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1. ÜLDOSA
1.1 Kavandatava tegevuse eesmärk ja vajadus
Paldiski Lõunasadama akvatooriumi ja sissesõidutee süvendustööde eesmärgiks on tagada
sadama arenguplaanist tulenevad sügavused laevade sissesõiduks ja vastuvõtuks ning Sadama
eeskirjas deklareeritud sügavused ja ohutu laevade navigatsioon Paldiski Lõunasadama
akvatooriumis. Süvendustööd mahus kuni 2 600 000 m3 on vajalikud garanteeritud sügavuste
tagamiseks ja tulevikus ka uute tegevuste alustamiseks (näiteks rafineerimistehase rajamise
korral)*.
*KMH programmi avalikul arutelul (lisaks 1 oleva KMH programmi lisa 7) leiti, et kuna
süvendamine on seotud ka kavandatava rafineerimistehase rajamisega, siis peaks nii KMH
programmis, kui ka aruandes seda käsitlema. Arutelu käigus otsustati, et nii aruandesse kui ka
programmi viiakse sisse viide süvendustööde vajalikkuse kohta. Samas ei käsitleta töös
võimalike uute planeeritud tegevuste mõjusid, kuna selle kohta koostatakse vajadusel
tulevikus eraldi keskkonnamõju hindamine.
Keskkonnaministeerium 07.04.2011 nr 12-20/044-3 kirjas (lisaks 1 oleva KMH programmi
lisa 1) AS Tallinna Sadamale algatas keskkonnamõju hindamise menetlusse võetud vee
erikasutusloa taotlusele (04.02.2011). Vee erikasutusluba taotleti Paldiski Lõunasadama
akvatooriumis (sh laevade pöörderingi ja sissesõidutee süvendamine) vajalike süvendustööde
tegemiseks mahus kuni 2 600 000 m3.
Vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS)
§ 6 lõige 1 punktile 17 on mere süvendamine alates pinnase mahust 10 000 m3 olulise
keskkonnamõjuga tegevus, mistõttu vee erikasutusloa saamiseks on vajalik tegevuse
keskkonnamõju hindamine.

Keskkonnamõju hindamise eesmärk (KeHJS § 2 lõige1):
1. Teha kavandatava tegevuse keskkonnamõju hindamise tulemuste alusel ettepanek
kavandatavaks tegevuseks sobivaima lahendusvariandi valikuks, millega on võimalik
vältida või minimeerida keskkonnaseisundi kahjustumist ning edendada säästvat
arengut.
2. Anda tegevusloa andjale teavet kavandatava tegevuse ja selle reaalsete alternatiivsete
võimalustega kaasneva keskkonnamõju kohta ning negatiivse keskkonnamõju
vältimise või minimeerimise võimaluste kohta.
3. Võimaldada keskkonnamõju hindamise tulemusi arvestada tegevusloa andmise
menetluses.
KMH eesmärgiks on süvendamisega
minimeerimisvõimaluste esitamine.

kaasneva

võimaliku

negatiivse

mõju

KMH tegemise käigus anti keskkonnaalaseid hinnanguid ja tehti ettepanekuid süvendus- ja
kaadamisprojektis esitatud lahenditele.
KMH protsessis viidi läbi matemaatiline modelleerimine.
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KMH aruandes käsitletakse mõjutatava looduskeskkonna: mereelustikku (põhjataimestik ja –
loomastik, kalastik) Natura 2000 võrgustikku, linnustiku, rannaprotsesse, veerežiimi ja
sotsiaal-majandusliku keskkonna (sotsiaal-majanduslikud tegurid, sh piirkonna areng,
turvalisus, kalapüük, inimese tervis ja heaolu) olemust ja mõjutatavust ning tõenäolist
arengut, kui kavandatut ellu ei viida.
KMH viiakse läbi vastavalt 22.02.2005. aastal vastu võetud Keskkonnamõju hindamise ja
keskkonnajuhtimissüsteemi seadusele (edaspidi KeHJS) ja heakskiidetud KMH programmile
(lisa 1).

1.2 Informatsioon KMH protsessis osalejate kohta
Arendaja – . AS Tallinna Sadam, Sadama 25, Tallinn, 15051. Kontaktisik: Ellen Kaasik,
kontakt tel 631 8104, e-post: e.kaasik@ts.ee .
Otsustaja ja KMH järelevalvaja – Keskkonnaministeerium, Narva mnt 7a, 15172 Tallinn
(e-post: Keskkonnaministeerium@envir.ee) Kontaktisik on Kaspar Anderson (tel 626 2990,
e-post: kaspar.anderson@envir.ee);
Keskkonnamõju hindaja: OÜ Corson, Akadeemia tee 21d-201, 12881 Tallinn (e-post:
corson@corson.ee). Kontaktisikud Toomas Liiv, kontakt tel: 5653373, e-post:
toomas@corson.ee
ja Kalev-August Parksepp, kontakt tel: 56933301, e-post:
kalev@corson.ee .
Pakri loodus- ja linnuala valitseja: Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon (aadress:
Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn, e-post: harju@keskkonnaamet.ee.

KMH töögruppi juhib KeHJS § 14-le vastav OÜ Corsoni keskkonnaekspert (tegevuslitsents
nr KMH0119) Toomas Liiv.
Töögrupp:
Toomas Liiv - OÜ Corson, litsentseeritud (lisaks 1 oleva KMH programmi lisa 3)
keskkonnaekspert (tegevuslitsents nr KMH0119 annab õiguse hinnata järgmiste tegevus- ja
mõjuvaldkondade keskkonnamõju: tegevusvaldkonnad – energeetika, reoveekäitlus, vesi ja
kanalisatsioon, veeteede ja sadamate ehitus, veekogu süvendamine ja veekogusse tahkete
ainete kaadamine, ehitus, teenindus; mõjuvaldkonnad – pinnas- ja maastik, hüdrodünaamika
ja rannaprotsessid, soojus, veesaaste ja veetase), töögrupi juht, hüdrodünaamika ja
planeerimise ekspert.
Uno Liiv – OÜ Corson, tehnikadoktor, hüdrodünaamika ja rannaprotsessid.
Tatjana Tihhomirova- OÜ Corson, tehnorajatised ja -võrgud.
Nelly Oldekop – OÜ Corson, TTÜ tehnikateaduse magister. Ehitusteaduskonna tööstus- ja
tsiviilehituse eriala sadama ehitus ja rannikutehnika spetsialiseerumisega.
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Kristin Liiv – OÜ Corson, keskkonnaspetsialist.
Kerli Liiv – OÜ Corson, keskkonnaspetsialist.
Mihkel Parksepp – konsultant-assistent.
Peeter Vissak – bioloog.
Peeter Ude - OÜ Meremõõdistuskeskus, hüdrograaf.
Kalev-August Parksepp – OÜ Corson projektijuht, litsentseeritud (lisaks 1 oleva KMH
programmi lisa 3) keskkonnaekspert (tegevuslitsents nr KMH0120 annab õiguse hinnata
järgmiste tegevus- ja mõjuvaldkondade keskkonnamõju: tegevusvaldkonnad – põllumajandus,
maaparandus, metsamajandus, jäätmekäitlus, vesi ja kanalisatsioon, puhkemajandus ja
haljastus, transport ja liiklus; mõjuvaldkonnad – pinnas- ja maastik, jäätmeteke, maismaa
taimestik, mets, kaitstavad loodusobjektid, Natura hindamine).

1.3 KMH protsessi ülevaade ja avalikkuse kaasamine
1.3.1 KMH algatamine, programmi ja aruande avalikustamine
-

-

-

-

-

-

Keskkonnaministeerium algatas 07.04.2011 nr 12-20/044-3 vee erikasutusloa
taotlusele AS Tallinna Sadam saadetud kirjas KMH (lisaks 1 oleva KMH programmi
lisa 1). Lisaks 1 oleva KMH programmi lisas 2 on KMH algatamise teade 13.04.2011
Ametlikud Teadaanded.
Eksperdi ja arendaja koostöös valminud KMH programm esitati otsustajale KeHJS §
16 järgse KMH programmi avaliku väljapaneku ja arendajale avaliku arutelu
korraldamiseks.
Keskkonnaministeerium teatas Paldiski Lõunasadama akvatooriumi ja sissesõidutee
süvendustööde KMH programmi avalikustamisest Ametlikud Teadaanded 02.07.2012,
ajalehes Postimees 26.06.2012 ja 04.07.2012 ning menetlusosalistele 02.07.2012
(lisaks 1 oleva KMH programmi lisa 5). KMH programmi avalikustamise teade oli
väljapandud Paldiski Lõunasadama terminali infotahvlile.
KMH
programmiga
oli
võimalik
tutvuda
kuni
16.07.2012.
a:
1) Keskkonnaministeeriumi merekeskkonna osakonnas - Narva mnt 7a, Tallinn, IV
korrus, ruum nr 402a. Kontaktisik oli merekeskkonna osakonna spetsialist Kaspar
Anderson
(tel
626
2990,
e-post:
kaspar.anderson@envir.ee);
2)
Keskkonnaministeeriumi
koduleheküljel:
http://www.envir.ee/1127302;
3) OÜ Corson kontoris aadressil Akadeemia tee 21b-201, Tallinn;
4) AS Tallinna Sadama koduleheküljel: http://www.ts.ee/menetluses-kmhd.
KMH programmi avalik arutelu toimus 17. juulil 2012. a kell 13:00 AS Tallinna
Sadama Paldiski Lõunasadama terminali III korrusel aadressil Rae põik 10, Paldiski.
Lisaks 1 oleva KMH programmi lisas 7 on KMH programmi avaliku arutelu protokoll
ja osalenute nimekiri.
Ettepanekuid ja vastuväiteid KMH programmi kohta ning küsimusi sai
Keskkonnaministeeriumile kirjalikult või e-posti teel esitada 16. juulini 2012. a.
Lisaks 1 oleva KMH programmi lisas 6 on Keskkonnaameti 05.07.2012 ja
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Keskkonnainspektsiooni 10.07.2012 kirjad KMH programmi kohta ning nendele
vastuskirjad.
Avalikustamise materjalidega täiendatud KMH programmi (lisa 1) esitas arendaja
10.08.2012 nr 18-7/11-280/3722 KeHJS § 18 lõige 1 kohaselt KMH järelevalvajale
heakskiitmiseks.
Keskkonnaministeerium teatas 01.11.2012 nr 11-2/5028-6 KMH programmi
heakskiitmisest (lisa 2). KMH programmi heakskiitmise teade avaldati Ametlikud
Teadaanded 08.11.2012 (lisa 3).
KMH programmi ning selle heakskiitmise otsusega oli võimalik tööpäeviti tutvuda
Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse osakonnas aadressil Narva mnt 7a,
ruum 610, Tallinn. Kontaktisik Timo-Mati Pall (tel 626 2972, e-post:
timomati.pall@envir.ee).
Edasine KMH läbiviimine ja aruande koostamine toimus heakskiidetud KMH
programmi alusel vastavalt KeHJS § 20-le.
Otsustaja korraldas KMH aruande avalikustamise ja arendaja korraldas avaliku
arutelu.
KMH aruandega oli võimalik tutvuda 17.06.2013 kuni 08.07.2013. a:
1) Keskkonnaministeeriumi merekeskkonna osakonnas - Narva mnt 7a, Tallinn, IV
korrus, ruum nr 402a. Kontaktisik merekeskkonna osakonna spetsialist Kaspar
Anderson
(tel
626
2990,
e-post:
kaspar.anderson@envir.ee);
2)
Keskkonnaministeeriumi
koduleheküljel:
http://www.envir.ee/1127302;
3) OÜ Corson kontoris aadressil Akadeemia tee 21b-201, Tallinn;
4 )AS Tallinna Sadama koduleheküljel: http://www.ts.ee/menetluses-kmhd.
KMH teade Ametlikud Teadaanded 17.06.2013, ajalehes Postimees 19.06.2013,
menetlusosalistele 19.06.2013, Keskkonnaministeeriumi koduleheküljel 17.06.2013 ja
AS Tallinna Sadam koduleheküljel 19.06.2013 (lisa 14). KMH aruande avalikustamise
teade oli väljapandud Paldiski Lõunasadama terminali infotahvlile.
KMH aruande avaliku arutelu koosolek toimus 10. juulil 2013. a kell 13:00 ASi
Tallinna Sadam Paldiski Lõunasadama terminali III korruse nõupidamise ruumis
aadressil Rae põik 10, Paldiski. KMH aruande 10.07.2013 avaliku arutelu protokoll ja
osalejate nimekiri on lisas 16
Ettepanekuid ja vastuväiteid KMH aruande kohta ning küsimusi sai
Keskkonnaministeeriumile kirjalikult või e-posti teel esitada 08. juulini 2013. a. Lisas
15 on Keskkonnaameti 10.07.2013 seisukoht KMH aruande kohta.
Keskkonnaministeerium teatas Paldiski Lõunasadama akvatooriumi ja sissesõidutee
süvendustööde KMH aruande täiendavast avalikustamisest Ametlikud Teadaanded
03.03.2014 ja ajalehes Postimees 26.02.2014 (lisa 24) ning kirjaga 25.02.2014 nr 112/14/1316-2 menetlusosalistele e: postiga: e.kaasik@ts.ee, info@eko.org.ee,
info@keskkonnaamet.ee, info@mv.harju.ee, valve@kki.ee, paldiski@paldiski.ee,
eva@vta.ee
KMH aruandega oli võimalik tutvuda kuni 20.03.2014. a:
1) Keskkonnaministeeriumi merekeskkonna osakonnas - Narva mnt 7a, Tallinn, IV
korrus, ruum nr 402a. Kontaktisik on merekeskkonna osakonna spetsialist Kaspar
Anderson (tel 626 2990, e-post: kaspar.anderson@envir.ee);
2) Keskkonnaministeeriumi koduleheküljel: http://www.envir.ee/1127302;
3) OÜ Corson kontoris aadressil Akadeemia tee 21b-201, Tallinn;
4) AS Tallinna Sadama koduleheküljel: http://www.ts.ee/menetluses-kmhd
KMH aruande avalikustamise teade oli väljapandud Paldiski Lõunasadama terminali
infotahvlile.
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Ettepanekuid ja vastuväiteid KMH aruande kohta ning küsimusi sai
Keskkonnaministeeriumile kirjalikult või e-posti teel esitada 20. märtsini 2014. a.
Keskkonnaamet esitas seisukoha KMH aruande kohta kirjas 10.03.2014 nr HJR 67/14/28364-4 (lisa 25).
KMH aruande avaliku arutelu koosolek toimus 21. märtsil 2014. a algusega kell 13:00
ASi Tallinna Sadam Paldiski Lõunasadama terminali III korruse nõupidamise ruumis
aadressil Rae põik 10, Paldiski. KMH aruande avaliku arutelu koosoleku protokoll ja
osalenute nimekiri on lisas 26.
Pärast KMH aruande täiendamist avalikku arutelu avalikustamise materjalidega esitas
arendaja 19.05.2014 nr 18-7/11-280/2223 KMH aruande Keskkonnaministeeriumile
heakskiitmiseks ja keskkonnanõuete määramiseks.
Keskkonnaministeerium esitas arendajale KMH aruande kohta kirjas 20.06.2014 nr
11-2/14/1316-5 täiendusettepanekud (lisa 27).
Eksperdid
korrigeerisid
ja
täiendasid
KMH
aruannet
vastavalt
Keskkonnaministeeriumi kirjas 20.06.2014 (lisa 27) esitatud ettepanekutele. Lisas 28
on esitatud informatsioon Keskkonnaministeeriumi
20.06.2014 ettepanekutega
arvestamise kohta KMH aruandes.
Pärast Keskkonnaministeeriumi 20.06.2014 ettepanekutele vastavat KMH aruande
täiendamist ja korrigeerimist ekspertide poolt esitab arendaja täiendatud aruande KMH
järelevalvajale heakskiitmiseks ja keskkonnanõuete määramiseks.
Vastavalt KeHJS § 22 lõige 2 teatab järelevalvaja oma otsuse 30 päeva jooksul
arendajale ja otsustajale. KMH järelevalvaja teatab KMH heakskiitmisest ja
keskkonnanõuete määramisest KeHJS §-s 19 sätestatud korras.
Otsustaja tegevusloa andmine või selle andmisest keeldumine toimub vastavalt KeHJS
§ 24.

1.3.2 KMH aruande avalikud arutelud
KMH aruande avaliku arutelu 10.07.2013 koosolek
KMH aruande avaliku arutelu koosolek toimus 10. juulil 2013. a algusega kell 13:00 ASi
Tallinna Sadam Paldiski Lõunasadama terminali III korruse nõupidamise ruumis. Koosolek
kestis 13.40-ni. KMH aruande 10.07.2013 avaliku arutelu protokoll ja osalejate nimekiri on
lisas 16.
Koosolekul arutati kalade kudemise ja larvide arengu seisukohast tähtsa ajalise piirangu
küsimusi ja Keskkonnaameti 10.07.2013 kirjas nr HJR 6-7/13/28364 (lisa 15) toodud
seisukohti KMH aruandele. Keskkonnaameti 10.07.2013 seisukoha (lisa 15) aluseks oli
Keskkonnaameti 14.11.2012 veelinnu uuringu ettepaneku (lisa 10) mittepiisav käsitlus
avalikustamiseks esitatud KMH aruande eelnõus.
Koosolekul otsustati:
1. Kalakudemise ja larvide arenguks vajalikule piirangule aprilli algusest kuni 10 juulini
tuleb määrata lisaks võimalus vee temperatuuri mõõtmiseks, mille põhjal on võimalik
esitada vee erikasutusloas otsus süvendustööde piirangu osas. Külma kevade korral ei
pea siis täiendavalt vee erikasutusluba taotlema.
2. Arendajal ja ekspertidel tuleb kohtuda Keskkonnaameti esindajatega, et selgitada
KMH protsessi edasine kulg.
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3. Ekspertidel esitada kohtumisel Keskkonnaameti esindajatega KMH aruande aluseks
olnud linnustikku käsitlevate uuringutest lühike, arusaadav ja selge ülevaade.
4. KMH protsessi edasise käigu määrab Keskkonnaamet.
KMH aruande avalikustamisel esitatud ettepanekutega arvestamist on käsitletud peatükis
1.3.3 KMH aruande avalikustamisel esitatud ettepanekutega arvestamine aruandes.
KMH aruande täiendava avaliku arutelu 21.03.2014 koosolek
Keskkonnaministeerium teatas Paldiski Lõunasadama akvatooriumi ja sissesõidutee
süvendustööde KMH aruande täiendavast avalikustamisest Ametlikud Teadaanded
03.03.2014 ja ajalehes Postimees 26.02.2014 (lisa 24) ning kirjaga 25.02.2014 nr 112/14/1316-2
menetlusosalistele
e:
postiga:
e.kaasik@ts.ee,
info@eko.org.ee,
info@keskkonnaamet.ee, info@mv.harju.ee, valve@kki.ee, paldiski@paldiski.ee, eva@vta.ee
KMH aruande avaliku arutelu koosolek toimus 21.03.2014. a algusega kell 13:00 ASi
Tallinna Sadam Paldiski Lõunasadama terminali III korruse nõupidamise ruumis aadressil
Rae põik 10, Paldiski.
KMH aruande avaliku arutelu koosoleku protokoll ja üheksa arutelul osalenu nimekiri on lisas
26.
Keskkonnaamet esitas KMH aruande kohta seisukoha kirjas 10.03.2014 nr HJR 67/14/28364-4 (lisa 25):
• Keskkonnaamet tutvus täiendaval avalikul väljapanekul oleva Paldiski Lõunasadama
akvatooriumi ja sissesõidutee süvendustööde KMH aruandega ning on arvamusel, et
Keskkonnaameti poolt eelnevalt tehtud ettepanekute ja märkustega on arvestatud ning
vajalikud muudatused on aruandesse sisse viidud.
KMH aruande täiendaval avalikustamise ajal oli kirjalikult esitatud ainult Keskkonnaameti
10.03.2014 seisukohaga kiri.
Lühidalt KMH aruande avalikul koosolekul käsitletust:
• Peale Keskkonnaameti KMH aruandele seisukoha tutvustamist K-A. Parksepp selgitas
lühidalt KMH aruande täiendamisel tehtut ja juhtis tähelepanu sellele, et uue
kaadamisala kasutusele võtmisega oleksid paremini arvestatud Natura aladele ka
tulevikus esitatavad nõuded.
• Väiksema mahuliste remontsüvenduste ja kaadamiste seire teostuse vajadust ning
nõudeid. on käsitletud KMH aruande seire ja järelevalve peatükis.
• Koosolekul arutati veel kaadamisala karakteristikat ja remontsüvenduste läbiviimist.
• Peale avalikustamise materjalidega KMH aruande täiendamist tuleb see esitada KMH
järelevalvajale heakskiitmiseks ja keskkonnanõuete määramiseks.

1.3.3 KMH aruande avalikustamisel esitatud ettepanekutega arvestamine
aruandes
KMH aruande avalikul arutelul 10. juulil 2013 otsustati, et KMH protsessi jätkamiseks on
tarvis Keskkonnaameti ja arendaja esindajatel ning ekspertidel kohtuda, et otsustada ja läbi
arutada KMH edasine arendus.
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Keskkonnaameti 10.07.2013 kirjas nr HJR 6-7/13/28364 toodud seisukohad KMH aruandele
on lisas 15.

Keskkonnaameti ja arendaja esindajate ning ekspertide arutelu toimus Keskkonnaametis
(Viljandi mnt 16) 16.07.2013 algusega kell 10:00. Lisas 15 on arutelu protokoll ja osalenute
nimekiri.
Koosolekul arutati Keskkonnaameti 10.07.2013 kirjas toodud seisukohta ning KMH aruande
eelnõus käsitletud linnustiku uuringute esitust ja vajadust aruannet täiendada uute
materjalidega.
Keskkonnaamet leidis, et KMH protsessiga edasi minemiseks on ekspertidel vaja KMH
aruannet täienda.
KMH aruandes peab linnustiku mõjudele ja Natura aladele avalduvate mõjudele hinnangute
andmisel arvestama:
1. LNG raames tehtud A.Tuule 2012-2013 veelinnu-uuringu materjale*.
2. Paldiski LNG terminali teemaplaneeringu KSH aruanne. Töö nr E1177. OÜ EKonsult. Tallinn 2012.
* Veelindude rände- ja talvituskogumid Harjumaal Paldiski linnas Pakri neeme LNG
terminali võimalikul mõjualal ja kontrollaladel ajavahemikul september 2012 – mai 2013.
Aruanne. Linnuekspert OÜ. Koostajad: Aarne Tuule ja Eet Tuule. Tallinn 2013. ja MS Excel
andmetabelid „Pakri veelinnukogumid 2012-2013.xlsx”.
KMH aruande eelnõu täienduste osas toimus Keskkonnaametis 07.11.2013 arutelu. Arutelu
protokoll ja osalenute nimekiri on lisas 19.
Arutelul otsustati, et KMH aruandes tuleb täiendada Pakri piirkonnas LNG raames Tuule
2012-2013 tehtud veelinnu-uuringu materjalide ja. riikliku keskkonnaseire kesktalvise 2012
veelinnuloendus alusel.
Alljärgnevalt on nummerdatult arutelul otsustatu lühidalt ja selle all punktina arvestamine
KMH aruande täiendamisel:
1. Kaitstavad linnuliigid peatükki 5.2.3.2 tuleb tuua Pakri lahe viimaste aastate veelinnuuuringute andmestik ja nende alusel anda hinnanguid.
• Arvestatud: oluliselt on muudetud ja täiendatud peatükke 5.2.3.2 Pakri
poolsaare rannikumere veelinnustik 2012-2013 ja 5.2.3.3 Veelindude ränded
ja talvitumine Pakri lahe suudmes ja Lahepere lahe loodeosas. Peatülis 5.2.3.3
on käsitletud LNG raames Tuule 2013 veelinnu uuringu MS Excel
andmetabelite baasil koostatud tabeleid 5.3 – 5.7. Tabelites esitatut on
analüüsitud ja antud hinnanguid.
2. KMH aruande lisa 18 kaardil on toodud auli paiknevus Pakri lahes. KMH aruandes
tuleb esitada kaardid- skeemid ka teiste veelinnuliikide paiknemise kohta Pakri lahes.
• Arvestatud: lisadesse 20 – 23 on lisatud veelindude paiknemise kaardid.
3. KMH aruandes tuleb käsitleda ka seire nõudeid väiksema mahuliste remontsüvenduste
ja kaadamiste korral.
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•

Arvestatud: peatüki 8.3 Seire ja järelevalve lõpus on eraldi esitatud osa
pealkirjaga Seire nõuded väiksema mahuliste remontsüvenduste ja kaadamiste
korral.
4. KMH protsessis saadetud ettepanekute vastuskirjade koopiad panna lisadesse või kui
on kuidagi teisiti, näiteks suuliselt teemat käsitletud, siis KMH aruandes esitada vastav
märge.
• Arvestatud: lisa 15 on täiendatud 16.07.2013 arutelu protokolli ja osalejate
nimekirjaga. 1.3.3 peatüki algul on selgitatud Keskkonnaameti 10.07.2013
kirja arvestamist. Keskkonnaametis 07.11.2013 toimunud arutelu protokoll ja
osalenute nimekiri on lisas 19.
5. Peale eeltoodud punktide kohast KMH aruande täiendamist enne täiendava avaliku
arutelu korraldamist tuleb KMH aruanne saata Keskkonnaametile üle vaatamiseks.
• Enne KMH aruande täiendavat avalikustamist esitasid (e: postiga 29.01.2014)
eksperdid KMH aruande Keskkonnaametile ülevaatamiseks. Keskkonnaamet
leidis, et täiendatud KMH aruande võib esitada täiendavaks avalikustamiseks.

Arendaja esitas 19.05.2014 nr 18-7/11-280/2223 avalikustamise materjalidega täiendatud
KMH aruande Keskkonnaministeeriumile heakskiitmiseks ja keskkonnanõuete määramiseks.
Keskkonnaministeerium saatis arendajale KMH aruande kohta kirjas 20.06.2014 nr 112/14/1316-5 täiendusettepanekud (lisa 27). Keskkonnaministeeriumi kirjas 20.06.2014 (lisa
27) esitatud ettepanekute kohaselt eksperdid korrigeerisid ja täiendasid KMH aruannet. Lisas
28 on esitatud informatsioon Keskkonnaministeeriumi
20.06.2014 ettepanekutega
arvestamise kohta KMH aruandes. KMH aruandes on täiendusettepanekute alusel täiendatud
osad esitatud punaselt.
Pärast Keskkonnaministeeriumi 20.06.2014 ettepanekutele vastavat aruande täiendamist ja
korrigeerimist ekspertide poolt esitab arendaja täiendatud KMH aruande uuesti
Keskkonnaministeeriumile heakskiitmiseks ja keskkonnanõuete määramiseks.

1.3.4 KMH protsessis ilmnenud raskused ja nende lahendamine
Veealused liivamadalad 1110
KMH programmi avalikul 17.07.2012 arutelul (toodud lisaks 1 oleva KMH programmi lisas
7) tõstatati esile Pakri kaadamisalale ulatuva EL loodusdirektiivi I lisa Mereveega üleujutatud
liivamadalad (veealused liivamadalad) 1110 elupaigatüübi staatus ja sellega seonduv.
Kaadamisala lõunaossa ulatuv veealune liivamadal on tuvastatud esmakordselt “Hinnangud
kaitsekorralduskavade jaoks ESTMAR projekti raames Pakri maastikukaitseala ja hoiuala
mere-elupaigad.” T. Mölleri Pakri hoiuala ja maastikukaitseala mereosa kaitsekorralduskava
2011-2020 (kinnitamata) jaoks tehtud hinnangus.
Keskkonnaministeeriumis toimus 24.09.2012 Pakri kaadamisala ja veealuse liivamadala 1110
küsimuses arutelu. Arutelul osalesid Keskkonnaministeeriumi, Keskkonnaameti ja arendaja
esindajad ning eksperdid.
Arutelul otsustati, et KMH aruandes tuleb esitada võimaliku uue kaadamisala ettepanek ja
käsitleda selle mõjusid Pakri loodus- ja linnualale.
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KMH aruandes on kaadamisala ettepanek saanud väljundi alternatiivina 2 (A2). Natura
hindamises on hinnatud praeguselt Pakri kaadamisalalt ja uuelt kavandatavalt kaadamisalalt
kaadamise mõjusid Pakri loodus- ja linnuala terviklikkuse säilimisele ning kaitseeesmärkidele. Lisas 9 on kaadamisala muutmise ettepaneku joonis.
Probleemi lahendamiseks tellisid eksperdid Veeteede Ametilt kavandatava ja olemasoleva
kaadamisala sügavusmõõdistused. Nende alusel hinnati esiti olemasoleval kaadamisalal
merepõhja reljeefi ja elupaigatüübi esinemise võimalust ning pakuti välja uue kaadamisala
asukoht.
Väljapakutud uus kaadamisala asukoht on kooskõlastatud Veeteede Ametiga (lisa 12).

1.4 Metoodika
Kasutati Eestis üldkasutatavat KMH protsessi, mille sisulised etapid on järgmised:
• algatamine, ülesande püstitamine;
• kavandatud tegevuse eesmärgi ja vajaduse määratlemine;
• alternatiivide ja kriteeriumide määratlemine;
• huvipoolte ja KMH valdkondade määratlemine;
• materjali kogumine;
• fooni kirjeldus;
• eeldatavalt kaasnevate mõjude prognoosimine;
• alternatiivide hindamine;
• mõjude ja leevendusmeetmete analüüs;
• alternatiivide võrdlemine.
Protseduuriliselt järgiti Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses
nõutud etappe: KMH algatamisest teatamine, KMH programmi koostamine ja avalikustamine,
KMH aruande koostamine vastavalt heakskiidetud programmile ning aruande avalikustamine.
KMH protsessis arvestatu:
• KMH kogemused;
• kohtülevaatused;
• välitöödel tehtud fotod;
• kameraalne töö;
• matemaatiline modelleerimine;
• KMH protsessis ja varem tehtud asjakohased uuringud;
• eksperthinnangud;
• KMH protsessi käigus toimunud ja toimuvad ekspertide ühisarutelud;
• avalikustamise käigus laekunud ettepanekud;
• arendaja poolt esitatud projektmaterjalid;
• varemtehtud tööd, publikatsioonid jm.
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KMH protsessis teostatava matemaatilist modelleerimisega (MIKE 21 programmiga) selgitati
süvendamisest ja kaadamisest tuleneva hüdrodünaamiliste protsesside võimalikku kulgu sh
heljumi levikut nii süvenduskohas kui ka kaadamisalal.
Matemaatiline modelleerimine võimaldas prognoosida süvendamise ja kaadamise võimalikke
mõjusid põhjaelustikule, kaladele, mereimetajatele, lindudele, kaitsealadele sh Natura 2000
võrgustiku aladele ja rannaprotsessidele.
KMH protsessi käigus viidi läbi Natura hindamine, mis on esitatud KMH aruandes iseseisva
peatüki 5. Natura hindamine allpeatükkides. Natura hindamise läbiviimisel kasutati
Keskkonnaministeeriumi koduleheküljelt Natura 2000 ala hindamine vastavalt EU
loodusdirektiivi 92/43/EMÜ artikli 6 nõuetele juhendmaterjale arvestades ka teisi
Keskkonnaministeeriumi poolt väljastatud Natura hindamist (Juhised loodusdirektiivi artikli 6
lõigete 3 ja 4 rakendamiseks Eestis. K. Peterson, SEI. Tallinn 2006) käsitlevaid
juhismaterjale.
KMH aruandes käsitleti nii süvendus- kui ka kaadamistööde aegset heljumi levikut,
reostustõrjet, PVT, seiret ja ajalisi piiranguid ning esitatakse vajalikud leevendavad meetmed.
KMH protsessi tulemused on esitatud käesoleva aruandena.
Metoodilise alusena lähtuti Eesti ja rahvusvahelistest vastavatest kehtivatest õigusaktidest
ning teistest adekvaatsetest dokumentidest.
Metoodiline juhendmaterjal:
• Keskkonnamõju hindamine. Juhised menetluse läbiviimiseks tegevusloa tasandil. K.
Peterson – Keskkonnaministeerium. Tallinn, 2007.
• Guidelines For The Assessment of Indirect And Cumulative Impacts And Impact
Interactions. 1999.
Elukeskkonda käsitleti kõige laiemas tähenduses – nii loodus- kui inimtekkelise keskkonnana,
mis hõlmab ka sotsiaal- ja majandussfääri. KMH aruande koostamisel on lähtutud KMH
järelevalvaja poolt heakskiidetud KMH programmist. Mõjude hindamine toimus
konsensuslikul ekspertmeetodil analüüside, järelduste ja arutelude teel.

1.5 Lähtematerjalid
Käesolevas töös on kasutatud järgmisi infoallikaid:
1. Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneering „Asustust ja maakasutust suunavad
keskkonnatingimused“ (kehtestatud 11.02.2003).
2. Paldiski linna üldplaneering 2005.
3. Paldiski linna arengukava aastani 2015.
4. Pakri saarte üldplaneering. Töö nr 1063/08. Kehtestatud Paldiski Linnavolikogu
25.09.2013 otsusega nr 1-3/28
5. KMH järelevalvaja poolt heakskiidetud KMH programm (lisa 1).
6. AS Tallinna Sadam, Sadama eeskiri (kehtib alates 11.03.2013).
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7. Vee erikasutusloa taotlusmaterjalid.
8. Pakri maastikukaitseala ja hoiuala kaitsekorralduskava 2007-2016 (edaspidi KKK
2007-2016). Koostas A. Tõnisson, Tallinn 2006.
9. Pakri hoiuala ja maastikukaitseala mereosa kaitsekorralduskava 2011-2020 (edaspidi
KKK 2011-2020). Kaitsekorralduskava (kinnitamata) on koostatud Norra
finantsmehhanismi ja Eesti Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahastatud projekti
ESTMAR raames. Koostas M. Kuris (MTÜ Balti Keskkonnafoorum).
10. Pakri maastikukaitseala ja hoiuala kalastiku ja ja kalanduse ülevaade (Vetemaa, M.,
TÜ Eesti Mereinstituut 2010).
11. Pakri maastikukaitseala ja hoiuala mere-elupaigad (Mölder, T., TÜ Eesti
Mereinstituut, 2011).
12. Merekaitsealad Läänemere idaosas (2005-2009). Projekt nr: LIFE05NAT/LV/000100.
Balti Keskkonnafoorum –Läti (BEF-Läti) 2009.
13. Harjumaal Pakri poolsaarel Paldiski linnas Jaama tn 6c väikesadama detailplaneeringu
KSH aruanne. Töö nr 1010. Corson OÜ. Tallinn 2011.
14. Paldiski Lõunasadamasse kai 6a rajamise keskkonnamõjude hindamise aruanne. TTÜ
Meresüsteemide Instituut. Tallinn 2011.
15. Paldiski Lõunasadamasse kai 6a rajamise KMH aruanne. Natura mõjude hindamise
aruanne. TTÜ Meresüsteemide Instituut, Liis Sipelgas KMH ekspert ja Laura Raag.
Tallinn 2012
16. Paldiski lõunasadama kai nr 8/9 rajamise ja sellega kaasnevate süvendustööde II Etapi
aruanne –järelseire. TTÜ Meresüsteemide Instituut. Tallinn 2009.
17. Paldiski lõunasadama kai nr 8/9 rajamise ja sellega kaasnevate süvendustööde seire
vahearuanne. TTÜ Meresüsteemide Instituut. Tallinn 2008.
18. Paldiski Lõunasadamasse 8. kai rajamise ja sellega kaasnevate süvendustööde KMH
aruanne. TTÜ Meresüsteemide Instituut. Tallinn 2007.
19. Paldiski Lõunasadama süvendusjärgne ja 6 kai pikenduse merekeskkonna seire 2005 –
2006. TTÜ Meresüsteemide Instituut ja TÜ Eesti Mereinstituut. Tallinn 2006.
20. Paldiski Lõunasadama süvendusjärgne seire 2002/2003. TTÜ Meresüsteemide
Instituut. Tallinn 2003.
21. Paldiski Lõunasadama kinnistute ja lähiümbruse detailplaneeringu KSH aruanne.
Ramboll AS, Tallinn 2008.
22. Paldiski Lõunasadamasse lainemurdja rajamise KMH aruanne. Töö nr E1123. OÜ-EKonsult, Tallinn 2008.
23. Pakri saarte üldplaneeringu protsessi ja planeeringu keskkonnamõju strateegiline
hindamise aruanne. Töö nr 991/07. OÜ Hendrikson & Ko. Tartu 2009.
24. Eesti pinnaveekogude ökoloogiline seisund 2004-2008. Lepingu nr 18-25/521
lõpparuanne, Keskkonnaministeerium, Tallinn 2008.
25. Paldiski LNG terminali teemaplaneeringu KSH aruanne. Töö nr E1177. OÜ EKonsult. Tallinn 2012 (edaspidi töö nr E1177).
KMH
protsessis
sai
töögrupp
asjakohast
teavet
Keskkonnaministeeriumist,
Keskkonnaametist, Keskkonnainspektsioonist, Keskkonnaregistrist, Eesti Veeteede Ametist,
Tallinna Sadam AS-ilt, meediast ja teistelt pädevatelt asutustelt ja spetsialistidelt.

KMH protsessis arvestatud uuringud.
1. Ehitusgeoloogilise uuringu aruanne. Töö nr 398-00. OÜ REI Geotehnika. Tallinn
2000.
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2. Avamere tuuleparkide rajamisega Loode-Eesti rannikumerre kaasnevate KMH
aruanne Linnud ja Käsitiivalised. Eesti Maaülikool Põllumajandus ja
Keskkonnainstituut. Aivar Leito. Tartu 2008 (edaspidi Leito 2008).
3. Matemaatiline modelleerimine. Corson OÜ, Tallinn 2012. Matemaatilise
modelleerimise alusel koostatud joonised on lisas 11.
4. Eesti riikliku keskkonnaseire kesktalvise veelinnuloenduse 2012. a aastaaruanne. Eesti
Ornitoloogiaühing. Tartu 2012.
5. LNG raames tehtud A.Tuule 2012-2013 veelinnu-uuringu* materjale.
* Veelindude rände- ja talvituskogumid Harjumaal Paldiski linnas Pakri neeme LNG
terminali võimalikul mõjualal ja kontrollaladel ajavahemikul september 2012 – mai 2013.
Aruanne. Linnuekspert OÜ. Koostajad: Aarne Tuule ja Eet Tuule. Tallinn 2013. ja MS Excel
andmetabelid „Pakri veelinnukogumid 2012-2013.xlsx”. Eeltoodud veelinnu uuringust
andmete kasutamisel KMH aruandes on viidatud – LNG raames Tuule 2013 veelinnu uuring.

1.6 Õigusaktid
Töös enim kasutatud asjassepuutuvad õigusaktid:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asjaõigusseadus (RT I 1993, 39, 590; RT I 2010, 38, 231; RT I 2010, 22, 108).
Asjaõiguseseaduse rakendamise seadus (RT I 1993, 72/73, 1021; RT I 2010, 72, 543).
Ehitusseadus (RT I 2002, 47, 297; RT I 2010, 31, 158; RT I 2010, 22, 108).
Haldusmenetluse seadus (RT I 2001, 58, 354; RT I 2009, 27, 164).
Jäätmeseadus (RT I 2004, 9, 52; RT I 2010, 31, 158; RT I 2010, 44, 260; RT I,
31.12.2010, 2).
Keskkonnainfo kättesaadavuse ja keskkonnaasjade otsustamises üldsuse osalemise
ning neis asjus kohtu poole pöördumise konventsiooni ratifitseerimise seadus (RT II
2001, 18, 89).
Keskkonnajärelevalve seadus (RT I 2001, 56, 337; RT I 2010, 22, 108).
Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus (RT I 2005, 15, 87;
RT I, 16.11.2010, 1).
Keskkonnaseire seadus (RT I 1999, 10, 154; RT I 2010, 22, 108).
Keskkonnavastutuse seadus1 (RT I 2007, 62, 396; RT I 2010, 22, 108).
Looduskaitseseadus (RT I 2004, 38, 258; RT I 2010, 43, 255).
Maareformi seadus (RT 1991, 34, 426; RT I 2010, 41, 242).
Meresõiduohutuse seadus (RT I 2002, 1, 1; RT I, 22.12.2010, 1).
Planeerimisseadus (RT I 2002, 99, 579; RT I 2010, 29, 151).
Rahvatervise seadus (RT I 1995, 57, 978; RT I 2010, 44, 262).
Sadamaseadus1 (RTI, 30.06.2009, 37, 251; RT I, 22.12.2010, 1).
Säästva arengu seadus (RT I 1995, 31, 384; RT I 2009, 12, 73).
Tuleohutuse seadus (RTI, 31.05.2010, 24, 116; RT I, 30.12.2010, 2).
Veeseadus (RT I 1994, 40, 655; RT I 2010, 43, 254; RT I 2010, 22, 108).
Veeseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus (RTI, 17.02.2010, 8, 37).
Välisõhu kaitse seadus (RT I, 19.05.2004, 43, 298; RT I, 31.12.2010, 3).
Keskkonnaministri 11.08.2010. a määrus nr 38 Ohtlike ainete sisalduse piirväärtused
pinnases (RTI, 18.08.2010, 57, 373 ). 29.09.2010.
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•
•
•
•

Sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 Müra normtasemed elu- ja puhkealal,
elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid (RTL,
14.03.2002, 38, 511 ).
Vabariigi Valitsuse 16.06.2005. a määrus nr 144 Hoiualade kaitse alla võtmine Harju
maakonnas (RT I 2005, 38, 300; RT I 2010, 48, 294).
Vabariigi Valitsuse 31.07.2001 määrus nr. 269 Heitvee veekogusse või pinnasesse
juhtimise kord (RT I 2001, 69, 424; RT I 2010, 13, 70).
Majandus- ja kommunikatsiooni ministri 29.07.2009 nr 78 määrus Laevaheitmete ja
lastijäätmete üleandmise ja vastuvõtmise korralduslikud nõuded ning laevaheitmete ja
lastijäätmete vastuvõtmise, üleandmise, nendest teavitamise ja arvestuse pidamise üle
järelevalve teostamise kord1.
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2. EELDATAVALT MÕJUTATAVA KESKKONNA KIRJELDUS
JA PIIRKONNA KESKKONNASEISUND
2.1 Looduslikud tingimused
2.1.1 Asukoht ja hüdrometeoroloogilised tingimused
Pakri laht on looduslikult sügav, peaaegu jäävaba laht. Idast piirneb laht Pakri poolsaarega.
Poolsaar kujutab endast umbes 12 km pikkust ja keskmiselt 5 km laiust paelava. Paelava
laskub põhjakaartes järsu pankrannana, mida meri kohati murrutab. Poolsaar lõpeb Pakri
neemega, mille tipuks on 25 m kõrgune pank. Läänest piirneb laht Pakri saartega, millest kaks
suuremat on Suur- ja Väike- Pakri.
Oma tekkelt on Pakri laht sügavalt mandrisse lõikunud klindilaht. Mere sügavus ulatub siin
26 meetrini. Lahesuu kitsaim koht (2,6 km) on Väike-Pakri saare ja Pakri poolsaare vahel.
Paldiski Lõunasadama akvatooriumi ja sissesõidutee süvendustööd viiakse läbi Pakri lahes.

Joonis 2.1. Süvendatava ala asukoht ja teostusskeem. Allikas: Maa-ameti X-GIS
Joonisel 2.1 on toodud punase pideva joonega süvendatava ala asukoht, süvendamise
sügavused ja süvendusmaht.
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Pakri lahe hüdrometeoroloogilised tingimused vastavad Eesti põhjaranniku tingimustele.
Pakri lahel ja poolsaarel on aastaringselt valdavad lõuna- ja edelatuuled. Tuulte keskmine
kiirus on 5,5 m/s. Suvel domineerivad läänekaarte (edela-, lääne- ja loodetuul), talvel rohkem
lõunakaarte tuuled (kagu-, lõuna- ja edelatuul), kevadel ja suvel puhub sageli kirdetuul.
Tugevaimad tuuled (15 m/s või rohkem) puhuvad novembrist jaanuarini, enamasti lõunast ja
kagust keskmiselt 36 päeval aastas. Tormituuli kiirusega 18-28 m/s esineb aastas 2,1%
ulatuses, esineb ka üksikuid tormipäevi, mil tuule kiirus on ulatunud kuni 34 m/s
Paldiski Põhjasadam ja Lõunasadam on head sadamakohad navigatsiooni seisukohast.
Mõlemad sadamad on looduslikult hästi kaitstud tuulte ja lainetuse eest. Paldiski Põhjasadam
asub vahetult Paldiski linna keskuse juures, linna loodeosas. Paldiski Lõunasadam jääb
Põhjasadamast lõunapoole.

