliste tingimuste 
prognoos ning juhul kui heljumi transpordi prognoos näitab, et heljum liigub Pakri neeme 
suunas, siis tuleks ka kohapeal teha mõõdistus ning olukorra halvenedes vähendada 
kaadamiste intensiivsust kuni meteoroloogilise olukorra muutumiseni.  

E. Kaasik küsis: Milline seire on vajalik tööde teostamise ajal? 

U. Raudsepp vastas: Tööde teostamise ajal oleks vajalik läbi viia heljumi seiret kogu 
Pari lahe ulatuses (s.h kaadamiskohas) ning enne tööde algust ning tööde lõppedes 
mereelustiku seiret. 

E. Kaasik küsis: Kas merisiia kudemisajal oktoobris-novembris tohib läbi viia 
süvendustöid? 

U. Raudsepp vastas: jah võib, kuid tuleb jälgida, et heljum ei liiguks merisiia 
võimalikule kudealale, seda saab vaadata heljumi leviku seire raames. Üldiselt on 
varasemad seired näidanud, et Pakri saarte vahele heljum eriti ei kandu. 

A. Kontaveit nentis, et kohalikud kalamehed pole merisiiga Pakri lahest enam saanud 
viimastel aastatel. 

U. Raudsepp vastas: Looduslikud muutused populatsioonis on aasta-aastalt erinevad ja 
see võib olla põhjuseks miks paaril viimasel aastal pole merisiiga enam Pakrist püütud. 

A. Kontaveit nentis, et see on tõsi. Kuigi turska ei saadud ka mõni aasta tagasi Pakri 
lahest, siis nüüd on kalamehed jällegi turska püüdnud. 

A. Linnamägi teeb ettepaneku esitada KMH aruanne Keskkonnaministeeriumile 
kinnitamiseks. 

 

Protokollis  Liis Sipelgas 
 

KMH aruande avalikul arutelul kohalviibijate nimekiri 
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Lisa 1. Joonis 1. Rajatava 8. kai ja süvendatava ala asendiskeem 
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Lisa 2 KMH hindamise algatamine 
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Lisa 3. Keskkonnmõju hindamise programm 
 

Paldiski lõunasadamasse 8. kai rajamise keskkonnamõjude hindamise programm 
 
 
1. Sissejuhatus, kavandatav tegevus ja selle eesmärk 
 
Seoses märkimisväärse kaubavoogude kasvuga soovib AS Tallinna Sadam laevade 
vastuvõtutingimuste parandamiseks rajada Paldiski Lõunasadamasse uue 8. kai, mis 
võimaldab segalasti (turvas, vanametall jm.) laadimist. Tallinna Sadam esitas vee 
erikasutusloa taotluse 8. kai rajamiseks ja sellega kaasnevate süvendustööde teostamiseks 
mahus kuni 400 000 m3 Keskkonnaministeeriumile oma kirjas (28.12.2005 nr. 9-7-
29/3674). Vastavalt keskkonnamõjuhindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusele 
§6lg1 p16 ja 17 hindas Keskkonnaministeerium kavandatava tegevuse olulise 
keskkonnamõjuga tööks ning algatas keskkonnamõju hindamise kirjaga (01.03.2006 nr. 
11-17/2715). 
 
Keskkonnamõju hindamise programm on koostatud lähtudes EV Keskkonnamõju 
hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse nõuetest RTI, 24.03.2005. 
Keskkonnamõju hindamise eesmärk on kirjeldada keskkonna olukord enne ehitutööde 
algust, hinnata ehitustöödest ja sellega kaasnenud süvendustöödest tekkivat 
keskkonnamõju ning pakkuda välja mõju vältimise ja leevendamise võimalusi. 
KMH teostajaks on arendaja (Tallinna Sadam) tellimusel TTÜ Meresüsteemide Instituut, 
ning vastutav ekspert Ph.D L. Sipelgas (KMH litsents nr.0107), e-mail: liis@sea.ee, 
tel.58161149. 
Ekspertrühma liikmed: 
Urmas Raudsepp Ph.D – hüdrodünaamika, sotsiaal-majanduslikud mõjud 
Victor Alari – hüdrodünaamika 
Natalja Savinitš - elustik 
Viktoria Belikova – elustik 
Liis Sipelgas – heljumi teke, sotsiaal-majanduslikud mõjud 
 