2.1.2 Geoloogiline ülevaade
Ülevaate koostamisel on kasutatud töö nr GE- 0370 (Reib OÜ, Tallinn 2001) materjale.
Pakri poolsaar on kagusse madalduv lubjakiviplatoo, mis on kaetud õhukese (0-2 m)
pinnakattega. Maapinna kõrgus väheneb 25 m-lt poolsaare tipus 13 m-ni Põllkülas. Poolsaare
keskel ulatub maapinna absoluutkõrgus 31 meetrini. Kolmest küljest on poolsaar piiratud
Põhja-Eesti paekaldaga. Kristalse aluskorra sügavus Pakri poolsaarel on 182-205 m. Seda
katavad Vendi ladestu liivakivid (paksus 35-50 m), Kambriumi ladestu savi (nn. sinisavi
paksus 66-77 m) ja Alam-Ordoviitsiumi liivakivi, savi ja diktüoneemakilt (paksus 20-40 m).
Ordoviitsiumi lubjakivide paksus on 17-30 m.
Pakri lahes on loomulik setete jaotumus, et rannale lähemates, madalamates piirkondades
kuhjuvad jämedateralisemad setted ja akvatooriumi sügavamas osas peeneteralisemad setted
(aleuriit, peliit ,jne). Mereliste setete pealmise dünaamilise kihi, mis on eri sügavustel erineva
koostise ja paksusega, all levib Pakri lahe keskosas jääjärveline viirsavi, millest sügavamale
jääv liustikusetete kompleks on esindatud kohati rohkelt jämepurdmaterjali sisaldava liivsavi
ja saviliivmoreeniga.
Paldiski Lõunasadama akvatooriumil on erineval ajal tehtud süvendustöid. 1963 aasta
mõõdistusandmed näitavad, et kaist nr 2 ida poole jääv akvatoorium oli süvendatud
absoluutkõrguseni -7.0 m ja kai pikendusele jääv ~150 m pikkune ning ~30 m laiune ala
absoluutkõrguseni -12 m. Tõenäoliselt alustati süvendustöödega kohe sõjasadama rajamisel.
Seoses kai nr 1 ehitamisega möödunud sajandi kuuekümnendatel aastatel süvendati kai lähem
ümbrus absoluutkõrguseni -13 m ning kaide vaheline ala ning sissesõidukanal
absoluutkõrguseni -10 m. Üheksakümnendatel aastatel tehti süvendustöid kaide 1 ja 4
vahelisel madalikul.
Kai nr 1 ja kaide nr 1 ja 4 vaheline ala jäävad süvendatavast pöördealast vahetult põhjapoole
(lisa 4 ja lisaks 1 oleva KMH programmi lisa 4).
Paldiski Lõunasadama maa-ala jääb Pakri poolsaare edelaossa, Pakri lahe äärde,
kvaternaarisetete alla maetud klindiastangu kohale. Seetõttu on geoloogiline ehitus keeruline,
pinnasekihid suure kallakusega ning muutliku paksusega. Lisaks jääb uurimispiirkond
tektooniliste rikete tsooni. Vahetult töö nr. GE- 0370 uurimisele allunud akvatooriumi osa
paikneb klindiastangu jalami piirkonnas, kus kvaternaarisetete paksus on suur. Töö nr. GE-
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0370 välitööde käigus selgus, et pinnasekihid on eeldatust tunduvalt suurema edelasuunalise
kallakuga..
Aluspõhjaks on Alamordoviitsiumi Pakerordi ning Alamkambriumi Tiskre kihistu liivakivi,
mis lamavad uuritud ala kirdeosas (enam kui 14 m sügavusel merepinnast ning laevade
pöördeala keskel üle 18 m sügavusel, uuringuala edelaosas eeldatavalt veelgi sügavamal.
Süvendustöödel aluspõhjapinnasteni ei jõuta (töö nr. GE- 0370). Süvendustööde 2002/2003
seire andmed kinnitavad antud hinnanguid.
Pinnakattepinnastest läbiti töö nr GE- 0370 uurimistööde käigus holotseeni setetest muda ja
mereliivad, sügavamal lamavad merelised savipinnased. Töö nr. GE- 0370 uuringuala
kirdeosas esines uurimissügavusel pleistotseeni viimase jäätumise aegne moreen. Pinnakatte
paksus suureneb mere suunas edelasse.
Mere sügavus on kai nr 1 piirkonnas süvendatud alal kuni 13 m ning kaide nr 1 ja 4 vahelisel
alal ja olemasoleva laevade sissesõidukanali piirkonnas kuni 10 m. Töö nr. GE- 0370 laevade
pöördeala süvendamata lääneosas oli mere väikseim sügavus 6.9 m ning kaguosas
puurimisandmeil 5.3 m. Projekteeritava sissesõidukanali piirkonnas toimus mere suunas
suhteliselt ühtlane sügavuse suurenemine 7.5 meetrist 12.5 meetrini.
Pakri poolsaare randa võib käsitleda õgveneva klindilahtedega rannikutüübina ("Eesti šelfi
geoloogia", Tallinn 1993). Pakri neemel esineb aktiivne pank, mille murrutusjärsaku (ranna)
alumise osa moodustavad murrutusele vähe vastupidavad Alamordoviitsiumi Pakerordi
lademe liivakivid. Kuna tugevate tuulte roosi järgi valitsevad loode- ja läänetuuled, siis
peenestatud kulutusmaterjal kantakse hoovustega piki Pakri poolsaare rannajoont kagu suunas
kuni soodsates tingimustes toimub setete kuhjumine (töö nr. GE- 0370).
Joonise 2.1 teostusskeemil on sügavused pöördealal valdavalt 13,7-14,4 m vahemikus
(kavandatakse süvendada 16 meetrini) ja sissesõidukanalis 14,0-14,4 m (kavandatakse
süvendada 17 meetrini). Teostusskeemi järgi on suurem süvendamisvajadus pöördealast
vahetult idapoole ja lõunapoole ning sissesõidukanalist lõunapoole jääval süvendataval alal,
mille praegused sügavused jäävad 5-10 m vahemikku.
Alljärgnevalt töö nr. GE- 0370 pinnase kihtide iseloomustus ülalt alla:
Muda kiht levib enamasti õhukese 0.10…0.80 m paksuse kihina süvendatud akvatooriumi
piirkonnas, kus hoovuste kulutav mõju on väiksem. Olemasoleva laevade sissesõidutee keskel
muda kohati puudus, mis on tingitud laevavintidest põhjustatud veevoolu kulutusest.
Hoovuste ja laevade põhjustatud veevooluga on muda kandunud ka projekteeritava pöördeala
süvendamata kaguossa. Muda on kõige noorem holotseeni sete. Ta on musta värvusega,
kohev ja voolava konsistentsiga, liivane või liivsavisegune.
Projekteeritava laevade pöördeala kirdeosas jääb süvendussügavusele saviliivmoreen.
Plastse saviliivmoreeni kihti pealispind jääb pöördeala keskel absoluutkõrgusele -17.70 m.
Kihi pealispind on järsu langusega edelasse.. Moreen on halli värvusega, jämepurrusisaldus
(kruus, veerised ja lahmakad) jääb vahemikku 20…40 %. Peenpurru lõimises on
liivafraktsiooni 65.7 %, tolmufraktsiooni 25.6 % ja saue 8.7 %.
Tingimused süvendustöödeks on suhteliselt soodsad. Aluspõhjalisi kaljupinnaseid
projekteeritavale sügavusele ei jää. Ka jääb jämepurdu 20…50 % sisaldav saviliivmoreen
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süvendustööde sügavusele ainult laevade pöördeala kirdeservas. Võimalik on moreenis
üksikute rahnude esinemine, mis võib tingida lõhketööde vajaduse (töö nr. GE- 0370).
Perspektiivis tuleb arvestada settematerjali liikumisega loodest kagusse.
Töö nr. GE- 0370 hõlmab projekteeritavat laevade pöördeala ja uut sissesõidukanalit, ei
käsitle aga kaide nr 1 ja 4 vahelist akvatooriumi ala.

2.1.3 Pakri lahe hoovused, looduslik heljum ja ökoloogiline seisund
2.1.3.1 Hoovused ja heljum
Hoovused
Pakri lahe hoovuste skeemi mõjutavad tugevalt tuuled. Lahte pääsevad vabalt lääne- ja
loodesuunalised tuuled. Piki Soome lahe telge puhuv tuul tekitab Eesti põhjarannikul
veemasside tõusu (upwelling) ja langust (downwelling), mille tulemusena toimub intensiivne
veevahetus ka Pakri lahes. Soome lahe lõunaranniku lähedane tsirkulatsioon mõjutab Pakri
lahe hoovusi just loodest lahe keskosani ulatuvas sügavaveelises alas (sügavus suurem kui 20
m). 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 (töö nr 1123).
Paldiski Lõunasadama piirkonnas tekivad üldiselt tugevamad piki rannikut lõunasse suunatud
hoovused põhja- ja kirdetuulega ning tugevad loodesuunalised hoovused lääne-, edela- ja
lõunatuule korral. Loode-, ida- ja kagutuule korral formeerub siin suletud tsirkulatsiooni pesa,
ning hoovuse kiirused on üldiselt väiksemad, kui piki rannikut toimuva avatud voolamise
korral.
Läänepoolne ühendus Soome lahega on läbi madala Kurkse väina (sügavus 1-2 m). Nii
numbrilise mudeli kui reaalse mõõtmise tulemuste põhjal on Pakri lahe kõige tugevamad
hoovused just seal. Loode-, lääne-, edela- ja lõunatuulega on hoovus suunatud Kurkse väinast
Pakri lahte, kusjuures kõige tugevamad hoovused tekivad läänetuulega. Kagu-ida-, kirde- ja
põhjatuule poolt tekitatud hoovused on Kurkse väinas läänesuunalised. Loode-, lääne-, edelaja lõunatuulega formeerub lahe lõunaosas kellaosuti liikumise suunale vastupidine osaliselt
suletud hoovus. Kagu-, ida-, kirde- ja põhjatuule poolt tekitatud hoovus on vastupidise
pöörlemisega (töö nr 1123)..
Heljum
Looduslik heljum vee pinnakihis on üks esmaseid vee kvaliteedi näitajaid. Heljumi sisalduse
suurenemisel väheneb vee läbipaistvus, mis tähendab, et ka veealune valgus-režiim on
muutunud ning läbi selle on mõjutatud kogu vee elukeskkond. Vee pinnakihis olev heljum
võib koosneda küllalt erinevatest komponentidest, mida võib jaotada üldiselt orgaaniliseks ja
anorgaaniliseks osaks. Orgaanilise heljumi moodustab põhiliselt looduslik fütoplankton, mis
on bioproduktsiooni tulemus ja anorgaaniline heljum osa põhiosas meresetted, mis on
paisatud veesambasse hõljuvasse olekusse seoses vee liikumisega.
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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.
2.1.3.2 Pakri lahe ökoloogiline seisund
Keskkonnaministeeriumi tellimusel ja osavõtul valminud uuringu „Eesti pinnaveekogude
ökoloogiline
seisund
2004-2008”,
lepingu
nr
18-25/521
lõpparuanne,
Keskkonnaministeerium, Tallinn 2008. a materjale on kasutatud peatüki koostamisel.
Iga pinnaveekogumi ökoloogilist seisundit hinnati uuringus viieastmelise klassifikatsiooni
alusel:
1) väga hea – inimmõju PVK seisundile puudub või on minimaalne, tüübiomaste bioloogiliste
kvaliteedinäitajate väärtused vastavad võrdlustingimustele ning ei ilmuta mingeid või
ilmutavad üksnes minimaalseid kõrvalekaldeid;
2) hea – inimmõju PVK seisundile on väike, tüübiomaste bioloogiliste kvaliteedinäitajate
väärtused osutavad väikesele inimtekkelisele kõrvalekaldele võrdlustingimustest.
Vooluveekogu ei ole tõkestatud ja teisi hüdromorfoloogilisi tingimusi ei ole muudetud viisil,
mis märgatavalt mõjutaks bioloogilisi kvaliteedinäitajaid;
3) kesine – inimmõju PVKle on mõõdukas, tüübiomaste bioloogiliste kvaliteedinäitajate
väärtused erinevad mõõdukalt võrdlustingimustest ning osutavad suuremale häiritusele kui
hea seisundi korral. Maaparandus võib olla mõõdukalt mõjutanud pinnaveekogu seisundit või
veekogul võib esineda tõkestusrajatisi;
4) halb – inimmõju PVKle on tugev, bioloogiliste kvaliteedinäitajate väärtused kalduvad
tugevasti kõrvale võrdlustingimustest või suur osa bioloogilistest tavakooslustest puudub.
PVK võib olla reostunud;
5) väga halb – – inimmõju PVKle on väga tugev, bioloogiliste kvaliteedinäitajate väärtused
kalduvad väga tugevasti kõrvale võrdlustingimustest või elustik puudub, PVK võib olla
tugevasti reostunud.
Igale seisundiklassi hinnangule anti ka usaldusväärsuse hinnang kolmeastmelises skaalas:
1) tase 1 ( kõrge usaldusväärsus ) -kõigi kvaliteedielementide kohta on viimase kuue aasta
jooksul esinduslikud seireandmed ja puuduvad vasturääkivused kvaliteedielementide
klassimäärangute vahel;
2) tase 2 ( keskmine usaldusväärsus ) - kõigi kvaliteedielementide kohta ei ole seireandmeid,
seireandmetes esinevad vasturääkivused või määrangud on klassipiirile väga lähedal.
Usaldusväärsus võidi hinnata keskmiseks ka seireandmete puudumisel, kui olulised
survetegurid puudusid;
3) tase 3 (madal usaldusväärsus) - seireandmed viimase 6 aasta kohta puuduvad,
seisundiklassi määrang on antud survetegurite ja eksperdiavamuse põhjal.
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Rannikuveekogumite ökoloogilise seisundi hindamisel lähtuti veekogumi tüübist. Eesti
rannikuvee tüübid on järgmised:
1) tüüp I – oligohaliinne, avatud rannikuvesi (Soome lahe kaguosa);
2) tüüp II – oligohaliinne, poolsuletud rannikuvesi (Pärnu laht);
3)tüüp III – mesohaliinne, sügav rannikuvesi (Soome lahe lääneosa);
4)tüüp IV – mesohaliinne, madal, lainetuselavatud rannikuvesi (Läänesaarte avamere
rannikuvesi);
5)tüüp V - mesohaliinne, madal, varjatud, segunenud rannikuvesi (Väinameri);
6)tüüp VI - mesohaliinne, madal, varjatud, sesoonselt kihistunud rannikuvesi (Liivi laht).
Rannikuveekogumi
ökoloogilise
seisundi
hindamisel
kasutati
bioloogilisi
kvaliteedielementidena: fütoplankton, veetaimestik (makrofüüdid ja fütobentos), ning
suurselgrootud. Füüsikalis-keemilised üldtingimused olid läbipaistvus, lämmastikusisaldus
ja fosforisisaldus.
Põhjataimestiku ja põhjaloomastiku seire puhul kasutati 2007-2008 aastatel kogutud
materjali.
Soome lahe lääneosa veekogumisse kuuluvad Nõva, Keibu ning Lohusalu laht jäävad
intensiivse lainetuse ja hoovuste mõju alla. Selles piirkonnas on valdavateks settetüüpideks
erinevad liivafraktsioonid peenliivast jämeliivani, mudane liiv või kivine aluspõhi kaetud
klibu või liivaga. Keskkonna seisundit seiratakse viimase kahe aasta jooksul. Varasemast
perioodist olemas andmed mis on kogutud Paldiski sadamate süvendus ja
rekonstrueerimistööde seire käigus.

Joonis 2.2. Eesti rannikuveekogumid ökoloogilise seisundi hindamisel (Allikas: Eesti
pinnaveekogude ökoloogiline seisund 2004-2008, lepingu nr 18-25/521 lõpparuanne,
Keskkonnaministeerium, Tallinn 2008).
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Pakri lahe rannikuvesi
Tegemist on loodusliku veekoguga mis kuulub tüüpi III. Kvaliteedielementide hindamisel
andsid kvaliteedielemendid Füüsikalis-keemilised üldtingimused ja Fütoplanktoni kvaliteedi
klassiks “kesine”. Kuigi Veetaimestik ja Suurselgrootud andsid kõrgema kvaliteediklassi
hinnati seisund klassi “kesine”. Tegemist on keskmise usaldusväärsusega hinnanguga kuna
kaks kvaliteedielementi andsid sama tulemuse, samas hinnangu aluseks olnud andmerida
pärineb enamasti vaid ühest aastast (puudub võimalus hinnata aastatevahelist varieerivust).
Tabel 2.1. Väljavõte rannikumere kogumite koondhinnangu tabelist (Allikas: sama joonise
2.2 allikaga)
NR

Kogumi
kood

6 EE_6

Kogumi nimi

pindala

AlamUsaldusTüüp Seisund
kategooria
väärsus

km2
637,97 looduslik

Pakri lahe rannikuvesi

III

kesine

keskmine

2.1.3.3 Pakri lahes toimunud reostused
Corson OÜ küsis 24.07.2012 Keskkonnainspektsioonist informatsiooni Pakri lahe
merereostuste kohta.
Järgnevalt Keskkonnainspektsiooni 09.08.2012 nr J-6-7/733-2 vastus päringule
•
•

•
•
•
•

Pakri lahes on ajavahemikul alates 2002.a kuni tänaseni registreeritud 18
naftaproduktidega toimunud reostusjuhtumit (2002 – 1; 2004 – 1; 2006 – 5; 2007 – 3;
2008 – 4; 2009 – 2; 2010 – 1; 2012 – 1).
Reostuse ulatust ja kogust on keeruline hinnata, sest tihtipeale oli tegu nn kütuse kerge
fraktsiooniga nagu diiselküte, mis moodustas väga õhukese kile veepinnale, mida
koristada ei saa või hajus tuulte mõjul või piserdati sellele koristamise asemel
dispergenti. Visuaalne reostuskoguse hindamine ei pruugi olla väga täpne.
Lõunasadama akvatooriumi ja laevatee süvendamistööde käigus on registreeritud
merekeskkonna reostust 2008.a.
Seoses Paldiski sadamates toimunud süvendusmaterjalide veoga kaadamisalale
Keskkonnainspektsiooni poolt rikkumisi pole tuvastatud.
Keskkonnainspektsiooni ei ole laekunud kaebusi seoses kaadamistega ja heljumi
seirega.
2006. a Loode-Eesti rannikumere naftaproduktidega toimunud reostus jõudis ka
Paldiski lahte - samal päeval kui fikseeriti reostuse jõudmine randa, registreeriti.

AS Tallinna Sadam andmetel on kõik reostusjuhtumid koheselt likvideeritud ja ei ole
tekitatud olulist ohtu Pakri lahele.
Läänemere naftareostuste kohta on informatsiooni:
http://www.elfond.ee/et/teemad/meri/laeaenemere-kaitse/naftareostus
http://www.elfond.ee/et/teemad/meri/laeaenemere-kaitse/naftareostus/loode-eestiqnaftakriisistq
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2.1.4 Pakri lahe põhjaelustik
2.1.4.1 Pakri lahe põhjataimestik
Põhjataimestiku Pakri lahes on käsitletud toetudes 2001-2006 aastate seireandmetele ja töös
nr E1123 kokkuvõtvalt esitatud materjalidele. Merepõhja taimestiku seisund Pakri lahes
tervikuna on normaalne ning küllalt sarnane sellele, mis see oli enne suuremate süvendustega
alustamist 2002. a. Mitmed seire käigus leitud muutused on ilmselt seotud looduslike olude
muutlikkusega. Samas on süvenduste tagajärjel põhjataimestik selgelt mõjustatud lokaalselt
Pakri lahe idarannikul just Paldiski Lõunasadama vahetus läheduses ja eriti kahe sadama
vahelises rannikumeres. 2005. a seire käigus leiti et põhjataimestik ilmutab mõjust taastumise
tendentsi, seega ei ole Paldiski Lõunasadama süvendusega põhjataimestikule avaldatud mõju
pöördumatu.
Kokku registreeriti Pakri lahes 28 liiki põhjataimestikku. 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 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.
2.1.4.2 Pakri lahe põhjaloomastik
Pakri lahe põhjaloomastiku liigiline koosseis ei ole eriti liigirikas ja on sarnane teiste
põhjaranniku lahtedega. Üksikute liikide esinemise ja leviku määravad suuresti ära üldised
olud – peamiselt toidubaas, põhjasubstraat ja veekvaliteet.
Peamiste liikide hulka, mis valdavad enamustes Pakri lahe piirkondades, kuuluvad limused
balti lamekarp Macoma balthica, söödav südakarp Cerastoderma glaucum, liiva-uurikkarp
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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 ja sadamate lähedasel alal, kus esimesel puhul on substraadiks liiv ja
teisel puhul valdavalt mudased põhjad, on ülekaalus liigid, kes 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 siin registreeritud Gammarus sp. ja
merikilk Saduria entomon (töö nr E1123).
Pakri lahe idarannikul Põhjasadamast põhjas ja ka Väike-Pakri saare rannaaladel on põhiliselt
kõvad paepõhjad, suured kivid ja rahnud. Sellistel põhjadel on valdavaks otse aluspõhjale
kinnitunud bentilised liigid nagu söödav rannakarp Mytilus trossulus (edulis), tõruvähk
Balanus improvisus, samuti sammalloomad Electra crustulenta. Merepõhjale kinnitunud
vetikates varjuvad nektobentilised liigid, näiteks kirpvähid (Gammarus) ja lehtsarved
(Idothea). Mytilus trossulus isendite arv ja biomassi väärtused ühes ruutmeetris ulatuvad
vastavalt kohati kuni 4000 is/m2 ja 500 g/m2. Teised liigid eksisteerivad siin vähemal hulgal
ja nende arvukuse ja biomassi väärtused ei ületa vastavalt 750 is/m2 ja 500 g/m2 (töö nr
E1123).
Suuremates sügavustes (üle 10 meetri), kus põhjataimestik on hõre või puudub sootuks,
ulatub söödava rannakarbi Mytilus trossulus (edulis) katvus paljal pael või rahnudel kohati
100%, eriti viimaste vertikaalsetel külgedel. Madalamal sügavustel, kus esineb arvukamalt ka
põhjataimestikku ja vetikaid, on kinnitunud isendite arv pinnaühikul ja vastavalt ka liigi
biomass väiksem. Vetikatesse kinnitunud põhjaloomastiku noorjärkude arvukus võib olla
kohati väga kõrge, üle 10000 isendi /m2 (töö nr E1123).

2.1.5 Piirkonna kalastik ja kalamajandus
Peatüki koostamisel on kasutatud Hinnangud kaitsekorralduskavade jaoks ESTMAR projekti
raames tehtud „Pakri maastikukaitseala ja hoiuala kalastiku ja kalanduse ülevaade“
(Koostaja: Markus Vetemaa, TÜ Eesti Mereinstituut. 2010) materjale.
2.1.5.1 Ülevaade
Pakri hoiualale jäävad väga erinevad rannamere osad, mis teevad piirkonna küllaltki
omapäraseks. Alale jäävad nii madalad lahed (Lahepera laht, Pakri laht, Pakri lõugas) ja
madal Kurkse väin, kui ka suuremad sügavused Pakri saartest ja poolsaarest põhjapool, kus
kuni 20 meetri sügavused alad on väga lähedal kaldale. Lahed on suhteliselt hästi varjatud
enamike tuulte eest, kuid põhjatuuled suudavad Pakri saarte ja poolsaare põhjakaldal tekitada
märkimisväärset lainetust. Selline kombinatsioon suurtest sügavustest ja tuultest segatud
külmast mereveest, muudab Pakri hoiuala sobivaks elupaigaks külmaveelistele
kalakooslustele.
Pakri hoiualal on kalafauna avamerelise iseloomuga: arvukamateks liikideks on lest, räim ja
merisiig. Arvukad on ka ahven, hõbekoger ja mudilad, viimaseid jääb nakkevõrkudesse oma
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väikeste mõõtmete tõttu siiski küllalt vähe, ning meripuugilised (nolgus, merihärg,
meripühvel).
Tänu suhteliselt avamerelisele iseloomule on Pakri hoiuala piirkonna aastaringne
temperatuurirežiim üsnagi stabiilne. Jääkate moodustub harva ja enamasti vaid madalale
mandripoolsele rannikule. Samas on ka suvel vesi suhteliselt jahe. Küllalt suurt mõju avaldab
piirkonna veetemperatuurile tuule suund. Tugevad lõunatuuled puhuvad ära soojema pinnavee
ja süvaveekerke tõttu võib vesi ka suvel olla jäiselt külm. Paljude kalaliikide ruumiline
paiknemine on sesoonne, erinedes külmaveelisel perioodil märgatavalt soojaveelisest.
Senised uuringud näitavad, kalade arvukus (sealhulgas dominantliikide arvukus) ja liigiline
mitmekesisus Pakri hoiualal ei erine oluliselt teistest Soome lahte jäänud juba läbi uuritud
piirkondadest. Kas otseselt võrgu- ja noodapüükidega või siis kalatoiduliste liikide
seedetraktist tabati Pakri saarte vahelisest lõukast kokku 18 liiki ja Pakrineemelt 21 liiki.
Võrdlusena võib esile tuua, et Krassgrundilt saadi 20 liiki, Neugrundi madalikult 19 liiki ning
Osmussaare ümbruse vetest 25 liiki. Liikide arv on Pakri hoiualale jäävates vetes suurem, kui
väga avamerelistel Hiiumaast põhja jäävatel madalikel (näiteks Glotovi ja Apollo madalik),
kust kokku tabati vaid 13 liiki.
2.1.5.2 Pakri hoiualal EL loodusdirektiivi lisadesse kantud kalaliigid
EL loodusdirektiivi lisadesse kantud kalaliike on Pakri hoiualal ja maastikukaitsealal
registreeritud 9. Liikide loetelu ja suhteline esinemissagedus 4-pallilise skaala alusel on
toodud tabelis 2.2.
Tabel 2.2. Pakri hoiualal/maastikukaitsealal registreeritud Loodusdirektiivi lisadesse kantud
kalaliigid (Vetemaa 2010).
Liik
Ladinakeelne nimi
Kantud lisadesse
Arvukus
Tuur (Atlandi tuur)
II, IV
1
Acipenser sturio
Vinträim
II, V
1
Alosa fallax
Merisutt
1
Petromyzon marinus II
Hink
II
2
Cobitis taenia
Lõhi
II, V
2
Salmo salar
Merisiig
3
Coregonus lavaretus V
Võldas
II
4
Cottus gobio
Jõesilm
II, V
3
Lampetra fluviatilis
Vingerjas
Peamiselt jõgedes
Misgurnus fossilis
Arvukus vastavalt järgmisele skaalale: 1 – väga haruldane; 2 – haruldane; 3 – tavaline; 4 –
arvukas.

Atlandi tuur Acipenser sturio
Atlandi tuur on Eesti kõige ohustatum ja haruldasem kalaliik. Samas on liik mõnede autorite
arvates sisuliselt hävinud kogu oma ajaloolisel levialal. Ka optimistlikud hinnangud arvavad,
et Läänemeres on kindlasti alla tuhande tuura. Kõige lähem piirkond kõnealusele hoiualale,
kust viimati tuur püüti, oli aastal 1931 Soome lahest Kakumäelt. Liigi praegune esinemine on
teadmata. Eestis kuulub tuur III kaitsekategooriasse.
Ajalooliselt on atlandi tuur olnud suuremas osas oma levilas väärtuslik püügikala. Eriti
hinnatud on olnud tuura mari. Tänapäeval kasutatakse kalakasvatuses lähedasi liike, näiteks
siberi tuura. Harulduse tõttu atlandi tuur tänapäeval mingit kalanduslikku tähtsust ei oma.

Corson OÜ. Töö nr 1204

28

Paldiski Lõunasadama akvatooriumi ja sissesõidutee süvendustööde KMH aruanne

Atlandi tuur on siirdekala. Meie vetes esinenud tuura peamised koelmud asusid arvatavasti
Lääne-Euroopa Läänemere ja Põhjamere suuremates jõgedes (näiteks Saksamaal). Arvukuse
languse peamiseks põhjuseks on liigi ajalooliste koelmualade kvaliteedi katastroofiline
langus, mistõttu sigimine pole valdavalt enam võimalik.
Atlandi tuura Pakri hoiualal/maastikukaitsealal otseselt kaitsta ei ole võimalik, mistõttu
mingeid kaitsemeetmeid ei ole vaja rakendada. Siiski on oluline tagada kalurite teadlikkus, et
väga vähetõenäolise kuid siiski võimaliku kalapüünistesse sattumise korral isend vabastataks.
Vinträim Alosa fallax
Vinträim on Eestis tänapäeval haruldane siirdekala, kelle arvukus minevikus on olnud
suurem. Pakri hoiualal/maastikukaitsealal juhuslikult esinevad vinträimed pärinevad ilmselt
lõuna poolt, sest näiteks Neemeni jões Leedus on siiani säilinud kudev populatsioon.
Tänapäeval Eestis mingit kalanduslikku tähtsust ei oma
Peamiseks ohuteguriks on keskkonna saastus, eeskätt just kudejõgedes.
Pakri hoiualal/maastikukaitsealal ei ole võimalik ega vajalik võtta kasutusele vinträime kaitse
meetmeid.
Merisutt Petromyzon marinus
Arvukuse ja seisundi hinnang
Merisuti peamine levila asetseb Atlandi ookeani põhjapoolses osas. Läänemeres on see
sõõrsuu liik väikesearvuline ja Eestisse satub vaid eksikülalisena.
Kalamajanduslik väärtus puudub
Peamiseks ohuteguriks on keskkonna saastus, eeskätt just kudejõgedes.
Pakri hoiualal/maastikukaitsealal ei ole võimalik ega vajalik võtta kasutusele merisuti kaitse
meetmeid.
Hink Cobitis taenia
Hink kuulub nende loomaliikide hulka, kelle seisund Eestis on märgatavalt parem kui kogu
Euroopas tervikuna. Samas on hink Eesti riimveelises rannameres tüüpiline liik, olles kohati
väga arvukas. Pakri hoiualal/maastikukaitsealal teostatud noodapüükide käigus hinku ei
tabatud (lisa 1 ja 2). Kuna aga hoiualal/maastikukaitsealal on liigile sobivat biotoopi – liivast
ja mudast merepõhja, siis suure tõenäosusega hink antud alal siiski esineb.
Kalamajanduslik väärtus puudub.
Peamiseks ohuteguriks on keskkonna saastus ning ökosüsteemi suured muutused. Hingule
sobivad mageveed ning riimveelised merelahed, seega on mõjutajaks eelkõige lokaalreostus.
Samas talub hink hästi mõõduka eutrofeerumisega kaasnevat veetaimestiku vohamist, sest
liigi elupaigaks ongi eelkõige taimestikurohked madalad kaldaalad. Hink ei ole häirimise
suhtes tundlik. Väikeste mõõtmete tõttu kalurite püünistesse praktiliselt ei satu.
Pakri hoiualal/maastikukaitsealal on hingu jaoks ilmselt kõige olulisemateks piirkondadeks
Pakri lõugas ja lahesopid, millesse suubuvad magedaveelised jõed. Samas tuleks muidugi
tagada jõega lahte kanduva vee hea kvaliteet.
Lõhi Salmo salar
Arvukuse ja seisundi hinnang
Lõhi on tänapäeval kõigis Läänemerega piirnevates riikides erilise tähelepanu all ning tema
arvukuse taastamiseks tehakse märkimisväärseid rahalisi kulutusi. Sellel on olnud ka
tulemusi, sest paljude jõgede asurkondade seisund on hea. Tänu sellele on Läänemeres
võimalik läbi viia ka küllalt suuremastaabilist lõhepüüki. Pakri hoiualal/maastikukaitsealal on
lõhe täiskasvanud (s.t. mere-eluviisile üle läinud) isenditele tüüpiline elupaik ning
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populatsiooni seisund on kasvav. Lõhele sobivatest kudejõgedest suubub Pakri
hoiualale/maastikukaitsealale Vasalemma jõgi ja vahetult hoiualale Keila ja Vääna jõgi.
Lõhi on Eestis oluline saakobjekt nii kutselistele kui harrastuslikele kaluritele. Pakri hoiualal
on kalapüük suhteliselt intensiivne. Aastal 2007 püüti väikeruutudes 148, 152, 156 (joonis 2)
600 kg lõhi; aasta hiljem olid registreeritud saagid mõnevõrra suuremad – 645 kg ning aastal
2009 jäid saagid 445 kg juurde.
Lõhe peamiseks ohuteguriks on kudemistingimuste halvenemine jõgedes. Eeskätt on
negatiivne vee kvaliteedi langus, ent tõsist rolli mängib ka jõgede tammistamine. Pakri
hoiualale/maastikukaitsealale jäävatest jõgedest on halvimas seisus Vasalemma jõgi, kuna
Vanaveski pais takistab lõhede pääsu peamistele ajaloolistele kudealadele. Keila jõe
hüdroloogiline režiim on häiritud hüdroelektrijaama töö tagajärjel. Vääna jões on suurimaks
probleemiks vee kvaliteet. Nii harrastuspüük kui ka kutseline kalandus avaldavad lõhi
arvukusele märkimisväärset mõju.
Pakri hoiualal/maastikukaitsealal on võimalik parandada lõhede olukorda paisude
eemaldamisega kudejõgedelt.
Merisiig Coregonus lavaretus
Eesti rannameres elaval siial on kaks vormi: mereskudev ja jõeskudev. Jõeskudev siig on
Eestis tänapäeval suhteliselt arvukas, ent tema arvukus baseerub olulisel määral kunstlikul
taastootmisel ning peamine osa selle vormi looduslikult sigivatest isenditest koeb Soome
jõgedes. Merekudev siig on haruldasem ja ohustatud – Eesti rannavetesse on jäänud vaid
üksikud koelmud. Pakri hoiualal/maastikukaitsealal on tänapäeval olemas mõlemad
siiavormid; jõeskudev siig on aga märksa arvukam. Mõned isendid koevad tõenäoliselt senini
Paldiski lahes. Kunagi vaid puhta liiva ja kruusaga kaetud merepõhi on tänaseks hakanud
Läänemere üldise eutrofeerumise tõttu taimi täis kasvama ja mudastuma, seega on koelmu
kvaliteet omaaegsega võrreldes madal. Lähim senini elujõuline mereskudeva siia koelmu asub
Hiiumaast kagusse jäävate laidude piirkonnas Väinameres.
Ajalooliselt on merisiig Eestis olnud väga hinnatud ja oluline püügikala. See kehtib ka Pakri
hoiualal/maastikukaitsealal piirkonna kohta. Samas, kui varem domineeris püükides
mereskudev siig, siis tänaseks on see Pakri vetes asendunud jõeskudeva vormiga.
Merisiig on Pakri hoiualal/maastikukaitsealal elavatest looduskaitseliselt olulistest kaladest
ainus, kelle seisundit mõjutab märgatavalt ka kalapüük. Eriti ohtlik on püük kudealadel.
Samas on Pakri saarte lähedal olevate koelmute osatähtsus tänaseks arvatavasti juba nii madal
(TÜ EMI intensiivsete katsepüükidega mitmel järjestikusel aastal on õnnestunud tabada vaid
mõned üksikud isendid), et Pakri hoiualale/maastikukaitsealale pole siia koelmute kaitseks
vaja luua kaitserežiimi. Selle põhjuseks on asjaolu, et püügi väga madala tulususe tõttu ei ole
kalapüügikoormus nimetamisväärne. Laiemas kontekstis tuleb kindlasti tõdeda, et merisiia
arvukuse langus viimase paarikümne aasta jooksul on tingitud eeskätt ikkagi meres
toimuvatest muutustest, millest peamine on kudealade kinnikasvamine.
Niisiis on peamine oht merisiiale Läänemere üldine veekvaliteedi langus, mille vastu ei ole
võimalik lokaalselt võidelda.
Kõige olulisema ohuteguri (kudealade kinnikasvamine) vastu ei ole võimalik ühes piirkonnas
eraldi võetuna midagi ette võtta. Ainukeseks mõjusaks kaitseks on riikidevahelised
kokkulepped tagamaks Läänemere keskkonna seisundi halvenemise peatamine ja loodetavasti
ka selle seisundi paranemine tulevikus, mis toimuvad peamiselt HELCOM’i raames.
Võldas Cottus gobio
Võldast on klassikaliselt peetud mageveekalaks, kes elutseb eeskätt puhtaveelistes
kiirevoolulistes jõgedes. Viimastel aastakümnetel on aga selgunud, et liik on küllaltki arvukas
ka Eesti riimveelises rannameres. Tänapäevase arusaama järgi on valitsev seisukoht, et Eesti
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magevetes ja meres elavad võldased kuuluvad kahte erinevasse liigisisesesse rühmitusse ning
on siia saabunud eri ajal ja erinevaid rändeteid pidi. Pakri hoiuala ja maastikukaitseala
madalas rannavees on võldas arvukas ning seda piirkonda võib pidada tema tüüpiliseks
elupaigaks Eesti rannameres.
Kalamajanduslik väärtus puudub.
Peamiseks ohuteguriks on keskkonna saastus ning ökosüsteemi suured muutused. Võldas
eelistab puhtaveelisi veekogusid, mistõttu rannamere eutrofeerumine on liigile kindlasti
kahjulik. Väikeste mõõtmete tõttu kalurite püünistesse praktiliselt ei satu, mistõttu kalandus ei
ole ohutegur.
Võldase kaitse Eestis tuleb tagada eeskätt tema põhilistel elualadel magevetes. Samas on selle
liigi kaitse meres tänaseks tõenäoliselt tagatud juba olemasolevate kaitsealadega (näiteks
Vilsandi rahvuspark). Konkreetsed kaitsemeetmed (näiteks mingid piirangud kalandusele jne)
ei ole võimalikud, sest Läänemeres on ainukeseks arvestatavaks ohuteguriks keskkonna
saastumine ning eutrofeerumine, mille vastu lokaalselt võidelda ei ole võimalik.
Jõesilm Lampetra fluviatilis
Jõesilm kuulub nende loomaliikide hulka, kelle seisund Eestis on märgatavalt parem kui kogu
Euroopas tervikuna. Mõnel pool Euroopas on jõesilm jäänud nii väikesearvuliseks, et tema
kaitseks on vajalik moodustada hoiualasid, mistõttu liik on kantud Loodusdirektiivi II lisasse.
Eestis on aga jõesilm kohati nii arvukas (näiteks Narva jõe piirkonnas), et tema tööndusliku
püügi lubamine on igati põhjendatud. Pakri hoiualal/maastikukaitsealal on jõesilm arvatavasti
üsna arvukas. Kirjanduse andmetel (Saat, Tambets & Kangur 2003: Fishes of Estonia) on
Pakri hoiualal/maastikukaitsealal jõesilmu poolt sigimiseks kasutatavad jõed Vihterpalu,
Kloostri ja Vasalemma, ja ning ojadest Treppoja ning vahetult Pakri hoiuala piirile jääv
Vääna jõgi. TÜ Eesti Mereinstituudi andmeil koeb jõesilm ka Tuulna ojas.
Kalamajanduslik väärtus on Eestis tervikuna ja ka Pakri hoiualal ning maastikukaitsealal
oluline. Eesti Kalastiku Infosüsteemi andmeil püüti aastal 2009 kutseliste kalurite poolt 145,5
kg jõesilmu, vastavalt: 27,5 kg Keila; 114 kg Vasalemma ja 4 kg Vihterpalu jõest. Pakri
hoiuala piirile jäävast Vääna jõest aga koguni 515,5 kg.
Peamiseks ohuteguriks on keskkonna saastus, eeskätt just kudejõgedes.
Pakri HA/MKA-l ei ole võimalik ega vajalik võtta kasutusele jõesilmu kaitse meetmeid.
Vingerjas Misgurnus fossilis
Vingerjas on üks väheseid mageveekalasid, kes Läänemeres peaaegu täielikult puudub. Pakri
hoiuala/maastikukaitseala vetes elutseb vingerjas madalas ja väga taimestikurohkes
rannalähedases piirkonnas ja alale suubuvates jõgedes. Vingerjas kuulub nende loomaliikide
hulka, kelle seisund Eestis on märgatavalt parem kui kogu Euroopas tervikuna. Mõnes Eesti
siseveekogus on vingerjas küllaltki arvukas. Pakri hoiualal/maastikukaitsealal või selle
vahetus läheduses elutseb vingerjas Vihterpalu, Kloostri ja Vasalemma jõgedes ning ojadest
Treppojas ning vahetult Pakri maastikukaitsealale jäävas Vääna jões.
Kalamajanduslik väärtus puudub.
Peamiseks ohuteguriks on keskkonna saastus. Kuna tegemist on magevees elava kalaga, siis
mõjutab teda eeskätt lokaalne reostus ning Läänemere eutrofeerumine pole nii oluline
ohutegur kui paljude teiste kalade puhul. Väikeste mõõtmete ning kehaehituse iseärasuste
tõttu kalurite püünistesse praktiliselt ei satu.
Pakri hoiualal/maastikukaitsealal ei ole võimalik ega vajalik võtta kasutusele vingerja kaitse
meetmeid. Vingerja kaitse Eestis tuleb tagada tema peamistel elualadel magevetes.
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2.1.5.3 Kalapüük
Eesti Kalanduse Infosüsteemis talletatakse elektrooniliselt kõik rannakalurite registreeritud
püügid kindla väikeruutude süsteemi alusel. Paraku on iga väikeruudu suurus siiski selline, et
mingi ruumiliselt väikese piirkonna kohta ei ole alati võimalik andmeid eraldi välja võtta.
Selline on olukord paraku ka Pakri hoiuala ja maastikukaitsealaga, mis jääb kolme püügiruutu
(148, 152 ja 156) (joonis 2.3).

Joonis 2.3. Kalapüügi väikeruudud
Saakide poolest on esikohal lest, mis moodustab tüüpilistel aastatel 80 % püükidest (2007 a.
82 %; 2008 a. 79 % ja 2009 a. 80 %). Teisele kohale jääb saagikuselt räim ning kolmandale
üldjuhul merisiig. Lõviosa saakidest püütakse nakkevõrkudega silmasuurusega 73 – 120 mm.
Pelaagilised traalid mõjutavad räime ja kilu, kes on seotud vaid piirkonna teatud
elupaikadega.

2.1.6 Mereimetajad
Mereimetajate ülevaate esitamisel ja hiljem mõjude väljatoomisel on kasutatud Ivar Jüssi
(TTÜ MSI 2011) andmeid.
Kogu Läänemeres elutseb hinnanguliselt 22 000 hallhüljest ning 7000-8000 viigerhüljest.
Eestis peaks viimaste andmete kohaselt elutsema kuni 1500 viigerhüljest ning umbes 35004000 hallhüljest („Ivar Jüssi: hüljeste poegimine kulgeb tänavu hästi”, uudised.err.ee).
Pakri lahes võib kohata mereimetajatest hallhüljest , viigerhüljest ja pringlit. Nendest on kõige
tavalisem hallhüljes, viigerhülge kohtamise tõenäosus on tunduvalt väiksem, kuna liigi
peamised asustusalad paiknevad Soome lahe idaosas ja Lääne-Eesti saarestikus. Pringli
kohtamise tõenäosus on üliväike, kuna liik on terves Läänemeres väga haruldane. Hallhüljes
ja pringel on Eesti looduskaitseseaduse III kaitsekategooria ja viiger II kaitsekategooria liikide
nimekirjas.
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2.1.7 Mõjupiirkonna linnustik
2.1.7.1 Haudelinnud
Peatüki koostamisel
on kasutatud materjale: KKK 2011-2020 ja LIFE-projekti
„Merekaitsealad Läänemere idaosas“ (LIFE05NAT/LV/000100) veelinnukogumite inventuur
- lennuloendused 25.01.2007, 8.06.2007, 20.02.2008, 2.04.2008, 12.08.2008 ja
haudelinnustiku inventuur viiel saarel 21.-22.05.2008. Projekti linnustiku uuringu aruanne
koos lisadega http://lifempa.balticseaportal.net/bsp_section/web/?id=679
Pakri piirkonna vee- ja rannikulindude liigirikkamaks pesitsusalaks on Suur- ja Väike Pakri
saare ümbruse mere- ja rannikualad. Eriti rohkelt soodsaid elupaiku pakub saarte vaheline
madal väin oma laiude ja roostikega.
Pakri maastikukaitseala olulisemaid haudelinde on Pakerordi klinti asustav krüüsel (joonis
2.4). 1936. a hinnati krüüslikoloonia suuruseks 100 haudepaari (Sits 1937). 1965-2003 olid
loendustulemused ja arvukushinnangud vahemikus 6-25 paari, 2005. a hinnati nelja loenduse
tulemusel krüüsli haudepaaride arvuks 12-17 (Volke ja Lutsar 2005), 2007. või 2008. aastal
umbes 20 paari (Detailed description… 2008).

Krüüsel

Joonis 2.4. Krüüsel. Allikas: http://et.wikipedia.org/wiki/Pilt:Tystie1.jpg
Kriitiliseks liigiks on Pakri panga all tuletorni lähistel pesitsev krüüsel, kes alustab pesitsemist
enamasti juunis, haudub pojad välja umbes 1 kuu jooksul, mille järel poegi kasvatatakse ja
toidetakse umbes 1 kuu jooksul või pisut kauemgi, siis on pojad on valmis omapead toime
tulema. See tähendab, et umbes augustis kogunevad Pakri linnulaada krüüslid merele
soodsatesse toitumispaikadesse. Krüüsel toitub kaladest, vähkidest ja limustest. Erinevalt
teistest alklastest toitub krüüsel ainukesena merepõhja lähedal, pinnalähedast või keskmisel
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sügavusel sukeldumist kasutab ta haruharva. Krüüsel on võimeline sukelduma kuni 45 m
sügavusele, kuid üldjuhul ei sukeldu sügavamale kui 8 m. Suure osa ajast toitub krüüsel
madalamates ja elustikurikkamates paikades, näiteks poolsaare looderanniku äärsel
murrutusmadalal, aga tõenäoliselt ka poolsaarest kirdes ja idas olevatel madalatel.
Krüüsel on kriitiline liik ka selle poolest, et kipub jääma kalapüünistesse.
Pakri saarte ja laidude haudelinnustikku loendati 2008. aasta mais. Inventeeritud ala hõlmas
viit saart - Suur- ja Väike-Pakri, Kappa, Storgronne ja Bjärgronne (Detailed description…
2008).
Kühmnokk-luige 58 pesaga pesitsuskoloonia leiti Bjärgronne laiult, liik oli arvukas ka SuurPakril (69 pesa). Suur-Pakri oli ka kalakajaka (218 paari) ja naerukajaka (300 paari) peamine
pesitsusala. Pakri saarte vaheline madal väin laidude ja roostikega on väga hea pesitsusala nii
uju- kui sukelpartidele. Arvukamad pesitsejad on tuttvart (48 paari), punapea-vart (9 paari),
luitsnokk-part (7 paari), jõgitiir (10 paari), randtiir (14 paari) ja väiketiir (4 paari). Kormorani
pesitsemine on teada 2006. aastast Bjärgronnel. 2007. aastal loendati kormoranipesi
aerofotolt ja tulemuseks saadi 190 haudepaari pesitsemine, 2008. aasta laiu haudelindude
loendusel leiti 334 pesa (Lilleleht 2008). 2009. aastal pesitses saarel 190 paari ja 2010. aastal
loendati kormoranipesade arvuks aerofoto abil 285 (Rattiste 2011). Lisaks nimetatud liikidele
on Pakri hoiualal ja kaitsealal teada veel 15 kaitsekorralduslikult olulise veelinnuliigi
pesitsemine (lisas 7 tabel 1). Liikide loetelu ja arvukuse andmed ei ole kindlasti täielikud, sest
suur osa hoiuala mandriosa rannikust on inventeerimata või on andmed aegunud (KKK 20112020).

2.1.7.2 Rännetel peatuvad vee- ja rannikulinnud
Peatüki koostamisel on kasutatud töö: Paldiski Lõunasadamasse kai nr 8/9 rajamise ja
sellega kaasnevate süvendustööde II Etapi aruanne –järelseire. Liis Sipelgas, Ahto Järvik,
Natalja Kolesova, Marju Erit, Tarvo Valker Tallinn 2009 (edaspidi Erit 2009) ja KKK 20112020 linnustikku käsitlevaid materjale.
Pakri linnuala asub veelindude Ida-Atlandi rändeteel ja siinseid sobivaid elupaiku kasutavad
paljud linnuliigid arvukalt rändepeatustel, kuid ka talvitumiseks ja suvel sulgimiseks. Alal
peatub regulaarselt vähemalt 20 000 veelindu.
Pakri linnualal kaitstavaid veelinnuliike on käsitletud ptk 2.1.7.6, 5.2.3.1, 5.2.3.2 ja 5.2.3.3
ning lisas 7.
Pakri linnuala on rahvusvahelise tähtsusega peatumisala (peatub vähemalt 1% rändetee
asurkonnast) järgmistele liikidele: aul (1,0-1,3 % rändetee asurkonnast), tuttvart (1,2 %) ja
väikekoskel (1,1%). Varasematel aastatel on 1% künnise ületanud ka merivart (2,3%), lauluik
(1,2 %) ja väikeluik (1,5 %) ning rabahani (1,2 %).
Ida-Atlandi rändetee linnuliikidest Pakri linnualal kaitstavad viupart, merivart, sõtkas,
tõmmuvaeras ja aul on Pakri lahega seotud rändeperioodil (märts-aprill ning septemberoktoober). Kogunevad rändesalgad, mis võivad olla küllalt suured, varjuvad rannikulähedastel
ja madalatel aladel tormiste ilmade eest, samuti toitutakse sobiva sügavusega rannikumeres.
Pesitsusajal pole nimetatud liigid märkimisväärselt nende aladega seotud.
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Väikeluik ja laululuik on rohkem sõltuvad madalast rannikumerest, kuna tegemist on nn.
küünitavate toitujatega, kes ei toitu sügaval vees. Ka need liigid on sesoonsed rändeliigid.
Laululuiged talvituvad vähesel arvul
Merikotkas on suvisel ja jäävabal ajal seotud nende vete kalastikuga, samuti sulgivate ja
läbirändavate veelindudega.
Läbirändel peatub mõlemal pool Pakri poolsaart arvukalt veelinde – sadu väike- ja laululuiki,
tuhandeid merivarte, sõtkaid, aule; rändeperioodidel lendab siitkandist läbi kümneid
tuhandeid aule, sõtkaid, merivarte, vaeraid; tuhandeid kaure. Jäävabal talveperioodil talvitub
Pakri poolsaare ümbruses arvukalt aule, sõtkaid, kühmnokk-luiki, jääkosklaid.
Erit 2009 linnustikuuuringu välitööd viidi läbi vahemikus 7.juuni kuni 21.juuni 2008 ja
1.juuni - 28. juuni 2009 Pakri linnuhoiualal. Rannikumeres toituvaid linde vaadeldi
vaatluspunktidest 35 kilomeetri pikkusel rannikulõigul Vihterpalu jõe suudmest Pakri pangani
vaatlustoru ja binokli abil. Määrati ja loendati rannikumerel peatuvad linnud ja pesitsevad
krüüslid Pakri pangal. 2008. aastal vaadeldi linde 33-st liigist kokku 1606 isendit.
Arvukaimad liigid olid naerukajakas, kalakajakas, kühmnokk-luik, sinikael-part, viupart,
ristpart, sookurg, kormoran, hallhaigur ja hõbekajakas.
2009. aastal täheldati linde 28-st liigist kokku 2801 isendit (kahe loenduse keskmine).
Arvukaimad liigid olid endiselt naerukajakas, kalakajakas, kühmnokk-luik, sinikael-part,
kormoran, sookurg, hõbekajakas ja hallhaigur. 2009. aastal ei kohatud eelmisel aastal
vaadeldud liikidest viuparti, laululuike, väikekajakat, mustlaglet, linavästrikku, väiketülli,
rägaparti, sooparti, rääksparti, mudatildrit ja tikutajat. Nimetatud liikidest 4 esimest pole suure
tõenäosusega piirkonnas pesitsevad haudelinnud, vaid läbirändajad. Kurvitsalisi oli võrreldes
2008. aastaga rannikul vähem, kuna veeseis oli kõrgem ning sobivaid toitumistingimusi
vähem. (2008. aasta juuni veeseis oli äärmiselt madal ja paljandus ulatuslik mudane
merepõhi.) Tõenäoliselt samal põhjusel vaadeldi vähem ka parte, kes eelistasid rannikumere
asemel toituda roostikuvahelistes abajates vooluveekogude suudmealadel. 2009. aastal
loendati uute liikidena (rohkem kui üksikute isenditena) hallhane ja tuttvarti, kes tõenäoliselt
pesitsevad piirkonnas.
Peatuvad ja toituvad linnud kogunesid mõlemal loendusaastal eelkõige hoiuala lääneossa –
Kurkse väina piirkonda Kurkse asulani. Küllalt arvukalt esines linde 2008. aastal ka Kloostri
jõe ja Vasalemma jõe suudmealadel (ca 450 isendit). Linnuvaeseim piirkond ulatus Paldiski
sadamast põhjapoole Lahepere laheni, kus kohati valdavalt naeru-, hõbe- ja kalakajakaid.
Loendusandmete põhjal väideti, et pesitsusperioodil oli Paldiski Lõunasadamast põhja poole
jääv osa (Lahepere laheni) linnustikuliselt väheoluline, välja arvatud krüüslitele. Krüüsleid
loendati 2008. aastal 6 isendit (15.06.08), 2009. aastal 14 isendit esimesel loendusel
(06.06.09) ja mitte ühtegi isendit teisel loendusel (28.06.09), mil linnud olid arvatavasti
siirdunud kaugemale toituma.
Kahe aasta loendustulemusi võrreldes on ilmne, et krüüslite arvukusele pole Paldiski
Lõunasadama 8. kai rajamine negatiivselt mõjunud. Paldiski Lõunasadamast lõunapoole jääv
Pakri linnuala osa on oluline veelindude toitumiskoht pesitsusajal. Kuigi vaatlusandmeid
mõjutab mingil määral juhuslikkus (linnud võivad jääda vaateulatusest välja, kui nad toituvad
nt roostikus, kajakalised liiguvad ulatuslikel aladel jms), võib kahe aasta vaatlustulemusi
võrreldes järeldada, et isendite üldarvukus on pigem tõusnud (eelkõige loendatud kajakaliste
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arvel). Ka tiire ja kajakaid arvestamata on üldarvukus 2009. aastal veidi suurem (vastavalt 691
ja 784 isendit). Rohkem loendati nt kühmnokk-luiki, kormorane, sookurgesid.
Rändeperioodil (nii kevad- kui sügisrändel) oli 2002/2003 seirearuande põhjal registreeritud
liiki merelinde, sh kõige rohkem aule (üle 15 000 isendi), sõtkaid (üle 10 000 ), merivarte (üle
7 000), hahkasid (3 700), mustvaeraid (2 000), kühmnokk- (800), laulu- (700) ja väikeluiki
(300), lauke (380).
2008. sügisel loendati (A. Kuresoo, L. Luigujõe andmetel) Paldiski lahes kõige arvukamalt:
aule 46 000 isendit, tuttvarte 14 787, punapea-varte 2099, sõtkaid 1188, kalakajakaid 956,
hahkasid 624, mustvaeraid 624 ja kühmnokk-luiki 615.
2002/2003 talvel hinnati arvukaimateks liikideks aul (1500-2000 isendit), sõtkas (1600-1800
isendit), sinikael-part (1200), kühmnokk-luik (300) ja laululuik (350).
2008. aastal (A. Kuresoo ja L. Luigujõe) aul (12 978), sõtkas (1216), kühmnokk-luik (704),
kalakajakas (220), sinikael-part (206) ja jääkoskel (200).
Talvituvate veelindude riikliku seire maismaaloendusel 23.01.2009 (M. Erit) loendati Paldiski
lõunasadama (rannikumeri ca 10 m jääs) lähistel : sinikael-part isendite arv 29, jääkoskel 5,
tutt/merivart 900, sõtkas 9, väikekoskel 1 ja aul 2.

2.1.7.3 Pakri lahe linnustiku rännete koondumisalad
Koostamisel on kasutatud Paldiski Lõunasadama süvendusjärgne ja 6 kai pikenduse
merekeskkonna seire 2005-2006, Erit 2009, KKK 2011-2020 ja Leito 2008 materjale.
Veelindude kevadränne algab veebruari lõpus ja lõpeb juuni alguses. Massränne toimub
tsükliliselt aprilli keskpaigast kuni juuni alguseni.
Veelindude sügisränne algab augusti keskel ja vältab kuni talveni (detsember) ning osaliselt
läheb üle talvitumiseks (veelinnud talvel meres). Ujupartide ja vartide rändemaksimum on
augusti keskpaigast kuni oktoobri alguseni, auli ja kauride maksimum aga oktoobri lõpust
novembri lõpuni (Leito 2008).
Pakri lahte asustavate lindude liigiline koosseis ja arvukus on ilmastikust sõltuvalt pidevas
muutumises ja stabiilseid, samas usaldusväärseid võrdlusparameetreid linnustiku olukorra
hindamiseks on raske leida. Mereala linnukoosluste olukorda iseloomustab paremini sügisene
rändeperiood ja talvitumine. Just nendel perioodidel on lindude arvukus Pakri lahes kõrgeim,
samuti esineb linnustiku struktuuris vähem juhuslikkust, nagu näiteks suveperioodil kui
sobivaid toitumis- ja elukohti on enamikule linnuliikidele rohkesti. Tegelikult mõjutavad ka
pehme talv ja merejää puudumine olulisel määral talvitujate dünaamikat.
Talvituvaid veelinde on käsitletud põhjalikult kahes järgmises peatükis: 2.1.7.4 Pakri
poolsaare rannikulähistel talvituvad veelinnud ja 2.1.7.5 Talvituvate veelindude trendid
2012. a kesktalvise veelinnuloenduse taustal.
Pakri lahe põhjaosa, selle suue on veelindude elupaigana tublisti erinev muust Pakri lahest.
Rannikumere iseärasuseks selles paigas on veealune pangaastang ja platoo, mis ulatub
Pakerordi neemest Põhjasadamani. Lindude kogunemise põhjuseks Pakri neeme ümbrusse ja
Paldiski Põhjasadamast põhja jäävale paeplatoo servale on aulide põhitoiduks oleva söödava
rannakarbi Mytilus trossulus (edulis), mille arvukus ja biomass on viimastel aastatel
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tõusutendentsiga. Kõige iseloomulikumaks linnustiku koosluseks Pakerordi panga ümbruses
ja Pakri madalal peatuvad suured, kuni 500 isendilised aulide Clangula hyemalis parved, kelle
koguarv piirkonnas küünib 8500 – 9000 linnuni. Aulide sügisränne algab septembris ja
saavutab maksimumi külmade saabumisel, oktoobri lõpp - november, vahel ka detsembris või
isegi jaanuaris. Lindude arvukuse dünaamika on olnud aastate lõikes suhteliselt stabiilne
Aulide puhul on sügisperioodil oluline välja tuua et tegu on küllalt liikuva asurkonnaga ja
parved kujunevad välja nii rändel peatuvatest kui talvituvatest lindudest.
LNG raames Tuule 2013 veelinnu uurinu kõigi vaatluspäevade aulide kogumid on kantud
lisas 18 olevale kaadamisalade joonisele.
Tavaliselt veedavad aulid toitumispaigas vaid valge aja, sest saagi nägemine on toitumisel
esmatähtis. Arvukuse langus talve saabudes on normaalne nähtus, kuna peamised
talvituspiirkonnad asuvad Läänemere lõunapoolsemates osades. Sügisrändel kogutud
rasvavarud on talvitumisedukusel määrava tähtsusega.
Aulide häirimiskaugus ei ületa teaduskirjanduse kohaselt ca 100 meetrit, ehk mõju allikas
peaks aulide lendutõusmise põhjustamiseks olema aulidele lähemalt, kui 100 meetrit. Aulid
on oma toitumisharjumusi kohandanud isegi tiheda laevaliikluse tingimustes (vt näiteks
Foraging Behavior of Long-Tailed Ducks in a Ferry Wake. Matthew C Perry; Northeastern
Naturalist 2012, Vol. 19 Issue 1, p135-139), milles viieaastase vaatlusperioodi järeldusena
leitakse, et aulid kasutavad tiheda laevaliikluse tingimustes toitumiseks ära laeva vintide poolt
pinnale toodud toidu hankimise võimalusi ning sukelduvad toidu hankimiseks otse laeva
kiiluvette. Kuigi linnud võivad käituda eri regioonides ja eri olukordades erinevalt, kinnitavad
Eestis tiheda laevaliiklusega aladel ja sadamate mõjualades läbi viidud vaatlused ja seire, et
aulide arvukus ei ole vaatamata häiringutele vähenenud. Sellest võib järeldada, et sarnased
kohastumused ja häirimiskaugused peavad paika ka Eesti oludes (töö nr E1177).
Pakerordi neemest põhjasadamani ulatub rannaäärne veealune platoo, kus toituvad peamiselt
sukelpardid, kellest arvukamateks on sõtkad Bucephala clangula, 70...150 isendist koosnevate
parvedena. Sõtkaste levik Pakri lahes varieerub suurtes piirides vastavalt
ilmastikutingimustest.
Sõtkaste põhimass koondub Pakerordi panga alusele merealale. Sõtkaste arvukuse dünaamika
on Pakri lahe keskosas väga muutlik, kuna see ei ole selle liigi põhiliseks peatuspaigaks
tulevad linnud mingil põhjusel Pakri neemelt sinna lühiajaliselt toituma või paremaid
ilmaolusid otsima. Ujuparte loendati sellel merealal suhteliselt vähe, keskmiselt kuni 100
lindu loenduskorra kohta. Tavaliseks liigiks kahe sadama vahelisel alal on sinikael-part Anas
platyrynchos. Nende koguarvukus jääb aga ligi kaks korda alla sadamate vahelise mereala
avamere poolset osa asustavate sõtkaste arvukusele. Kui sõtkaste arvukus on väga muutlik,
siis sinikael partide ja kühmnokk luikede arvukus suhteliselt stabiilne. Rändeperioodil on
sagedased viupartide Anas penelope parved, keskmiselt 40...60 isendit, kohata võib ka
soopartide Anas acuta väikeste gruppidena, keskmiselt 5....15 isendit.
Kokkuvõte
• Seire tulemuste põhjal on leitud, et kavandatust haudelinnustikule olulist negatiivset
mõju ei avaldunud.
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•
•
•
•
•
•

Muutusi läbirändavate ja talvituvate veelindude arvukuses on raske seostada Paldiski
Lõunasadamas toimunud töödega. Arvukuse kõikumine on eelkõige tingitud
muutuvatest ilmastikuoludest või liigi üleüldisest negatiivsest trendist
Linnustiku, eelkõige sukelduvate põhjatoiduliste liikide levik Pakri lahes sõltub
toidubaasi rikkalikkusest ja toidu kättesaadavusest (vee läbipaistvusest) toitumisalal.
Aulide arvukus, kes suure kolooniana asustavad Pakerordi neeme ümbrust on olnud
kolme viimase aasta küllalt stabiilne.
Merelindude toidubaasi heljum otseselt ilmselt ei mõjutanud, küll aga kaudselt vette
paiskuva täiendava orgaanika näol, mis on kahe sadama vahelise mereala
põhjaloomastikuga rikastanud.
Sukelpartide arvukus Pakri lahe idarannikul ja eriti kahe sadama vahelisel alal on
aastate lõikes tõusutendentsiga, seda Pakri lahe lõunaosa arvel.
Veelinnud on massiliselt lahe lõunaosast liikunud Paldiski Lõunasadama ja
Põhjasadama vahelisel alale ning Põhjasadamast põhjapoole jäävale veealusel
paeplatoole

2.1.7.4 Pakri poolsaare rannikulähistel talvituvad veelinnud
Peatükk on koostatud Eesti riikliku keskkonnaseire kesktalvise veelinnuloenduste (2008 –
2012) ja P. Vissakul 2012 suuliselt L. Luigujõe jt 2012 saadud andmete põhjal.
Väljavõte piirkonna linnuvaatluse sektorite kaardist.

Joonis 2.5. Väljavõte piirkonna linnuvaatluse sektorite kaardist/skeemist. Allikas:
http://www.eoy.ee/projektid/tvl/sektorid/harju.gif
Joonisel 2.5 olevate linnuvaatluse sektorite Da05, Da06, Da07 ja Da08 sinisetriibuline
viirutatud ala jääb Pakri loodus- ning linnualale.
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Da05 linnuvaatluse sektori läänepiir jääb üle 1 km praegu kasutatavast kaadamisalast
idapoole. Praegu kasutatav kaadamisala (joonis 4.1 ja lisa 9) jääb tervikuna linnuvaatluse
sektorisse Da06 ja Pakri linnualale.
Väljapakutud uue kaadamisala lõunapiire jääb samuti Da06 sektorisse, kuid 1 km Pakri
linnu- ja loodusalast välja (joonis 4.1 ja lisa 9).
Tabelites 2.3, 2.4 ja 2.5 on märgitud* Linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate
rändlinnuliikide elupaikade kaitseks Pakri linnualal kaitstavad linnuliigid.

Tabel 2.3. Da05 sektoris 1993- 2012. aastatel riikliku seire kesktalviste veelindude loenduste
käigus tuvastatud lindude arvukus.
1993 1996 1997 2002 2003 2004 2010 2012
Aul*
102 1015 662
988
947
2081 1
1020
Kormoran
14
18
8
13
5
8
Kühmnokk18
5
1
18
70
2
luik*
Sõtkas*
32
12
131
116
80
44
Laululuik*
2
Tuttpütt*
1
2
Tõmmuvaeras*
10
2
Jääkoskel*
47
11
12
2
Rohukoskel
1
1
Sinikael-part*
97
7
Järvekaur
1
Merikotkas*
2
1
2
Hõbekajakas
45

Tabel 2.4. Da06 sektoris 1993- 2012. aastatel riikliku seire kesktalviste veelindude loenduste
käigus tuvastatud lindude arvukus.
1993 1996 1997 2002 2003 2004 2006 2008 2009 2010
Aul*
500 240 220
1580 670
700
5000 4505 3000
Kormoran
2
1
1
3
5
2
40
Kühmnokk1
1
15
luik*
Sõtkas*
120
4
28
7
Järvekaur
1
Tuttpütt*
1
1
Jahipistrik
1
Jääkoskel*
30
102
8
6
Rohukoskel
1
Sinikael-part*
8
Luik?
1
Hõbekajakas
10
Kalakajakas
20
Kajakas?
300
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Linnustiku rände- ja talvitumise arvukus Pakri lahes sõltub eelkõige toidu kättesaadavusest
toitumis- ja talvitusalal, samuti iga konkreetse aasta ilmaoludest.

Tabel 2.5. Pakri poolsaare lähistel riikliku seire käigus saadud kesktalvised 2009- 2012
veelindude loenduste andmed.
Da06 Da07 Da08 Da05 Da06 Da07 Da05 Da07
Da08
2009
2009
2009 2010
2010 2010
2012 2012
2012
Aul*
3000
4505
3
1
1020 885
495
Kormoran
3
5
8
1
Kühmnokk26
16
70
15
97
2
31
99
luik*
Sõtkas*
60
189
80
44
332
306
Laululuik*
120
Tuttpütt*
1
2
8
Krüüsel*
1
Jääkoskel*
8
17
5
12
6
2
102
164
Rohukoskel
2
Väikekoskel
1
2
Sinikael-part*
200
104
30
135
197
Punakurk-kaur
5
Merikotkas*
1
2
2
Hõbekajakas
40
3
45
520
10
Merikajakas
3
1
5
Kalakajakas
8
145
Tuttvart
1400
Merivart*
100
Lauk
2

Süvendustööde tagajärjel vette paiskuva heljumi tõttu väheneb veealune nähtavus, mis
muudab eelkõige merepõhja loomastikust toituvate sukelpartidele elutingimusi ja sellega
nende arvukust antud merealal.
Täheldatud on heljumi kahetist mõju. Esiteks vähendab see vee sügavamatesse kihtidesse
jõudvat valguse hulka, mis põhjustab veetaimede hulga vähenemist. Teiseks suurendab põhja
settiv toiterikas materjal põhjaloomastiku biomassi.

2.1.7.5 Talvituvate veelindude trendid 2012. a kesktalvise veelinnuloenduse taustal.
Peatükk on koostatud Eesti riikliku keskkonnaseire kesktalvise veelinnuloenduse 2012. a
aastaaruanne. Eesti Ornitoloogiaühing. Tartu 2012 ja P. Vissakul 2012 suuliselt L. Luigujõe
jt 2012 saadud andmete põhjal. Lisas 13 on väljavõtted kesktalvise veelinnuloenduse 2012
levikukaartidest.
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Lisas 20 on talvituvate veelindude asumine riikliku seire 2012 kesktalvise veelinnuloenduse
ajal talvituvate veelindude liigid ja arvukus toodud linnuvaatluse sektorite* kaupa. *Vastavalt
rahvusvahelise linnuloenduse metoodikale esitatakse kõik kesktalvised veelinnuloenduse
andmed linnuvaatluse sektorite kaupa (eksperdi telefoni teel konsulteerimisel L. Luigujõe
2013).
Peatüki 5.2.3.2 Pakri poolsaare rannikumere veelinnustik 2012-2013 joonisel 5.2 on LNG
raames Tuule 2013 veelinnu uuringus kasutatud vaatlusalad. Peatükis 5.2.3.3 Veelindude
ränded ja talvitumine Pakri lahe suudmes ja Lahepere lahe loodeosas on LNG raames Tuule
2013 veelinnu uuringu põhjal 2013 talvituvaid liike ja nende arvukust käsitletud tabelites 5.4
ja 5.6 ning tekstis.
2012.a. kesktalvise veelinnuloendusega saadi vaatlusandmeid kokku 72 linnuliigi kohta,
kellest veelinde oli 42 liiki. Võrreldes eelnevate aastatega oli 2012.a. talvituvate veelindude
levikupilt erinev, kuna kogu rannikumeri va. Matsalu laht oli kesksetel vaatluskuupäevadel
(14.-15.jaanuar) jäävaba. Alates jaanuari keskpaigast hakkas meri jäätuma ning jaanuari
lõpuks oli jääga kaetud juba Väinameri, Pärnu laht ning Saaremaa lõunarannik. See tähendab
kui jaanuari keskpaigas olid linnud rannikul suhteliselt laiali, siis jaanuari lõpuks oli suur hulk
linde koondunud jäävabadele rannikuosadele, nagu Põhja-Eesti ning Lääne-Saaremaa.
Eesti vete arvukamaks talvitajaks olevat auli Clangula hyemalis loendati kokku üle 35000
isendi. Levikukaardilt selgub, et auli rannikulähedased kogunemispaigad asuvad kõikjal Eesti
rannikul kus on vaba vett, va Väinameri (lisas 13 joonis 11). Kuna aul on rohkem seotud
avamerega, siis on raske hinnata selle liigi Eestis talvitava populatsiooni suurust vaid
rannikuvaatlusi arvestades. Lennuloenduste ja laevaloenduste põhjal asuvad suurimad auli
talvitamissalad Irbe väinas ja Liivi lahel, kuid arvestatav hulk linde peatub ka Hiiu madalatel
ning Loode-Eesti rannikul (Skov et al. 2011). Esialgne talvine arvukusehinnang on 100 000 –
500 000 isendit. Trend näitab langust (Elts et al. 2009). 2012.a. loenduse põhjal oli aulide
arvukus võrreldes eelmiste aastatega suhteliselt stabiilne.
Aule loendati 2012 kesktalvise veelinnuloendusel Pakri poolsaare rannikulähedal kokku 2400
isendit, linnuvaatluse sektoris Da05 – 1020 auli, Da07 – 885 auli ja Da 08– 495 auli.
Teine liik arvukuselt on sõtkas Bucephala clangula kes on rohkem seotud rannikumerega,
mistõttu on saadud loendustulemused tunduvalt usaldusväärsemad. 2012.a. loendati Eesti
rannikumerel sõtkaid kokku >22000 isendi, mis on viimaste aastate keskmine tulemus. Sõtkad
talvituvad kõikjal kus leidub vaba vett. Vähesel arvul talvitavad nad ka sisemaal. Eestis
talvitajate arvukuseks hinnatakse 15 000 – 30 000 isendit (Elts et al. 2009). Peale 2005 a.
madalseisu on talvitavate sõtkaste arvukus tublisti tõusnud (lisa 13 joonis 12).
Sõtkaid loendati 2012 Pakri poolsaare rannikumeres kokku 682 isendit, Da05 – 44 isendit,
Da07 – 332 isendit ja Da08 – 306 isendit.
Eesti on saanud üha olulisemaks talvitamiskohaks kühmnokk-luigele Cygnus olor, kelle
tähtsaimad peatusalad asusid varasemalt Lääne-Saaremaal, kuid keda võib viimastel aastatel
kohata juba kõikjal vabaveelisel rannikualal. Üksikuid linde võib kohata ka sisevetel. (lisa 13
joonis 14). Peale 1995-1997.a. madalseisu toimus hüppeline tõus 1998.a. Viimase viie aasta
jooksul on talvitavate kühmnokk-luikede arvukus väga fluktueeruv, kõikudes 1800 ja 13 000
isendi vahel. Kuna sobiv vee sügavus luikede toitumisaladel on kui 1,5 meetrit, siis
rannikuäärsete liikidena on luiged eriti sõltuvad talve karmusest ja mere jäätumisest. 2003.a.
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talv oli sellele liigile väga raske kuna nappis madalaveelisi toitumispaiku. Seda illustreerib ka
äärmiselt madal talvine arvukus. Kuna 2004.a. jaanuaris oli suhteliselt suur osa madalaveelisi
merelahtesid jäävabad, siis peegeldus see kohe ka luikede arvukuses. Ka kühmnokk-luikede
nappust 2005.a. võib põhjendada jaanuaritormiga. Rekordarv kühmnokk-luiki talvitas 2008.a.,
mil loendati < 13000 isendit. 2012. a kühmnokkade talvine arvukus keskmine, ulatudes 6000
isendini. Talviseks kühmnokk-luige arvukuseks Eestis hinnatakse 5000 – 15 000 isendit.
Trend on tõusev (Elts et al. 2009).
Kühmnokk-luiki loendati 2012 Pakri poolsaare rannikumeres kokku 132 isendit. Kühmnokkluiged talvitusid valdavalt madalamal vabaveelisel Pakri lahe lõunaosa rannikualal (Da08 – 99
isendit ja Da07 – 31 isendit).
Vaatlussektoris Da08 loendati 2012. a talvel 120 laululuike Cygnus cygnus.
Eestis talvitab kolm kosklaliiki. Arvukaim neist on jääkoskel Mergus merganser kes on
arvukas talvitaja kõikjal Eesti jäävabal rannikul. Tähtsamad talvitamisalad asuvad Saaremaal,
Pärnu lahe rannikul ning Kihnu saare ümbruses ja Lahemaa rannikul (lisa 13 joonis 16).
Jääkoskla trend oli kuni 2001 aastani tõusev. 2002.a. toimus suur langus mille põhjuseks oli
suure tõenäosusega juba eespool mainitud külm talv. Üllatuslikult oli talvitajate arv 2003.a.
aastal sama mis 2002.a., kuigi võis oletada arvukuse jätkuvat langust. 2004.a. lõi aga
jääkoskel rekordi ületades 6000 isendi piiri. 2012.a. oli oma jäävaba rannikuga jääkosklale
eriti soodus, mida näitas rekordarv (>7000) talvituvaid kosklaid. Jääkoskla talviseks
arvukuseks Eestis hinnatakse 4000 – 8000 isendit (Elts et al. 2009).
Vaatlussektorites Da05, Da07 ja Da08 loendati jääkosklaid 2012. a talvel vastavalt 2, 102 ja
164 isendit.
Eestis on ujupartidest arvukaim talvitaja sinikael-part Anas platyrhynchos, kes talvitab Eesti
jäävabal rannikul ning sisemaa lahtistel veekogudel (lisa 13 joonis 19). Selle liigi arvukus on
langenud alates 1991.a., kuid on viimasel 7 aastal püsinud suhteliselt stabiilsena 7000-16 000
vahel. 2012.a. oli viimase 20.a rekordaasta, kuna talvitavate sinikaelte arvuks saadi <17400
isendit (joonis 10). Trend on tõusev, ning liigi talviseks arvukuseks Eestis hinnatakse 10 000
– 20 000 isendit (Elts et al. 2009).
Vaatlussektorites Da07 ja Da08 loendati sinikael-parte 2012. a talvel vastavalt 135 ja 197
isendit.
2.1.7.6 Pakri linnualal kaitstavad linnuliigid
1. Viupart Anas Penelope (A050).
Viupart on Eestis läbirändel tavaline lind, samas aga vähearvukas pesitseja. Saabub märtsisaprillis ja lahkub septembris-oktoobris. Viimasel arvukusehinnangul (Elts et al. 2009) oli
pesitsejaid 200 paari ja läbirändajaid kümneid tuhandeid. Pakri lahte loetakse potentsiaalselt
oluliseks pesitsusalaks. Pakri loodusalal olevad isendid moodustavad Eesti viupartidest 2-15
%. Pakri loodusalal kaitstakse viupardi elupaiku.
Rändeperioodil on sagedased viupartide parved, keskmiselt 40...60 isendit. Kogunevad
rändesalgad varjuvad rannikulähedal ja madalamatel rannikumere aladel tormiste ilmade eest
ning toituvad sobiva sügavusega rannikumeres.
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Juhuvaatlustel (lisa 17) Pakri ümbruses on kohatud üldiselt viuparti augustis-septembris,
hiljem reeglina enam mitte. LNG raames Tuule 2013 veelinnu-uuringu vaatlustel viuparti ei
registreeritud.

2. Sinikael-part Anas platyrhynchos(A053).
Sinikael-part on Eestis tavaline haudelind, läbirändaja ja talvituja. Sinikael-part on Eestis
ujupartidest arvukaim talvitaja, kes talvitab Eesti jäävabal rannikul ning sisemaa lahtistel
veekogudel. Pakri lahes asuvad sinikael-pardid moodustavad Eesti sinikael-partidest 0-2 %.
Selle liigi arvukus on langenud alates 1991.a., kuid on viimasel 7 aastal püsinud suhteliselt
stabiilsena 7000-16 000 vahel. 2012.a. oli viimase 20. a rekordaasta, kuna talvitavate
sinikaelte arvuks saadi <17400 isendit (lisa 13 joonisel 19 on liigi levik Eestis sh Pakri
piirkonnas ja kogumi suurus). Trend on tõusev, ning liigi talviseks arvukuseks Eestis
hinnatakse 10 000 – 20 000 isendit (Elts et al. 2009). Eesti riikliku keskkonnaseire
kesktalvise 2012 veelinnuloendusel loendati Pakri lahe rannikumeres 332 isendit (tabel 2.5).
Pakri loodusalal kaitstakse sinikael-pardi elupaiku
Tavaliseks liigiks Paldiski Põhjasadama ja
sinikael-part.

Paldiski Lõunasadama vahelisel merealal on

3. Merivart Aythya marila (A062).
Merivart on Eestis II kaitsekategooria alune liik. Pakri linnuala on rahvusvahelise tähtsusega
peatumisala (peatub vähemalt 1% rändetee asurkonnast), varasematel aastatel on 1% künnise
ületanud ka merivart (2,3%).
Merivart peatub kevadrändel alal väga arvukalt - varasemast on teada 7000 isendi esinemine
mai alguses (KKK 2011-2020).
Eestis haruldane pesitseja, läbirändel kümneid tuhandeid ja ka talvituja, arvukus on langenud.
Pakri lahel peatuvad 2-15 % Eestis olevatest lindudest. Pakri laht on Eestis tähtsuselt seitsmes
rändepeatuspaik, kus on vaadeldud aastatel 1994-1999 3-7 tuhat isendit. Veelindude 2012. a
jaanuariloendus tuvastas Eesti rannikumeres 57 talvituvat merivarti.
Eesti rannikumeres talvituvad vardid on kõikuva arvukusega Nii tuttvart kui merivart
koondusid suures osas Lääne-Saaremaa ja Hiiumaa rannikule. Tuttvardi Eestis talvitava
populatsiooni suuruseks on hinnatud 100 – 2000 isendit ning merivardil 100 – 2000 isendit.
Mõlema liigi puhul on trend tõusev (Elts et al. 2009).
Tuttvart ja punapea-vart peatuvad sügisel arvukalt Kurkse väinas ja Pakri madalal (vastavalt
15 000 ja 2100 isendit). Oluline osa nendele liikidele tähtsast merealast jääb hoiuala ja Natura
2000 linnuala piirist välja (Pakri madala läänepoolne osa).

4. Hüüp Botaurus stellaris (A021).
Hüüp on Eestis II kaitsekategooria kaitsealune liik, kes saabub aprilli algul ja lahkuma hakkab
septembri lõpust, mõned isendid jäävad ka talvituma. Elupaigaks on madala veelised suurte
roostikega veekogud. Eestis on hüüp suhteliselt tavaline haudelind, kelle arvukust on hinnatud
500 paarini (Elts et al. 2009). Pakri loodusalal on 0-2% Eesti hüüpidest.
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5. Sõtkas Bucephala clangula (A067).
Sõtkas on Eestis vähearvukas pesitseja, muidu tavaline ja arvukas läbirändaja ning talvituja.
Sõtkas pesitseb metsas ja muul ajal võib teda kohata rahulikel merelahtedel. Pakri laht on
Eestis tähtsuselt sõtkase peatuspaigana 5 kohal ja Lahepere – Lohusalu laht 8 kohal.
Piirkonnas on 2-15 % Eestis olevatest sõtkastest.
Eesti riikliku keskkonnaseire kesktalvise 2012.a. veelinnuloendusel loendati Eesti
rannikumerel sõtkaid kokku >22000 isendit. (lisa 13 joonisel 12 on liigi levik Eestis sh Pakri
piirkonnas ja kogumi suurus). Eestis talvitajate arvukuseks hinnatakse 15 000 – 30 000
isendit (Elts et al. 2009). Peale 2005 a. madalseisu on talvitavate sõtkaste arvukus tublisti
tõusnud (lisa 13 joonis 12). Talvisel Läänemerel eelistab sõtkas peatumiseks alla kümne
meetri sügavust rannikulähedast ala (Durinc et al., 1994).
Sõtkas on arvukamaid ranniku lähedal peatuvaid sukelparte. Varasemast on teada kuni 9000
isendi peatumine Pakri linnualal. Pakri linnuala on sõtkaste olulisemaid talvitusalasid
põhjarannikul (KKK 2011-2020).
2008. sügisel loendati (A. Kuresoo, L. Luigujõe andmetel) Pakri lahes 1188 sõtkast.
Sõtkaste põhimass koondub Pakerordi panga alusele merealale Sõtkaste levik Pakri lahes
varieerub suurtes piirides vastavalt ilmastikutingimustest.. Sõtkaste arvukuse dünaamika on
Pakri lahe keskosas väga muutlik, kuna see ei ole selle liigi põhiliseks peatuspaigaks tulevad
linnud mingil põhjusel Pakri neemelt sinna lühiajaliselt toituma või paremaid ilmaolusid
otsima.
2012 talvisel veelinnuloendusel loendati Pakri poolsaare rannikumeres kokku 682 sõtkast
(tabel 2.5).

6. Krüüsel Cepphus grylle (A202).
Krüüsel on Eestis II kaitsekategooria kaitsealune liik. Eestis on krüüsel läbirändaja, talvituja
ja väikesearvuline haudelind. Talviseks arvukuseks on hinnatud 1000 – 3000 isendit. Krüüsli
kevadränne kestab märtsist maini ja sügisränne algab augustist kuni detsembrini. Pakri neem
on ainus krüüsli püsiv pesitsuspaik Eestis. Elts jt 2009 arvukusehinnangu krüüslikoloonia
haudepaaride arv on 20-40 ja esinemine stabiilne.
Krüüsli kaitseks on Pakri
maastikukaitsealal moodustatud Pakerordi sihtkaitsevöönd, kus inimestel on keelatud viibida
1. maist kuni 31. augustini.
Krüüsel toitub kaladest, vähkidest ja limustest. Erinevalt teistest alklastest toitub krüüsel
ainukesena merepõhja lähedal, pinnalähedast või keskmisel sügavusel sukeldumist kasutab ta
haruharva. Krüüsel on võimeline sukelduma kuni 45 m sügavusele, kuid üldjuhul ei sukeldu
sügavamale kui 8 m. Suure osa ajast toitub krüüsel madalamates ja elustikurikkamates
paikades, näiteks poolsaare looderanniku äärsel murrutusmadalal, aga tõenäoliselt ka
poolsaarest kirdes ja idas olevatel madalatel.
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7. Aul Clangula hyemalis (A064).
Aul on tavaline ja arvukas läbirändaja ning talvituja. Eesti vetes läbirändel peatuvate aulide
koguarv on teadmata. 2008. sügisel loendati (A. Kuresoo, L. Luigujõe andmetel) Pakri lahes
kõige arvukamalt aule 46 000 isendit. Eelmise kümnendi alguses loendati kevadrändel kuni
60 000 isendit. Liik on kõrgele arvukusele vaatamata ohustatud, sest arvukus väheneb.
Aulid peatuvad merepinnal ujudes ja toituvad sukeldudes põhjaselgrootutest, eriti karpidest.
Arvukamalt esineb aul eesti vetes septembri lõpust – oktoobrist kuni mai lõppu – juuni
alguseni (BKF 2011). Eestisse saabuvatest aulidest peatub ja talvitub Pakri loodusalal 0-2%
lindudest. Üheks talvituspiirkonnaks on Pakri madal. Talvisel Läänemerel eelistab aul
peatumiseks 10-35 m sügavust merd (Durinc et al., 1994). Aul on liigitatud ohustatud lindude
juurde viimastel kümnenditel toimunud arvukuse languse tõttu. Eesti parimate
talvitumispaikade nimekirjas on Lahepere ja Lohusalu laht 3 kohal. Lahepere ja Lohusalu laht
on rändepeatuspaikade nimekirjas 5 kohal ja Paldiski laht 9 kohal.
Pakri linnuala on rahvusvahelise tähtsusega peatumisala aulile (1,0-1,3 % rändetee
asurkonnast). Aul on Naura 2000 Pakri linnuala üks võtmeliike ja tema rändepeatus- ja
talvitustingimuste säilitamine on EÜ direktiiviga seatud kohustus.
Eesti riikliku keskkonnaseire kesktalvisel veelinnuloendusel 2012. loendati Eesti vetes
arvukama talvitaja auli kokku üle 35000 isendi. Levikukaardilt (lisa 13 joonis 11) selgub, et
auli rannikulähedased kogunemispaigad asuvad kõikjal Eesti rannikul (sh Pakri loodusalal)
kus on vaba vett. Kuna aul on rohkem seotud avamerega, siis on raske hinnata selle liigi
Eestis talvitava populatsiooni suurust vaid rannikuvaatlusi arvestades. Esialgne talvine
arvukusehinnang on 100 000 – 500 000 isendit. Trend näitab langust (Elts et al. 2009).
Eesti riikliku keskkonnaseire kesktalvisel veelinnuloendusel 2012.a. loenduse põhjal oli
aulide arvukus võrreldes eelmiste aastatega suhteliselt stabiilne. Eesti riikliku keskkonnaseire
kesktalvisel veelinnuloendusel 2012 loendati Pakri poolsaare rannikulähedal kokku 2400 auli
(tabel 2.5).