2. Kavandatava tegevuse ja selle reaalsete alternatiivide lühikirjeldus 
 
Kavandatav tegevus  
8 kai rajatakse Paldiski Lõunasadamas asukohale, mis on näidatud Joonisel 1. Arvutuslik 
pikkus on 230 + 160 m, laius 100 m ning süvis 12.4m. Rajatav kai on estakaadi tüüpi.  
Tööde teostamisel täidetakse kaialust ala maksimaalselt mahus 200 000m3 ning 
süvendatakse kaiesist pinnast ligikaudu 400 000m3. Süvendustöödeks kasutatakse 
ühekopalist ekskavaatorit ja alt avanevat praami. Ammutatud materjali kaadamiskohana 
on ette nähtud Pakri lahe suudmealal olev pinnasepuisteala 
 
Alternatiiv 1 
8 kai rajatakse Paldiski Lõunasadamas asukohale, mis on näidatud Joonisel 1. Arvutuslik 
pikkus on 230 + 160 m, laius 100 m ning süvis 12.4m. Rajatav kai on suletud esiseinaga.  

 68



Tööde teostamisel täidetakse kaialust ala maksimaalselt mahus 200 000m3 ning 
süvendatakse kaiesist pinnast ligikaudu 400 000m3. Süvendustöödeks kasutatakse 
ühekopalist ekskavaatorit ja alt avanevat praami. Ammutatud materjali kaadamiskohana 
on ette nähtud Pakri lahe suudmealal olev pinnasepuisteala 
 
Alternatiiv 2 
8 kai rajatakse Paldiski Lõunasadamas asukohale, mis on näidatud Joonisel 1. Arvutuslik 
pikkus on 230 + 160 m, laius 100 m ning süvis 12.4m. Tööde teostamisel täidetakse 
kaialust ala maksimaalselt mahus  200 000m3 ning süvendatakse kaiesist pinnast 
ligikaudu 400 000m3. Süvendustöödeks kasutatakse hüdropumpasid ja alt avanevat 
praami. Ammutatud materjali kaadamiskohana on ette nähtud Pakri lahe suudmealal olev 
pinnasepuisteala. 
 
 
Alternatiiv 0   
8. kaid ei ehitata, vaid kaubavedu toimub läbi olemasolevate kaide 
 