8. Väikeluik Cygnus columbianus bewickii (A037).
Väikeluik on Eestis II kaitsekategooria kaitsealune liik. Eestis on väikeluik tavaline
läbirändaja. Kevadrändel (massiliselt märtsi lõpust mai esimese pooleni) võib Eestis kohata
ligi 60000 väikeluike. Sügisränne toimub oktoobris-novembris. Kuna viimastel kümnenditel
on lindude arvukus langenud, siis on väikeluik liigitatud ohustatud liigina. Peatuspaigana
eelistav väikeluik rannikuid ja väikeveekogusid. Sobiv vee sügavus väikeluikede
toitumisaladel on kuni 1,5 m ja seega rannikuäärse liigina on talvituvad väikeluiged eriti
sõltuvad talve karmusest ja mere jäätumisest.
Väikeluige peamine peatumisala on Kurkse ja Madise ranniku mere madalamad piirkonnad
ning Väike- ja Suur-Pakri saarte vaheline väin. Võrreldes ajavahemikuga 10-20 aastat tagasi
on mõlema liigi rändeaegne arvukus oluliselt langenud ega ole ületanud enam 1% künnist
(KKK 2011-2020).

9. Laululuik Cygnus cygnus (A038).
Laululuik on Eestis II kaitsekategooria kaitsealune liik. Eestis on laululuik tavaline
läbirändaja (märtsist maini ja oktoobrist detsembrini), vähearvukas pesitseja ja talvituja.
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Sobiv vee sügavus laululuikede toitumisaladel on kuni 1,5 m ja seega rannikuäärse liigina on
talvituvad luiged eriti sõltuvad talve karmusest ja mere jäätumisest.
Kevadrändel peatub Eestis keskmiselt 10000-15000 lindu. Pakri loodusalal on 0-2% Eesti
laululuikedest. Pakri laht on Eesti rändepeatuspaikade nimistus 200-700 linnuga 7 kohal ja
Lahepere laht on talvituspaikade nimistus 2-22 linnuga 9. kohal.
Laululuige peamine peatumisala on Kurkse ja Madise ranniku mere madalamad piirkonnad
ning Väike- ja Suur-Pakri saarte vaheline väin. Võrreldes ajavahemikuga 10-20 aastat tagasi
on rändeaegne arvukus oluliselt langenud ega ole ületanud enam 1% künnist. Lauluiged
talvituvad väikesel arvul (KKK 2011-2020).
Eesti riikliku keskkonnaseire kesktalvisel veelinnuloendusel 2012. a loendati Pakri lahes 120
laululuike (tabel 2.5).

10. Kühmnokk-luik Cygnus olor (A036).
Kühmnokk-luik on Eestis pesitseja, rändel peatuja ja talvituja. Eestisse saabuvad kühmnokkluiged märtsis ja lahkuvad novembris või hiljem. Eesti on saanud üha olulisemaks
talvitamiskohaks kühmnokk-luigele, kelle tähtsaimad peatusalad asusid varasemalt LääneSaaremaal, kuid keda võib viimastel aastatel kohata juba kõikjal vabaveelisel rannikualal.
Sobiv vee sügavus kühmnokk-luikede toitumisaladel on kuni 1,5 m, siis rannikuäärse liigina
on kühmnokk-luiged eriti sõltuvad talve karmusest ja mere jäätumisest.
Rekordarv kühmnokk-luiki talvitas 2008.a., mil loendati < 13000 isendit. 2012. a
kühmnokkade talvine arvukus keskmine, ulatudes 6000 isendini. Pakri loodusalal on 2-15%
kõigist Eestis olevatest isenditest. Kühmnokk-luikede arvuks hinnatakse 3000–3500
haudepaari ja talvist arvukust 5000–15 000 isendile ja trend on tõusev (Elts jt 2009).
Kühmnokk-luik esineb Pakri loodusala aastaringselt. Arvukus on kõrge nii jäävabadel
talvedel (kuni 700 isendit) kui suvisel sulgimisperioodil (kuni 600 isendit).
2008. sügisel loendati (A. Kuresoo, L. Luigujõe andmetel) Paldiski lahes
luike.

615 kühmnokk-

Eesti riikliku keskkonnaseire kesktalvisel veelinnuloendusel 2012. a loendati Pakri lahes
kokku 132 kühmnokk-luike (tabel 2.5).

11. Merikotkas Haliaeetus albicilla (A075)
Merikotkas on Eestis I kaitsekategooria alune liik. Pakri loodusalal paikneb 0-2% Eestis
esinevatest merikotkastest. Merikotkas on suvisel ja jäävabal ajal seotud nende vete
kalastikuga, samuti sulgivate ja läbirändavate veelindudega.
Veelindude talvise loenduse kõrvalt laekub ka andmeid merikotkaste talvitamise kohta.
Enamus neist talvitas Loode-Eesti rannikul ning saartel. Eestis talvitava populatsiooni
hinnanguks on 600-900 lindu - trend tõusev (Elts et al. 2009). Eestis loendati 2012 talvel
kokku 98 talvitavat merikotkast.
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Eesti riikliku keskkonnaseire kesktalvisel veelinnuloendusel 2012. a loendati Pakri lahes 4
merikotkast (tabel 2.5).

12. Kalakajakas Larus canus (A182)
Kalakajakas on tavaline ja arvukas pesitseja, rändaja ning talvituv rannikulind. Eestis
arvatakse pesitsevat 10 000-15 000 paari. Pakri loodusalal paikneb 0-2 % kalakajakatest.
2008. sügisel loendati (A. Kuresoo, L. Luigujõe andmetel) Paldiski lahes kalakajakaid 956.
Kajakad veedavad suurema osa ajast vee kohal lennates ja leiavad toitu (nt kalu, selgrootuid)
mere pinnakihtidest.
Eesti riikliku keskkonnaseire kesktalvise 2012.a. veelinnuloendusel loendati Eesti
rannikumerel 1752 kalakajakat neist 145 Pakri lahes (tabel 2.5).

13. Tõmmuvaeras Melanitta fusca (A066)
Eestis on tõmmuvaeras III kategooria kaitsealune liik. Tõmmuvaeras on talvituja, läbirändaja
ja haudelind, kes pesitseb peamiselt väikestel meresaartel. Tõmmuvaera arvukust ohustab
elupaikade ja kasvukohtade hävimine.
Möödunud sajandi keskpaiku pesitses Eestis 1000 paari 1994 ja nüüd 400 – 700 (Elts et al.
2009). Eesti vetes talvitub umbes 20000 – 200000 isendit. Trend on stabiilne (Elts et al.
2009). LIFE andmetel 2008 oli Pakri loodusalal pesitsejaid 11 paari, rändel peatujaid linde 16
ja talvitujaid 50 lindu (vt tabel 2.3 ja lisa 7 tabel 1). Eesti riikliku keskkonnaseire kesktalvisel
2012.a. veelinnuloendusel loendati Eesti rannikumerel 805 tõmmuvaerast.
Pakri loodusalal on 2-15 % Eestis olevatest lindudest.
Kevadränne algab märtsis ja saavutab maksimumi mais. Sügisränne toimub peamiselt
septembris ja oktoobris (Durinc et al., 1994; Leibak jt, 1994).
Tõmmuvaerad peatuvad merepinnal ujudes ja toituvad sukeldudes põhjaselgrootutest, eriti
karpidest. Talvel eelistab tõmmuvaeras peatumiseks 10-30 m sügavust merd (Durinc et al.,
1994).

14. Jääkoskel Mergus merganser (A070)
Jääkoskel on talvituja, läbirändaja ja haudelind. Eestis pesitseb kuni 2000 paari. Pakri
loodusalal on 0-2 % Eestis olevatest lindudest. Väikekoskla oluline kevadine peatumisala on
Pakri laht (kuni 450 isendit).
Eestis talvitab kolm kosklaliiki. Arvukaim neist on jääkoskel Mergus merganser kes on
arvukas talvitaja kõikjal Eesti jäävabal rannikul. Tähtsamad talvitamisalad asuvad Saaremaal,
Pärnu lahe rannikul ning Kihnu saare ümbruses ja Lahemaa rannikul (lisa 13 joonis 16).
2012.a. oli oma jäävaba rannikuga jääkosklale eriti soodus, mida näitas rekordarv 6392
rannikumeres talvituvaid kosklaid. Jääkoskla talviseks arvukuseks Eestis hinnatakse 4000 –
8000 isendit (Elts et al. 2009). Eesti riikliku keskkonnaseire kesktalvisel veelinnuloendusel
2012. a loendati Pakri lahes kokku 268 lindu (lisa 20).
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15. Tutkas Philomachus pugnax (A151)
Eestis on tutkas I kategooria kaitsealune liik. Tavaline läbirändaja ja haruldane pesitseja.
1960. aastatel pesitses Eestis kuni 2000 paari, nüüd kuni 50 (Elts jt 2009). Pakri loodusalal
asub 2-15 % kõigist Eestis olevatest tutkastest. 2001. a pesitses Pakri lahel 4 paari (Elts jt
2003).
Tutkas saabub Eestisse aprilli teisel poolel. Läbiränne kestab kuni juunikuu alguseni.
Sügisränne algab juba juuli lõpul ja viimased isendid lahkuvad meie aladelt septembris.
Rännetel võib tutkast kohata rannikualadel. Tutkas pesitseb üldiselt niisketel rohumaadel.
Tutka toiduks niisketel rohumaadel ja pehmes mudas. on peamiselt selgrootud, eriti putukate
valmikud ja vastsed, ka väheharjasussid. Väljaspool pesitsusaega on oluline ka taimne toit,
peamiselt seemned.
1998–2002 pesitses Eestis hinnanguliselt 100–200 emaslindu (Elts, J. jt. 2003), aastaks 2010
on Eestis säilinud tutka asurkonna suurus kahanenud 10–30 emaslinnuni (Eesti Päevaleht
29.12.2010,
http://www.epl.ee/news/eesti/kotkad-metsised-ja-naaritsad-on-nuud-paremakaitse-all.d?id=51289312).

16. Tuttpütt Podiceps cristatus (A005).
Eestis on tuttpütt pesitseja, läbirändaja ja talvituja. Eestis pesitseb kuni 3000 paari, talvitub
kuni 300 lindu ja rändel peatub kuni 1000 lindu (Elts, J. jt. 2003; (Elts jt 2009). Pakri linnualal
on 0-2 % Eestis olevatest lindudest. Tuttpütt eelistab madalaid kala- ja taimestikurikkaid
veekogusid.
Talvisel 2009.a veelinnuloendusel oli üllatajaks tuttpütt kui Eestis loendati ca 250 talvitavat
isendit. Liik oli koondunud Põhja-Eesti rannikule. Seevastu pakaseline talv 2010 ja 2011 ei
olnud tuttpütile kuigi soodne. Talvitava populatsiooni hinnanguks on 30 – 300 lindu (Elts et
al. 2009). Eesti riikliku keskkonnaseire kesktalvisel 2012.a. veelinnuloendusel loendati Eesti
rannikumerel 165 tuttpütti neist 10 Pakri lahes (tabel 2.5).

17. Hahk Somateria mollissima (A063).
Eestis on hahk haudelind, läbirändaja ja talvituja. Väikestel meresaartel pesitsevate hahkade
arvukuseks on hinnatud 3000 – 7000 paari, viimasel ajal on arvukus tugevalt langenud. Eesti
vetes talvitub 20 -100 hahka. Pakri linnualal on 0-2 % Eestis olevatest lindudest. Eesti riikliku
keskkonnaseire kesktalvise 2012.a. linnuloendusel loendati Eesti rannikumerel 20 hahka (lisa
20).
Haha kevadine saabumine pesitsusaladele algab märtsi lõpus, põhjapoolsete pesitsejate
läbiränne kestab mai teise pooleni. Mais ja juunis lahkub enamik isalinde pesitsusalalt ja
koondub koos mittepesitsevate noorlindudega merele sulgima. Sügisränne talvitumisaladele
algab septembri lõpust – oktoobri algusest detsembrini (Durinc et al., 1994; Leibak jt, 1994).
2008. sügisel loendati (A. Kuresoo, L. Luigujõe andmetel) Paldiski lahes hahkasid 624
Haha arvukus on langenud kõikjal. Ilmekalt väljendab pesitseva asurkonna vähenemist
sulgimiskogumite arvukuse järsk langus (KKK 2011-2020).
Hahad peatuvad merepinnal ujudes ja toituvad sukeldudes põhjaselgrootutest, eriti karpidest.
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18. Punajalg-tilder Tringa totanus (A162).
Eestis on punajalg-tilder III kategooria kaitsealune liik. Tavaline pesitseja ja läbirändav
rannikulind. Märgadel ja niisketel aladel võib lindu kohata aprillist oktoobrini. Elupaikadeks
sobivad rannikuäärsed madalsood ja rabad.
Eestis pesitseb kuni 7000 paari, arvukus on viimase poolesaja aastaga kahanenud (Elts jt
2009). Pakri lahel pesitses 2001. a 40-50 paari (Elts, J. jt. 2003). Pakri linnualal on 0-2 %
Eestis olevatest lindudest.

2.1.8 Kaitstavad loodusobjektid
2.1.8.1 Pakri hoiuala ja maastikukaitseala ning Krassi saare hallhülge püsielupaik
Süvendatava ala lähim kaugus (kagust ja läänest) Pakri hoiuala veeosast on ca 300 m.
Pakri hoiuala (KL02000167)
Maismaa pindala on 2067,2 ha, veeosa pindala on 16943,7 ha ja pindala kokku on 19010,9 ha.
Hoiuala valitseja Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon
Kaitse alla võetud Vabariigi Valitsuse 16.06.2005 määrusega nr 144 „Hoiualade kaitse alla
võtmine Harju maakonnas“.
.
Pakri hoiuala kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud
elupaigatüüpide – jõgede lehtersuudmete (1130), laiade madalate lahtede (1160), esmaste
rannavallide (1210), püsitaimestuga kivirandade (1220), väikesaarte ning laidude (1620),
rannaniitude (1630), hallide luidete (2130*), vähe- kuni kesktoiteliste kalgiveeliste järvede
(3140), kadastike (5130), lubjarikkal mullal asuvate kuivade niitude (6210), alvarite (6280*),
lääne-mõõkrohuga lubjarikaste madalsoode (7210*), liigirikaste madalsoode (7230), vanade
laialehiste metsade (9020*) ning soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080) kaitse ning II lisas
nimetatud liikide ja EÜ nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ I lisas nimetatud liikide ning I lisas
nimetamata rändlinnuliikide elupaikade kaitse. Liigid, kelle elupaika kaitstakse, on: 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), kühmnokkluik (Cygnus olor), kalakajakas (Larus canus), tõmmuvaeras (Melanitta fusca), jääkoskel
(Mergus merganser), tutkas (Philomachus pugnax), tuttpütt (Podiceps cristatus), hahk (
Somateria mollissima), punajalg-tilder (Tringa totanus), emaputk (Angelica palustris),
nõmmnelk (Dianthus arenarius ssp. arenarius) ja soohiilakas (Liparis loeselii).
* - esmatähtsad.
Objekti link:
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO2000167&mount=view
Pakri maastikukaitseala (KL01000113)
Maismaa pindala 1298 ha, veeosa pindala 154 ha, kokku 1452 ha.
Kaitseala valitseja Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon
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Kaitse alla võetud Vabariigi Valitsuse 05.05.1998 määrusega nr 97 „Leigri looduskaitseala
(kehtetu – EELIS Infoleht 05.03.2011) ja Pakri maastikukaitseala kaitse alla võtmine, kaitseeeskirjade ja välispiiride kirjelduste kinnitamine“.
Pakri maastikukaitseala on võetud kaitse alla haruldaste ja teadusliku väärtusega geoloogiliste
objektide (aluspõhjakivimite paljandid, rannavallid, rändrahnud) ning eluslooduse koosluste
kaitseks.
Pakri maastikukaitseala asub Harjumaal Paldiski linna territooriumil. 1998 aastal loodud
kaitseala hõlmab valdava osa Pakri poolsaare paekaldast, lisaks veel lahustükkidena Väike- ja
Suur-Pakri saarte põhjaosa ning saartevaheline meri koos Kappa ja Bjärgrånne saartega ning
Väike-Pakri saare lõunaosa (joonis). Kaitseala on loodud kohaliku maastiku – pankranniku,
rändrahnude rannavallide, ja niitude – ning kaitsealuste taime- (kolmissõnajalg, hall käpp,
pruun raunjalg, aasnelk, kaljukress) ja loomaliikide (krüüsel) kaitseks.
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO1000113&mount=view
Pakri maastikukaitseala maa- ja veeala kuulub piiranguvööndisse. Kaitseala ainsasse,
Pakerordi sihtkaitsevööndisse jääb krüüslite pesitsusala Pakri panga järsakul. Eriti ohustatuna
kuulub krüüsel Eesti punasesse nimestikku ning II kategooria kaitsealuste liikide hulka.
Pakri maastikukaitseala on Loode-Eestis geopargi tuumala. Ainulaadne geopark hõlmab tosin
kaitseala ja kogu Balti klindi osa Harkust Haapsaluni. Kui maastikukaitseala haarab eelkõige
maismaad, siis Pakri poolsaare ja Pakri saarte vahelise mereala kaitseks on loodud Pakri
hoiuala. http://www.loodusajakiri.ee/eesti_loodus/artikkel4089_4056.html

Krassi saare hallhülge püsielupaik (KLO3000092)
Maismaa pindala 0,6 ha, veeosa pindala 79,2 ha, kokku 79,8 ha.
Kaitseala valitseja Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO3000092&mount=view
Püsielupaik on Suur-Pakri saarest läänes ca 5 km kaugusel.
2.1.8.2 Pakri maastikukaitseala ja hoiuala kaitsekorralduskavad
Maismaaosa osa käsitlus on KMH-s valdavalt esitatud Pakri maastikukaitseala ja hoiuala
kaitsekorralduskava 2007-2016 (edaspidi KKK 2007-2016) A. Tõnisson Tallinn 2006.
materjalide põhjal (lisa 6).
ESTMAR („Natura 2000 rakendamine Eesti merealadel – alade valik ja kaitsemeetmed“
2007-2011) projekti raames koostati Pakri hoiuala ja maastikukaitseala mereosa
kaitsekorralduskava 2011-2020 (edaspidi KKK 2011-2020) ettepanek sisaldab mereelupaikade hinnangut. (kava on kinnitamata). KKK 2011-2020 järgi on KMH aruandes
esitatud ülevaateid ja hinnanguid nii maismaa- kui ka mereelupaikade ning liikide kohta (lisa
7).
Harjumaal, Paldiski linnas paiknev Pakri maastikukaitseala on moodustatud Vabariigi
Valitsuse 05.05.1998. a määrusega nr. 98 (RT I 1998, 41142, 631). Kaitseala pindala on 1451
ha (sh Pakerordi sihtkaitsevöönd 182 ha). Maastikukaitseala maismaa osa jaguneb
pindalaliselt: Pakri poolsaar - 349 ha, Väike-Pakri saar - 412 ha, Suur-Pakri saar - 339 ha.
Sihtkaitsevööndisse on tsoneeritud 12,5 % ja piiranguvööndisse 77,5 % kaitsealast. Kalapüük
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on kaitse-eeskirjaga täielikult keelatud MKA mereosas. Kalapüük kutselise kalapüügi
vahenditega on Kalapüügieeskirja § 37 lg. I p. 12 kohaselt keelatud kogu merealal, mis jääb
Pakri saarte vahele.
Pakri hoiuala on moodustatud Vabariigi valitsuse 16.06.2005. määrusega nr. 144 (RT I 2005,
38, 300). Hoiuala pindala on 21.039 ha, millest > 90 % moodustab meri. Hoiuala maismaa
osasse kuulub lisaks Paldiski linnale ka Padise ja Keila valla maid (Paldiski lahe rannikul)
ning nimetatud valdade + Harku valla merealasid. Omaette hoiuala on Paldiski lahte suubuv
Vasalemma jõgi. Rannikumere lõik, mis kuulub hoiualasse ulatub Vihterpalu lahest Vintses
kuni Vääna-Jõesuu supelrannani, jättes välja Paldiski sadamate ala.

Joonis 2.6. Piirkonna kaitsealused objektid. Allikas: Keskkonnainfo.

Pakri maastikukaitseala ja hoiuala mere-elupaigad
Vastavalt Looduskaitseseaduse § 25. on kaitsekorralduskava hoiualade ja kaitsealade
alapõhise kaitse korraldamise aluseks.
Pakri hoiuala ja maastikukaitseala mereosa kaitsekorralduskava 2011-2020 (edaspidi KKK
2011-2020) eesmärk on:
• Anda lühike ülevaade kaitstavast alast - selle kaitsekorrast, kaitse-eesmärkidest,
rahvusvahelisest staatusest, maakasutusest, huvigruppidest ning alal läbiviidavast
riiklikust seirest;
• Analüüsida ala eesmärke ning anda hinnang iga põhiväärtuseks oleva liigi, elupaiga
vm väärtuse seisundile;
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•
•
•
•

Arvestades alale seatud eesmärke määrata mõõdetavad kaitse-eesmärgid ja
kaitsekorralduse oodatavad tulemused kaitsekorraldusperioodi lõpuks ning 30 aasta
perspektiivis;
Anda ülevaade peamistest väärtusi mõjutavatest tegevustest, kirjeldada kaitseks
vajalikke meetmeid koos oodatavate tulemustega;
Määrata põhiväärtuste säilimisele, taastamisele ja tutvustamisele suunatud
kaitsekorralduslike tegevuste elluviimise plaan koos tööde mahu, koha, ulatuse
kirjelduse ja orienteeruva maksumusega;
Luua alusdokument kaitseala kaitsekorralduslike tööde elluviimiseks ja rahastamiseks.

KKK 2011-2020 on koostatud Norra finantsmehhanismi ja Eesti Keskkonnainvesteeringute
Keskuse rahastatud projekti “Natura 2000 rakendamine Eesti merealadel – alade valik ja
kaitsemeetmed” (ESTMAR) raames.
KKK 2011-2020 koostas Merle Kuris (MTÜ Balti Keskkonnafoorum, tel: 6597029; e-post:
merle.kuris@bef.ee). Töörühma kuulusid Tiia Möller, Georg, Martin, Markus Vetemaa (TÜ
Eesti Mereinstituut); Andres Kalamees, Andrus Kuus (Eesti Ornitoloogiaühing); Ivar Jüssi
(Eestimaa Looduse Fond), Roland Müür (Keskkonnaamet) ning Uudo Timm
(Keskkonnateabe Keskus).
KKK 2011-2020 koostamisel arvestati LIFE-projekti Merekaitsealad Läänemere idaosas
(LIFE05NAT/LV000100) raames tehtud inventuuride ja uuringute ning riikliku seire
materjale (KKK 2011-2020 peatükid 1.5.1 Läbiviidud inventuurid ja uuringud ja 1.5.2 Riiklik
seire).
Kava käsitleb Pakri hoiuala ja maastikukaitseala mereosa, täiendades Andres Tõnissoni poolt
koostatud, peamiselt maismaale keskenduvat „Pakri maastikukaitseala ja hoiuala
kaitsekorralduskava 2007 – 2016“ (Tallinn, 2006).

2.1.8.3 Avameremadalik Krassgrund ja hallhülge püsielupaik
Ülevaade on esitatud Väärtuslikud avameremadalikud Eesti vetes. MTÜ Balti
Keskkonnafoorum. Tallinn 2011. materjalide alusel. Eelnimetatud töö autorid on: Ivar Jüssi
ELF, Andres Kalamees EOÜ, Merle Kuris BKF, Andrus Kuus EOÜ, Georg Martin TÜ EMI,
Tiia Möller TÜ EMI, Margus Vetemaa TÜ EMI.
Krassgrundi madal asub Soome lahe suudmes Suur-Pakri saarest u 5 km läänes. Krassgrundi
(Krässgrundi) klindisaar kerkib järsult kuni 50 meetri sügavusest merepõhjast, paeplatoo
kohal on vett 1–5 meetrit. Klindisaare lael on väike paeklibust Krassi laid, mille pindala on
sõltuvalt veetasemest 0,65–0,80 ha. Laid kuulub halduslikult Keila valla alla ja sellel asub 11
meetri kõrgune automaatne tulepaak. Krassi madala madalaveelisse ossa koos Krassi saarega
on moodustatud Krassi loodusala, pindalaga 80 ha, mis on loodud EL-i loodusdirektiivi I lisas
nimetatud elupaigatüüpide (karid ja väikesaared ning laiud) ja hallhülge kaitseks.
Krassi saare hallhülge püsielupaik loodi arvestades asjaolusid, et Soome lahe Eesti vetes asub
ainult kolm ala, mida hallhülged asustavad. Krassgrund valiti kui läänepoolseim võimalik
hallhüljeste asustusala, mis sobib soojal talvel ka poegimiseks, sest klibune platoo ei ole ka
kõrge veeseisu ja tormide korral üleujutatud. Väljaspool sigimisperioodi kasutatava
puhkealana tulevad kõne alla vaid laiu lääneküljes olevad rahnud ja põhjapool asuvad
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paeplaadid. Saart ennast hallhülged puhkealana ei kasuta, kuna see on liiga kõrge ja hüljestel
puudub kiire vette põgenemise võimalus ning 360-kraadine ülevaade ümberringi toimuvast.
Seniste uuringute andmetel ei ole hallhülged Krassgrundi poegimiseks kasutanud. Puhkealana
on saare ümbrus oluline vaid vähestele, peamiselt noortele hallhüljestele.

Joonis 2.7. Väärtuslikud avameremadalikud. Allikas: Väärtuslikud avameremadalikud Eesti
vetes 2011.
Krassgrundi piirkonnas on läbiviidud uuringute projekt „Krassgrundi mereala
inventeerimine“, mille käigus on käsitletud põhjaelustikku, kalastikku, hülgeid ja linnustikku.
http://www.elfond.ee/et/teemad/meri/laeaenemere-kaitse/merekaitsealad-ja-moistlikummerealade-kasutuse-planeerimine/krassgrund
http://www.elfond.ee/et/teemad/meri/laeaenemere-kaitse/merekaitsealad-ja-moistlikummerealade-kasutuse-planeerimine/krassgrund/krassgrundi-aruanded

2.2 Sotsiaal-majanduslikud tingimused
2.2.1 Asustus ja elanikkond
Paldiski asub 52 km Tallinnast lääne pool 59º16`01" põhjalaiust ja 23º 43`50" idapikkust.
Paldiski linn on üks Harju Maakonna 24 omavalitsusest.
Paldiski asutamisajaks loetakse aastat 1718, mil Vene tsaar Peeter I alustas sadama ja
merekindluse ehitust. Kuni 1764. aastani kandis asula nime Rogerwiek. Edasi Baltiiski Porti
nime all tuntud asulale andis linnaõigused 1783. aastal Katariina II. Praeguse nime Paldiski
sai linn Eesti Vabariigi esimesel iseseisvusajal 1933. aastal. Aastatel 1944–1994 oli Paldiski
Nõukogude Liidu suletud sõjaväelinn (Paldiski koduleht).
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Pakri poolsaare ajalugu on kirju, esindatud on nii üldine kui eriline eesti ajaloos. Poolsaare
maastike areng kulges sarnaselt eesti maastikule kuni 18. sajandini, mil asutati Paldiski linn.
Planeeritud (vastandina spontaanselt kujunenud asulakohale) linna ning selle tagamaa suhted
ongi üks teemasid, mis poolsaare teevad eriliseks. Linnalist keskkonda on Eestis peetud
võõraks (eestlastele mitte omaseks), mis lisab Paldiski linna arenguloole huvitava üldisema
aspekti. Pöördeliseks poolsaare ajaloos sai 1939. aasta, kui varasemas ajaloos vaid teoreetiline
strateegiline asukoht praktilise rakenduse omandas. Viiskümmend aastat oli Paldiski
Nõukogude Liidu relvajõudude baas ja sai uuesti Eesti linnaks 1996. aastal. Militaarne
minevik rõhutab veelgi Paldiski erilisust, „mitte oma” olemist, nii et tänapäeval esindab
Paldiski (laiemas mõttes haarates enda alla nii Pakri poolsaare kui saared) selgelt kõike, mida
peetakse mitte-eestlaslikuks (ehk endale vastandatud „teiseks”) ning on rikas ebasoovitava
nõukogude pärandi poolest (S. Hade, T. Peil ja A. Soesoo: Maastikunägemus geoinfosüsteemi
osana).
Viimastel aastatel on üha enam hakatud Paldiski piirkonda hindama, sellest annab tunnistust
ka järjest hoogustuv kinnisvara arendustegevus. Samas kätkeb Pakri poolsaare keskkond
endas hulgaliselt probleeme, mis seonduvad Nõukogude Liidu militaarbaasidega: lisaks
militaarsele jääkreostusele ja infrastruktuuri vähesele arengule, on siin tegu ka sotsiaalsete
probleemidega. Elanikkonna struktuur näitab teatud grupeerumise ja kihistumise tundemärke.
Side erinevate gruppide vahel paistab olevat nõrk ning elanikkonna informeeritus
käimasolevatest projektidest ja ettevõtmistest on puudulik. Samuti võivad erinevate etniliste
gruppide keskkonna- ja maastikutõlgendused olla erinevad (S. Hade, T. Peil ja A. Soesoo:
Maastikunägemus geoinfosüsteemi osana).
Paldiski on oma 4276 elanikuga (seisuga 1.10.2010) Põhja-Eesti väikelinn 52 km kaugusel
pealinnast Tallinnast. Pindala suuruselt Eesti teise linna – Paldiski (101,8 km²), territoorium
hõlmab Pakri poolsaart (33,9 km²), Suur-Pakri (11,6 km²) ja Väike-Pakri (12.87 km²) saart
ning neid ümbritsevat mereala.
Linna tiheasustus paikneb 102 km² suurusest üldpindalast vaid 5,4 km². Paldiskil on ühine
merepiir Padise vallaga, maismaal piirneb linn Keila vallaga. Paldiskil on hea ühendus
ülejäänud Eestiga nii maanteed kui raudteed mööda. Paldiski kaks sadamat, Lõuna- ja
Põhjasadam, on aastaringselt jäävabad ja tegelevad eelkõige sadamate kaudu liikuva kauba
käitlemisega. Lõunasadam teenindab ka praamiliine Soome ja Rootsi suunal.
Rahvastikust kolmandik on eestikeelne, kaks kolmandikku muukeelne (peamiselt
venekeelne). Linnas töötab nii eesti- kui ka venekeelne gümnaasium ning samuti kaks
lasteaeda. Huviharidust jagavad muusikakool ning laste huvikeskus. Vaimutarkust saab
nõutada raamatukogust, linnamuuseumist ning Amandus Adamsoni ateljeemuuseumist.
Paldiski linna juhib kuueliikmeline Linnavalitus eesotsas linnapeaga. Linna otsuseid ja
määrusi võtab vastu kolmteist rahva valitud linnavolinikku (Paldiski kodulehelt).

2.2.2 Paldiski Põhjasadam
Paldiski Põhjasadam on kiiresti arenev erasadam, mis käitleb sõidukeid, konteinereid, üld- ja
puistekaupu ning suuremõõtmelisi projektkaupu.

Corson OÜ. Töö nr 1204

54

Paldiski Lõunasadama akvatooriumi ja sissesõidutee süvendustööde KMH aruanne

Paldiski Põhjasadam on Eesti Sadamate Liidu, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ja Transsiberi
Rahvusvahelise Koordinatsiooninõukogu liige.
Paldiski Põhjasadam on süvaveesadam. 79 hektari suurune akvatoorium on tänu 375 meetri
pikkusele kaitsemuulile hästi kaitstud tugeva lainetuse eest. Sadama kaijoon on üle 1000
meetri, võimaldades vastu võtta kuni 11 meetrise süvisega segakaupade, konteiner- ning
veeremlaevu. Sadamas on võimalik täiendada joogivee varusid, punkerdada, lülituda kalda
vooluvõrku, anda ära fekaal- ja pilsivett ning prügi.
Sadamas on 100 000 m² laoplatse ja 20 000 m² laohooneid. Suurem osa ladudest on
renoveeritud või rajatud 2004-2006. aastal. Kaasaegsed logistilised lahendused rahuldavad ka
kõige nõudlikumate klientide vajadusi. Klientide poolse nõudluse korral on võimalik
täiendavate ladustamisvõimaluste loomine. Kõikidel kaidel, laohoonetel ja laoplatsidel on
tagatud ööpäevaringne valve, raudteeühendus ning raskeveokite ligipääsetavus. Paldiski ja
Tallinna vahel on hea raudteeühendus, Põhjasadama veduril on õigus siseneda Paldiski
Kaubaraudteejaama. Riigimaantee kaudu on tagatud hea ühendus nii Tallinnaga kui ka itta ja
lõunasse suunduvate peamagistraalidega.
Lääne-Euroopa suunalt Paldiski Põhjasadamasse saabuvate laevade sõiduaeg on lühem kui
ühessegi teise Mandri-Eesti sadamasse. Samas on Tallinn maismaad mööda liikudes siiski
vaid 50 km kaugusel ning Paldiski ja Tallinna vahel on hea maantee- ja raudteeühendus.
Sadama koordinaadid:
• Põhjalaius 59°20,99´ N
• Idapikkus 24°02,85´ E
Stividoriteenuseid osutab Palsteve OÜ. Palsteve OÜ tegeleb ka kaupade pakkimise ja
ekspedeerimisega ning tolliladude ja –terminalide teenuste osutamisega.
Põhjasadama kodulehel on toodud ka sadamaeeskiri, tollikompleksi tutvustus ja info sadamat
kasutatavatest ettevõtetest. Allikas: http://www.portofpaldiski.ee/index.php?lang=est&pid=2

2.2.3 AS Tallinna Sadam
Riigiettevõte Tallinna Sadam moodustati 1992. aasta aprillis. 1996. aastal muudeti
riigiettevõte aktsiaseltsiks, mille ainuaktsionäriks on Eesti Vabariik. AS Tallinna Sadam
(registrikoodiga 10137319) tegutseb aktsiaseltsina AS-i Tallinna Sadam põhikirja,
äriseadustiku ning teiste Eesti õigusaktide alusel. Sadama eeskirja ja selle muudatused
kinnitab AS Tallinna Sadam vastavuses Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktidega.
Sadama eeskiri kehtib (alates 11.03.2013) kõigi AS-i Tallinna Sadam koosseisu kuuluvate
sadamate sadamaalal ning on täitmiseks kohustuslik kõigile vastavas sadamas tegutsevatele
või viibivatele isikutele.
AS Tallinna Sadam tegutseb landlord-tüüpi sadamana ning tema peamiseks tegevusalaks on
sadama tööga seotud tegevused.
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Joonis 2.8. AS Tallinna Sadam koosseisu kuuluvad sadamad. Allikas: Sadama eeskiri (kehtib
alates 11.03.2013).
AS Tallinna Sadam koosseisu kuuluvad:
1. Vanasadam
• Traditsioonilise kaubasadama funktsioonid on reisijate arvu kasvades
linnasüdamest välja liikunud.
• Vanasadam on reisisadam, mis teenindab reisi- ja RO-RO laevu ning
väikelaevu.
• Täna käideldakse Vanasadamas põhiliselt veeremkaupu, mida teenindavad
reisiliini- ja ro-ro laevad.
2. Muuga sadam
• Sadamas on võimalik lastida−lossida naftat ja naftasaadusi, sega- ja puistlasti,
puitu, külmutust nõudvaid kaupu ning konteiner- ja ro-ro laevu.
• Konteinerid, puistlast (kivisüsi, väetis, teravili, vanaraud, killustik jms),
vedellast, üldkaubad, Ro-Ro.
3. Paljassaare sadam
• Sadamas on võimalik lastida−lossida naftat ja naftasaadusi, sega- ja puistlasti
ning puitu ning teostada laevade remonti, sh dokiremonti.
• Paljassaare sadam on kaubasadam, kus käideldakse segalasti, kivisütt ja
naftatooteid, kuid ka puitu ja kiiresti riknevaid kaupu.
4. Paldiski Lõunasadam
• Sadamas on võimalik lastida−lossida naftat ja naftasaadusi, sega- ja puistlasti,
puitu ning konteiner- ja ro-ro laevu. Lisaks täidab Paldiski lõunasadam
reisisadama funktsioone.
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•

Üldkaubad, puistlast, vedellast, Ro-Ro*. Strateegiline fookus asetub
veeremkaupade teenindamisele ja Eesti eksport-importkaupade käitlemisele,
aga ka erinevate Eestit transiidina läbivate kaupade töötlemisele. Tõusev
arengusuund on uute autode vedu ja müügieelne teenindus.
5. Saaremaa sadam
• Saaremaa sadam teenindab reisilaevu, muid laevu ja väikelaevu.
• Reisijad (lõbusõidujahid, kruiisid).

*Ro-ro – (veerem) võib tähendada väga erinevat tehnikat – näiteks nagu sõiduautod,
veoautod, järelhaagised, põllumajandustehnika, metsa töötlemise veokid, ehitustehnika,
bussid, aga ka kõiksugust muud registreeritud massiga üle 3500 kg ratastehnikat.
Ratastel on selle kaubagrupi juures määrav roll – kui muid kaupu tõstetakse
laadimistehnikaga laeva ja laevalt maha, siis veeremkaubad veerevad. Võivad nad seda tema
nii omal jõul – autod jm ratastega liikurmasinad – kui laadimistehnika abil – treilereid näiteks
veetakse eriliste vedukitega, sadulauto ootab järgmises sadamas ees.

2.2.4 Paldiski Lõunasadam
Koostamise allikas: sadama eeskiri. Lisas 4 on Paldiski Lõunasadama skeem.
Sadamas on võimalik lastida−lossida naftat ja naftasaadusi, sega- ja puistlasti, puitu ning
konteiner- ja ro-ro laevu. Lisaks täidab Paldiski Lõunasadam reisisadama funktsioone.

Tabel 2.6. Paldiski Lõunasadama andmed.
Koordinaadid Sadamaala Akvatoorium Kaide
ha
ha
arv
141,1
134,7
10
ϕ=59°20′N

Kaid
m
1850

Sügavus
m
13,5

Laeva
pikkus m
230

Laeva
laius m
35

λ=024°05′E

Paldiski Lõunasadamas on deklareeritud sügavused veetaseme 0-seisu korral:
Kai nr 1 – 12,0 m; kai 2 (rambiga) – 12,0 m, kai nr 3 – 9,0 m, kai nr 3A (rambiga) – 9 m, kai
nr 4 (rambiga) – 9,0 m, kai 5 – 8,5 m, kai nr 6 (rambiga) – 8,8 m, kai nr 7 – 13,5 m, kai nr 8 –
13,0 m ja kai nr 9 – 13,0 m.
Sadamasse sisenetakse ja sealt väljutakse kanali kaudu, mille pikkus on 960 m, laius 120 m ja
sügavus 14 m ning pöörderingi kaudu, mille diameeter on 460 m ja sügavus 13,6 m.
Laevade teenindamine toimub ööpäevaringselt vastavalt tellimusele. Navigatsioonihooaja
kestus on Paljassaate sadamas 1. jaanuarist 31. detsembrini.
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2.2.5 Laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtmine ja käitlemine
Koostamise allikas: ASi Tallinna Sadam Laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtmise ning
käitlemise kava. Kinnitatud juhatuse esimehe käskkirjaga nr 75 14.12.2012. Heakskiidetud:
Keskkonnaamet 07.12.2012, kiri nr HJR 8-2/12/23736-4.
Vastavalt sadamaseaduse § 26 lõige 3 tuleb Laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtmise ning
käitlemise kava esitada heakskiitmiseks järgmistel juhtudel:
1) enne sadama registreerimist sadamaregistris;
2) olemasoleva sadama puhul enne kava rakendamist;
3) vähemalt iga kolme aasta järel;
4) pärast olulisi muudatusi sadama töös.
Sadama eeskiri sätestab, et laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtt laevadelt toimub vastavalt
Sadamaseadusele, majandus- ja kommunikatsiooniministri 29.07.2009. a. määrusele nr 78
Laevaheitmete ja lastijäätmete üleandmise ja vastuvõtmise korralduslikud nõuded ning
laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtmise, üleandmise, nendest teavitamise ja arvestuse
pidamise üle järelvalve teostamise kord ja ASi Tallinna Sadam laevaheitmete ja lastijäätmete
vastuvõtmise ning käitlemise kavale (kättesaadav aadressil: http://www.ts.ee/eeskirjad-tasud ).
Laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtmise ning käitlemise kava sätestab ASi Tallinna
Sadam koosseisu kuuluvates sadamates (Vanasadam, Muuga sadam, Paldiski lõunasadam,
Paljassaare sadam, Saaremaa sadam) laevadelt heitmete vastuvõtmise ja käitlemise korra.
Kavas kirjeldatud protseduur ei reguleeri jäätmete käitlemist, mis on tekkinud sadamaalal
tegutsevate ettevõtjate tegevuse tulemusena, kaupade veo- või ladustamise käigus Sadamas,
samuti reostuse või välisõhu saaste tulemusel ning juhtudel, mis on sätestatud
“Jäätmeseaduse” §1 lõikes 2.
Laevaheitmed ja lastijäätmed liigitatakse majandus- ja kommunikatsiooniministri 29. juuli
2009. a Laevaheitmete ja lastijäätmete üleandmise ja vastuvõtmise korralduslikud nõuded
ning laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtmise, üleandmise, nendest teavitamise ja
arvestuse pidamise üle järelevalve teostamise kord määruse nr 78 lisas 3 toodud liigituse
nimistu või Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2004. a määruse nr 102 Jäätmete, sealhulgas ohtlike
jäätmete nimistu alusel, kui määruse lisa 3 ei ole rakendatav.
Kava koostamise aluseks on sadamaseadus ning majandus- ja kommunikatsiooniministri 29.
juuli 2009. a määrus nr 78 Laevaheitmete ja lastijäätmete üleandmise ja vastuvõtmise
korralduslikud nõuded ning laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtmise, üleandmise, nendest
teavitamise ja arvestuse pidamise üle järelevalve teostamise kord.
Laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtmist korraldab Sadam ja teostab Sadamaga selleks
lepingu sõlminud ettevõtja või vastavat tegevusluba (litsentsi) omavad ettevõtted.
Laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtt toimub laeva kapteni või laevaagendi poolt esitatud
kirjaliku või elektroonilise teabe alusel, mis esitatakse vastava sissesõidusadama laevaliikluse
juhtimise grupile:
• vähemalt 24 tundi enne sadamasse saabumist, kui sissesõidusadam on teada;
• otsekohe sissesõidusadama selgumisel, kui see teave on kättesaadav vähem kui 24
tundi enne sissesõidusadamasse saabumist;
• hiljemalt lahkumisel eelmisest sissesõidusadamast, kui reis kestab alla 24 tunni.
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Pilsivee, naftasaadusi ning õli sisaldavate setete, prügi, reovee ja muude jäätmetasu eest
äraantavate laevaheitmete käitlemist ASi Tallinna Sadam koosseisu kuuluvates sadamates
korraldab AS Green Marine.
Mitte jäätmetasu eest äraantavate reovee koguste vastuvõtmist teostavad lisaks ka vastavat
tegevusluba (litsentsi) omavad ettevõtted. Informatsiooni sadamas teenuseid pakkuvatest
jäätmekäitlejatest on toodud Sadama eeskirjas ja koduleheküljel www.ts.ee.

Corson OÜ. Töö nr 1204

59

Paldiski Lõunasadama akvatooriumi ja sissesõidutee süvendustööde KMH aruanne

3. KAVANDATAVA TEGEVUSE JA ALTERNATIIVIDE KIRJELDUS
3.1 Kavandatud tegevuse mõjuala ja -allikad
Kavandatava tegevuse ja selle võimalike alternatiivide hindamise objektiks on
Lõunasadama akvatoorium ja kaadamisala ning nende lähialad.

Paldiski

Otseste keskkonnamõjude väljundalaks on süvendatav akvatoorium, sissesõidutee ja
pinnasepuisteala. Otseste mõjude mõjualaks on lisaks eelnimetatud aladele veel nende
lähialad (näiteks: tekkekohast heljumi pilve ulatus, hüdrodünaamilised protsessid,
merekeskkond) Pakri lahes.
Kuna kavandatu tegevused toimuvad veekeskkonnas, siis ka otsesed mõjud avalduvad
veekeskkonnas. Merekeskkonnale avalduvate mõjude kaudu on seotud ka teised
looduskeskkonda puudutavad mõjud: mõju kaitsealadele, mõju linnustikule.
Süvendamise ja kaadamise kaudsed mõjud avalduvad üldiselt hiljem koos akvatooriumi ja
sissesõidutee kasutusega. Need väljenduvad nii looduskeskkonna kui ka sotsiaal- ja
majanduskeskkonna erinevates aspektides.

Mõjuallikad: akvatooriumi ja sissesõidutee süvendamine, kaadamine, süvendusel ja
kaadamisel kasutatav tehnika. Mõjude kumuleerumine on võimalik mitme süvenduse korral.
Akvatooriumi ja sissesõidutee süvendamise ning nende hilisema kasutamisega kaasnevad
keskkonda mõjutavad tegevused:
1. Süvendamine.
2. Kaadamine.
3. Korduvsüvenduse vajadus.
4. Paldiski Lõunasadama töökorraldus.
5. Ohutu laevaliikluse tagamine Pakri lahes ja võimalike avariiriskide minimeerimine.
6. Majanduslikud arengud (mujal maailmas, Eestis, Paldiski linnas, Tallinna Sadam ASis, Paldiski Lõunasadamas).
7. Sotsiaal-majanduslikud mõjud (piirkonna areng, tööhõive, inimese tervis ja heaolu,
turism, puhkemajandus).

Kavandatava tegevuse ja selle alternatiivide hindamise mõjuala on Paldiski Lõunasadama
akvatoorium ja selle lähiala ning kaadamiskoht koos lähialaga

Mõju suurust süvendamisel ja kaadamisel mõjutavad tegevused ja olukorrad:
1. Süvendamisest ja kaadamisest lähtuva mõju suurus oleneb:
• Mahust.
• Läbiviimise ajast.
• Läbiviimise logistilistest lahenditest
• Kasutatud tehnoloogiast ja tehnikast.
• Meteoroloogilistest tingimustest.
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Süvendamise ja kaadamise mõjud võivad avalduda otseselt mereelustikule (põhjataimestik ja
–loomastik, kalastik, mereimetajad). Süvendamisest on mõjutatud Paldiski Lõunasadama
akvatoorium ja selle lähiümbrus.
Paldiski Lõunasadama akvatooriumi ja sissesõidutee süvendamine võimaldab sadamal
suurema süvisega laevade vastuvõtul tõhusamalt tagada ohutum navigeerimine sadamas ning
paremini ja keskkonnaohutumalt täita oma arenguplaanides kavandatut. Sadama arendamine
on otseselt seotud ja vajalik Eesti majanduslikke eesmärkide täitmiseks.
Eeldatavad võimalikud keskkonnamõjud (olulisust on selgitatud koostatud KMH aruandes):
• Mõju mereelustikule (põhjaelustik, kalastik ja mere imetajad).
• Mõju lindudele.
• Mõju rannaprotsessidele, lainetusele ja setete liikumisele.
• Süvendamise mõjud.
• Kaadamise mõjud.
• Hinnatakse kordussüvenduste vajadust.
• Mõju kaitsealustele objektidele ja kaitsealadele
• Mõju Natura 2000 võrgustiku ala kaitse eesmärkidele.
• Mõju Pakri lahele.
• Meresõidu ohutumaks muutumiseks ja avariiriskide vähendamiseks tingimuste
loomine.
• Sotsiaal-majanduslikud mõjud: piirkonna areng, tööhõive, turvalisus, mõju inimese
tervisele ja heaolule.
• Majanduslikud mõjud.
• Kumulatiivne mõju.
KMH aruandes tuuakse välja süvendamisel, süvendatud materjali kaadamisel ja sadama
hilisemal kasutamisel avalduda võivad negatiivsed mõjud ja riskid (sh ohutusküsimused),
nende vältimise ja leevendamise meetmed (vajadusel esitatakse seireprogramm, mis sisaldab
muuhulgas informatsiooni seirepunktide asukoha ning seire sageduse kohta).
Paldiski Lõunasadama akvatooriumi ja sissesõidutee süvendamisel ning nende hilisema
kasutamisega ei ole kavandatud ja ette näha selliseid tegevusi, mis võiksid põhjustada
riigipiirini ulatuvat olulist mõju. Paldiski Lõunasadama akvatooriumi ja sissesõidutee
süvendamisega ei kaasne eeldatavalt piiriülest mõju.
KMH aruandes käsitletakse mõjutatava looduskeskkonna (mereelustik, linnustik,
rannaprotsessid, veerežiim,) ja sotsiaal-majandusliku keskkonna (sotsiaal-majanduslikud
tegurid, sh piirkonna areng, tööhõive, turvalisus, inimese tervis ja heaolu, puhkemajandus,
turism) olemust ja mõjutatavust ning võimalike reaalsete alternatiivide võrdlust.

3.2 Informatsioon varem kasutatud parimatest süvendustehnoloogiatest
Allikas : Paldiski Lõunasadama süvendusaegse 2002/2003 seire aruanne.
Süvendajaks on üldjuhul iseliikuv või pukseeritav alus, mis on võimeline pinnast veekogu
põhjast välja tõstma. Eristatakse ühe- ja mitmekopalisi koppsüvendajaid (baggereid),
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pinnasepumpasid (hüdromehaanilisi põhjasüvendajaid ehk pinnaseimejaid) ning suuremate
kivide jms väljatõstmiseks kisusüvendajaid (greifereid).
Ühekopaline süvendaja töötab hariliku ekskavaatori põhimõttel või tõstab pinnast greiferiga.
Mitmekopalise süvendaja kopad on kinnitatud kettidele, mille abil nad liiguvad üle ühises
raamis paiknevate ülemise ja alumise trumli.
Pinnasepumpadel on imitoru otsas spetsiaalne frees või hüdrauliline kobesti, millega
valmistatakse pinnas pumpamiseks vajalikku konditsiooni. Süvendajaid hoitakse tööasendis
ankrute ja trossidega, mille abil võimalik ka aluse asendit töö ajal teatavates piirides jooksvalt
muuta. Pinnasepumbad võivad töötada ka liikudes.
Süvendatud pinnase äravedu teostatakse üldjuhul spetsiaalsete pinnaseveo pargastega,
pumpsüvendajad on tavaliselt pinnase lastiruumidega (maht kuni 8000 m3) juba ise
varustatud, teatud juhtudel transporditakse pinnast ka mööda torujuhet. Süvendajate jõudlus
on tüübist ja võimsusest olenevalt 250 kuni 5000 m3 mõningatel juhtudel isegi kuni 20 000 m3
pinnast tunnis, töösügavused ulatuvad kuni 50 m.
Suure jõudlusega pumpsüvendajat VOLVOX HOLLANDIA kasutati Paldiski Lõunasadama
süvendusel 2002.a septembris-oktoobris (Van Oord ACZ).
Kokku kasutati Paldiski Lõunasadama süvendusel nelja erineva jõudlusega mitmekopalist
süvendajat (NS Ajax R).
Kõigile kirjeldatud süvendustehnoloogiatele on takistuseks aluspõhja kivimid ja suured
kivirahnud. Süvendustööd aluspõhjani ei jõudnud, valdavaks süvendusmaterjaliks oli
projektijärgselt peen-kruusliiv 81% (lisa 5 tabel 9.1). Siiski oli süvendataval merealal
piisavalt suuri kivirahne, mis tuli välja tõsta ujuvkraana või muude tõstemehhanismidega.
TTÜ Meresüsteemide Instituut Paldiski Lõunasadama süvendusaegne seire 2002/2003
keskkonnakaitselisest seisukohast osutus suure jõudlusega frees-pump tehnoloogia
(VOLVOX-HOLLANDIA) ühtlasi ka kõige suuremaks hõljumitekitajaks, see on ka
arusaadav, sest hõljum tekkis ühelt poolt merepõhja kobestamise tagajärjel, teiselt poolt jälle
setetega segatud vee lastiruumist ülevoolu tulemusel. Samal ajal sõltub hõljumi tekke
intensiivsus süvendatava pinnase koostisest. Nii kasutati IV etapil vaid mitmekopalisi
süvendajaid, aga vee hõljumisisaldus Pakri lahes tõusis kohati sügiseste näitajateni. Põhjuseks
oli ilmselt peenefraktsioonilise sette süvendamine ja puiste.
2002/2003 kasutatud süvendustehnoloogiaga ei ületatud heljumiseire ja leevendavate
meetmete kasutamise tulemusena keskkonnataluvuse piiri sedavõrd, et oleks tekkinud oluline
keskkonnamõju. Tõendusmaterjalideks on Pakri lahe ja selle ümbruse looduskeskkonnale,
elupaigatüüpidele ning liikidele hiljem tehtud ja antud hinnangud nii seisundi kui ka mõjude
kohta (näiteks KKK 2011-2020, seirete ja KMH aruanded). Keskkonnainspektsioonile (vt ptk
2.1.3.3) ei ole senini Pakri lahes tehtud kaadamiste ja heljumiseirete kohta (seisuga
09.08.2012) laekunud kaebusi võimaliku merekeskkonna reostuse kohta.
Eelnenu oli toodud võimaliku süvendustehnoloogia näiteks. Antud 10 aasta tagust
tehnoloogia näidet ei tohiks lugeda praegu parimaks tehnoloogiaks (samas toetudes seire
andmetele ei ole välistatud, et seda võiks ka praegu kasutada, kui paremat ei ole) ja
kohustuseks süvendamist teostada vastavalt sellele tehnoloogiale.
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KMH protsessis sh KMH aruande avalikel aruteludel ei lisandunud PVT küsimustes
täiendavat asjakohast informatsiooni.
Milline võiks olla kavandatud 2,6 milj m3 mahuga süvendamise tehnoloogia selgub
konkreetsemalt hanke tulemusel süvendajafirma väljaselgitamisel? Erinevatel firmadel võivad
olla erinevad süvendustehnoloogia PVT väljapakkumised. Tänane PVT ei pruugi olla tööde
teostamise ajal parim võimalik tehnika.

3.3 Kavandatud tegevus ja alternatiivide valik
AS Tallinna Sadam esitas 04.02.2011 Keskkonnaministeeriumile vee erikasutusloa taotluse
Paldiski Lõunasadama akvatooriumi ja sissesõidutee süvendustööde tegemiseks mahus kuni
2 600 000 m3.
Paldiski Lõunasadama akvatooriumi ja sissesõidutee süvendustööde eesmärgiks on tagada
sadama arenguplaanist tulenevad sügavused laevade sissesõiduks ja vastuvõtuks ning Sadama
eeskirjas deklareeritud sügavused ja ohutu laevade navigatsioon Paldiski Lõunasadama
akvatooriumis. Süvendustööd mahus kuni 2 600 000 m3 on vajalikud suuremate laevade
vastuvõtuks ja tulevikus ka uute tegevuste alustamiseks (näiteks rafineerimistehase rajamise
korral).
Paldiski Lõunasadama akvatoorium ja süvendatav sissesõidukanal ei jää Natura 2000
võrgustiku alale.
KMH programmi avaliku arutelul otsustati (KMH programmi lisas 7), et nii aruandesse kui ka
programmi viiakse sisse viide süvendustööde vajalikkuse kohta koos võimalike uute tegevuste
nimetamisega (näiteks rafineerimistehase rajamine). Samas ei käsitleta töös uute võimalike
tegevuste mõjusid, kuna selle kohta koostatakse tulevikus vajadusel eraldi keskkonnamõju
hindamine.
Võimaliku kaadamiskohana on kaalutud Pakri lahe suudmes asuvat Veeteede Ameti kaardile
kantud pinnasepuisteala. Pinnasepuisteala keskpunkti koordinaadid on 59°23’05’’N;
24°00’05’’E ja raadius ~1 km. Maa- Ameti kaardirakenduse andmetel on puistealal mere
sügavuseks 44-53 m. Kaadamisala on aastakümneid olnud kasutusel Pakri lahes toimunud
süvendustöödel saadud pinnase uputamise kohana.
Pinnasepuisteala asub Pakri linnuala ja Pakri loodusala veeosal.
„Pakri hoiuala ja maastikukaitseala mereosa kaitsekorralduskavas 2011-2020“ on
olemasoleval kaadamisalal tuvastatud võimalik loodusdirektiivi lisa I Mereveega üleujutatud
liivamadalad (veealused liivamadalad) 1110 elupaigatüüp.
KMH programmi avalikul arutelul arutatud kaadamisala ja mere-elupaigaga seonduvat on
käsitletud KMH programmi peatükis 7.1 KMH programmi avalik arutelu punktis 2 ja KMH
programmi lisas 7. Otsustati, et kaadamisala küsimustes peab toimuma koosolek.

Corson OÜ. Töö nr 1204

63

Paldiski Lõunasadama akvatooriumi ja sissesõidutee süvendustööde KMH aruanne

Pakri kaadamisala küsimustes toimus Keskkonnaministeeriumis 24.09.2012 koosolek, millest
võtsid osa Keskkonnaministeeriumi, Keskkonnaameti, AS Tallinna Sadama ja Corson OÜ
esindajad. Peale küsimuse igakülgset arutelu otsustati, et parim lahendus on käesoleva tööga
seotud kaadamisala nihutamine väljapoole Pakri hoiuala.
Vastavalt selle 24.09.2012 toimunud koosoleku otsusele on uueks kaadamiskohaks ette
nähtud ala, mille koordinaatideks on:
X:6587942,9; Y:498264,1
X:6586489,5; Y:499638,0
X:6585115,6; Y:498184,6
X:6586569,0; Y:496810,7

Kuna antud uue kaadamiskoha valiku otsusega kaasnevad eeldavalt kaadamiste osas oluliselt
erinevad mõjud, siis on KMH aruandes uue kaadamiskoha mõjusid hinnatud alternatiivis 2
(A2).

Alternatiivid
Alternatiiv 1 (A1)
Paldiski Lõunasadama akvatooriumi ja sadamasse sissesõidutee süvendamine mahus 2 600
000 m3.
Süvendamisel saadud pinnast on kavandatud uputada Pakri lahe ametlikule
pinnasepuistealale.
Pinnasepuisteala keskpunkti koordinaadid on 59°23’05’’N; 24°00’05’’E ja raadius ~1 km.
Pinnasepuisteala asub Pakri loodus- ja linnualal.
Alternatiiv 2 (A2)
Paldiski Lõunasadama akvatooriumi ja sadamasse sissesõidutee süvendamine mahus 2 600
000 m3.
Süvendamisel saadud pinnas kaadatakse Pakri lahe suudmes uuele kavandatavale
pinnasepuistealale:
X:6587942,9; Y:498264,1
X:6586489,5; Y:499638,0
X:6585115,6; Y:498184,6
X:6586569,0; Y:496810,7
Süvendustööde orienteeruvad parameetrid jäävad nii alternatiivi 1 kui ka alternatiivi 2 puhul
samadeks:
• Süvendustööde maht - ca 2 600 000 m3.
• Süvendustööde pindala – ca 624 000 m2.
• Faktilised sügavused – max 14 m.
• Planeeritavad sügavused – max 16 m akvatooriumis ja 17 m sissesõiduteel.

Alternatiiv 3 (A3)
0-alternatiiv, mille tulemusena süvendus- ja kaadamistöid ei teostata .
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4. KAVANDATAVA TEGEVUSE JA ALTERNATIIVIDEGA
EELDATAVALT KAASNEV KESKKONNAMÕJU
4.1 Kavandatu ja selle alternatiivide seos üldplaneeringu, arengukavade
ning planeeringutega
4.1.1 Üldplaneering ja arengukava
Paldiski linna üldplaneering on vastu võetud Paldiski Linnavolikogu 16.11. 2004. a otsusega
nr 118.
Paldiski linna üldplaneeringu põhieesmärgiks on kindlustada piirkonna tasakaalustatud areng.
Konkurentsivõimelisena püsimine eeldab läbimõeldud tegutsemist ja maailmas toimuvate
arengutrendide õigeaegset äratabamist.
Arengustrateegiaga pandi paika territoriaal-majandusliku arengu põhisuunad Paldiski linna
haldusalas järgnevateks 10…15 aastateks. Linna arengu eesmärgiks on kujuneda atraktiivseks
elamis- ja tööstuspiirkonnaks. Säilitades sealjuures Pakri poolsaare ja saarte omapärase
looduse, mis on eelduseks turismi- ja puhkevõimaluste arengule.
Samas on eesmärgiks ka soodsa majanduskeskkonna loomine ning ettevõtluse ja tööstuse
arendamine. Ettevõtluse arenguks ja ettevõtjate ligimeelitamiseks on olemas soodne keskkond
ning korralikud (kvaliteetsed) hästi funktsioneerivad ja tehniliselt heal tasemel olevad
infrastruktuurid: sadamad, raud- ja maanteed ning lähedal asuv Ämari lennuväli.
Tööstuse arengu kontekstis on oluline tulevaste ettevõtete paigutamine nii, et nende tegevus ei
riivaks linnaelanike huve.
Läänemere-äärsete riikide suurim potentsiaal on odav ja keskkonnasõbralik meretransport,
mida Paldiskis on kavandatud paremini ära kasutada.
Paldiski linna üldplaneeringu alusel on tööstusettevõtete rajamiseks sobivaimad alad Paldiski
Lõunasadama ümbruses ettevõtlusaladena üldplaneeringu kaardil reserveeritud maad, kus
tööstus mõjutaks kõige vähem elamupiirkondi ning oleks keskkonnakaitse seisukohalt
soodsaim.
Paldiski linna üldplaneeringu kohaselt on planeeritava maa-ala kasutamise juhtfunktsiooniks
perspektiivne tehnoehitiste maa.

Arengukava
Paldiski linna arengukava aastani 2015 kehtestati Paldiski Linnavolikogu 11.08.2005. a
määrusega nr 25.
Paldiski arengut toetavad mitmed võimalused, mida pakub väliskeskkond ja seda tuleb
oluliselt rohkem ning paremini kasutada. Sadamate ja sadamatega seotud ettevõtluse arengut
võimaldavad transiitkaubanduse ja laevaliikluse oodatav kasv ning investorite huvi.
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Arengukavas leitakse, et Paldiski on mitmekesise majandusega, rohelise elukeskkonnaga,
sotsiaalselt turvaline multikultuurne sadamalinn, mis on soodne elamiseks ja atraktiivne
turistina külastamiseks.
Sadamate ümber kujunevad välja ettevõtluse kobarad, mis pakuvad märkimisväärselt töökohti
linnaelanikele.
Linna edu tagamiseks on olulisel kohal majanduse arendamine ja sotsiaalolude (töökohad)
parandamine. Pikemas perspektiivis saabki paldiskilaste heaolu kasv tugineda eeskätt
majanduse arengule, mis annab nii täiendavaid töökohti, palgatulusid, kohalikku nõudlust kui
maksutulu avalike teenuste taseme tõstmiseks. Seda toetavad väljastpoolt võimalustena
transiitkaubanduse ja laevaliikluse oodatav kasv, väljastpoolt pärit investorite huvi ning
nõudlus puhketeenuste ja vaba aja sisustamise järele.
Majanduse areng vähendab töökohtade nappust ja ka ohtu tööjõu väljavooluks mujale
Eestisse ja välismaale.
Kavandatu on Paldiski linna üldplaneeringu ja arengukava üldiseid eesmärke arvestav.
Üldplaneeringu järgi soovitakse Paldiskit arendada kui merelinna ning selle seisukoha järgi
on oluline sadamatesse tulev turvaline laevatee ja piisava süvisega sadamaakvatooriumi
olemasolu.

4.1.2 Lõunasadama lainemurdja
Lainemurdja projekti koostajaks valiti 2007. aastal rahvusvahelise hankemenetluse
tulemusena Saksamaa konsultatsioonifirma Sellhorn Ingenieurgesellschaft mbH, Taani
konsultatsioonifirma AS NIRAS ning Eesti konsultatsioonifirma OÜ E-Konsult. Hankeleping
kirjutati alla 22. mail 2007. Kõik kolm konsultatsioonifirmat on partneritena ühiselt
vastutavad töö täitmise eest. Hange oli osa Euroopa liidu TEN-T programmi kaasrahastatavast
projektist „Tehniline abi lainemurdjate ehitamiseks Muuga sadamas ja Paldiski
Lõunasadamas keskkonnakaitse eesmärgil”.
Paldiski Lõunasadama lainemurdja rajamise eesmärk on kaitsta paremini sadamat lainetuse ja
jää eest ning võimaldada rajada uued kaid. Uued kaid võimaldavad luua võimalusi
käideldavate kaupade sortimendi ja koguste suurendamiseks, paremini maandada
keskkonnakahju riski võimaliku laevaõnnetuse korral sadamabasseinis.
Lainemurdja mõjude väljaselgitamiseks ja keskkonnaliselt parima lahendi otsimiseks tehti
projektile KMH, Paldiski Lõunasadama lainemurdja rajamise KMH aruanne. Töö nr E1123
koostas OÜ E-Konsult, Tallinn 2008.
Praegust Lõunasadamat kaitseb lainetuse eest idast ja põhjast Pakri poolsaar, läänest 3 km
kaugusel asuv Väike-Pakri saar ja lõunast ning edelast 5 km kaugusel asuv mandriosa.
Sadamale ja rajatud kaldakindlustusele on ohtlik kuni 74 km ulatuses avanev NW suund, kust
laine pääseb takistamatult Pakri lahte. Kavandatav lainemurdja peaks kaitsma Lõunasadamat
loode-suunalise lainetuse eest. Kaldakindlustuse ees oleva merepõhja looduslik sügavus
muutub aeglaselt tekitades kuni kolm laine murdumist.
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Kavandatav lainemurdja koos uue merre täidetava territooriumiga rajatakse Paldiski
Lõunasadama akvatooriumi loodepiirile. Lainemurdja on mere poolt muuli tüüpi ja
akvatooriumi poolt liitub terminalide ja uute kaide territooriumiga. Töö nr E1123
eskiisprojektis on esitatud kolm alternatiivset lahendust, kus varieeruvad täiteterritooriumi
suurus ja kuju.
Lainemurdja mõju sadama piirkonna lainetusele ja hoovustele hinnati töös nr E1123 A/S
Niras (Taani) ja OÜ Corson (Eesti) mudelarvutuste alusel. Mudelarvutused näitasid, et Soome
lahe üldisest tsirkulatsioonist (peamiselt idasuunaline voolamine piki Soome lahe
lõunakallast) põhjustatud intensiivset vee läbivoolamist läbi Pakri lahe ei toimu. Hoovused on
peamiselt mõjutatud lokaalsest tuulest ning veetaseme erinevusest Pakri lahes ja avameres.
Loodetuulte korral ulatub intensiivne veevahetuse Pakri lahe keskosani (umbes kuni 20-m
samasügavusjooneni). Seejuures kantakse pinnakihis vett Pakri lahte, lahe sügavamas
põhjalähedases kihis tekib aga vastassuunaline kompensatsiooni-hoovus. Pakri Lõunasadam
jääb intensiivsest veevahetuse piirkonnast lõunasse.
Süvendustööde aegse heljumi liikumise ning hilisema setete liikumise analüüsi aluseks töös
nr E1123 olid OÜ Corsion ja TTÜ Meresüsteemide Instituudi mudelarvutused. Süvendus- ja
kaadamistööde mõju hindamisel linnustikule, kalastikule, põhjataimestikule ja -loomastikule
võeti arvesse aastate vältel TÜ Eesti Mereinstituudi, TTÜ Meresüsteemide Instituudi ja TTÜ
Geoloogia Instituudi poolt teostatud Pakri lahe merekeskkonna seire tulemusi.
Kavandatava lainemurdja (lisa 8) rannast peaaegu risti suunduva esimene kaiosa pikkus on
215 m siis veidi Lõunasadama poole pöörduva osa pikkus on 1080 m. Kai kõrgus on 2,7 m.
Lõunasadama poolses osas on kai ääres sügavuseks kavandatud 14 m.
OÜ E-Konsult KMH aruanne kiideti heaks keskkonnaministri kirjaga 30.04.2008 nr 13-31/36962-9). Keskkonnaministeerium teatas AS Tallinna Sadam 18.09.2008 vee erikasutusloa
andmise keeldumisest, kuna puudus merepõhja kasutamise õiguslik regulatsioon.
Keskkonnaministeerium andis AS Tallinna sadam vee erikasutusloa nr L:VV/320265 Paldiski
Lõunasadama lainemurdja ehitamiseks, millega kaasnevad täitetööd mahus kuni 2,555 milj
m3 ja süvendustööd mahus 1 756 000 m3 ammutatav pinnas kaadatakse Pakri suudmes
asuvale pinnasepuistealale Vee erikasutus luba väljastati 27.07.2011 kehtivusega kuni
27.07.2016. Loas on toodud tingimused ja nõuded tööde läbiviimiseks ja seireks.

4.1.3 Toimunud tegevused ja väljastatud vee-erikasutusload
Toimunud suuremate süvendus- ja kaadamistööde mahud:
• RO-RO laevade kai 2001. a - 50 000 m³.
• Paldiski Lõunasadama akvatooriumi ja laevatee süvendamine ning kaadamine 20022003. a 1 705 800 m³.
• Paldiski Lõunasadama 6 kai pikendus 2004. a, süvenduse ja kaadamise maht - 103 000
m3. Paldiski Lõunasadama 8. kai 2008, süvendus- kaadamistööde maht 400 000
m³.
Paldiski Lõunasadama akvatooriumis ja laevateel teostati ajavahemikul 16.september 2002.a
kuni 25.mai 2003.a süvendustöid kogumahuga 1 705 799 m3. Süvendatud pinnas veeti
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pinnasepuistealale Pakri lahe suudmes. Süvendamine toimus intensiivselt kahes jaos: 2002. a
sügisel ja sügistalvel ning 2003. a kevadel.
Paldiski Lõunasadamas jätkusid 2005. a süvendustööd, ajavahemikul 6.veebruar kuni 18.
aprill teisaldati 7. kai esiselt 9 500 m3, laevade pöörderingist 129 000 m3 ja sadamasse
sissesõidukanalist 108 000 m3, kokku 246 500 m3 valdavalt pehmeid, peenefraktsioonilisi
setteid. Samal ajal jätkus Pakri lahe teises sadamas – Paldiski Põhjasadamas – suuremahuline
süvendus, mis vaheaegadega kestis 2003. a oktoobrist kuni 16.aprillini 2005, mille kogumaht
ulatus 651 000 m3-ni, seejuures teisel süvendusperioodil, 1.10.2004-14.04.2005) teisaldati
Põhjasadamas vaid ca 100 000 m3 setteid (Paldiski Lõunasadama süvendusjärgne ja 6 kai
pikenduse merekeskkonna seire 2005-2006).
Paldiski Lõunasadama 6 kai esise ala süvendus. Töö nr 468. Merin AS. Konsulteerivad
Insenerid. Tallinn 2003. Paldiski Lõunasadama 6. kai esise ala süvendus. Süvendusprojekt.
Töö nr 468/leping nr 4882903. Merin AS Konsulteerivad Insenerid. Tallinn 2003.
Süvendusprojektiga oli kavandatud Paldiski Lõunasadamas olemasoleva 6 kai esisel alal
süvendada sügavuseni -9.00 m ja süvendustööde kogumaht 103080 m3.

Väljastatud vee-erikasutusload
Keskkonnaministeerium 15.03.2007 nr 11-17/6359 väljastas Tallinna Sadam AS-ile vee
erikasutusloa nr L.VT.EE-145358 kehtivusega kuni 31.12.2008. Paldiski lõunasadamasse
uue 8. kai rajamine ning sellega kaasnevate süvendustööde teostamine mahus kuni 400000
m3. Pinnas, mida kai ehitamisel ei kasutata, tuleb kaadata Pakri lahe suudmealal asuvasse
pinnasepuistealale. Tööde minimaalsema keskkonnamõju saavutamise meetmed: Süvendusja kaadamistöid ei tohi teha kalade kudemis-, marja ja larvide arengu ajal 1. aprillist 1. juulini.
Tööd peatada või teha vähendatud mahus, kui heljumi leviku seire käigus täheldatakse
kaadamiskohast heljumi levikut Pakri neemele, mis on krüüslite pesitsuspaigaks. Muud
olulised meetmed: Juhul kui tuleb vajadus lõhketööde teostamiseks, siis tuleb sellest eelnevalt
teavitada Keskkonnaministeeriumi. Negatiivse keskkonnamõju vähendamiseks tohib
lõhkamistöid teha ajavahemikul 1. august kuni 1. november, mil lindude pesitsemine on
lõppenud ning talvituvad linnuliigid ei ole veel saabunud. Tuleb teostada heljumi leviku,
põhjataimestiku- ja loomastiku, kalastiku ning linnustiku seiret. Antud seirete materjale on
vastavalt viidates kasutatud koostamisel olevas KMH aruandes.
Vee erikasutusluba (andja KM) nr L.VV/319095 Tegevusala kood (EMTAK) 52221.
Sadamate töö ja veeteede kasutamisega seotud tegevus. Luba väljastati 30.08.2010. Kehtivus
31.12.12. Paldiski Lõunasadama akvatooriumi kai nr 7 piirkonna remontsüvendustööd mahus
kuni 8500 m3. Ammutatav pinnas kaadatakse Pakri lahe suudmealal asuvasse
pinnasepuistealale. Süvendus- ja kaadamistöid ei tohi teha ajavahemikus 01. aprill-01. juuli.
Seire vajadus puudub.
Keskkonnaministeeriumi poolt AS Tallinna Sadamale antud vee erikasutusluba nr
L:VV/320265 on käsitletud peatükis 4.1.2 Lõunasadama lainemurdja. Antud vee
erikasutusluba väljastati Lõunasadama lainemurdja ehitamiseks, millega kaasnevad täitetööd
mahus kuni 2,555 milj m3 ja süvendustööd mahus 1 756 000 m3 ammutatav pinnas
kaadatakse Pakri suudmes asuvale pinnasepuistealale Vee erikasutus luba väljastati
27.07.2011 kehtivusega kuni 27.07.2016. Loas on toodud tingimused ja nõuded tööde
läbiviimiseks ja seireks.
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4.2 Matemaatiline modelleerimine
4.2.1 Sissejuhatus
Alljärgnev võtab kokku Paldiski lõunasadama sissesõidukanali süvendamisega ja süvendatud
materjali kaadamisega seotud matemaatilise modelleerimise tulemused, mis võimaldavad
prognoosida ning hinnata süvendus- ja kaadamistöödega seotud keskkonna-kaitse alaseid
riske.
Küsimus seisneb selles, et Paldiski lahel toimuvate süvendustööde käigus satub vette tagasi,
olenevalt kasutatavast süvendustehnikast, vähem või rohkem põhjast eraldatavast pinnasest,
mis tuule poolt genereeritud lainetusega kaasneva hoovuse poolt kantakse heljumi pilvena
edasi. Süvendamisel vette sattuva pinnase hulk moodustab hinnanguliselt 4 -10 %
süvendatava pinnase kogumahust.
Teisalt, süvendustööde käigus põhjast ammutatud materjal transporditakse meritsi praamidega
selleks ette nähtud kaadamisalale ja sealgi tekib kaadamise käigus heljumi pilv, kui sinna
ladustatav materjal satub uuesti vette. Kaadamisel merre puistatavast pinnasest moodustuv
pilv, mis kohapeal valitseva hoovuse tulemusena hakkab liikuma. Seejuures suurema
läbimõõduga osa kaadamisele kuuluvast materjalist vajub koha peal põhja, peenemad
kantakse aga edasi hoovuse liikumise suunas.

Pilve levik sõltub paljudest teguritest, millest tähtsamad on hoovuse liikumiskiirus ja vette
sattuvate pinnaseosakeste füüsilised omadused. Viimased on määravaks nende
pinnaseosakeste settimiskiiruse määramisel, mis omakorda määrab heljumi pilve leviku
ulatuse.
Nähtuse prognoosimiseks on kasutatud matemaatilise modelleerimise programmi MIKE21
mooduleid.
Toodud programmi abil on võimalik olenevalt valitsevate tuulte suundadest arvutada
kõigepealt laineväljad ja nende põhjal lainevälja dünaamika põhjal hoovuste väljad. Võttes
arvesse süvendatava pinnase keskmist teraläbimõõdu d50, arvutatakse eelneva alusel heljumi
pilve leviku alad.
Matemaatilisel modelleerimisel saadavate graafikute tulemuste põhjal on võimalik hinnata
tööde teostamisega seotud keskkonna alaste riskide olemasolu.

4.2.2 Matemaatiline mudel MIKE 21
4.2.2.1 MIKE NSW moodul
MIKE 21 NSW matemaatilist mudelit kasutatakse kaldajoonega piirnevatel aladel
laineväljade arvutamiseks. Laineväljade määramisel on tähtsad järgmised lainete parameetrid:
laine kõrgus, laine periood ja lainete liikumise suund, ehk suurused mis kõik on vajalikud
lainetusest rannajoonel tekkivate jõudude määramisel.
Matemaatiline mudel MIKE 21 NSW võtab arvesse vee sügavuse vähenemisest tingitud
veepinna taseme muutuse ja refraktsiooni, kohaliku valitsevate tuule olukorda ja energia
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dissipatsiooni, mis on tingitud mere põhjal tekkivatest hõõrdejõududest ning lainete
murdumisest. Mudel arvestab ka lainetuse ning hoovuste vastastikust koosmõju. MIKE 21
NSW on statsionaarne, suuna mõju arvestav parameetriline mudel. Selleks, et arvestada
hoovuste mõjuga on mudeli põhivõrrandite koostamisel lähtutud laine spektraaltiheduse
jäävuse võrrandist. Selle jäävuse võrrandi parameetriseerimisel sageduse järel on muutujatena
lisatud nullinda ja esimest järku spektri momendid. MIKE 21 NSW põhivõrrandid
lahendatakse kasutades Euleri lõplike vahede meetodit. Nullinda ja esimese järgu spektri
momendid arvutatakse täisnurkses arvutusvõrgus kasutades selleks diskreetseid laine
levikusuundi. Mudel kasutab põhilises laine leviku suunas iga võrgu punkti piiritingimusena
eelmise võrgu punkti arvutustulemusi.
Mudeli väljund annab põhiliste arvutustulemustena järgmised integraalsed laine parameetrid:
oluline lainekõrgus, keskmise laine perioodi, keskmise laine leviku suuna, suuna
standardhälbe ja radiaalpinged.
4.2.2.2 MIKE 21 HD moodul
MIKE 21 HD voolamise mudel on kahemõõtmeline vabapinnaga voolamise mudeli süsteem.
MIKE HD 21 abil on võimalik lahendada hüdraulilisi ja keskkonna mõjusid arvestavaid
probleeme järvedes, jõgede suudmealadel, rannaaladel ja meredes. Programmi võib rakendada
kõikjal kus stratifikatsioonist võib loobuda.
MIKE HD 21 voolamise mudelil on lai rakendusala hüdraulikas ja sellega kaasnevate
probleemide lahendamisel:
• Tormiga kaasnev veepinna tõus.
• Soojus ja retsirkulatsioon.
• Vee kvaliteet.
Hüdrodünaamiline moodul HD on MIKE 21 mudeli põhimoodul. See mudel moodustab
hüdrodünaamilise baasi selleks, et kasutada keskkonna mõjusid arvestavat moodulit.
Hüdrodünaamiline moodul simuleerib veepinna muutusi ja voolamist järvedes, jõe
suudmealadel ja rannajoone lähedal meres sõltuvalt erinevatest voolamist tekitavatest
jõududest. Ülalmainitud jõudude hulka kuuluvad:
• Hõõrdepinge põhjal.
• Tuulest tekkinud hõõrdepinge vabapinnal.
• Baromeetriline rõhugradient.
• Coriolise jõud.
• Liikumishulga dispersioon.
• Alale lisanduvad sisse- ja väljavoolud mudeliga haaratud alalt.
• Aurustumine.
• Lainetuse radiaalpinge

4.2.2.3 MIKE 21 & MIKE 3 Particle Analysis moodul
MIKE 21 PA [6] moodulit kasutatakse vees lahustunud ja suspensioonis oleva heljumi leviku
simulatsiooniks mis voolab koos vedelikuga või on õnnetuse tõttu sattunud järve, jõe
suudmesse, rannajoonel olevasse vette või lahtisesse merre.
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SA moodulit kasutatakse koos vedelikuga suspensioonis olevate osakeste leviku
simulatsiooniks arvestades sellega kaasnevaid dispersiooniprotsesse.
Mõlemad moodulid arvestavad osakeste juhusliku liikumise võimalust ja neis jälgitakse
osakeste ansamblite liikumist, mis võimaldab loobuda Euleri advektsiooni-difusiooni võrrandi
lahendamisest.
Osakesed liiguvad mõlemal juhul advektiivse hoovuse ja turbulentsete pulsatsioonide
tulemusena. Advektiivsed kiirused määratakse tavaliselt hüdrodünaamiliste arvutustega
(MIKE 21 HD või MIKE 3 HD), samal ajal kui turbulentsi mõju kontrollivad dispersiooni
koefitsiendid. Vaadeldavate osakeste käitumist kirjeldab:
• Moodul PA: settimiskiirust, mis on kas konstantne või määratakse pinnaseosakeste
suuruse jaotuse kaudu. Võimaldab arvutada ka mitte uppuvate (veest kergema
erikaaluga) osakeste liikumist.
Osakeste pilve mass ( Moodul PA) võib praktiliselt muutuda sõltuvalt järgmistest teguritest:
•

PA: Settimisest või resuspensioonist. Lisaks sellele võib esineda lineaarne
lagunemisprotsess.

Mudel arvutab välja kontsentratsiooni välja arvestades osakeste arvu igas võrgupunktis.
Seejuures määrab arvutusvõrgu tihedus arvutuse välja täpsuse.

4.2.2.4 Seletusi graafikutel esitatud tulemuste kasutamiseks
Numbrilise lahendamise tulemustena on saadud graafikud, millel on esitatud uuritavate
suuruste - olulise lainekõrguse Hmo, hoovuse kiiruse ja setteaine transpordi hulga ja tasakaalu
väljad. Siinkohal on vajalik arvestada, et graafikutel esitatud kvalitatiivsed arvnäidud
esinevad ainult lähteandmetena sisestatud arvutusliku tuule korral, kui tormi poolt põhjustatud
hüdrodünaamiline situatsioon on välja arenenud, mis eeldab seda, et tuul on puhunud ühest
suunast 9 tunni jooksul.
Lisa 11 graafilise materjalina esitatud joonistel on kujutatud uuritavate suuruste samajooned,
vektoritena on näidatud uuritava suuruse liikumissuund ja vektori pikkus on võrdeline
uuritava suuruse arvväärtusena. Lisaks sellele on erinevate värvidega tähistatud uuritava
suuruse väärtus, mille kohta legend on esitatud joonise serval asuval skaalal.
Oluline lainekõrgus Hmo kujutab endast üle keskmise kolmandiku võrra kõrgemate lainete
kõrgust. Seega „rusikareegli” kohaselt on üksiklaine kõrguse leidmiseks vajalik oluline
lainekõrgus Hmo korrutada 1,7-ga.
4.2.2.5 Lähteandmed
Matemaatiliseks modelleerimiseks on kõigepealt arvuti abil vaadeldavas piirkonnas
hüdrodünaamilisi protsesse mõjutaval alal sisestatud batümeetrilised andmed kasutades
Veeteede Ameti kaarte:
a. nr. 612 Keiu lahest Suurupi poolsaareni
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b. nr. 827 Pakri laht

M 1: 10 000

Lainetust genereeriva tuule väärtused on saadud EMHI andmebaasi alusel, mis on koostatud
Pakri saarel mõõdetud pikaajalise andmerea põhjal. Rekonstrueeritava sissesõidukanali ja siin
esinevate hüdrodünaamiliste protsesside kulgemise seisukohalt on määravateks tuule
suundadeks loodest ja edelast puhuvad tuuled. Vastavalt nendele mõõtmistele ei ületa nendest
suundadest puhuva tuule kiirus enamikul ajast 15 m/s, mis ongi valitud matemaatilisel
modelleerimisel arvutuslikuks tuule kiiruseks. Valitud suurus on seda enam põhjendatud
seoses tööohutuse nõuetega, mis käsitlevad merel teostatavaid töid ja mis piiravad ehitus- ja
süvendustööde teostamise kui tuule kiirus ületab 15 m/s.
Süvendustööde käigus tekkiva heljumi pilve leviku arvutuste määramisel on kasutatud
kohapealse ehitusgeoloogilise uuringu käigus määratud pinnase granulomeetrilise koosseisu
omadusi (Meremõõdukeskuse töö nr M11021), mis näitavad, et Pakri lahe põhja katab
mitmesuguse terajämedusega liiva kiht.

4.2.3 Matemaatilise modelleerimisetulemused
Kokku on käesoleva töö raames teostatud ülesandele vastavate uuringute programmi
täitmiseks 9 erinevat matemaatilist modelleerimist, mis haaravad määravate tuulte olukorras
nii laevatee süvendatavat osa kui ka kaadamisala.
4.2.3.1 Laineväljad süvendusalal tuul loodest
Loodest puhuva arvutusliku tuule 15 m/s korral on modelleerimise tulemused esitatud lisa 11
joonisel 1. Siit on näha, et laevatee süvendataval osal on lainevallid suunatud paralleelselt
rannajoonega kagusse. Olulised lainekõrgused Hmo jäävad selles olukorras vahemikku 0,950,65 m. See omakorda eeldab süvendusalal üksiklainete kõrguseks 1,60 – 1,10 m.
4.2.3.2 Laineväljad süvendusalal tuul edelast
Kurkse väinast liigub vesi edelakaarest puhuvate tuultega Pakri lahte sisse. Nagu selgub
matemaatilise modelleerimise tulemusi kajastavalt lisa 11 jooniselt 2 on sellel juhul peaaegu
kogu Pakri lahe lõunaosa ühesuguse olulise lainekõrgusega Hmo , mis muutub suhteliselt
vähe: piirides 0,95-0,8 m. Laevatee süvendataval alal jäävad aga olulised lainekõrgused
vähemaks, jäädes piiridesse 0,8-0,65 m. Seega on 15 m/s puhuva edelatuulega oodata
süvendusalal 1,35 -1,10 m kõrguseid üksiklaineid.
4.2.3.3 Hoovuste väljad süvendusalal tuul loodest
Lisa 11 joonisel 3 on kujutatud hoovuse välja matemaatilise modelleerimise tulemused. Siit
on näha, et tuulelainete poolt genereeritud vee liikumine hoovuse näol on suunatud selles
olukorras Pakri lahe loodepoolsest suudmest paralleelselt rannajoonega kagusse. Seejuures on
näha, et Paldiski lõunasadama lainemurdja tekitab voolamise suunda näitavate vektorite suuna
muutumise ja hoovuse kiiruse kasvu. Süvendusalal on modelleerimise tulemusena
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prognoositavad hoovuse kiirused vahemikus 0,25 – 0,15 m/s. Lõunasadama lainemurdja
vahetus läheduses tõusevad kiirused kuni 0,35 m/s.
4.2.3.4 Hoovuste väljad süvendusalal tuul edelast
Edelakaarest puhuva tuulega liigub vesi Kurkse väinast otse Pakri lahe kaguserva ranniku
suunas. Umbes 800 m kaugusel rannajoonest pöörduvad vektorid, mis näitavad hoovuse
liikumise suunda ja hakkavad paralleelselt rannajoonega liikuma Pakri lahest välja edela
suunas (lisa 11 joonisel 4). Laevatee süvendamisele kuuluval alal jäävad hoovuse
liikumiskiirused selles arvutuslikus olukorras on suurusjärgus 0,15 – 0,1 m/s. Paldiski
lõunasadama kaitseehitiste rajoonis on hoovuse liikumiskiirus veelgi väiksem 0,02 m/s.