Keskkonnamõju hindamise aruandes: 
3. Kirjeldatakse merekeskkonna ja sotsiaal-majandusliku keskkonna seisund 
kavandatava tegevuse ja selle reaalsete alternatiivide piirkonnas enne rajatava 8 kai 
ehitus- ja sellega kaasnevate süvendustööde algust.  
3.1 Kirjeldatakse ammutatavate setete lõimis ja hinnatakse saasteainete sisaldust 
ammutatavas pinnases süvendustööde alal (Joonis 1) lähtuvalt setteproovide 
laborianalüüside tulemustest. 
3.2 Kirjeldatakse loodusliku heljumi ruumilist jaotust Pakri lahel tuginedes 2001-2006 
kogutud seireandmetele.  
3.3 Kirjeldatakse põhjataimestikku Pakri lahel tuginedes 2001-2006 kogutud 
seireandmetele.  
3.4 Kirjeldatakse põhjaloomastikku Pakri lahel tuginedes 2001-2006 kogutud 
seireandmetele.  
3.5 Kirjeldatakse kalastikku Pakri lahel tuginedes 2001-2006 kogutud seireandmetele.  
3.6 Kirjeldatakse linnustikku Pakri lahel tuginedes 2001-2006 kogutud seireandmetele. 
Pakri laht on oluline linnustikuala ning kirjeldatakse Pakri linnuhoiuala kaitse korraldus 
ning eesmärgid. 
3.7 Kirjeldatakse meteoroloogilisi tingimusi ja lainetust Pakri lahel tuginedes 2001-2006 
kogutud seireandmetele.  
3.8 Kirjeldatakse hüdrodünaamilisi ja rannaprotsesse Pakri lahel tuginedes 2001-2006 
kogutud seireandmetele.  
3.9 Kirjeldatakse sotsiaal-majanduslik keskkond Paldiski Lõunasadamas ja selle vahetus 
läheduses, piirkonnas millel paiknevad erinevad tootmis- ja laohooned. 
Kirjeldatakse sadama ekspluatatsiooni senine korraldus 
Kirjeldatakse elamualade praegune olukord seoses sadama ekspluatatsiooniga 
Kirjeldatakse transport seoses kaubavedudega läbi sadama 
3.10 Kirjeldatakse kaadamiskohana planeeritud Pakri pinnasepuisteala olukord 
4. Hinnatakse kai ehitamisega ning kai edaspidise ekspluatatsiooniga  kaasnevat otsest, 
kaudset ja kumulatiivset keskkonnamõju Paldiski Lõunasadamas. Hinnatakse 
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kavandatava tegevuse ja selle  reaalsete alternatiivide keskkonnamõju alalõikused 4.1-
4.10 toodud keskkonnaelementidele s.h. vaadeldakse nii mõju ulatust, olulisust kui ka 
kestvust.  
4.1 Hinnatakse saasteainete sisaldust ammutatavas pinnases kavandatava tegevuse ja selle 
reaalsete alternatiivide teostamise alal (näidatud joonisel 1) 
4.2 Hinnatakse süvendustöödest tingitud heljumi tekkimise tõenäosus tuginedes 
ekspertarvamusele 
4.3 Hinnatakse heljumi transport vastavalt Pakri lahe hüdrodünaamilistele protsessidele 
kasutades osakeste transpordi mudelit 
4.4 Hinnatakse mõju põhjataimestikule Pakri lahes ekspertarvamusele tuginedes. 
4.5 Hinnatakse mõju põhjaloomastikule Pakri lehes ekspertarvamusele tuginedes. 
4.6 Hinnatakse mõju kalastikule Pakri lahes ekspertarvamusele tuginedes. 
4.7 Hinnatakse mõju linnustikule Pakri lahel ekspertarvamusele tuginedes. 
4.8 Hinnatakse mõju hoovustele ja rannaprotsessidele Pakri lahes ekspertarvamusele 
tuginedes.  
4.9 Hinnatakse võimalikku mõju Pakri Maastikukaitsealale ja Pakri linnuhoiualale, mis 
jääb Natura 2000 alade võrgustikku. Sealhulgas hinnatakse 8. kai rajamise ja sellega 
kaasnevate süvendustööde Natura 2000 ala kaitse-eesmärkidele ja terviklikkusele. 
4.10 Hinnatakse mõju sotsiaalmajanduslikule keskkonnale Paldiski Lõunasadamas ja 
selle vahetus läheduses (lao- ja tootmishoonete piirkond Paldiski Lõunasadama juures). 
ekspertarvamusele tuginedes.  
Hinnatakse müra, vibratsiooni, lõhna tekkimist ehitus- ja süvendustööde ajal ning 
hilisema ekspluatatsiooni käigus, s.h. ka saastainete võimalikku emissiooni. Hinnatakse 
ka intensiivsemast ekspluatatsioonist kaasnevaid keskkonnariske ja tekkivat survet 
sadama infrastruktuurile ja laevade navigatsioonile Pakri lahes. Hinnatakse elamualade 
olukorra muutus seoses sadama suureneva ekspluatatsiooniga. Hinnatakse sadama 
ekspluatatsiooni korralduse muutumist. Hinnatakse muutusi transpordis ja 
jäätmekäitluses seoses kaubavedude suurenemisega läbi sadama.  
5. Hinnatakse loodusvara kasutamise otstarbekust ning kavandatava tegevuse ja selle 
reaalsete alternatiivsete võimaluste vastavust säästva arengu põhimõtetele. 
6. Koostatakse ettepanekud negatiivse keskkonnamõju vältimiseks ja/või 
leevendamiseks. Hinnatakse meetmete rakendamise efektiivsust ja jääkmõju 
7. Kavandatava tegevuse ja alternatiivide võrdlemine. Alternatiive võrreldakse 
maatriksmeetodil kasutades eksperthinnanguid iga keskkonnaelemendi mõju olulisuse, 
ulatuse ja kestvuse kohta s.h. arvestatakse ka alternatiividega kaasnevaid hüvesid. 
8. Töötatakse välja keskkonnaseire vajalikkus ja suunad. 
9. Ülevaade keskkonnamõju hindamise, avalikkuse kaasamise tulemuste kohta. 
10. Raskused, mis ilmnesid keskkonnamõju hindamisel ja aruande koostamisel. 
11. KMH aruande lühikokkuvõte. 
12. Viited keskkonnamõju hindamisel kasutatud allikate kohta. 
13. Ülevaade aruande avalikustamise käigus esitatud ettepanekutest, vastuväidetest ja 
küsimustest. Aruande lisana tuuakse ettepanekute, vastuväidete ja küsimuste esitajatele 
saadetud kirjade koopiad ja selgitused aruande kohta esitatud ettepanekute ning 
vastuväidete arvestamist, põhjendatakse arvestamata jätmist ning vastatakse küsimustele. 
14. Avaliku arutelu protokolli koopia. 
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Lisa 1. Tööde toestamise ajakava 
 