4.2.4 Heljumi pilve leviku modelleerimine
4.2.4.1 Tuul loodest
Loodetuulega levib heljumi pilv vastavalt lisa 11 joonisel 5 kujutatud graafikule sadama
lainemurdja lõpu lähedal olevast süvenduskohast 1,3 km kaugusele kagu suunas. Põhjuseks
on selle tuule puhul lainemurdja läheduses tekkiv suhteliselt suur kiirus 0,3 m/s. Muudel
süvendamisele kuuluvatel aladel jääb heljumi pilve levikuala pikkuseks mitte enam kui 750 m
sest hoovuse kiiruse väli (vt lisa 11 joonis 3) on nendel aladel väiksema väärtusega.
4.2.4.2 Tuul edelast
Edelast tuule juhtumil (lisa 11 joonis 6) tekib süvenduskoha ümbruses hoovuse madala kiiruse
tulemusena madala pinnaseosakeste kontsentratsiooniga pilv, milles maksimaalsed väärtused
ei ületa 0,25-0,3 kg/m3. Pilve läbimõõt ei ületa 400 meetrit ja selle keskel olev maksimaalse
kontsentratsiooni väärtus kahaneb pilve äärte suunas kuni 0,0025 kg/ m3.

4.2.5 Kaadamisalal toimuvate hüdrodünaamiliste protsesside modelleerimise
tulemused
4.2.5.1 Taust
„Pakri hoiuala ja maastikukaitseala mereosa kaitsekorralduskavas 2011-2020“ on
olemasoleval kaadamisalal tuvastatud võimalik loodusdirektiivi lisa I Mereveega üleujutatud
liivamadalad (veealused liivamadalad) 1110 elupaigatüüp. Seetõttu on sinna tahke aine
kaadamine loodushoiu seisukohalt vastunäidustatud. Pakri kaadamisala küsimustes toimus
Keskkonnaministeeriumis 24.09.2012 koosolek, millest võtsid osa Keskkonnaministeeriumi,
Keskkonnaameti, AS Tallinna Sadama ja Corson OÜ esindajad. Peale küsimuse igakülgset
arutelu otsustati, et parim lahendus on käesoleva tööga seotud kaadamisala nihutamine
väljapoole Pakri hoiuala.
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Vastavalt selle 24.09.2012 toimunud koosoleku otsusele on uueks kaadamiskohaks ette
nähtud ala, mille koordinaatideks on:
X:6587942,9; Y:498264,1
X:6586489,5; Y:499638,0
X:6585115,6; Y:498184,6
X:6586569,0; Y:496810,7
Alljärgnevad modelleerimise tulemused kajastavad hüdrodünaamilisi protsesse, mis vastavad
ülaltoodud koordinaatide piirides ja mis graafikutel on ümbritsetud pideva peenjoonega.
Võttes arvesse süvendatava pinnase keskmist teraläbimõõdu d50, arvutatakse eelnevalt
teostatud kaadamiskohale vastavate laine – ja hoovuste väljade põhjal heljumi pilve leviku
alad, mis tekivad süvendatud pinnase kaadamisel.
4.2.5 2 Laineväli kaadamiskohal NSW arvutusliku tuule korral
Vastavalt lisa 11 joonisel 7 esitatud lainevälja modelleerimise tulemusele on kaadamisala
suhteliselt lähedal Pakri poolsaare tipule. Kogu graafikul esitatud ala on kaetud ühtlase olulise
lainekõrgusega lainetega, mille väärtuseks arvutusliku tuule korral on Hmo= 2,45 m.
Üksiklainete kõrgus kaadamisalal võib sellel juhul ulatuda kuni 4,1 meetrini. Jooniselt on
näha, et Pakri poolsaare tipu lähedal madalas vees vähenevad lainekõrgused väga kiiresti.
4.2.5.3 Hoovuse väli kaadamiskohal NSW arvutusliku tuule korral
Lisa 11 joonisel 8 esitatud arvutustulemused näitavad, et hoolimata kaadamisalal valitsevatest
kõrgetest lainetest on kogu ala ulatuses tegemist väikeste hoovuste kiirustega, mille väärtused
jäävad alla 5 cm/s. Väikesed hoovuse kiirused on tingitud kaadamisalal esinevate suurte vee
sügavustega.
4.2.5.4 Kaadamiskohal tekkiva heljumi pilve leviku prognoos
NSW suunalt puhuva arvutusliku tuulega teostatud matemaatilise modelleerimise tulemused
on esitatud lisa 11 joonisel 9. Siit on näha, et arvutusliku tuule korral levib suhteliselt madala
kontsentratsiooniga heljumi pilv, mille väärtus ei ületa maksimaalselt 0,01 kg/m3,
kaadamiskohast mitte kaugemale kui 650 m kaugusele. Seejuures jääb heljumi pilve lõpuosas
pinnase osakeste kontsentratsioon vahemikku 0,005-0,0075 kg/m3

4.2.6 Järeldused
Paldiski lõunasadama süvendustööde teostamisega seotud keskkonna alaste riskide
matemaatilise modelleerimise tulemusena või lõppjäreldusena välja tuua järgmist:
1. Kui Paldiski Lõunasadama lähedal toimuvate süvendustööde korral tuul kiirusega kuni
15 m/s puhub edelas, siis süvendustöödega kaasneva vette sattuva pinnasest
moodustuv heljumi pilv jääb põhiliselt paigale ja settib mere põhja tagasi ligikaudu
400 m läbimõõduga alale süvenduskoha ümbruses.
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2. Kui sissesõidukanali süvendamisel arvutuslik tuul puhub loodest, levib heljum sellel
korral tekkivate suuremate hoovuse kiiruste tõttu kaugemale. Heljumi pilve pikkus
võib sellel juhul ulatuda kuni 1,3 km pikkuseks ja seda olukorda iseloomustab see, et
vette sattunud pinnase osakesed kanduvad kompaktse joana. Pinnase osakeste
kontsentratsioon mis algul on 0.075 kg/m3 langeb pilve lõpus väärtuseni 0,0025 kg/m3.
3. Kuigi kaadamisalal tekib arvutusliku NSW tuule korral kõrge lainetus, jäävad siinsed
heljumi pilve levikud suhteliselt väikesele alale. Arvestades seda, et väiksemate tuule
kiiruste korral, kui arvutuste aluseks olnud tuule kiiruse 15 m/s, on kõik uuritavad
suurused väiksema ulatusega tuleb soovitada suurema tuule kiirusega kaadamine
teostada kaadamisala keskel. Väiksema tuule kiiruse korral võib soovituslikult
kaadamist teostada ala piiride lähedal.

4.2.7 Mõju Pakri lahe hüdrodünaamilistele tingimustele ja rannaprotsessidele
Tuginedes matemaatilise modelleerimise tulemustele võib väita, et Pakri Lõunasadama
akvatooriumis teostatav süvendamine ja saadud materjali uputamine pinnasepuiste kohta ei
mõjuta oluliselt Pakri lahe hüdrodünaamilisi tingimusi ega rannaprotsesse Pakri lahes.
Võimalikud mõjud on lühiaegsed ja lokaalsed, piirdudes sadama akvatooriumil süvendatava
alaga ning selle vahetu lähipiirkonnaga.
Nii süvendamisel (eemaldatakse põhjasetteid) kui ka kaadamisel (kaadamise käigus
merepõhja mõningaselt tõstetakse) toimuvad muutused Pakri lahe põhjas.
Nii ametlikule Pakri lahe kaadamisalale kui ka kavandatavale kaadamisalale pinnase
uputamine ei mõjusta Pakri lahe hüdrodünaamilisi tingimusi ega Pakri lahe rannaprotsesse.

4.3 Kaadamiskohad, kaadamine ja selle mõjutegurid
4.3.1 Pakri lahe suudmes oleva kaadamiskoha valik ja kasutus
Kaadamisala Paldiski lahe suudmes on valitud arvestades meresõidu ohutust, piirkonnas
varem toimunud kaadamisi, varasemate erinevate projektide keskkonnamõju hindamiste
tulemusi ning majanduslikku otstarbekust. Tegemist on Veeteede Ameti kaardile kantud
pinnasepuistekohaga .
Kaadamisala keskpunkti koordinaadid on 59°23’05’’N; 24°00’05’’E ja raadius ~1 km.
Avalikule kaadamisalale on kavandatud kaadada 2,6 miljonit m3 Pakri Lõunasdamasadama
akvatooriumi süvendamisel saadud pinnast.
Kaadamiskoha pindala on 314 ha. Kaadamisala sügavus kasvab lõunast põhja suunas, olles
lõunatipus 41 m ja põhjatipus 53.5 m (valdav sügavus on hinnanguliselt 45-52 m). Praegustel
andmetel on Veeteede Ameti kaardile kantud kaadamisalale kaadatud veidi alla 2,5 milj m3
pinnast.
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Mõned suuremad kaadamised antud alale
Süvendus- ja kaadamistööde maht: RO-RO laevade kai 2001. a - 50 000 m³; Paldiski
Lõunasadama akvatooriumi ja laevatee süvendamine ning kaadamine 2002-2003. a 1 705 800
m³; Paldiski Lõunasadama 6 kai pikendus 2004. a, süvenduse ja kaadamise maht - 103 000
m3; Paldiski Lõunasadama 8. kai 2008, süvendus- kaadamistööde maht 400 000 m³ (allikas:
AS Tallinna Sadam).
Paldiski Lõunasadama akvatooriumis ja laevateel teostati ajavahemikul 16.09.2002. a kuni
25.05.2003. a süvendustöid kogumahuga 1 705 799 m3. Süvendatud pinnas veeti
pinnasepuistealale Pakri lahe suudmes. Süvendamine toimus intensiivselt kahes jaos: 2002. a
sügisel ja sügistalvel ning 2003. a kevadel.
Kui kaadatud pinnas kataks ühtlase pihina kaadamisala merepõhja siis oleks kihi paksuseks
kuskil 0,7 m. Siin on arvestatud, et ca 10 % süvendamisel saadud setete ja pinnaste väikesema
läbimõõduga fraktsioone on enne küllaltki sügava kaadamisala põhja jõudmist kaadamisalast
hoovuste ja lainete poolt eemale kantud. Puuduvad andmed nõukogude okupatsiooni aegsete
ja Eesti taasiseseisvumise aegsete algaastate (üheksakümnendad) pinnaseuputamiste kohta.
Pakri kaadamiskoha põhjas esineb aleuriit-paliitne muda (I. Jüssi fotod 4.1 ja 4.2). Piirkonna
setete looduslikku koostist on muutnud juba varem sinna uputatud pinnased.
Alates 2002 aastast on süvendus- ja kaadamistöödele teostatud seireid. Kõigi seniste seirete
tulemused on kokkuvõetult näidanud, et olulist kahju looduskeskkonnale ei kaadamisalal, ega
selle lähialadel ei ole tekitatud.
Kõigile Pakri lahes ja mandril olulise mõjuga olla võivatele töödele on koostatud, kas KMH-d
või KSH-d, millede seisukoht on, et leevendavate meetmete kasutamisel antud kaadamisalale
kaadamisel ei kaasne olulist negatiivset mõju. Samas suuremamahuliste kaadamiste korral ei
ole välistatud (õigem - ei ole selgelt ja üks üheselt tuvastatud olulist mõju) heljumi jõudmine
Pakri poolsaare tipu idaranniku madalamasse rannikumere (krüüslite ja teiste antud piirkonda
kasutavate veelindude toitumisalale).
Pakri kaadamiskoht on hüdrodünaamiliselt aktiivne mereala, kus lokaalse tuule poolt tekitatud
hoovused on nõrgad kuid domineerib kahekihiline voolamine piki samasügavusjooni, mis on
kõige tugevamad ida- ja läänekaarte tuulte korral.
Esimesel juhul on pinnahoovus suunatud üldiselt läände ning sügavamate kihtide hoovus
tuulele vastupidiselt, s.o. itta. Läänetuulte korral on aga pinnahoovus suunatud itta ning
sügavamate kihtide hoovus läände (töö nr E1123).
Keskkonnaministeerium andis AS Tallinna sadam vee erikasutusloa nr L:VV/320265 Paldiski
Lõunasadama lainemurdja ehitamiseks, millega kaasnevad täitetööd mahus kuni 2,555 milj
m3 ja süvendustööd mahus 1 756 000 m3 ammutatav pinnas kaadatakse Pakri suudmes
asuvale pinnasepuistealale Vee erikasutus luba väljastati 27.07.2011 kehtivusega kuni
27.07.2016. Loas on toodud tingimused ja nõuded tööde läbiviimiseks ja seireks.
Keskkonnaministeeriumis 24.09.2012 toimunud Pakri kaadamisala arutelul esitati KMH
koostajatele ettepanek Pakri hoiualast väljapoole jääva alternatiivse kaadamiskoha otsimiseks.
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Teemat on põhjalikumalt käsitletud KMH läbiviimise raskusi käsitlevas peatükis 1.3.4 KMH
protsessis ilmnenud raskused ja nende lahendamine ja alternatiivide valiku peatükis 3.3
Kavandatud tegevus ja alternatiivide valik. Peatüki 4.3.2 Kaadamiskohtade asukohad,
kaadamise mõjude objektid ja suunad joonisel 4.1 on väljavõte lisas 9 olevast Corson OÜ
kaadamisala muutmise ettepaneku joonisest.

4.3.2 Kaadamiskohtade asukohad, kaadamise mõjude objektid ja suunad
Kaadamiskohtade asukoht ja kaadamise mõjutegurite objektid ning suunad (vt joonis 4.1):
1. Hetkel kasutuses olev ringikujuline kaadamisala asub Pakri hoiualal ning Pakri
loodus- ja linnualal. Joonisel 4.1 on esitatud kaadamisala keskpunkti koordinaadid.
• Väikseim kaugus loodes olevast Pakri hoiuala piirist on 0.86 km.
• Kaadamisalast idapoole jääva Pakri poolsaare rannikuni (Pakri
maastikukaitseala) on ca 0,96 km.
• Edelasse jääva Väike-Pakri saare rannikuni on lähim kaugus ca 2,1 km.
• Edelasse jääva Suur-Pakri kirderannani on ca 5,2 km.
• Edelasse jääva Krassi laiuni on ca 12,1 km.
• Edelasse jääva Neugrundi madalani ca 25 km.
• Kaugus kaadamisalast lõunapool oleva Paldiski Lõunasadama akvatooriumi
süvendatava alani on ca 6,5 km.
• Vanast kaadamiskohast loodesse kavandatava kaadamiskohani (lühim kaugus)
on 1,9 km.
• Kaadamiskoha pindala on 314 ha.
• Kaadamisala sügavus kasvab lõunast põhja suunas, olles lõunatipus 41 m ja
põhjatipus 53.5 m (valdav sügavus on hinnanguliselt 45-52 m).
2. Vahetult Pakri hoiuala piiril asub laevavrakk. Joonisel 4.1 on esitatud ringikujuliste
laevavrakkide koordinaadid.
• Hoiuala piiril olevast laevavrakist loodesse jääva uue kaadamiskohani on ca
0,76 km.
3. Välja pakutud ruudukujuline uus kaadamisala jääb joonisel 4.1 ülaossa. Joonisel 4.1
on esitatud uue kaadamisala ruudu tippude koordinaadid
• Uuest kaadamiskohast kagusse jääva Pakri loodus- ja linnualani on ca 1 km.
Uue kaadamiskohale tehtud matemaatiline modelleerimine näitas, 15 m/s
puhuva tuulega on kaadamiskohast leviva heljumipilve kaugus maksimaalselt
650 m.
• Uuest kaadamiskohast kagusse jääva Pakri neemeni on 3,96 km.
• Uuest kaadamiskohast lõunasse jääva Väike-Pakri saare rannikuni on 4,7 km.
• Edelasse jääva Suur-Pakri kirderannani on ca 7,2 km.
• Edelasse jääva Krassi laiuni on ca 14 km.
• Edelasse jääva Neugrundi madalani ca 26 km.
• Kaugus kavandatavast kaadamisalast lõunapool oleva Paldiski Lõunasadama
akvatooriumi süvendatava alani on ca 9 km.
• Uue kaadamiskoha pindala on 400 ha.
• Uue kaadamiskoha sügavus kasvab lõunast 59 meetrilt põhjasuunas 64
meetrini. Valdav sügavus on hinnanguliselt 60-63 m.
4. Joonisel 4.1 on kantud Paldiski sadamate laevatee telg.
• Vana kaadamiskoha lähim kaugus läände jäävast laevatee teljest on 0,33 km.
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•

Kavandatava kaadamiskoha lähim kaugus läände jäävast laevatee teljest on
1,3 km.

Joonis 4.1. Kasutuses oleva ja kavandatava kaadamisala asukoht Pakri lahe suudmes. Allikas:
Corson OÜ kaadamisala muutmise ettepaneku joonis (lisa 9).
Joonisel 4.1 on Pakri hoiuala ja maastikukaitseala mereosa KKK 2011-2020 (kinnitamata)
jaoks tehtud uuringute käigus tuvastatud Mereveega üleujutatud liivamadalad
EL
loodusdirektiivi I lisa 1110 elupaigatüübi asukoht (liivamadal).
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Joonisel 4.1 on numbrilised meresügavused grupeeritud värvustega paremini eristuvateks
meresügavushorisontideks.

4.3.3 2002/2003 seireaegne ülevaade kaadamisalast
Ülevaade on esitatud Paldiski Lõunasadama süvendusaegne seire 2002/2003 (TTÜ
Meresüsteemide Instituut, Leping nr NS/12-02, Tallinn 2003) peatüki 9. Meresetete
jaotumuse seire pinnasepuiste paigas (peatüki koostasid Tarmo Kõuts (TTÜ MSI) ja Jaan
Lutt (Veeteede Amet)) andmete põhjal (lisa 5).
Seire eesmärgiks oli põhjasetete pindmise kihi struktuuri ja eri settetüüpide leviku määramine
Pakri lahe pinnasepuiste platsi läheduses. Setete pindmises ca 20 cm kihis ja selle struktuuris
toimuvad muutused on võrreldavas ajaskaalas mõne kuu kuni aasta jooksul toimuva
pinnasepuistega ja seega setete pealmises kihi struktuuris peaks väljenduma ka tehnogeense
mõju ulatus, mis peaks ideaaljuhul jääma pinnasepuiste ala piiridesse. Arvestades
süvendusaegse seire programmi ja süvendatava materjali uuringuid Pakri lahe lõunaosas, seati
antud töölõigule kitsam eesmärk selgitada settekompleksi pealmise osa struktuuri järgi välja
pinnasepuiste platsile veetud süvendusmaterjali jaotumist Pakri lahe suudmealal.
Pakri lahe suudmes, pinnasepuiste ala läheduses ulatuvad meresügavused 40 – 55 m-ni ja
merepõhja moodustavad seal valdavalt sedimentatsiooniprotsessidele allutatud pehmed,
peenefraktsioonilised setted, mis on saavutanud sügavussuhetest põhjustatud tasakaalu.
Stabiilse sedimentatsiooni alal on seal kuhjuvad setted tasakaalus merepõhjas valitsevate
hüdrokeemiliste tingimustega. Rannale lähemates, madalamates piirkondades kuhjuvad
jämedateralisemad setted ja akvatooriumi sügavamas osas peeneteralisemad setted (aleuriit,
peliit ,jne), Pakri lahes on see loomulik setete jaotumus.
2002/2003 tehtud seiremõõdistus pinnasepuistealal on teada olevalt esimene sellelaadne Eesti
rannikumeres. Joonisel 4.2 on 2002/2003 seire käigus meresetete proovivõtukohad Pakri lahe
suudmes, ring tähistab pinnasepuiste platsi asukohta.

Joonis 4.2. 2002/2003 seire käigus meresetete proovivõtukohad Pakri lahe suudmes. Allikas:
EMSI 2003.
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Joonis 4.2 kõrval oleval lisa 5 joonisel 9.8 on 2002/2003 seire aegne meresetete orgaanilise
aine sisalduse jaotumuse % Pakri lahe suudmes sh kaadamisalal.
Alljärgnevalt TTÜ Meresüsteemide Instituut Paldiski Lõunasadama süvendusaegne seire
2002/2003 käigus visuaalseks hinnanguks tehtud fotod ja setete fraktsiooniline jaotumine
pinnasepuistealal.

Foto 4.1

Foto 4.2

Fotol 4.1 (E 4) on pinnasepuisteala keskelt meresetete koostise visuaalseks hinnanguks võetud
proov. Fotol 4.2 on proov võetud pinnasepuisteala lõunapiirilt. Fotod tegi I. Jüssi 2002/2003
seire käigus võetud proovidest.

Joonis 4.3.

Joonis 4.4.

Joonis 4.5.

Joonisel 4.3 on liiva (osakeste läbimõõt 0,06-2mm) osatähtsuse (%) jaotus meresetete
kompleksis Pakri lahe suudmes.
Joonisel 4.4 on kruusa, jämepurd fraktsiooni (osakeste läbimõõt >2mm) osatähtsuse (%).
Joonisel 4.5 on mölli ja saue fraktsioonide (summaarselt; osakeste läbimõõt <0,06)
osatähtsuse (%) jaotus. meresetete kompleksis Pakri lahe suudmes.
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Orgaanilise aine sisalduse puhul seire teostajad eristasid pinnasepuiste alal mõningast
anomaaliat kuna orgaanilise aine sisaldused kaadamisalal olid 0.5 ... 1.5% samal ajal kui
ümbritseva mereala setetes oli orgaanilist ainet 4...5% (vt joonise 4.2 kõrvalt lisa 5 joonis
9.8).
Seire teostajad arvasid, et põhjuseks võib siin tuua pargaste lekkimise teel puisteplatsile.
Kindlasti see võis olla üheks põhjuseks, aga ilmselt mitte peamiseks:
• Nende % juures oleks eeldatavam lekkimine puistealal ja pargaste tühjendamine mitte
puistealale vaid sellest oluliselt läänepoole.
• Pargaste lekkimine tulem on lisa 5 joonise 9.8 järgi fikseeritav alles siis kui pargased
olid jõudnud praktiliselt puistealast mööda ning hakkasid puistekohale lähenema
läänest ja loodest.
Ilmselt üheks peamiseks põhjuseks on siin siiski uputavate sete vähene orgaanilise aine
sisaldus ja teiseks Pakri lahe suudmeala merepoolsema osa merepõhja looduslik eripära.
Võimatu ei ole ka, et enne kaadamisala aktiivset kasutamist see looduslik eripära ulatus
oluliselt kaugemale ja on kaadamisalal vähese orgaanilise materjaliga maetud. Proovid
merealal seega võeti merepõhjast ja proovid kaadamisalal pinnastepuiste järgselt settinud
materjalist.

2002/2003 seire aruande koostajate järeldused:
• Teatud kogus teisaldatavast materjalist satub pinnasepuiste alale.
• Võetud proovis (joonis 4.4) oli jämepurdu anomaalselt palju võrreldes ümbritseva
merepõhjaga.
• Saue ja mölli komponendid (joonis 4.5) ei ole selles osas heaks indikaatoriteks, sest
need domineerivad nn. kohalikes, normaalsetes setetes.
• Pinnasepuistealale veetud setete kandumist madalmerre Pakerordi neeme juures
otseselt ei dokumenteeritud.
• Kaudselt järeldati, et kuna setete ligi 50 m langemisteekonnal pestakse need
põhjalikult läbi ja puisteala merepõhja jõuab valdavalt jäme fraktsioon.
• Peenemad settefraktsioonid kantakse laiali ulatuslikule merealale, sealhulgas vastava
lokaalse hoovuste ja lainetuse režiimi tingimustes ka Pakri neemele.
• Samas ei ole tõenäoline et peenefraktsioonilised setted jääks madalmerre pikaks ajaks,
vaid resuspensioon haarab need veesambasse ja lõpptulemusena kantakse ikkagi
sügavamale merre, küll aga kulub selleks teatav aeg, mis võib olla mitmeid kordi
pikem süvendusperioodist - seega kestab ka mõju merekeskkonnale pikemat aega.

4.3.4 Kaadamisalale ulatuv mereveega üleujutatud liivamadalad
Pakri hoiualal ja Pakri loodusalal asuvale kaadamisalale ulatuvas EL loodusdirektiivi I lisa
elupaigatüüp1110 juures on käsitletud ainult joonisel 4.1 olevat mereveega üleujutatud
liivamadalad (veealused liivamadalad). Kaadamisalal asuva veealused liivamadalad teemat
on põhjalikumalt käsitletud peatükis 1.3.4 KMH protsessis ilmnenud raskused ja nende
lahendamine. Natura hindamisel peatükis 5.2.3.5 Pakri loodusalal kaitstav elupaigatüüp 1110
on käsitletud elupaigatüüpi 1110 ja on antud hinnangud ning vajaolevad leevendavad
meetmed ka kaadamisalale ulatuvale elupaigatüübile 1110. Peatüki 4.6 Mere-elupaikade
esinemine piirkonnas ja mõju nendele allpeatükkides on käsitletud Pakri hoiuala ja
maastikukaitseala mere elupaigatüüpe.
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Peatüki 4.3.2 joonisel 4.1 on Pakri hoiuala ja maastikukaitseala mereosa KKK 2011-2020
(kinnitamata) jaoks tehtud uuringute käigus tuvastatud Mereveega üleujutatud liivamadalad
EL loodusdirektiivi I lisa 1110 elupaigatüübi asukoht.
Kaadamisala lõunaossa ulatuv liivamadal on tuvastatud
esmakordselt “Hinnangud
kaitsekorralduskavade jaoks ESTMAR projekti raames Pakri maastikukaitseala ja hoiuala
mere-elupaigad.” T. Mölleri Pakri hoiuala ja maastikukaitseala mereosa kaitsekorralduskava
2011-2020 jaoks tehtud hinnangus. Antud hinnang on KKK2011-2020 lisas 4.
Kaadamisalale ulatuva 1110 elupaigatüübi karakteristika:
• 1110 elupaigatüübi pindala on 125,7 ha so Pakri loodusalal olevast 1110 elupaigatüübi
5770,51 ha pindalast 2,2 %.
• Kaadamisalale ulatub 125,7 hektarisest pindalast 24 ha ehk 19,1 %. Pakri loodusalal
olevast 1110 elupaigatüübi 5770,51 ha pindalast ulatub kaadamisalale 0,4 %.
• Kaadamisalale ulatuva mereveega üleujutatava liivamadala sügavus suureneb lõunast
põhja, olles lõunatipus 29 m ja kaadamisalale jääval põhjaosal 43.9 m. Valdav
sügavus on 32-42 m.
•
Kaadamisala oleva mereveega üleujutatava liivamadala sügavus jääb 41 m ja 43,8 m
vahele.

Kaadamisalal valdav bentoseliik
Balti lamekarp

Joonis 4.6. Balti lamekarp. Allikas: LIFE05NAT/LV/000100. Joonis 4.7. Mere põhjas
olevad Balti lamekarbid. Allikas: http://www.sea.ee/huvitavat/10834/
Macoma balthica (balti lamekarp) talub kõige paremini soolsuse vähenemist ning on ühtlasi
kõige laialdasemalt levinud ja suurema arvukusega bentoseliik. On juhtivaks liigiks kogu
mere põhjaloomastikus. See liik elab eelkõige madalama veega (kuni 40 m) aladel, kui aga
hingamistingimused on soodsad, laskub ta märgatavalt sügavamale, isegi üle 100 m
(Järvekülg & Veldre, 1963).
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4.3.5 Uuel välja pakutud kaadamisalal kaadamise mõju linnustikule
Kaadamisala linnustik, mõjud linnustikule ja neid mõjutavad tegurid:
• Kavandatav kaadamisala jääb 59-64 m (valdav 60-63 m) sügavasse vette,
avamerealale, kus püsivaid lindude kogunemiskohti pole.
• Avamerel võib kohata parvelise eluviisiga liike (nt vaerad jt), kelle liikumine ja
asupaik on juhusliku iseloomuga.
• Sellest johtuvalt tuleks oletada, et kaadamistegevus antud piirkonnas ei välista ühegi
piirkonnas viibiva linnuliigi piirkonda jäämist ega vähenda nende asupaiku.
• Kõik talvituvad linnud, eelkõige parvelise eluviisiga liigid on suhteliselt liikuvad ja
sõltuvad peamiselt toidubaasi olemasolust.
• Kaadamisala meri pole ühegi talvituva liigi jaoks esmase ega olulise tähtsusega
toitumisala.
• Tõenäoliselt puudub võimalus, et kaadamise ajal mingi looduslik faktor põhjustaks
lindude kogunemist kaadamisalale.
• Varasematest aastatest on teada, et kaadamise ajal hoiduvad linnud eemale, ent pärast
tööde lõppu kogunevad taas.
• Talveperioodil ei põhjusta kaadamine mingeid otseselt positiivseid muudatusi lindude
toidubaasile. Peamine toitumisala on ikkagi Pakri madal ja poolsaare
rannikulähedased platood.
• Keskmisel aastal on laht kuni detsembri-jaanuarini lahti, ent äärmiselt külmadel
talvedel võib külmuda ka avamere piirkond.
• Parvelised liigid liiguvad vastavalt veeoludele ja on vähe haavatavad ja kahjustatavad
vahetu inimtegevuse poolt (kaadamine).
• Krüüslid talveperioodil Pakri piirkonnas märkimisväärsel hulgal ei esine. On kohatud
üksikuid isendeid, mis lubab eeldada, et kaadamistegevus seda liiki sügisest kevadeni
otseselt oluliselt ei kahjusta ega mõjuta.

4.4 Mõju mereelustikule
4.4.1 Mõju merepõhjataimestikule ja -loomastikule
Peatüki 2.1.4 Pakri lahe põhjaelustik allpeatükkides on käsitletud põhjataimestikku ja –
loomastikku.
Põhjataimestik omab veeökosüsteemi aine- ja energiaringes suurt tähtsust. Põhjataimestiku
vöönd on enamasti kõige liigirikkam merepõhja osa, pakkudes paljudele organismidele nii
elupaika kui ka toidubaasi. Põhjataimestikku ja –loomastikku ohustab eelkõige süvendamine
ja kaadamine. Kuna põhjataimestik on kudesubstraadina oluline mitmetele kalaliikidele (nt
räim), avaldab põhjataimestiku hävimine mõju ka kalastikule
Süvendustöödel väljatõstetud setetega hävib süvenduskoha põhjaloomastik. Samuti meres
täidetaval alal põhjaloomastik maetakse täitematerjali alla ja see hävib ning ei taastu.
Süvendamisega ülespaisatav põhjasete püsib mõnda aega veesambas ning võib hoovustega
kanduda sadamaakvatooriumist kaugemale, mistõttu võib mõju põhjaloomastikule esineda ka
veidi kaugemal. Viimane häirib omakorda põhjataimestiku kasvutingimusi. Mõju ulatus
sõltub hüdrometeoroloogilistest tingimustest.
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Eesti rannikumeres tehtud uuringud näitavad, et pärast põhjaelustiku hävinemist merepõhjas
võib see liivasel pinnasel taastuda kuni 3 aasta möödumisel (Kotta, I., Kotta, J., 2003).
Süvendatud alal on muutused ajutised. Põhjaloomastik taastub 2 kuni 3 aasta möödumisel.
Kumulatiivseid mõjusid ei esine.

Merepõhjataimestikule tekitatakse hüdrotehniliste töödega reeglina suurimat mõju tekkiva
heljumi kaudu. Tahke heljumi kontsentratsiooni märgatav tõus kaasneb veesamba
valgusrežiimi halvenemisega ja meretaimedele taassettinud heljum pärsib taimede kasvu.
Muudatused meretaimestikukooslustes tekitavad aga muudatusi ka põhjaloomastiku
kooslustes.
Süvendamine võib mõjuda teatud organismirühmadele ka positiivselt. Setetest vabanevad
orgaanilised osakesed on toiduks põhjafaunale. See parandab paljude põhjaloomastiku liikide
toitumistingimusi, millega kaasnevad muutused zoobentose koosseisus. Sellest lähtuvalt võib
süvendamisega kaasneda põhjaloomastiku levikuala ja liigilise koosseisu muutused ning
arvukuse ja biomassi tõus lähipiirkonnas. Põhjaloomastiku kooslustes toimuvate muutuste
suurus ja ulatus sõltub heljumi kogusest ja tööde läbiviimise ajast.
Muutused zoobentose levikus või liigilises struktuuris avaldavad toiduahelate kaudu mõjus
kalastikule ja kaudselt ka linnustikule.
Paldiski Lõunasadama akvatooriumi süvendatud ala põhjaelustik on liigivaene, vähese
arvukuse ja biomassiga. Põhjuseks on, et Paldiski Lõunasadam on olnud pikaajalises
intensiivses kasutuses ja akvatooriumis on tehtud korduvalt süvendamisi ning intensiivse
laevaliikluse tõttu toimub akvatooriumi põhjas pidev põhjasete ümberpaiknemine. Kui siia
lisada veel perioodiliselt toimuvad remontsüvendused ning akvatooriumi suhteliselt suur
sügavus, siis paikse põhjaelustiku tekkeks puuduvad tingimused.
Süvendusala ulatuses oluline merepõhjaelustik puudub ja mõju on väheoluline. Põhjuseks
akvatooriumis pidevalt toimunud ja toimuv laevaliiklus, perioodilised remontsüvendustööd
ning ka akvatooriumi sügavus. Negatiivne mõju merepõhjataimestikule on väheoluline.
Matemaatilise modelleerimise tulemused näitavad, et kuni 15 m/s puhuva edelatuule korral
süvendustöödel tekkiv heljumi pilv jääb põhiliselt paigale ja settib merepõhja tagasi ligikaudu
400 m läbimõõduga alale süvenduskoha ümbruses. Pikaajalise ja tugeva loodetuulega (15 m/s
võib toimuda kitsa heljumipilve levik kuni 1,3 km sadamasse sissesõidutee süvendusala
põhjaosas, mis väheneb lõunaosas alla 750 m.
Kuna matemaatilise modelleerimise andmetel süvendamise käigus olulist heljumi levikut
väljapoole akvatooriumi piire ei toimu (mõningane oht on tugeva loodetuulega süvendusala
lõunapiirdel toimuvatel töödel), siis ka Pakri lahe mereelustikule ei ole olulist negatiivset
mõju. Olulise mõju puudumise tagab, aga heljumiseire ja kõigi süvendustööde ning
kaadamistööde nõuetele vastav läbiviimine.
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4.4.2 Mõju kalastikule ja kalapüügile
Peatüki 2.1.5 Piirkonna kalastik ja kalamajandus allpeatükkides on antud ülevaade ja
käsitletud EL loodusdirektiivi lisadesse kantud kalaliike ning kalapüüki.
Loodusdirektiivi lisades nimetatud liikidest tuur, vinträim ja merisutt võivad piirkonda sattuda
vaid juhuslikult. Nende liikide osas mingeid kaitsemeetmeid Pakri hoiualal ja
maastikukaitsealal rakendada ei ole vaja, ainult tuura osas võiks tagada kalurite teadlikkuse, et
vähetõenäolise, kuid siiski võimaliku võrku sattumise korral isend vabastataks. Hinku küll
uuringute käigus ei tabatud, kuid kuna hoiualal/maastikukaitsealal on liigile sobivat biotoopi –
liivast ja mudast merepõhja, siis suure tõenäosusega hink siiski esineb liivase ja mudase
põhjaga taimestikurikastes lahtedes (Pakri lõugas ja lahesopid, millesse suubuvad
magedaveelised jõed). Hink talub hästi mõõduka eutrofeerumisega kaasnevat veetaimestiku
vohamist, kuid ohuks on lokaalreostus. Seega tuleks tagada jõgedega lahte kanduva vee
kvaliteet. Vingerjat leidub Pakri hoiualal madalas ja väga taimestikurohkes rannalähedases
piirkonnas ja alale suubuvates jõgedes (Vihterpalu, Kloostri ja Vasalemma jõgedes ning
ojadest Treppojas ning Vääna jões). Vingerja kaitse Eestis tuleb tagada tema peamistel
elualadel magevetes (KKK 2011-2020).
Lisaks Loodusdirektiivi lisades toodud liikidele esinevad Pakri hoiualal ja maastikukaitsealal
veel mõned looduskaitselist tähelepanu vajavad kalad. Nendeks on Eesti Punases Raamatus
kategoorias „määratlemata” nimetatud nolgus, meripühvel, merihärg, merivarblane, pullukala
ja suurtobias ning Berni konventsiooni III lisas nimetatud väike mudil ja pisimudil, kuid ühegi
nimetatud liigi kaitseks ei ole Pakri hoiualal ja maastikukaitsealal vaja rakendada
kaitsemeetmeid (KKK 2011-2020).
Pakri hoiuala/maastikukaitseala kalastik on lokaalsest inimtegevusest suurel määral
mõjutatud. Pakri maastikukaitsealale jääb Paldiski linn, mis otseselt või kaudselt
(kalastamine, heitveed, majandustegevus ning eutrofeerumine ja muud kaudsed mõjud ning
lokaalsed reostuskolded) kujutab teatud ohtu hoiuala ja maastikukaitseala veele ja selle
elustikule. Arvestatavatest potentsiaalsetest lokaalsetest ohtudest tuleb esikohale seada
võimalik merereostus (õlireostus), sest Soome lahest läheb läbi väga intensiivne laevaliiklus,
kaasa arvatud ka naftatankerid. Laevade tüüpiline teekond läheb tänu alale jäävatele Paldiski
sadamatele otse läbi hoiuala piiride(KKK 2011-2020).
Pinnase kaevandamine võib endaga kaasa tuua kalandusele nii otseselt kui kaudselt kahjulikke
mõjusid. Otseste all saab esiteks rääkida areneva kalamarja hõljumiga kattumisest. Lisaks
otsestele mõjudele võib kaevandamisega kaasneda negatiivne mõju üle toiduahela (näiteks
sobivate toiduobjektide arvukuse langus).
Kokkuvõtteks, lokaalne inimtegevus ohustab mõneti Pakri hoiuala/maastikukaitseala
kalastikku. Paraku tuleb nentida, et lisaks lokaalsetele ohtudele mõjutavad Pakri
hoiuala/maastikukaitseala ka Läänemere üldisest seisundist tulenevad probleemid. Need on
märksa tõsisemad. Mere troofsustase on tõusnud ning võib ka edaspidi kasvada, mis võib
kaasa tuua ka Pakri hoiuala/maastikukaitseala elustiku muutuse(KKK 2011-2020).
Kokkuvõte
1. Pakri hoiuala/maastikukaitseala on Eesti rannamere teiste aladega (v.a. Väinameri)
võrreldes üsnagi sarnane piirkond.
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2. Tegemist on heterogeense alaga, kus on nii tuulte eest suhteliselt varjatuid alasid kui
ka sügavaid ja avatuid merealasid.
3. Pakri hoiualal/maastikukaitsealal elavad nii riimveelised kui ka avamerelised ja
soolalembesed kalaliigid.
4. Pakri hoiuala/maastikukaitseala ei ole ühelegi looduskaitseliselt olulisele kalaliigile
tänapäeval kriitilise tähtsusega elupaik.
5. Pakri hoiualal/maastikukaitsealal esineb Loodusdirektiivi II lisa liiki võldast ja V lisa
liiki merisiiga. Mõlemate kaitse on Eestis aga tagatud juba olemaolevate
kaitsealadega, mistõttu Pakri hoiualal/maastikukaitsealal ei ole tarvis kasutusele võtta
spetsiaalseid täiendavaid kaitsemeetmeid.

4.4.3 Mõju mereimetajatele
Ülevaade mereimetajatest on peatükis 2.1.6 Mereimetajad.
Pakri hoiualal ei ole hallhüljeste puhke- ega poegimisalasid, kuid Pakri laht, peamiselt Kurkse
väin, omab mõningast tähtsust hallhüljeste toitumisalana. Seda kasutatakse küll regulaarselt,
kuid väikese arvu hallhüljeste poolt. Enam kohtab seal hülgeid sügisel alates septembrist.
Lähim hallhüljeste puhkeala on Krassgrund, mis on kaitse all hallhüljeste püsielupaigana.
Võrreldes teiste hallhüljeste puhkealadega on see asustatud vähearvukalt.
Pakri hoiualal/maastikukaitsealal ei ole vaja rakendada meetmeid mereimetajate kaitseks. TÜ
EMI hinnangul ei ole ka mereimetajate kaaspüük selles piirkonnas (kui seda üldse eksisteerib)
populatsioonidele arvestatav ohutegur, kuna mõrrapüügi surve Pakri piirkonnas on väike .

4.5 Mõju linnustikule
Pakri linnuala on oluline nii saartel ja rannikul pesitsevate kui ka rändel peatuvate vee- ja
rannikulindude jaoks.
Linnustiku taustandmed peatükile.
• Peatüki 2.1.7 Mõjupiirkonna linnustik allpeatükkides on käsitletud haudelinde,
rännetel peatuvid ja talvituvaid vee- ning rannikulinde.
• Peatükis 4.3.5 Uuel väljapakutud kaadamisalal kaadamise mõju linnustikule on
käsitletud uuel kaadamisalal kaadamisest tulenevaid mõjusid linnustikule.
• Natura hindamise ptk 5.2.3.1 Pakri linnualal kaitstavate linnuliikide staatus ja
kaitseväärtus on käsitletud linnuliikide staatust, ptk 5.2.3.2 Pakri poolsaare
rannikumere veelinnustik 2012-2013 ja 5.2.3.3 Veelindude ränded ja talvitumine Pakri
lahe suudmes ja Lahepere lahe loodeosas on toodud ja käsitletud 2012-2013
linnuvaatlusi, ptk 5.5.3 Pakri lahe veelinnuliikide mõju olulise hindamine on hinnatud
lindudele avalduda võivat mõju, ptk 5.4.4 Pakri linnuala terviklikkuse säilimise ja
kaitse-eesmärkide hinnang on hinnang linnuala terviklikkusele.
• Lisa 7 tabelis 1 on väljatoodud Pakri linnualaga seotud vee- ja rannikulindude staatus
ning kaitseväärtus. Lisa 7 tabelis 2 on esitatud linnustikku mõjutavad tegurid ja neid
leevendavad meetmed. Lisa 7 tabelis 2 on käsitletud õlireostust, laevaliiklust,
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•
•
•

eutrofeerumist, süvendamist ja kaadamist ning kaitsemeetmeid avalduda võivatele
mõjudele.
Lisas 13 toodud kesktalvise veelinnuloenduse 2012. a levikukaardid näitavad 2012. a
kesktalvel Pakri lahes ja piirkonnas paiknenud veelindude talviseid koondumisalasid
ja arvukust.
Lisas 18 on esitatud LNG raames Tuule 2013 veelinnu-uuringu 2012-2013
aulikogumite paiknevus Pakri poolsaare rannikumeres.
Lisas 20 on 2012 talvituvate veelindude paiknemise kaart ja lisas 21 veelindude 2012
sügisrände, lisas 22 talvitujate ning lisas 23 kevadrände liigid ja arvukus.

Pakri laht koos Kurkse väina ja kõrvalasuva Lahepera lahega on Soome lahe suudme
lõunaranniku tähtsaim veelindude koondumis- ja pesitsusala, kus igal aastal kujunevad välja
ka talvituvate lindude kolooniad. Ka Pakri poolsaare ja sellega piirneva madalmere linnustik
on rikkalik. Kokku on siin on kindlaks tehtud 138 linnuliiki, neist pesitsevaid 125 liiki.
Sügisrände ajal on Pakri laht tänu oma looduslikule mitmekesisusele ja toidurikkusele tähtis
peatuspaik nii sukelduvatele kui veepinnalt toituvatele veelindudele. Keeruka morfomeetria
tõttu on ilmaolud Pakri lahe piires küllalt erinevad, mistõttu leidub sobivaid tingimusi
enamikule Eesti rannikul pesitsevatele ja läbirändavatele linnuliikidele. Erinevate linnuliikide
levik Pakri lahel sõltub liikide toitumisökoloogiast, toiduobjektide kättesaadavusest, aga ka
iga konkreetse aasta ilmastikutingimustest. Vastavalt erinevale toitumisökoloogiale on erinev
ka eritüübiliste merealade kasutamine liigiti näiteks sukelpardid peatuvad ja toituvad
sügavusvahemikus 3.....15 m, ujupardid aga rannalähedas äärset mereala sügavusega kuni 0.5
m. Pakri poolsaare klint on pesitsuspaigaks krüüslile, 1930. aastatel loendati Pakri koloonias
üle 100 krüüslipaari, mis käesolevaks ajaks on kahanenud 10–15 paarini. Krüüsel on eriti
ohustatud liigina kantud Eesti punasesse raamatusse ning kuulub II kategooria kaitsealuste
liikide hulka. Krüüslikoloonia kaitseks on Pakri maastikukaitsealale moodustatud Pakerordi
sihtkaitsevöönd.
Varasemad seireloendused näitavad, et sügisrände aegne merelindude arvukus ja liigiline
koosseis on väga dünaamiline, varieerudes ajaliselt ning ruumiliselt suurtes piirides, sõltudes
seejuures suuresti antud aasta ilmaoludest. Lindude jaotuse tingivad peamiselt nõudlus
toitumis- ja puhkepaigale, samuti toiduobjektide (teatud põhjaloomastiku liikide) olemasolu
ning kättesaadavus. Ilmaoludest on olulised - õhutemperatuur, tuule kiirus ja suund, lainetus
ja nii looduslikest kui inimtegevusest mõjustatud veekvaliteet. Vee läbipaistvus on
veekvaliteedi üks esmaseid näitajaid ja mõjutab eelkõige 3…15 m sügavuses vees toituvate
sukelpartide elutingimusi.
Pakri lahe põhjaosa erineb veelindude elupaigana ülejäänud Pakri lahest. Rannikumeres on
on veealune pangaastang ja platoo, kuhu linnud kogunevad. Põhjuseks on paeplatool söödava
rannakarbi (Mytilus trossulus) esinemine, mille arvukus ja biomass on viimastel aastatel
tõusutendentsiga. Nimetatud liik on aulide peamine toiduobjekt. Pakri poolsaare ümbrust ja
madalat iseloomustavad kõige paremini suured, mitmesaja isendilised aulide (Clangula
hyemalis) parved.
Luigujõe andmetel (2011) on avamereala enamasti jäävaba, mistõttu see on üks peamisi
veelindude talvituskohti. Arvukam talvituja on aul. Esialgsete hinnangute kohaselt talvitab
Loode-Eesti avamerealal kuni 50 000 auli. Teadaolevalt on see suurim liigi talvine
koondumispaik Läänemere põhjaosas (Kuresoo & Luigujõe 2008).

Corson OÜ. Töö nr 1204

87

Paldiski Lõunasadama akvatooriumi ja sissesõidutee süvendustööde KMH aruanne

Aulide sügisränne algab septembris ja saavutab maksimumi külmade saabumisel (oktoobrist
jaanuarini). Lindude arvukuse dünaamika on pikaajaliste vaatluste põhjal olnud suhteliselt
stabiilne.
Sügisrände aegne linnustik Pakri lahel on arvukuse ja liigilise koosseisu poolest dünaamiline
ja varieeruv. Pakerordi neeme ja Pakri madala ümbruses peatuvad enamasti suured (kuni 500
is) aulide kogumid. Ajaline maksimum jääb septembri ja talvekülmade saabumise vahele.
Sügis- ja kevadrändel kokku on piirkonnas registreeritud 18 liiki linde. Arvukamateks
liikideks on aul (15000), sõtkas (10000), merivart (7000), hahk (3500), mustvaeras (2000).
Madal lõunaosa on oluline alljärgnevatele liikidele: laululuik (700), väikeluik (300),
kühmnokk-luik (800), lauk (400).
Linnustiku rände- ja talvitumise arvukus Pakri lahes sõltub eelkõige toidu kättesaadavusest
toitumis- ja talvitusalal, samuti iga konkreetse aasta ilmaoludest. Süvendustööde tagajärjel
vette paiskuva heljumi tõttu väheneb veealune nähtavus, mis muudab eelkõige merepõhja
loomastikust toituvate sukelpartidele elutingimusi ja sellega nende arvukust antud merealal.
Täheldatud on heljumi kahetist mõju. Esiteks vähendab see vee sügavamatesse kihtidesse
jõudvat valguse hulka, mis põhjustab veetaimede hulga vähenemist. Teiseks suurendab põhja
settiv toiterikas materjal põhjaloomastiku biomassi.
Seni läbi viidud süvendustööd ja kaadamine on vee-elustikku mõjutanud, mille tagajärjel on
suurenenud Pakri lahe idakaldal peatuvate ja toituvate lindude arv. Eriti soodsas seisus on
sukelpartide toidubaas, kuivõrd ülalmainitud toitainete hulga suurenemine on suurendanud
oluliselt põhjaelustiku biomassi.
Üldiselt merel võimalike õlireostusega avariide puhul on ohustatud kõik merel peatuvaid ja
toituvad linnuliigid (eriti partlased). Õlireostus võib põhjustada lindude hukkumise,
elujõulisuse ja produktiivsuse ning toidubaasi vähenemise. Üha suureneva laevaliiklusega
kasvab oluliselt ka võimalik õlireostusoht. Lisaks üleriigilistele meetmetele õlireostuste
ennetamiseks, avastamiseks, likvideerimiseks ja tagajärgede rehabiliteerimiseks on oluliseks
ka vahetult kohapeal ettevõetavad meetmed. Lisas 8 olevas Paldiski Lõunasadama
ohuolukorrakavas on esitatud tegevuskava, kuidas käituda õlireostuse ilmnemisel, õlireostuse
lokaliseerimisel ja likvideerimisel.
Laevaliiklus häirib (korraline + süvendatud materjali vedavad praamid) üldiselt rohkem
sügavamatel merealadel peatuvad veelinnuliike (aul, vaerad, krüüsel, kaurid). Süvendamisel
ja kaadamisel võib heljumi kandumine Pakri linnuala merel peatuvate ja toituvate veelindude
toitumisaladele põhjustada toitumisalal olevate veelindude häirimist, vee läbipaistvuse
vähenemine nii toitumistingimuste kui ka toidu kättesaadavuse muutumist. Mõju suurus
oleneb heljumi kontsentratsioonist, saastuse ajast.
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4.6 Mere-elupaikadele esinemine piirkonnas ja mõju nendele
4.6.1 Taust
Alljärgnev on esitatud „Hinnangud kaitsekorralduskavade jaoks ESTMAR projekti raames
Pakri maastikukaitseala ja hoiuala mere-elupaigad. Tiina Möller TÜ Eesti Mereinstituut.
Aprill 2011“ materjalide põhjal. Kaitsekorralduskava 2011-2020 mere-elupaikade hinnang on
koostatud Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi poolt nii LIFE-projekti „Merekaitsealad
Läänemere idaosas“ (2005-2009) uuringute tulemuste kui ka hilisemate täiendavate uuringute
põhjal.

Loodusdirektiivi I lisa mere-elupaikade esinemine piirkonnas
Pakri maastikukaitseala ning hoiuala territooriumil ning selle läheduses leiduvad mere
elupaikadest karid, liivamadalad ning pagurannad. Enim levinud on liivamadalad, mida leidub
laialdaselt ka väljaspool hoiuala piire Lahepera lahes ning mujal. Liivamadalad jagunevad
elustiku poolest selgelt kaheks – sügavamatel aladel on domineerivad karbid, madalamal
kõrgemad taimed. Karid on omanäolised ning mitmekesise elustikuga. Mere-elupaikade
jõgede lehtersuudmed (1130) ning laiad madalad lahed (1160) esinemist piirkonnas võib
märkida mööndustega (kõik elupaigalised kriteeriumid pole täidetud), seega antud juhul neid
ei käsitleta.

Joonis 4.8. Pakri hoiualal ja maastikukaitsealal levivad EL loodusdirektiivi I lisas nimetatud
mere-elupaigad. Allikas: TÜ EMI, 2011. Mere-elupaikade hinnang Pakri hoiuala ja
maastikukaitseala mereosa kaitsekorralduskava 2011-2020 jaoks.
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Tabel 4.1. Pakri maastikukaitse- ning hoiualal leiduvad EL loodusdirektiivi I lisa mereelupaigad (Natura). Allikas: TÜ EMI, 2011. Mere-elupaikade hinnang Pakri hoiuala ja
maastikukaitseala mereosa kaitsekorralduskava 2011-2020 jaoks.
Elupaik
Elupaiga kood
km2
Liivamadalad
1110
52,784
Laugmadalikud (pagurannad)
1140
12,719
Karid
1170
12,887

4.6.2 Loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kirjeldus ja seisund
Allikas: TÜ EMI, 2011. Mere-elupaikade hinnang Pakri hoiuala ja maastikukaitseala mereosa
kaitsekorralduskava 2011-2020 jaoks.

1170 Karid
Karid võivad olla kas bioloogilist või geoloogilist päritolu. Eestis kuuluvad siia elupaigatüüpi
rannikumere rahnuderikkad alad või aluspõhjakivimeist merepõhjakõrgendikud (nn karid,
rahud), mis paguvee ajal võivad ulatuda üle merepinna. Lisaks kuuluvad selle elupaigatüübi
alla sileda pealispinnaga ning astmeliselt sügavamale laskuvad kaljurannakud. Kui kõva
substraati katab õhuke kiht liikuvat setet, klassifitseeritakse elupaigatüüp siiski karidena, juhul
kui elustik on sõltuv kõvast substraadist, mitte aga seda katvast settest. Elupaiga taimestik
koosneb erinevatest rohe-, pruun- ning punavetikatest. Loomastikust on iseloomulikud karbid.
Lühiiseloomustus ja hinnang seisundile.
Pakri hoiuala piirkonna karidel on settetüübina levinud peamiselt paekivi. Madalamal on
domineeriv põisadru Fucus vesiculosus, sügavamal agarik Furcellaria lumbricalis ning
söödav rannakarp Mytilus trossulus. Niitjad vetikad levivad kuni 15 m sügavuseni. Tegemist
on hüdroloogiliselt aktiivse piirkonnaga, mis on eelkõige mõjutatud Läänemere avaosa vetest.
Pakri hoiualale ja maastikukaitsealale jäävate karide pindala on ca 12,9 km2 (tabel 4.1).
Kaitse-eesmärk.
Kaitsekorraldusperioodi vältel ning 30 a perspektiivis elupaiga seisund ning roll ei peaks
näitama halvenemise märke. Indikaatoritena on kasutatavad põhjaelustiku sh võtmeliikide
levik, liigiline koosseis, arvukus ning biomass, ühe ning mitmeaastaste taimede suhe.
Mõjutavad tegurid.
Otseselt toimivad ohutegurid on eelkõige seotud kliimaga (tormid, jää kulutav tegevus) ning
Läänemere üldine eutrofeerumine. Potentsiaalsed ohutegurid on õlireostused laevadelt ning
ehitustegevusega kaasnev häiring.
Vajalikud kaitsekorralduslikud tegevused/kaitsemeetmed.
Enamus piirkonnas esinevatest karidest jäävad hoiuala piiridesse. Suur-Pakri loodeosas
paiknevad karid jäävad aga osaliselt hoiuala piiridest välja. Kuna kari moodustab
elupaigaliselt ühtse terviku, on oluline, et otsest inimtegevust ning sellega seotud häiringuid
(eelkõige ehitustegevus) piirkonnas ei esineks.
Elupaiga seisund on hea ning olemasoleva korra säilimisel elupaigale ohtu ei ole.
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1110 Veealused liivamadalad
Liivamadalad on püsivalt vee all olevad peamiselt liivast, vähesemal määral ka mudast,
munakatest ning/või kividest koosnevad madalad/tasandikud. Kui liiv katab kõva substraati,
klassifitseeritakse see siiski liivamadalana, juhul kui piirkonnas esinev elustik on sõltuv
liivast, mitte aga kõvast substraadist. Sügavus, kus antud elupaik esineb, on hinnanguliselt
harva üle 20 m. Samas, kui liivamadal toetab ka sügavamal iseloomulikku elustikku, on
mõttekas elupaigana kaasata ka sügavamad alad. Liivamadalad võivad esineda koos mõõnaga
paljanduvate mudaste ning liivaste laugmadalikega (1140) ning karidega (1170). Samuti
võivad need olla osa estuaaridest (1130) või laiadest madalatest abajatest ning lahtedest
(1160).
Läänemeres on liivamadalatega seotud taimeliigid meriheinalised (Zostera spp),
penikeelelised (Potamogeton spp), heinmudalised (Ruppia spp.), pesajas tolüpell (Tolypella
nidifica), haneheinalised (Zannichellia spp.), mändvetikad (Chara spp.). Samas taimestikku ei
esine mitmetel liivamadalatel. Loomadest on esindatud hulkharjasussid (Pygospio elegans,
tavaline harjasliimukas Nereis diversicolor), karbid/limused (balti lamekarp Macoma
balthica, liiva-uurikkarp Mya arenaria, söödav südakarp Cerastoderma glaucum), vähid
(põhjamere garneel Crangon crangon, merikilk Saduria entomon). Kaladest on esile toodud
lest Platchthys flesus, madunõel Nerophis ophidion, mudilad Pomatoschistus spp., väike
tobias Ammodytes tobianus.
Pakri liivamadalad jagunevad iseloomuliku elustiku poolest selgelt kaheks. Pakri lahes,
Väike- ja Suur-Pakri ning mandri-Eesti vahelisel madalal (kuni 5 m sügavusel) merealal on
levinud kõrgema taimestiku kooslused. Domineerivateks liikideks on merihein Zostera
marina, kamm-penikeel Potamogeton pectinatus. Sete on mudane peenliiv. Lainetusele enam
avatud ning sügavamatel aladel (>5 m) on iseloomulik sete peenliiv ning domineerivaks
liigiks balti lamekarp Macoma balthica.
Liivamadalate pindala Pakri hoiualal/maastikukaitsealal on ca 53 km2.
Otseselt toimivad ohutegurid on eelkõige seotud kliimaga (tormid, jää kulutav tegevus) ning
Läänemere üldine eutrofeerumine. Potentsiaalsed ohutegurid on õlireostused laevadelt ning
ehitustegevuse, süvendamise ning kaadamisega kaasnev häiring.
Kõrgema taimestikuga madalas vees paiknevad liivamadalad kuuluvad olemasoleva hoiuala
piiridesse. Sügavamal paiknevad liivamadalad M. balthica kooslusega jäävad suuremas osas
hoiuala piiridest välja.
Väljapoole hoiuala jäävate liivamadalate kõrgeproduktiivsus on tingitud peamiselt soodsatest
looduslikest tingimustest (spetsiifiline veerežiim). Aktiivse kaitse vajadus puudub, piisab
kaitsekorralduskavas sätestatud üldpiirangutest.
Elupaiga seisund on hea ning olemasoleva korra säilimisel elupaigale ohtu ei ole.
1140 Liivased ja mudased pagurannad
Tegemist on merede või laguunide mõõnaga paljanduvate liiva- ja mudarandadega. Kuna
Eesti tingimustes loodeid ei esine, siis käsitletakse selle elutüübi all kõiki liivaseid, saviseid ja
mudaseid laugeid mererandu, mis ajuti paguveega paljanduvad. Sügavuspiiriks on 1 m.
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Antud elupaigaga seotud taimeliigid on eelkõige harilik pilliroog Phragmites australis, merimugulkõrkjas Bolboschoenus maritimus, kare kaisel Schoenoplectus tabernaemontanii,
penikeelelised Potamogeton spp., haneheinalised Zannichellia spp., tähk-vesikuusk
Myriophyllum spicatum. Loomadest on esindatud liiva-uurikkarp Mya arenaria, mudatigu
Lymnea peregra, harilik harjasliimukas Nereis diversicolor, Marenzellaria viridis.
Pakri hoiuala piirkonna pagurandade sete on peamiselt liiv ning mudane liiv. Taimestikus
domineerivad mändvetikad, penikeelelised ning pilliroog. Elupaik on oluline nii veetaimede,
selgrootute, kalade, veelindude kui kurvitsate seisukohalt. Tegemist on lindude jaoks olulise
peatus- ning toitumiskohaga. Levinud on elupaik peamiselt varjatud aladel – Pakri lahe,
Vihterpalu lahe ning Lahepera lahe lõunaosas ja Pakri saarte vahelisel merealal.
Pagurandade pindala Pakri hoiualal/maastikukaitsealal on 12,7 km2.
.
Otseselt toimivad ohutegurid on eelkõige seotud kliimaga (tormid, jää kulutav tegevus) ning
Läänemere üldine eutrofeerumine. Potentsiaalsed ohutegurid on õlireostused laevadelt ning
ehitustegevusega kaasnev häiring. Samuti võib elupaika ohustada kinnikasvamine,
kuivendamine, ehitustegevus ning rannajoone muutmine.
Piirkonnas esinevad pagurannad kuuluvad enamuses Pakri hoiuala koosseisu. Aktiivse kaitse
vajadus puudub, piisab olemasolevast kaitsekorrast.
Elupaiga seisund on hea ning olemasoleva korra säilimisel elupaigale ohtu ei ole.

4.7 Võimaliku keskkonnariski avaldumine ja selle minimeerimine.
Võimalikud olulisemad keskkonnariskid süvendus- ja kaadamistöödel
1. Süvendus- ja kaadamistööde korral on looduskeskkonnale riskiks heljumi teke ja selle
võimalik levik hoovuste ja lainetega kaugematele merealadele.
• Heljumiga väheneb vee läbipaistvus, mis põhjustab üldiselt põhjataimestiku
produktsiooni vähenemist ja taimede kinnitussubstraadi kattumist settimisel
heljumi raskema fraktsiooniga.
• Arvestades eelkõige matemaatilise modelleerimise tulemusi, piirkonnas varem
tehtud KMH ja KSH järeldusi ning kogemusi võib eeldada, et võimalik
heljumi levik on suhteliselt lokaalne ja piiratud ning selle mõju
põhjataimestikule ja -loomastikule ei ole oluline ja ei ulatu põhjataimestikul
üle
ühe
vegetatsiooniperioodi
ja
põhjaloomastikul
üle
kahe
vegetatsiooniperioodi. Kuna tööde läbiviimise lähipiirkonnas puuduvad
kalakoelmud, siis mõju kaladele saab avalduda ainult kalade toidubaasi läbi,
aga mõju toidubaasile on lühiajaline ja mitte oluline. Antud arvamust
kinnitavad piirkonnas läbiviidud suuremates mahtudes süvendamise ja
kaadamistööd ning nendele tehtud seirete ja keskkonnamõjude hindamised.
• Kuna kasutada kavandatud kaadamiskoht Pakri lahe suudmes asub Pakri
loodus- ja linnualal ning Pakri Lõunasadama süvendatav ala jääb Natura alade
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lähedusse, siis Natura alale avalduvate mõjude väljaselgitamiseks on tehtud
Natura hindamine peatükis 5. Natura hindamine.
• Oluliselt vähendab kaadamistöödega kaasnevat mõju ja keskkonnariski
kaadamisala väljaviimine Pakri loodus- ja linnualast. Antud tegevusega
kaasnevaid mõjusid ja riske on käsitletud KMH aruandes alternatiivina 2.
2. Võimalikuks riskiks süvendus- ja kaadamistööde teostamisel ning samaaegselt sadama
kasutamisel on naftareostus risk võimalike avariide läbi, mida oluliselt minimeerib:
• Sadam ja selle tegevus peab vastama sadamaseadusele ja selle alusel
kehtestatud aktidele.
• Sadamasse tohivad siseneda ja väljuda ainult tehniliselt korrasolevad alused.
• Sadamas peab olema võimaliku avariiolukorras tegutsemiseks juhend (reostuse
lokaliseerimise ning likvideerimise kava) ning vajalik esmane tehnika.
• Sadama territooriumil peab olema pidev järelevalve.
• Oluliselt aitab riske maandada logistiliselt õieti korraldatud sadama
kasutamine.
• Sadama kapten peab sadamasse sisenevaid ja sealt väljuvaid laevu teavitama
süvendustöid teostavate aluste asukohast. Vajadusel (suuregabariidiliste
laevade sisenemine/väljumine vms) tuleb süvendustööd kas peatada, või
teostada süvendustöid kohas, kus see ei takista laevaliiklust.
• Võimaliku ohuolukorra tekkimisel tuleb lähtuda Paldiski Lõunasadama
ohuolukorra lahendamise plaanist (lisa 8). Võimalike reostusavariide puhuks ja
tagajärgede minimeerimiseks ning likvideerimise korraldamiseks on lisas 8
Keskkonnainspektsiooniga kooskõlastatud AS Tallinna Sadam Paldiski
Lõunasadama akvatooriumi reostustõrje plaan
• Sadamaeeskirjale vastavalt peavad olema tuleohutusnõuded tagatud nii
süvendajatel kui ka setteid vedavatel pargastel.
• Süvendus- ja kaadamistööde läbiviimise ajaks tuleb tööde piirkonnas tagada
ohutu laevaliiklus.

4.8 Sotsiaal-majanduslikud mõjud
4.8.1 Paldiski Lõunasadama arendus võimalused
Paldiski Lõunasadam on suure potentsiaaliga regionaalne sadam, mille põhitegevus on
suunatud Eesti eksport- ja importkaupade ning transiitkaupade käitlemisele. Paldiski
lõunasadamas käideldakse peamiselt ro-ro kaupu, vanametalli, puitu, turvast ja naftatooteid.
Oluliseks tegevusvaldkonnaks on naaberturgudele mõeldud uute autode transiit ja müügieelne
teenindus.
Paldiski lõunasadama eesmärgiks on suurendada ro-ro kaupade osakaalu. Täna teenindab
Paldiski lõunasadam mitmeid regulaarliine ning selle soodne geograafiline asukoht loob
sadamale kindlasti ka tulevikus täiendavaid võimalusi liinilaevanduse arendamiseks.
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Terminalid:
reisiterminal
naftaterminal
2 autoterminali
ro-ro terminal
üldkaupadeterminal
puiduterminal
3 metalliterminali
puidugraanuli terminal
turbaterminal
biodiisli terminal
Ladustamisvõimalused:
Laopinnad: ca 15 000 m²
Laoplatsid: ca 270 000 m²
Mahutipark vedellasti ladustamiseks: ca 345 000 m³
Sadamast on tänaseks saanud oluline Läänemere ro-ro laevaliinide peatuspaik, millel on
otseühendus paljude Lääne-Euroopa sadamatega. See loob tulevastele tööstuspargi klientidele
head võimalused oma toodangu/tooraine kiireks ning turvaliseks transpordiks.
Tänu oma kasvupotentsiaalile suunatakse märkimisväärne osa Tallinna Sadama
investeeringutest just Paldiski sadama ning sellega piirnevate maaüksuste arendamisesse.
Koos sadamaaladega arendatakse ka sadamaga piirnevat 21 ha suurust tööstuspargi ala.
Paldiski Lõunasadama Tööstuspargi krundid sobivad suurepäraselt ettevõtetele, kellele on
nende tegevuse seisukohalt oluline olla sadama vahetus läheduses. Sadam sõlmib tööstuspargi
tulevaste klientidega pikaajalised maa kasutuslepingud ning tagab hea juurdepääsu kaidele
ning terminaalidele.
Paldiski Lõunasadama pikemaajalistesse arendusplaanidesse kuulub Lainemurdja rajamine
(projekteerimine EL poolt kaasfinantseeritav). Samas annab lainemurdjate ehitus otseselt
võimaluse täiendavaks kaubakäitlemiseks ilmastikutingimuste eest paremini kaitstud kaidel
ning maandab võimaliku laevaõnnetuse korral laiema keskkonnakahju riski. Paldiski
lõunasadama lainemurdja projekt on jaotatud etappideks:
I etapp: Lainemurdja pikkus 0,9 km, kaisid 300+360 m, territooriumi 16,8 ha
II etapp: Lisandub 0,4 km lainemurdjat, kai 300 m ja territooriumi 7,8 ha
Paldiski lõunasadama lainemurdja ehitus on plaanis kaubamahu kasvamisel pärast 2013.
aastat. Allikas: http://www.ts.ee/paldiski-lounasadam?&prn=1
Pidev sadamategevuste laienemine nõuab, et üha rohkem tähelepanu pöörataks merenduse
turvalisusele ning parematele laevade manööverdamistingimustele.

4.8.2 Ajaloo-, arheoloogia- ja arhitektuurimälestised ning võimalik mõju
mälestistele
Ajaloo-, arheoloogia- ja arhitektuurimälestiste kaitse ehk muinsuskaitse on oluline kultuurilise
järjepidevuse ja rahva ajaloomälu säilimise aspektist. Paldiski linna eesmärgiks on igati kaasa
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aidata ajaloo- ja kultuurimälestiste, kohanimede ning muinsuspärandi säilimisele. Paldiski
linnas on muinsuskaitse all 7 ajaloo- ja 15 arhitektuurimälestist.
Kõik alljärgnevalt esitatud muinsuskaitse all olevad mälestised asuvad Paldiski linnas ja on
küllaltki kaugel Paldiski Lõunasadama akvatooriumi süvendusalast
• Tallinna mnt asuv (reg nr 14421) Paldiski kalmistu (kultuuriministri 03.12.1997. a
määrus nr 76 (RTL 1997, 40/41, 189) asub Paldiski Lõunasadama akvatooriumist
põhjapool ca 1,2 km kaugusel.
• Paldiski Lõunasadama akvatooriumist loode suunas ca 1,5 km kaugusel asub (reg nr
19) Paldiski linnakalmistu (kultuuri- ja haridusministri 01.06.1995. a määrus nr 19/1
RTL 1996, 119/120, 627)
• Loode suuna ca 1,6 km kaugusele jääb (reg nr 20) II maailmasõjas hukkunute
ühishaud (Paldiski linnakalmistul) Paldiski linnakalmistu (kultuuri- ja haridusministri
01.06.1995. a määrus nr 19/1 RTL 1996, 119/120, 627)
• Paldiski Lõunasadama akvatooriumist
loodes ca 1,9 km kaugusel
asub
arhitektuurimälestis (reg nr 21522) Paldiski raudteejaama peahoone (Peetri tn 5)
(kultuuriministri 05.01.1999. a määrus nr 1 RTL 1999, 16, 176/177).
• Ehitusmälestis Väike-Pakri kiriku vare registri nr 21528. Kultuurimälestiseks
tunnistamine" kultuuriministri 05.01.1999 määrus nr. 1, (RTL 1999, 16, 176/177)
Kuupäev: 05.01.1999 Mälestise kaitsevööndiks on 50 m laiune maa-ala mälestise
väliskontuurist või piirist arvates. Asub Paldiski Lõunasadama akvatooriumist
teiselpool Paldiski lahte 4,2 km
• Arheoloogiamälestise asulakohani 17891 Paldiski Lõunasadama akvatooriumist
kagusse Laoküla külas on 2,6 km.
Arhitektuurimälestisena on vastavalt kultuuriministri 21.10.1996. a. määrusele nr 66 kaitse
alla võetud Pakri tuletorni kompleksi rajatised (5). Ühtne kaitsevöönd rajatistele kehtestati
kultuuriministri 13.05.2005. a. käskkirjaga nr 194 (RTL 2005, 54, 780).
Arhitektuurimälestistena (kultuuriministri 05.01.1999. a määrus nr. l) on kaitse all samuti
Suur-Pakri ja Väike-Pakri kiriku vare (RTL 7999, 16, 1761177). Ajaloomälestistena
(kultuuriministri 03.12.1997. a määrus nr 76) on kaitse all Suur-Pakri ja Väike-Pakri
kalmistud (RTL 1998, 40/41, 189).
Kõigile Paldiski linna muinsuskaitse all olevatele ajaloo ja arhitektuurimälestistele puudub
mõju Paldiski Lõunasadama akvatooriumi süvendamisest ning süvendusmaterjali uputamisest
kaadamiskohta.

Veealune kultuuripärand
Pakri hoiuala piiril, Soome lahes asub arheoloogiamälestisena arvele võetud laevavrakk
(registrinumber 27874), mille kaitsevöönd on 300 meetrit laevavraki väliskontuurist arvates.
"Kultuurimälestiseks tunnistamine" Kultuuriministri 28.03.2007 käskkiri nr 145 (RTL,
12.04.2007, 29, 533)
Laevavrakist lõunas asuva praeguse kaadamisalani on ca 0,8 km ja loodesse kavandatud
kaadamisalani 0,76 km (asukohta vt joonis 4.1 ja lisa 9).
Kaadamisest antud laevavrakile oluline mõju puudub.
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4.8.3 Mõju inimese tervisele, varale ja heaolule
Kuna Paldiski Lõunasadama akvatooriumi süvendustööde ala ja kaadamisalad (praegune ja
kavandatav) asuvad Pakri lahes looduslikult hästi ventileeritavas merealas, mis jäävad
elamualadest kaugele, siis võib eeldada, et süvendajad ja kaadamisalale süvendatud pinnast
vedavad praamid ei tekita Paldiski linna elamualadele müra- ja õhukaitsealaseid probleeme.
Teostades süvendus- ja kaadamistööd vastavalt sadama eeskirjale ja KMH aruandes esitatud
leevendusnõuete kohaselt ei ole inimese tervisele, varale ja heaolule negatiivse mõju ohtu.
Paldiski Lõunasadama arendamine on tähtis, mitte ainult Paldiski linna arengu seisukohast
vaid ka Eesti Vabariigi merenduspoliitika elluviimiseks. Suurema süvisega laevade
vastuvõtmiseks meresõiduohutuma sadama sissesõidutee ja akvatooriumi süvendamine
suurendab sadama ja seda kasutatavate inimeste turvalisust võimalike naftareostusavariide
suhtes. Koos sadama ohutumaks muutmisega kaasnevad paremad võimalused ettevõtluse
teostamiseks Paldiski Lõunasadamas, mis omakorda loob töökohti ja eeldatavalt ka töö
parema tasustamise läbi tõstab inimeste heaolu. Paldiski elanikele avarduvad võimalused leida
tööd kaasaja nõuetele vastavas keskkonnas lahkumata oma elukohast kaugele.
Tervisele ja elukvaliteedile avaldab mõju elukeskkond, mis hõlmab füüsilist, psühholoogilist
ja sotsiaalmajanduslikku keskkonda. See tähendab, et tervisele, nii füüsilisele kui ka vaimsele,
avaldab mõju kõik meie ümber toimuv
Pakri lahe rannikualad on väga pika meresõidu- ja kalapüügi traditsioonidega. Igasugune
merendusega seotud tegevus elavdab merekultuuri taasloomist ja edasiarendamist.
Kavandatu mõjub kaudselt ka Paldiski linna meretraditsioonidega kultuuripärandit
positiivselt.
Kavandatu vastab Paldiski linna ja Eesti Vabariigi majanduse arendamise huvidele.
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5 NATURA HINDAMINE
5.1 Üldosa
Natura hindamisel on kasutatud Keskkonnaministeeriumi koduleheküljel esitatud Natura
2000 ala hindamine vastavalt EU loodusdirektiivi 92/43/EMÜ artikli 6 nõuetele
juhendmaterjale arvestades ka teisi Keskkonnaministeeriumi poolt väljastatud Natura
hindamist käsitlevaid juhismaterjale. (sh K. Petersoni poolt 2006. a koostatud tööd „Juhised
loodusdirektiivi artikli 6 lõigete 3 ja 4 rakendamiseks Eestis“).
17.09.2013 Keskkonnaministeeriumi suures saalis toimunud (Tallinn, Narva mnt 7a) Natura
koolitusel osalesid Natura hindamise töögrupist M. Parksepp ja K-A. Parksepp. Natura
koolitus tutvustas projekti* „Eesti ja teiste EL riikide Natura-hindamise praktika uuring ning
selle baasil Natura-hindamise läbiviimiseks juhendmaterjali koostamine“.
* Projekti tellis Keskkonnaamet koostöös Keskkonnaministeeriumiga Eesti Keskkonnamõju
Hindajate Ühing MTÜ-lt. Tööd toetas SA Keskkonnainvesteeringute keskus.
Natura koolituse eesmärk oli tõhustada Natura hindamist Eestis, tõstes seeläbi Natura
hindamise üldist kvaliteeti, ning määratleda milline informatsioon ja kui detailselt tuleb
erinevate otsustustasemete keskkonnamõju (strateegilise) hindamise algatamise/algatamata
jätmise otsustes ning programmides ja aruannetes Natura hindamist käsitlevas osas
esitada.
Natura hindamine on tehtud kasutades kõike KMH protsessis saadud informatsiooni, seega
Natura hindamise peatükkides antud hinnangud toetuvad ülejäänud KMH aruandes esitatule
ja koostamiseks olnud informatsioonile. Natura hindamisel esitatu on integreeritud KMH
aruande peatükkidesse ja vastupidi. Nii Natura hindamise peatükis kui ka KMH aruandes
kasutatud arvamusi ja hinnanguid tuleb käsitleda ainult antud töö kontekstis.
Natura hindamisel on kasutatud KMH-s osalenud töögrupi poolt KMH protsessis kogutud ja
töödeldud materjale. Natura hindamises on otseselt osalenud: KMH töögruppi juht
litsentseeritud keskkonnaekspert T. Liiv – matemaatiline modelleerimine, veeteede,
süvendamise ja kaadamise, hüdrodünaamika ja rannaprotsesside ekspert; U. Liiv –
matemaatilise modelleerimise alusel heljumi ja setete liikumise prognoosimine,
hüdrodünaamika ja rannaprotsessid; K. Liiv, M. Parksepp, K. Liiv - informatsiooni kogumine,
kontrollimine ja eeltöötlus Natura hindamiseks; N. Oldekop vesirajatised ja informatsiooni
töötlus; P. Vissak – bioloog, elustik ja elupaigatüübid; K-A. Parksepp - ekspertide vahelise
koostöö ja Natura hindamise läbiviimise ning koostamise koordinaator, litsentseeritud
kaitstavate loodusobjektide ja Natura hindamise mõjuvaldkonnaga keskkonnaekspert.
Natura-ala – Natura 2000 võrgustikku kuuluv ala. Natura 2000 võrgustik on üleeuroopaline
kaitstavate alade võrgustik, mille eesmärgiks on tagada haruldaste ja ohustatud liikide ning
nende elupaikade kaitse.
Ala kaitse-eesmärk – Pakri linnuala (EE0010129) ja loodusala (EE0010129) kaitse-eesmärgi
määravad ära linnudirektiivi Lisa I liigid ja selles lisas loetlemata regulaarsed rändliigid ning
loodusdirektiivi Lisa I elupaigatüübid ja Lisa II liigid, kelle kaitseks ala on määratud. Eestis
on ala kaitse-eesmärgid määratud Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud alade kaitseeeskirjades või hoiualasid puudutavates määrustes maakondade kaupa või nende puudumisel
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keskkonnaministrimääruses Euroopa Komisjonile esitatud Natura 2000 võrgustiku alade
kohta.
Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse §3 punkti 2 kohaselt
keskkonnamõju hinnatakse, kui kavandatakse tegevust, mis võib üksi või koostoimes teiste
tegevustega eeldatavalt oluliselt mõjutada Natura 2000 võrgustiku ala.
Nii tavalise keskkonnamõju hindamise, kui ka nn Natura hindamise menetluse protseduur on
sarnane. Natura hindamise puhul lisandub juurde veel üks menetluse osaline – kaitstava
loodusobjekti valitseja. Natura hindamise juures on oluline, et hinnatakse mõju eelkõige
kaitstavale objektile. Otsuse tegijal tuleb arvestada Natura 2000 võrgustiku ala valitseja
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni arvamusega.

5.2 Eelhindamine
Hindamise selles etapis uuriti Paldiski Lõunasadama akvatooriumi ja sissesõidutee
süvendamise ja süvendatud materjali kaadamise tõenäolist mõju Natura 2000 alale ja püüti
välja selgitada, kas on võimalik, et oluline mõju puudub.
5.2.1 Taustinformatsioon (Esimene samm)
Paldiski Lõunasadama akvatooriumi ja sissesõidutee süvendatav ala (süvendusmaht 2600000
m3) ei asu Natura alal. Samas süvendatud pinnas on kavandatud uputada Natura alal olevale
Pakri kaadamisalale (joonis 4.1 ja lisa 9 joonis). Projekt ei ole seotud Natura ala
kaitsekorraldusliku korraldusega. Tegemist on Eesti riigile kuuluva AS Tallinna Sadama
poolt kavandatud tegevuse arendamisprojektiga. Projekt on oluline nii Eesti kui ka
piirkondlikku sotsiaalset, majanduslikku aktiivsust ja heaolu tõstvast aspektist ning vajalik ka
Eesti majanduse arengu seisukohast.
Keskkonnaministeerium 07.04.2011 nr 12-20/044-3 kirjas AS Tallinna Sadamale algatas
keskkonnamõju hindamise menetlusse võetud vee erikasutusloa taotlusele (04.02.2011). Vee
erikasutusluba taotleti Paldiski Lõunasadama akvatooriumis (sh laevade pöörderingi ja
sissesõidutee süvendamine) vajalike süvendustööde tegemiseks mahus kuni 2 600 000 m3.
Paldiski Lõunasadama akvatooriumi ja sissesõidutee süvendustööde eesmärgiks on tagada
sadama arenguplaanist tulenevad sügavused laevade sissesõiduks ja vastuvõtuks ning Sadama
eeskirjas deklareeritud sügavused ja ohutu laevade navigatsioon Paldiski Lõunasadama
akvatooriumis. Süvendustööd mahus kuni 2 600 000 m3 on vajalikud suurema süvisega
laevade vastuvõtu tagamiseks ja tulevikus ka uute tegevuste alustamiseks (näiteks
rafineerimistehase rajamise korral).
KMH programmi avaliku arutelu käigus otsustati (KMH programmi lisas 7), et nii aruandesse
kui ka programmi viiakse sisse viide süvendustööde vajalikkuse kohta nii koos võimalike uute
planeeritavate tegevuste (näiteks rafineerimistehase rajamine) kui ka ilma uute planeeritavate
tegevusteta. Samas ei käsitleta töös uute planeeritud tegevuste mõjusid, kuna selle kohta
koostatakse tulevikus vajadusel eraldi keskkonnamõju hindamine.
Paldiski Lõunasadama akvatooriumi ja sissesõidutee süvendustööd viiakse läbi Pakri lahes
(joonis 2.1). Lisas 4 on Paldiski Lõunasadama skeem.
Corson OÜ. Töö nr 1204

98

Paldiski Lõunasadama akvatooriumi ja sissesõidutee süvendustööde KMH aruanne

Kavandatu on Paldiski linna üldplaneeringu ja arengukava üldiseid eesmärke arvestav.
Paldiski Lõunasadama arendamine vastab
eesmärkidele ja Paldiski linna huvidele.

Eesti

Vabariigi

majanduse

arendamise

5.2.2 Pakri loodus- ja linnuala kaitseväärtused (Teine samm)
Natura alal, mitte asuva süvendatava ala lähim kaugus (kagust ja läänest) Pakri loodus- ja
linnualast on ca 200 m. Pakri lahe suudmes olev praegune kasutatav kaadamisala asub Pakri
loodus- ja linnuala veeosal (joonis 4.1).

Pakri loodusala
Registri kood RAH0000006 rahvusvaheline kood EE0010129.
Maismaa pindala 3365,7 ha, veeosa pindala 17097,1 ha, pindala kokku 20462,8 ha.
Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav
Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri
Loodusdirektiivi I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on veealused liivamadalad
(1110), jõgede lehtersuudmed (1130), rannikulõukad (*1150), laiad madalad lahed (1160),
karid (1170), esmased rannavallid (1210), püsitaimestuga kivirannad (1220), merele avatud
pankrannad (1230), väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (*1630), hallid luited
(kinnistunud rannikuluited – *2130), vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140),
jõed ja ojad (3260), kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede
kasvualad – 6210), lood (alvarid – *6280), puisniidud (*6530), allikad ja allikasood (7160),
liigirikkad madalsood (7230), vanad laialehised metsad (*9020), soostuvad ja soo-lehtmetsad
(*9080)
ning
rusukallete
ja
jäärakute
metsad
(pangametsad
–
*9180);
Loodusdirektiivi II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on emaputk
(Angelica palustris), nõmmnelk (Dianthus arenarius subsp. arenarius), soohiilakas (Liparis
loeselii), jäik keerdsammal (Tortella rigens) ja suur-mosaiikliblikas (Hypodryas maturna);
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=RAH0000006&mount=view

Pakri linnuala
Registri kood RAH0000632 rahvusvaheline kood EE0010129.
Maismaa pindala 3365,7 ha, veeosa pindala 17097,1 ha, pindala kokku 20462,8 ha.
Vabariigi Valitsuse 23. aprilli 2009. a korraldus nr 148 Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a
korralduse nr 615-k «Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri»
muutmine
Linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks.
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),
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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).
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=RAH0000632&mount=view

Joonis 5.1 Pakri loodus (roheline triibutus)- ja linnuala (punane triibutus). Allikas: Maa-ameti
X-GIS Geoportaal

5.2.3 Võimaliku mõju kindlakstegemine (Kolmas samm)
Et kindlaks teha mõju Natura 2000 alale, on alljärgnevalt kirjeldatud ala kui tervikut või siis
ala neid piirkondi, kus mõju kõige suurema tõenäosusega avaldub.
5.2.3.1 Pakri linnualal kaitstavate linnuliikide staatus ja kaitseväärtus
Alljärgnevas tabelis 5.1 on toodud Linnudirektiivi lisa I ja lisa II (ja märkimata) linnuliigid,
kelle elupaiku Pakri linnualal kaitstakse.
Tabel 5.1. Pakri linnualal kaitstavad linnuliigid.
Jk Linnuliik
Ladinakeelne
LD I , II LKS
nr
nimetus
lisa ja Kaitsemärkat
kimata
1.
2.

viupart
sinikael-part

Corson OÜ. Töö nr 1204

Anas penelope
Anas
platyrhynchos

II
II

100

Arvukus* ja
esinemine*
(P, R, T)
p-paari
i-isend
5 p (P)
1025 i (R)

LIFE**
Arvukus ja
staatus***
(P, R, T)
289 i (R)
43 p (P)
480 i (R)
491 i (T)
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3.

merivart

Aythya marila

II

II

7000 i (R)

4.

hüüp

I

II

3 p (P)

5.

sõtkas

Botaurus
stellaris
Bucephala
clangula

6.

krüüsel

Cepphus grylle

7.

aul

II

8.

väikeluik

9.

laululuik

Clangula
hyemalis
Cygnus
columbianus
bewickii
Cygnus cygnus

10. kühmnokk-luik

Cygnus olor

II

11. merikotkas

I

12. kalakajakas

Haliaeetus
albicilla
Larus canus

13. tõmmuvaeras

Melanitta fusca

II

14. jääkoskel

Mergus
merganser

II

15. tutkas

Philomachus
pugnax
Podiceps
cristatus

I

Somateria
mollissima

II

16. tuttpütt

17. hahk

II

10400 i (R)

II

15-25 p (P)

59100 i (R)

I

II

300 i (R)

I

II

700 i (R)
50 p (P)
810 i (R)

I

II

25 p (P)

25 p (P)

I

3 p (P)
1237 i (R)
3508 i (T)
20 p (P)
3 i (R)
2 i (T)
46000 i (R)
12978 i (T)
89 i (R)
2 i (T)
52 i (R)
35 i (T)
133 p (P)
615 i (R)
704 i (T)

1 p (P)
190 p (P)

III

150 i (R)
90 i (T)

218 p (P)
956 i (R)
540 i (T)
11 p (P)
16 i (R)
50 i (T)
28 p (P)
41 i (R)
200 i (T)

4 p (P)
173 i (T)

3700 i (R)

6 p (P)
30 i (R)
3 i (T)
16 p (P)
(1000) i (R)
1 i (T)

18. punajalg-tilder Tringa totanus
II
III
40 p (P)
* Allikas: Kuus, A., Kalamees, A. (koost.) 2003. Euroopa Liidu tähtsusega linnualad Eestis.
Eesti Ornitoloogiaühing. Tartu.
** LIFE – KKK 2011-2020 raames määratletud (A. Kalamees, A. Kuus) arvukus ja staatus.
Pakri linnu- ja loodusalaga seotud vee- ja rannikulindude arvukus, staatus ning kaitseväärtus
on toodud lisa 7 tabelis 1. ja tabelis 2. Linnustikku mõjutavad tegurid ja meetmed.
*** status: P-pesitseja, R-läbirändaja, T-talvituja

Corson OÜ. Töö nr 1204

101

Paldiski Lõunasadama akvatooriumi ja sissesõidutee süvendustööde KMH aruanne

5.2.3.2 Pakri poolsaare rannikumere veelinnustik 2012-2013
Peatüki koostamisel on kasutatud LNG raames Tuule 2013 veelinnu uuringu materjale.
LNG raames Tuule 2013 veelinnu uuring käsitles rändel peatuvaid ja talvituvaid veelinde ja
arvukust Pakri neemest lääne- ja idapoole jääva rannikuäärses rannikumeres. Lääne pool
ulatus vaatlusala Paldiski Põhjasadama põhjapoolse lainemurdjani ja läänepool E-poolse
kontrollala (AS6) läänepiirini (joonis 5.2). Vaatlusalade ulatus merele oli 2,5 km.