 Töö etapp Osapooled Kestvus 
1 KMH programmi 

koostamine ja esitamine 
KKM-le 

Eksperdid; arendaja  3 päeva 

2. KMH programmi avalikust 
väljapanekust teavitamine 

Otsustaja (KKM) 14 päeva jooksul peale 
programmi saamist 

3.  KMH programmi avalik 
väljapanek 

Otsustaja (KKM) 
eksperdid, arendaja, 
avalikkus 

vähemalt 14 päeva, alates 
avalikust väljapanekust 
teavitamisest 

4. KMH programmi avalik 
arutelu 

Avalikkus, eksperdid, 
arendaja, otsustaja 

1 päev 

5 KMH programmi 
parandamine, täiendamine 
vastavalt tehtud märkustele. 
Programmi esitamine 
heakskiitmiseks koos nõutud 
dokumentatsiooniga.  

Eksperdid koos 
arendajaga 

3 päeva 

6. KMH programmi 
heakskiitmine või 
tagasilükkamine  

Järelvalvaja 30 päeva jooksul alates 
täiendatud programmi 
laekumisest koos vajalike 
dokumentidega 

7.  KMH programmi 
heakskiitmise otsusest 
teatamine 

Otsustaja (KKM) 14 päeva jooksul peale otsuse 
vastuvõtmist 

8 KMH aruande koostamine  eksperdid 14 päeva 
9 KMH aruande avalikust 

väljapanekust teavitamine 
Otsustaja (KKM) 14 päeva jooksul peale 

aruande saamist 
10. KMH aruande avalik 

väljapanek 
Otsustaja (KKM) 
eksperdid, arendaja, 
avalikkus 

vähemalt 14 päeva, alates 
avalikust väljapanekust 
teavitamisest 

11. KMH aruande avalik arutelu Avalikkus, eksperdid, 
arendaja, otsustaja 

1 päev 

12.  KMH aruande parandamine, 
täiendamine vastavalt tehtud 
märkustele. Aruande 
esitamine heakskiitmiseks 
koos nõutud 
dokumentatsiooniga.  

Eksperdid koos 
arendajaga 

3 päeva 

14 KMH aruande heakskiitmine Järelvalvaja  30 päeva jooksul alates 
aruande laekumisest koos 
vajalike dokumentidega 

Tööde kestvus menetlemisaeg 
Tööde teostamise aeg 

max. 141 päeva 
17 päeva 
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Lisa 2. Joonis 1. Rajatava 8. kai ja süvendatava ala asendiskeem 
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Lisa 3. Paldiski Lõunasadamasse 8 kai rajamise keskkonnamõju hindamise programmi 
avaliku arutelu protokoll 
 
Avaliku arutelu toimumise aeg: 24. mai 2006 kell 14.00 
 
Avaliku arutelu toimumise koht: Paldiski sadama reisiterminal , Paldiski, 
Harjumaa 
 
Kohal olid (vt. Lisa 4):  
 
Liis Sipelgas     TTÜ Meresüsteemide Instituut 
Andres Linnamägi   AS Tallinna Sadam 
Toomas Saarepere AS Alexela Terminal 
 
Koosoleku juhataja: Andres Linnamägi 
 
 
A. Linnamägi: Tutvustas kavandatavat tegevus ja andis ülevaate 1. kai 
rekonstrueerimistöödest 
 
L. Sipelgas: Tutvustas KMH programmi ja Keskkonnaministeeriumilt laekunud 
ettepanekuid.  
 
A. Linnamägi: Tegi ettepaneku lisada Keskkonnaministeeriumi soovitused programmile 
 
T. Saarepere: Tundis huvi kas uue 8 kai ehitus võib mõjutada ka 7. kai toimuvaid 
laadimistöid. 
 
A. Linnamägi: Vastas, et tõenäoliselt ei mõjuta. 
 
 
 
Protokollis Liis Sipelgas 
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Lisa 4. KHM programmi avalikul arutelul kohalviibijate nimekiri 
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Lisa 4 Keskkonnamõju hindamise programmi heakskiit 
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Lisa 5. Keskkonnaministeeriumi ettepanekud KMH programmi täiendamiseks. 
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Lisa 6. Arendaja ja ekspertide vastused Keskkonnaministeeriumile 
 
Paldiski Lõunasadamasse kai nr.8 rajamise keskkonnamõju hindamise programmist 
 
Lp Hr. Rein Raudsep 
 
Täiendasime KMH programmi vastavalt Teie poolt toodud ettekirjutustele: 
 
Programm viidi vastavusse KeHJS § 13 nõuetele, programmile lisati kavandatava 
tegevuse eesmärk ja lühikirjeldus ning reaalsete alternatiivsete võimaluste lühikirjeldus 
(vt. programmi punktid 1 ja 2.). Samuti toodi välja ekspertrühma koosseis (vt. programmi 
punkt 1). 
 
Programmi punkte 3 ja 4 täiendati järgmiselt: 
 
Programmi punktides 3 ja 4 näidati mõjuala kõikide keskkonnaelementide osas sh 
kaadamiskoht 
Programmi punktis 3 toodi detailselt välja kõik mõjutatavad keskkonnaelemendid.  
 
Programmi punktile 4 lisati täpsustus. Hinnang antakse nii otsesele mõjule, mis tekib 
sadama rajamisel kui ka sadama ekspluateerimise kaigus tekkivale kumulatiivsele mõjule 
Pakri lahe merekeskkonnale ja sotsiaal-majanduslikule keskkonnale Paldiski 
Lõunasadamas. (vt. programmi punkt 4.). 
 
Programmi punktile 3 lisati ka meteoroloogiliste tingimuste ja lainetuse kirjeldus Pakri 
lahel (vt. programmi punkt 3.7) 
 
Programmis täiendati punkte 5 ja 6. Kavandatava tegevuse ja reaalsete alternatiivide 
võrdlemisel tuuakse välja ka hüved, mis sellega kaasnevad. Hinnatakse ka negatiivse 
keskkonnamõju minimiseerimiseks rakendatavate meetmete efektiivsust ja jääkmõju. 
Programmi punktide 5 ja 6 järjekord vahetati. 
 
Eraldi punktiga vaadeldakse KMH programmis mõjusid Pakri maastikukaitsealale ja 
Pakri linnuhoiualale (vt. programmi punkt 4.9) 
 
Programmile lisati KeHJS §20 lõike 1 punktides 8 ning 10-17 sätestatu (vt. programmi 
punktid 7-15) 
 
KMH ajakava rollijaotus viidi kooskõlla KeHJS sätestatuga. 
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