Joonis 5.2. LNG raames Tuule 2013 veelinnu uuringus kasutatud vaatlusalad. Aluskaart:
Maa-ameti WMS.
Joonisel 5.2 on A. Tuule ja E. Tuule viinud seosesse rahvusvahelise talvituvate veelindude
seire loendussektorid ja LNG raames tehtud veelinnu uuringu jaoks eristatud võimalik
mõjuala ning kontrollalad koos alasektoritega (AS1 – AS6). Vaatluste käigus määrati kõikide
paiksete veelindude liigiline kuuluvus ja arvukus ning isendite kogumi asukoht merel.
LNG raames tehtud veelinnu uuringu vaatlused viidi läbi 18 päeval ajavahemikus 10.09.2012
– 21.05.2013. Usaldusväärsete tulemuste saavutamiseks viidi vaatlused läbi parima võimaliku
ilmaga, pidades silmas metoodikast tulenevaid vaatluskäike hajutavaid ajaraame (sagedusega
kaks loendust kalendrikuus, kahe loenduse vahelise perioodiga mitte vähem kui 12 päeva).
Vaatluste käigus määrati kõikide paiksete veelindude liigiline kuuluvus ja arvukus ning
isendite kogumi asukoht merel.
Uuringu pearõhk oli suunatud auli ja teised suuremate kogumitena talvituvad
veelinnuliikidele, käsitledes samas ka teisi merega ja rannikuelupaikadega otseselt seotud
linnuliike, sh merikotkast, kelle talvine arvukus ja paiknemine on otseselt seotud talvituvate
veelinnukogumitega.
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Tabel 5.2. Pakri poolsaare rannikumere veelinnu liigid ja arvukus. Allikas: LNG raames
Tuule 2013 veelinnu uuringu MS Exceli andmetabelid „Pakri veelinnukogumid 20122013.xlsx”.

Jrk Liik eesti keeles
1. Kühmnokk- luik
Sügisränne
Talvitumine
Kevadränne
Kokku
2. Laululuik
Sügisränne
Talvitumine
Kevadränne
Kokku:
3. Ristpart
Sügisränne
Talvitumine
Kevadränne
Kokku:
4. Rääkspart
Sügisränne
Talvitumine
Kevadränne
Kokku:
5. Sinikael-part
Sügisränne
Talvitumine
Kevadränne
Kokku:
6. Luitsnokk-part
Sügisränne
Talvitumine
Kevadränne
Kokku:
7. Tuttvart
Sügisränne
Talvitumine
Kevadränne
Kokku:
8. Hahk
Sügisränne

Corson OÜ. Töö nr 1204

Kogu
uuringuala
AS1-AS6
33,128
Arvukus

W-poolne Võimalik E-poolne
Asustus- kontrollala mõjuala
kontrollala
tihedus
AS1-AS3 AS4-AS5 AS6 5,746
(linde/km²)
15,376
12,006
Arvukus
Arvukus
Arvukus

30
562
512
1104

0,91
16,96
15,46
33,33

13
372
122
507

13
134
386
533

4
56
4
64

0
0
6
6

0,00
0,00
0,18
0,18

0
0
0
0

0
0
6
6

0
0
0
0

0
0
25
25

0,00
0,00
0,75
0,75

0
0
8
8

0
0
17
17

0
0
0
0

0
0
2
2

0,00
0,00
0,06
0,06

0
0
0
0

0
0
2
2

0
0
0
0

79
215
71
365

2,38
6,49
2,14
11,02

25
207
61
293

47
8
10
65

7
0
0
7

0
0
2
2

0,00
0,00
0,06
0,06

0
0
2
2

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
65
65

0,00
0,00
1,96
1,96

0
0
15
15

0
0
50
50

0
0
0
0

6

0,18

0

6

0
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Talvitumine
Kevadränne
Kokku:
Aul
Sügisränne
Talvitumine
Kevadränne
Kokku:
Mustvares
Sügisränne
Talvitumine
Kevadränne
Kokku:
Tõmmuvaeras
Sügisränne
Talvitumine
Kevadränne
Kokku:
Sõtkas
Sügisränne
Talvitumine
Kevadränne
Kokku:
Rohukoskel
Sügisränne
Talvitumine
Kevadränne
Kokku:
Jääkoskel
Sügisränne
Talvitumine
Kevadränne
Kokku:
Järvekaur
Sügisränne
Talvitumine
Kevadränne
Kokku:
määramata kaur
Sügisränne
Talvitumine
Kevadränne
Kokku:
Tuttpütt
Sügisränne

Corson OÜ. Töö nr 1204

0
164
170

0,00
4,95
5,13

0
10
10

0
154
160

18461
6967
8974
34402

557,26
210,31
270,89
1038,46

2125
3217
3449
8791

13680
3735
3215
20630

0
0
14
14

0,00
0,00
0,42
0,42

0
0
14
14

0
0
0
0

0
0
0
0

9
0
86
95

0,27
0,00
2,60
2,87

0
0
10
10

9
0
76
85

0
0
0
0

5593
2408
3315
11316

168,83
89,41
99,22
341,58

5017
1791
2026
8834

244
617
1039
1900

0
0
5
5

0,00
0,00
0,15
0,15

0
0
1
1

0
0
4
4

0
0
0
0

40
229
180
449

1,21
6,91
5,43
13,55

11
120
135
266

20
109
45
174

9
0
0
9

0
0
3
3

0,00
0,00
0,09
0,09

0
0
0
0

0
0
3
3

0
0
0
0

0
0
1
1

0,00
0,00
0,03
0,03

0
0
0
0

0
0
1
1

0
0
0
0

2

0,06

0

2

0
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0
0
2656
15
2310
4981

332
0
250
582
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Talvitumine
Kevadränne
Kokku:
Sarvikpütt
Sügisränne
Talvitumine
Kevadränne
Kokku:
Kormoran
Sügisränne
Talvitumine
Kevadränne
Kokku:
Hallhaigur
Sügisränne
Talvitumine
Kevadränne
Kokku:
Merikotkas
Sügisränne
Talvitumine
Kevadränne
Kokku:
Lauk
Sügisränne
Talvitumine
Kevadränne
Kokku:
Merisk
Sügisränne
Talvitumine
Kevadränne
Kokku:
Väiketüll
Sügisränne
Talvitumine
Kevadränne
Kokku:
Kiivitaja
Sügisränne
Talvitumine
Kevadränne
Kokku:
Naerukajakas
Sügisränne
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2
33
37

0,06
1,00
1,12

1
0
1

1
12
15

0
21
21

0
0
2
2

0,00
0,00
0,06
0,06

0
0
0
0

0
0
2
2

0
0
0
0

258
1
55
314

7,79
0,03
1,66
9,48

13
0
22
35

245
1
33
279

0
0
0
0

0
0
1
1

0,00
0,00
0,03
0,03

0
0
0
0

0
0
1
1

0
0
0
0

5
7
1
13

0,15
0,21
0,03
0,39

4
4
1
9

1
3
0
4

0
0
0
0

0
0
15
15

0,00
0,00
0,45
0,45

0
0
15
15

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
7
7

0,00
0,00
0,21
0,21

0
0
2
2

0
0
5
5

0
0
0
0

0
0
3
3

0,00
0,00
0,09
0,09

0
0
3
3

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
4
4

0,00
0,00
0,12
0,12

0
0
4
4

0
0
0
0

0
0
0
0

203

6,13

80

58

65
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Kevadränne
Talvitumine
Kokku:
Kalakajakas
Sügisränne
Talvitumine
Kevadränne
Kokku:
Hõbekajakas
Sügisränne
Talvitumine
Kevadränne
Kokku:
Merikajakas
Sügisränne
Kevadränne
Talvitumine
Kokku:
Väikekajakas
Sügisränne
Talvitumine
Kevadränne
Kokku:
Jõgitiir
Sügisränne
Talvitumine
Kevadränne
Kokku:
Randtiir
Sügisränne
Talvitumine
Kevadränne
Kokku:
määramata tiir
Sügisränne
Talvitumine
Kevadränne
Kokku:
Krüüsel
Sügisränne
Talvitumine
Kevadränne
Kokku:
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7
29
239

0,21
0,88
7,21

5
16
101

2
13
73

0
0
65

1754
206
206
2166

52,95
24,84
6,22
65,38

777
370
110
1053

977
453
96
1113

0
0
0
0

336
444
306
1086

10,14
13,40
9,24
32,78

216
393
129
738

119
51
177
347

1
0
0
1

3
0
6
9

0,09
0,00
0,18
0,27

0
0
1
1

3
0
5
8

0
0
0
0

3
0
2
5

0,09
0,00
0,51
0,15

0
0
0
0

3
0
2
5

0
0
0
0

0
0
11
11

0,00
0,00
0,33
0,33

0
0
6
6

0
0
5
5

0
0
0
0

0
0
4
4

0,00
0,00
0,12
0,12

0
0
0
0

0
0
4
4

0
0
0
0

0
0
36
36

0,00
0,00
1,09
1,09

0
0
2
2

0
0
34
34

0
0
0
0

0
4
56
60

0,00
0,12
1,69
1,81

0
2
21
23

0
2
35
37

0
0
0
0

106

Paldiski Lõunasadama akvatooriumi ja sissesõidutee süvendustööde KMH aruanne

Tabelis 5.2 kasutatud vaatlusalade (AS1-AS6) paigutus on toodud joonisel 5.2.

Joonis 5.3 Kaadamisalad ja 18 vaatluspäeva aulide koondumisalad (roheliselt), väljavõte lisa
18 joonisest. Allikas: LNG Tuule 2013 veelinnu uuring, MS Excel andmetabelid „Pakri
veelinnukogumid 2012-2013.xlsx”.
Otsevaates joonise 5.3 vasakusse nurka jääb kavandatava kaadamisala (A2) lõunapoolne nurk
(lillad kergelt sakilised kaldjooned). Praegu kasutatav kaadamisala (A1) on joonise keskosas
suur punaste kaldjoontega ring ja sellest jääb lõunapoole sinise markeeringuga veealused
liivamadalad (1110) elupaigatüüp.
Kõigi 10.09.2012 – 21.05.2013 perioodil toimunud 18 vaatluspäeval tuvastatud aulide ja
ülejäänud veelindude arvukus on toodud tabelis 5.3.
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Tabel 5.3. Auli ja teiste veelinnuliikide kogumite võrdlus Pakri poolsaare rannikumeres.
Allikas: LNG raames Tuule 2013 veelinnu uuringu tabelid.
Võimalik
mõjuala

Kogu uuringuala

Vaatlusaeg

Sügisränne*
Talvitumine*
Kevadränne*

Kõik
liigid

Aul

26782 18461
11080 6967
14174 8974

Auli
osatähtsus
kogu
uuringuala
lindudest
(%)
68,93
62,88
63,31

Kõik
liigid

Aul

15427 13680
4676 3735
5404 3215

W-poolne
kontrollala

Kõik
liigid

Aul

8281 2125
6333 3217
6185 3449

E-poolne
kontrollala

Kõik
liigid

3074
71
2585

Aul

2656
15
2310

*2012 sügisränne, *2013 talvitumine ja *2013 kevadränne
Mõjuala ja kontrollalade paiknemine on toodud joonisel 5.2.

5.2.3.3 Veelindude ränded ja talvitumine Pakri lahe suudmes ning Lahepere lahe
loodeosas
Tabelites 5.4-5.7 on märgitud * Linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate
rändlinnuliikide elupaikade kaitseks Pakri linnualal kaitstavad linnuliigid.
Tabel 5.4. Pakri piirkonnas toimunud 2012 sügisränne, 2013 talvitumine ja 2013 kevadränne.
Allikas: LNG veelinnu uuring Tuule 2013, MS Excel andmetabelid „Pakri veelinnukogumid
2012-2013.xlsx”.
Jrk
Linnuliik
Sügisränne
Talvitumine Kevadränne
Kokku
1.
Aul*
18461
6967
8974
34402
2.
Sõtkas*
5593
2408
3315
11316
3.
Kalakajakas*
1754
206
206
2166
4.
Kühmnokk-luik*
30
562
512
1104
5.
Hõbekajakas
336
444
306
1086
6.
Jääkoskel*
40
229
180
449
7.
Sinikael-part*
79
215
71
365
8.
Kormoran
258
1
55
314
9.
Naerukajakas
203
29
7
239
10.
Hahk*
6
0
164
170
11.
Tõmmuvaeras*
9
0
86
95
12.
Tuttvart
0
0
65
65
13.
Krüüsel*
0
4
56
60
14.
Tuttpütt*
2
2
33
37
15.
Määramata tiir
0
0
36
36
16.
Ristpart
0
0
25
25
17.
Lauk
0
0
15
15
18.
Mustvaeras
0
0
14
14
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19.
Merikotkas*
5
7
1
13
20.
Jõgitiir
0
0
11
11
21.
Merikajakas
3
6
0
9
22.
Merisk
0
0
7
7
23.
Laululuik*
0
0
6
6
24.
Rohukoskel
0
0
5
5
25.
Väikekajakas
3
0
2
5
26.
Kiivitaja
0
0
4
4
27.
Randtiir
0
0
4
4
28.
Järvekaur
0
0
3
3
29.
Väiketüll
0
0
3
3
30.
Rääkspart
0
0
2
2
31.
Luitsnokk-part
0
0
2
2
32.
Sarvikpütt
0
0
2
2
33.
Määramata kaur
0
0
1
1
34.
Hallhaigur
0
0
1
1
Veelinnu uuringu perioodil tuvastatud aulide koguarv oli 34402 isendit, mis oli 66.1 % kõigist
registreeritud lindudest (52036 lindu).
Arvukuselt suurimad auli kogumid (2850 ja 2100) paiknesid sektori AS4 (vt joonis 5.2)
lääneserva Pakri neeme põhjatipus, Da5 (vt joonis 5.2) lääneservas ranniku lähedal – 1640,
1600 ja 1290 Pakri madala piirkonnas ja sektoris AS6 Da5 (vt joonis 5.2) kagunurgas – 1480
ja 1050. Pea alati oli auliparvesid ka sektori AS2 kirdenurgas (Da7 kirdetipus) ja sektoris AS3
(Da6 kaguosas – Pakri neemest läänes), kuid enamasti oli tegu 100-200 isendiliste
kogumitega. Aulide kogumid on joonisel 5.3 ja lisas 18.
Varakevadel kaks aulide hiigelkogumit 1320 ja 1250 linnuga, mis läbi veealuse liivamadala
ulatus praeguse kaadamisala lõunaosasse (vt joonis 5.3 ja lisa 18), kus vee sügavus on ca 25
m, kuid nende paiknemine oli selgelt seotud jäämassi piiriga.
Aulile järgnesid arvukuselt sõtkas 21,7 %, kalakajakas 4,2 %, kühmnokk-luik 2,1 %,
hõbekajakas 2,1 %, jääkoskel 0,9 %, sinikael-part 0,7 % jt (vt tabel 5.4).
LNG raames tehtud veelinnu uuringu vaatlusperioodi jooksul registreeriti uuringualal kokku
32 liiki paikseid linde:
• haneliste seltsi kuuluvaid liike 15 (luiged, pardid, vardid, vaerad, kosklad, aul, hahk,
sõtkas, kaurid ehk nö. klassikalised veelinnud);
• pütiliste seltsi kuuluvaid liike 2 (tuttpütt, sarvikpütt);
• pelikaniliste seltsi kuuluvaid liike 1 (kormoran);
• toonekureliste seltsi kuuluvaid liike 1 (hallhaigur);
• haukaliste seltsi kuuluvaid liike 1 (merikotkas);
• kureliste seltsi kuuluvaid liike 1 (lauk);
• kurvitsaliste seltsi kuuluvaid liike 11 (väiketüll, kiivitaja, merisk, kajakad, tiirud,
krüüsel)
Tabelis 5.4 toodud sügisränne on eraldi esitatud tabelis 5.5, talvitumine - tabelis 5.6 ja
kevadränne - tabelis 5.7.
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Sügisrände linnud moodustavad 51,5 %, talvitujad 21,3 % ja kevadrändes osalejad 27,2 %
kõigist vaatluste käigus registreeritud lindudest. Sügisrändes osalenud lindude arv on suurem
kui talvitujad ja kevadrändes kokku.

Sügisränne
Tabel 5.5 Veelindude 2012 sügisränne. Allikas: LNG veelinnu uuring Tuule 2013, MS Excel
andmetabelid „Pakri veelinnukogumid 2012-2013.xlsx”.
Jrk
Linnuliik
Kokku
Pakri lahe
Lahepere lahe
kirdeosas
loodeosas, Pakri
neemest idapool
1.
Aul*
18461
2125
16336
2.
Sõtkas*
5593
5017
576
3.
Kalakajakas*
1754
777
977
4.
Hõbekajakas
336
216
120
5.
Kormoran
258
13
245
6.
Naerukajakas
203
80
123
7.
Sinikael-part*
79
25
54
8.
Jääkoskel*
40
11
29
9.
Kühmnokk-luik*
30
13
17
10.
Tõmmuvaeras*
9
0
9
11.
Hahk*
6
0
6
12.
Merikotkas*
5
4
1
13.
Merikajakas
3
0
3
14.
Väikekajakas
3
0
3
15.
Tuttpütt*
2
0
2
Lisa 21 joonisel on rahvusvahelise talvituvate veelindude seire loendussektoritesse kantud
LNG A. Tuule 2013 veelindude uuringu materjalidest 2012 sügisrände liigid ja arvukus.
Sügisrände linnud moodustavad 51,5 % kõigist vaatluste käigus registreeritud lindudest.
2012 sügisrändel registreeriti 15 linnuliiki (vt tabel 5.5) kokku 26782 isendiga (vt tabel 5.3).
Sügisrändes osales 10 Pakri linnualal kaitstavad linnuliiki, mis on valdav osa sügisrändes
osalenutest.
Pakri linnualal kaitstavate linnuliikide isendite osakaal sügisrändes oli 96,8 %.
2012 sügisrändel ülekaalukalt arvukaim oli aul 18461 isendiga , moodustades kõigist
registreeritud linnuliikidest 68.9 %.
Aulile arvukuselt järgnesid sõtkas 20,9 %, kalakajakas 6,5 %, hõbekajakas 1,3 %, kormoran
1,0 %, naerukajakas 0,8 %, sinikael-part 0,3 %, jääkoskel 0,1 %, kühmnokk-luik 0,1 % jt.
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Talvitujad
Tabel 5.6. 2013 talvitunud veelinnud Allikas: LNG veelinnu uuring Tuule 2013, MS Excel
andmetabel „Pakri veelinnukogumid 2012-2013.xlsx”.
Jrk
Linnuliik
Kokku
Pakri lahe
Lahepere lahe
kirdeosas
loodeosas, Pakri
neemest idapool
1.
Aul*
6967
3217
3750
2.
Sõtkas*
2408
1791
617
3.
Kühmnokk-luik*
562
372
190
4.
Hõbekajakas
444
393
51
5.
Jääkoskel*
229
120
109
6.
Sinikael-part*
215
207
8
7.
Kalakajakas*
206
166
40
8.
Naerukajakas
29
16
13
9.
Merikotkas*
7
4
3
10.
Merikajakas
6
1
5
11.
Krüüsel*
4
2
2
12.
Tuttpütt*
2
1
1
13.
Kormoran
1
0
1
Lisa 22 joonisel on rahvusvahelise talvituvate veelindude seire loendussektoritesse kantud
LNG A. Tuule 2013 veelindude uuringu materjalidest 2013 talvitunud liigid ja arvukus.
Talvitujad moodustavad 21,3 % kõigist vaatluste käigus registreeritud lindudest.
2013 talvitujaid registreeriti 13 linnuliiki neist 9 Pakri linnualal kaitstavat linnuliiki (vt tabel
5.6) kokku 11080 linnuga (vt tabel 5.3).
Pakri linnualal kaitstavate linnuliikide isendite osakaal talvitujatest lindudest oli 95,6 %.
2013 ülekaalukalt arvukaim talvituja oli aul 6967 isendiga, moodustades kõigist talvituvatest
lindudest 62,9 %.
Aulile arvukuselt järgnesid sõtkas 21,7 %, kühmnokk-luik 5,1 % hõbekajakas 4,0 %,
jääkoskel 2,1 %, sinikael-part 1,9 %, kalakajakas 1,9 %, naerukajakas 0,3 %, merikotkas 0,1
% jt.

Kevadränne
Tabel 5.7. Veelindude 2013 kevadränne. Allikas: LNG veelinnu uuring Tuule 2013, MS
Excel andmetabel „Pakri veelinnukogumid 2012-2013.xlsx“.
Jrk

Linnuliik

Kevadränne
kokku

Pakri lahe
kirdeosas

1.
2.
3.
4.

Aul*
Sõtkas*
Kühmnokk-luik*
Hõbekajakas

8974
3315
512
306

3449
2026
122
129

Corson OÜ. Töö nr 1204

111

Lahepere lahe
loodeosas, Pakri
neemest idapool
5525
1289
390
177

Paldiski Lõunasadama akvatooriumi ja sissesõidutee süvendustööde KMH aruanne

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Kalakajakas*
Jääkoskel*
Hahk*
Tõmmuvaeras*
Sinikael-part*
Tuttvart
Krüüsel*
Kormoran
Määramata tiir
Tuttpütt*
Ristpart
Lauk
Mustvaeras
Jõgitiir
Naerukajakas
Merisk
Laululuik*
Rohukoskel
Kiivitaja
Randtiir
Järvekaur
Väiketüll
Väikekajakas
Rääkspart
Luitsnokk-part
Sarvikpütt
Merikotkas*
Määramata kaur
Hallhaigur

206
180
164
86
71
65
56
55
36
33
25
15
14
11
7
7
6
5
4
4
3
3
2
2
2
2
1
1
1

110
135
10
10
61
15
21
22
2
0
8
15
14
6
5
2
0
1
4
0
0
3
0
0
2
0
1
0
0

96
45
154
76
10
50
35
33
34
33
17
0
0
5
2
5
6
4
0
4
3
0
2
2
0
2
0
1
1

Lisa 23 joonisel on rahvusvahelise talvituvate veelindude seire loendussektoritesse kantud
LNG Tuule 2013 veelindude uuringu materjalidest 2013 kevadrände liigid ja arvukus.
2013 kevadrände linnud moodustavad 27,2 %
lindudest.

kõigist vaatluste käigus registreeritud

2013 kevadrändel registreeriti 31 linnuliiki + määramata tiir ja kaur (vt tabel 5.7) kokku
14174 isendiga (vt tabel 5.3).
2013 kevadrändel registreeritud 31 linnuliigist on Pakri linnualal 12 kaitstavat linnuliiki (vt
tabel 5.7).
Pakri linnualal kaitstavate linnuliikide isendite osakaal kevadrände lindudest oli 96,0 %.
2013 kevadrändel ülekaalukalt arvukaim oli aul 8974 isendiga , moodustades kõigist
registreeritud lindudest 63.3 %.
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Aulile arvukuselt järgnesid sõtkas 23,4 %, kühmnokk-luik 3,6 %, hõbekajakas 2,2 %,
kalakajakas 1,5 %, jääkoskel 1,3 %, hahk 1,2 %, tõmmuvaeras 0,6 %, sinikael-part 0,5 %,
tuttvart 0,5 %, krüüsel 0,4 % jt.
5.2.3.4 Pakri loodusalal kaitstavad elupaigatüübid ja selle käsitluse allikad
Pakri loodusala pindala on 20462,8 ha

Jk
nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Tabel 5.8. Pakri loodusalal loodusdirektiivi lisa I kohaselt kaitstavad elupaigatüübid. Allikas:
Keskkonnaregister: Keskkonnateabe Keskus (04.09.2012 nr 9.-5/278).
Pindala Pindala Pindala Eesti
Elupaigatüüp
E
K H
(ha)
% alast suhtes***
1110 Veealused liivamadalad

C

B

B

5770,51*

28,2

1130 Jõgede lehtersuudmed
1150* Rannikulõukad
1160 Laiad madalad lahed
1170 Karid
1210 Esmased rannavallid
1220 Püsitaimestuga kivirannad
1230 Merele avatud pankrannad
1620 Väikesaared ning laiud
1630* Rannaniidud
2130* Hallid luited (kinnistunud
rannikuluited)
3140 Vähe- kuni kesktoitelised kalgveelised
järved
3260 Jõed ja ojad
5130 Kadastikud
6210* Kuivad niidud lubjarikkal mullal
(olulised orhideede kasvualad)
6280* Lood (alvarid)
6530* Puisniidud
7160 Allikad ja allikasood
7230 Liigirikkad madalsood
9020* Vanad laialehised metsad
9080* Soostuvad ja soo-lehtmetsad
9180* Rusukallete ja jäärakute metsad
(pangametsad)

A
C
C
C
B
A
A
C
B

B
C
A
B
C
B
A
A
B

B
C
A
B
C
B
A
A
C

122,777
20,463
143,24
20,463*
40,926
20,463
40,926
0,205
102,314

0,6
0,1
0,7
0,1
0,2
0,1
0,2
0,001
0,5

C 2% > p > 0%
B 15% > p >
2%
C 2% > p > 0%
C 2% > p > 0%
C 2% > p > 0%
C 2% > p > 0%
C 2% > p > 0%
C 2% > p > 0%
C 2% > p > 0%
C 2% > p > 0%

A

B

A

61,388

0,3

C 2% > p > 0%

B
A
B

B
B
B

B
B
B

20,463
0,205
61,388

0,1
0,001
0,3

C 2% > p > 0%
C 2% > p > 0%
C 2% > p > 0%

D
B
C
C
A
B
D

B
C
C
B
B

B
C
C
B
B

429,719
900,363
0,205
0,205
40,926
409,256
122,777

2,1
4,4
0,001
0,001
0,2
2
0,6

C 2% > p > 0%
C 2% > p > 0%
C 2% > p > 0%
C 2% > p > 0%
C 2% > p > 0%

B

B

B

61,388

0,3

B 15% > p >
2%

Keskkonnaregistri andmete aluseks on 2010 Natura standardandmebaas (statistika versioon,
mis koostati Natura aruande jaoks 2010. aastal). Konsulteeritud üle-Eestiliste elupaikade
pindalade osas Keskkonnaministeeriumi looduskaitse osakonnaga.
*** Pindala Eesti suhtes võimalikud variandid A 100% > p > 15%; B 15% > p > 2%;
C 2% > p > 0%
Esinduslikkus – tabelis 5.8. E:
A - eeskujulik esindavus, B - hea esindavus, C- oluline esindavus, D - ebaoluline esindavus
Kaitse – tabelis 5.8. K:
A- eeskujulik kaitsestaatus, B - hea kaitsestaatus, C - keskmine või vähenenud kaitsestaatus
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Hinnang – tabelis 5.8. H:
A – üliväärtuslik, B – väärtuslik, C - küllaltki väärtuslik.
* Tabelis 5.8 (pindala tulbas) on toodud Keskkonnaregistri andmetel elupaigatüübi 1110
pindalaks 5770,51 ha mis moodustab loodusala pindalast 28,2 %. Pakri hoiuala ja
maastikukaitseala mereosa KKK 2011-2020 koostamiseks tehtud hinnangud (peatükk 4.6.2
Loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kirjeldus ja seisund) näitavad 1110 elupaigatüübi
pindalaks 5278,4 ha, mis moodustaks loodusalast 25,8 %.
*Tabelis 5.8 (pindala tulbas) on toodud Keskkonnaregistri andmetel elupaigatüübi 1170
pindalaks 20,463 ha, mis moodustab loodusala pindalast 0,1 %. Pakri hoiuala ja
maastikukaitseala mereosa KKK 2011-2020 koostamiseks tehtud hinnangud (peatükk 4.6.2
Loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kirjeldus ja seisund) näitavad 1170 elupaigatüübi
pindalaks 1288,7 ha, mis moodustaks loodusalast 6,3 %. Antud pindalade erinevus võib olla
tingitud sellest, et kinnitamata KKK 2011-2020 andmeid ei ole kantud veel
Keskkonnaregistrisse.
Alljärgnevalt joonisel 5.4 väljavõte lisas 29 olevast Pakri loodusala Natura elupaigatüüpide
kaardist. Allikas: EELIS (Eesti Looduse Infosüsteem – Keskkonnaregister: 30.06.2014):
Keskkonnaagentuur.

Joonis 5.4. Väljavõte lisas 29 olevast EELIS: Keskkonnaagentuur Pakri loodusalal
loodusdirektiivi lisa I kohaselt kaitstavate elupaigatüüpide kaardist.
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Tabelis 5.8 esitatud Pakri loodusalal loodusdirektiivi lisa I kohaselt kaitstavate
elupaigatüüpide asukohad on väljatoodud lisa 29 EELIS kaardil. Joonisel 5.4 on süvendus- ja
kaadamisalale lähimad Pakri loodusalal kaitstavate elupaigatüüpide asukohad. Lisas 29 on
kõigi Pakri loodusalal kaitstavate elupaigatüüpide asukohad.
Peatükis 4.6.1 oleval joonisel 4.8 on Pakri hoiualal ja maastikukaitsealal levivad EL
loodusdirektiivi I lisas nimetatud mere-elupaikade asukohad erinevad (allikas: TÜ EMI, 2011.
Mere-elupaikade hinnang Pakri hoiuala ja maastikukaitseala mereosa kaitsekorralduskava
2011-2020 jaoks) erinevad lisas 29 EELIS: Keskkonnaagentuuri (seisuga 30.06.2014)
kaardist. Antud asukohtade pindalade erinevus võib olla tingitud sellest, et kinnitamata KKK
2011-2020 andmeid ei ole jõutud edastada EELIS: Keskkonnaagentuuri Pakri loodusala
Natura elupaigatüüpide andmestikku.

Alljärgnevalt elupaigatüüpide kirjeldamise, asukohtade määramise ja hinnangute
alusmaterjalid:
1. Keskkonnaregister: Keskkonnateabe Keskus (04.09.2012 nr 9.-5/278) ja
Keskkonnaagentuur (30.06.2014 nr 8.4-3/307) Pakri loodusalal loodusdirektiivi lisa I
kohaselt kaitstavaid elupaigatüüpe käsitlev materjal.
2. Loodusdirektiivi elupaigatüüpide käsiraamat. Teine, parandatud ja täiendatud trükk.
Jaanus Paal. Auratrükk Tallinn 2007. „Euroopa Liidu elupaikade tõlgendamise
(edaspidi ELET) käsiraamatu“ 2003 a versiooni kasutas J. Paal antud käsiraamatu
parandamisel ja täiendamisel. J. Paali 2007 Loodusdirektiivi elupaigatüüpide
käsiraamat on olnud aluseks kõigis KMH aruandes loodusdirektiivi elupaigatüüpide
käsitlustes.
3. Pakri Maastikukaitseala ja hoiuala kaitsekorralduskava 2007-2016 (edaspidi KKK
2007-2016). Koostas Andres Tõnisson. Tallinn 2006.
4. ESTMAR („Natura 2000 rakendamine Eesti merealadel – alade valik ja
kaitsemeetmed“ 2007-2011) projekti raames koostatud Pakri hoiuala ja
maastikukaitseala mereosa kaitsekorralduskava 2011-2020 (edaspidi KKK 20112020) sisaldab mere-elupaikade hinnangut (kava on kinnitamata).
5. Ekspertide varasemad teemaga seonduvad tähelepanekud ja hinnangud Suur-Pakri ja
Väike-Pakri ning Pakri poolsaarel nii varem toimunud muldade kaardistamise
välitööde perioodist kui ka hiljem piirkonnas osaletud KMH protsessidest.
Loodusdirektiivi lisas I (kehtiv alates 1. maist 2004. a) on esitatud loend Euroopa Liidus
väärtustatud looduslikest elupaigatüüpidest, mille säilitamine nõuab spetsiaalsete
kaitsepiirkondade, nn Natura 2000 alade rajamist.
Märk * tähistab esmatähtsaid elupaigatüüpe.

5.2.3.5 Pakri loodusalal kaitstav elupaigatüüp 1110
1110 Mereveega üle ujutatud liivamadalad (Veealused liivamadalad)
Sandbanks which are slightly covered by sea water all the time
ELET käsiraamat
Sublitoraali liivamadalad, mis on püsivalt vee all. Vee sügavus ulatub harva rohkem kui 20 m
allapoole keskmisest tasemest. Taimestumata või Zosteretum marinae- ja Cymodoceion
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nodosae–kooslustega liivamadalad. Võivad esineda koos tüübiga 1140 Liivased ja mudased
pagurannad.
Vaste Eestis
Läänemere sublitoraalis, s.o. mere veetaseme kõikumise vööndist kuni põhjataimestiku
alampiirini, sõltub elustiku levik peamiselt merepõhja iseloomust, kasvukoha avatusest
lainetusele, samuti hoovustest ja veetaseme kõikumisest (Trei, 1991). Veealused liivased
leetseljakud on enamasti püsivalt veega kaetud madalad pikliku kujuga ning ebasümmeetrilise
läbilõikega liivavallid, mis on kujunenud lainete kuhjava tegevuse toimel ning paiknevad
rannajoonega enamvähem rööbiti (Orviku, Orviku, 1961; EE, 5. kd., lk. 464).
Eestis arvatakse sellesse elupaigatüüpi kõik madalad, 2-3 m sügavused valdavalt liivase
põhjaga alad. Sarnasel viisil on toimitud ka Soomes (Airaksinen, Karttunen, 1998).
Ulatuslikud madalaveelised alad on iseloomulikud eriti Eesti läänerannikule, kuid madalikke
leidub ka Soome lahes; isegi selle keskosas võib kohata madalikke, mille kohal vee sügavus
ulatub vaid paari meetrini (Lutt, 1993).
Vaste “Eesti taimkatte kasvukohatüüpide klassifikatsiooni” järgi:
6.1.2.1. Pehme põhjaga sublitoraali kasvukohatüüp.
Tüüpilised taimekooslused:
Pika meriheina kooslus (Zosteretum marinae); monodominantne;
Keerd-heinmuda kooslus (Ruppietum spiralis); monodominantne;
Kamm-penikeele kooslus (Potamogetonetum pectinati); monodominantne;
Kamm-penikeele – haneheina kooslus (Zannichellio-Potamogetonetum); bidominantne;
Tähkja vesikuuse kooslus (Myriophylletum spicati); monodominantne;
Põisadru kääbusvormide kooslus (Fucetum vesiculosi); monodomonantne;
Kareda mändvetika kooslus (Charetum asperae);
tüüpilised liigid:
kare mändvetikas (Chara aspera);
rohevetikad: Cladophora glomerata, Rhizoclonium riparium, Rhizoclonium implexum;
sinivetikas Lungbya aestuarii.
Tunnusloomad:
Balti lamekarp Macoma baltika, liiva-uurikkarp Mya arenaria, söödav südakarp
Cerasatoderma lamarcii.

Pakri loodusala
Pakri loodusala pindalast (20462,8 ha) on veealuseid liivamadalaid (1110) 28,2 % ehk
5770,51 ha. Pakri loodusalal olulise esindavusega 1110 elupaigatüüp on väärtuslik ja hea
kaitsestaatusega (tabel 5.8). Joonisel 5.4 ja lisas 29 on toodud 1110 elupaigatüübi paiknemine
Pakri loodusalal EELIS (30.06.2014) andmetel. Pakri loodusalal on 1110 elupaigatüübi mõju
olulisuse hinnangut käsitletud ptk 5.4.1 tabelis 5.9 ja ptk 5.4.2 tabelis 5.11 on käsitletud mõju
loodusala kaitse-eesmärkidele.
Veealuseid liivamadalaid on Pakri hoiualal KKK 2011-2020 põhjal käsitletud: joonisel 4.8 on
toodud 1110 elupaigatüübi asumine Pakri hoiualal ja peatükis 4.6.2 ja on esitatud seisundi
hinnang, kaitseeesmärk, mõjutatavad tegurid, kaitsemeetmed jne. KKK 2011-2020 eksperdid
hindasid, et elupaiga 1110 seisund on hea ning olemasoleva korra säilimisel elupaigale ohtu
ei ole (vt ptk 4.6.2).
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5.2.3.6 Pakri loodusalal kaitstavad elupaigatüübid 1130, 1140, 1150*, 1160 ja 1170
1130 Jõgede lehtersuudmed
Estuaries
ELET käsiraamat
Jõgede alamjooksu/suudmeala, mis on loodete mõjupiirkonnas. Jõgede lehtersuudmed on
rannikuabajad, kus erinevalt elupaigatüübist 1160 Laiad madalad lahed on oluline osa
mageveel. Jõe- ja merevee segunemise ning aeglustunud voolu tingimustes toimub
peeneteraliste setete ladestumine, sageli kujunevad siin ka mõõnaga paljanduvad muda- ja
liivaleeted ning hargsuudmealad (deltad). Et Läänemerre suubuvate jõgede lehtersuudmetele
on iseloomulik riimvesi, loodete puudumine ning märgaladele ja/või madalveele omane
taimkate, moodustavad need estuaaride omaette alatüübi.

Vaste Eestis
Eestis moodustab ainsa selgelt väljakujunenud lehtersuudme Kasari jõgi koos Matsalu lahega
(Martin et al., 1998). Et see on hästi kaitstud tugevate tuulte eest, saab siin taimestik kasvada
ka muidu lainetuse mõjul liikuvatel peeneteralistel setetel (Trei, 1991). Tingimisi sobivad siia
elupaigatüüpi ka mõnede väiksemate jõgede – näiteks Kloostri, Taebla – suudmealad.
Vaste “Eesti taimkatte kasvukohatüüpide klassifikatsiooni” järgi:
6.1.1.1. Pehme põhjaga hüdrolitoraali kasvukohatüüp.
Pakri loodusala
Pakri loodusala pindalast (20462,8 ha) on jõgede lehtersuudmed (1130) 0,6 % ehk 122,777 ha
(tabel 5.8). Antud väärtuslikul 1130 elupaigatüübil on eeskujulik esindavus ja hea
kaitsestaatus (tabel 5.8). Joonisel 5.4 ja lisas 29 on toodud 1130 elupaigatüüpi asumine Pakri
loodusalal.
Kloostri jõe suudmeala asub Lõunasadama akvatooriumist lõunas ca 5 km kaugusel ja
kaadamisalast samuti lõunas ca 12-14 km kaugusel (joonis 5.4, lisa 29). 1130 elupaigatüübini
ei ulatu kavandatud tegevuse (süvendamine, kaadamine) piirkondadest ei otsene ega kaudne
negatiivne mõju.

1140 Mõõnaga paljanduvad mudased ja liivased laugmadalikud (Mudased ja liivased
pagurannad)
Mudflats and sandflats not covered by seawater at low tide
ELET käsiraamat
Ookeanide, merede või laguunide mõõnaga paljanduvad liiva- ja mudarannad. Soontaimi seal
ei kasva, tavaliselt leidub aga sinikuid ja ränivetikaid; siiski loetakse siia tüüpi ka mõõnaga
ööpäevas paariks tunniks paljanduvad pika meriheina (Zostera marina) koosluste kasvualad.
Vaste Eestis
Loodete ulatus on Eesti rannikul vaid mõned sentimeetrid ning neil seega erilist tähtsust ei
ole. Siiski esineb siin üsna suuri veetaseme muutusi, eeskätt seoses tugevate tuultega:
läänekaarte tuuled põhjustavad rannikumeres veetaseme tõusu, idakaarte tuuled aga selle
alanemist. Maksimaalne veetaseme kõikumise ulatus Eesti rannikul on ligikaudu 4 m (Lutt,
1993). Aju- ja paguvee nähud on meie rannikul üsna seaduspärased, ehkki mitte nii
regulaarsed ja sagedased nagu looded ookeanides. Aastas on täheldatavad kaks veetaseme

Corson OÜ. Töö nr 1204

117

Paldiski Lõunasadama akvatooriumi ja sissesõidutee süvendustööde KMH aruanne

maksimumi (augustis-septembris ja detsembris) ning kaks miinimumi (märtsis-aprillis ja
oktoobris). Suuremad veetaseme muutused leiavad aset sügisel ja talvel, suvised ja kevadised
veetaseme tõusud ning langused jäävad neile alla, samuti on neid sel perioodil harvemini
(Orviku, 1974; Lutt, 1993).
Eestis käsitletakse selle elupaigatüübi all kõiki liivaseid, saviseid ja mudaseid laugeid
mererandu, mis ajuti paguveega paljanduvad.
Vaste “Eesti taimkatte kasvukohatüüpide klassifikatsiooni” järgi:
6.1.1.1. Pehme põhjaga hüdrolitoraali kasvukohatüüp.

Pakri loodusala
1140 elupaigatüüp (1271,9 ha) on inventeeritud Pakri hoiuala ja maastikukaitseala mereosa
kaitsekorralduskava 2011-2020 koostamise käigus. Loodusdirektiivi lisa I kuuluvat 1140
elupaigatüüpi on käsitletud peatükis 4.6.2. Peatükis 4.6.1 oleval joonisel 4.8 on toodud
elupaigatüübi asumine Pakri loodusalal.
Joonise 5.4 ja lisa 29 järgi on 1140 elupaigatüüp süvendusalast 5-7 km kaugusel ja
kaadamisalani on 9-10 km. Kavandatust (süvendamis- ja kaadamistööd) ei avaldu 1140
elupaigatüübile negatiivset mõju..

1150* Rannikulõukad
Coastal lagoons
ELET käsiraamat
Rannikulõukad e. laguunid on madalad, merest klibuse maasääre, luidete, harvem ka
kaljudega täielikult või osaliselt eraldatud rannikuveekogud.
Läänemere rannikulõukad ( ingl. k. flads and gloes) on väikesed, harilikult madalad, osaliselt
merega ühenduses olevad, või maakerke tagajärjel sellest suhteliselt hiljuti eraldunud
veekogud. Neile on iseloomulik ulatuslike roostike esinemine ning teised vohava kasvuga
madalvee-taimekooslused. Maastumisprotsessiga seoses on täheldatav rida omavahel
morfoloogiliselt ning strukturaalselt eristuvaid taimkattestaadiume.
Vaste Eestis
Madalad, merest suhteliselt hiljuti eraldunud või sellega veel ajutiselt ühenduses olevad
rannikujärved ja rannikulõukad, mille vees leidub rohkesti kloriide ja sulfaate. Põhja katab
tüse mändvetikatega (Chara spp.) kaetud mudakiht, elustik on enamasti vaene. Taimhõljum
(fütoplankton) on küll liigirikas, kuid väikese biomassiga (arvatavasti toidukonkurentsi tõttu
mändvetikatega), selles leidub soojalembeseid vetikaid, eriti ränivetikaid. Rannikulõukaid
hinnatakse eelkõige ravimudavarude ja rikkaliku linnustiku tõttu.
Vaste “Eesti taimkatte kasvukohatüüpide klassifikatsiooni” järgi:
5.1.1.7. Soolatoitelise (halotroofse) järve kasukohatüüp
6.1.1.1. Pehme põhjaga hüdrolitoraali kasvukohatüüp.
Pakri loodusala
Pakri loodusalal on ranniku lõukaid (1150*) 20,463 ha, mis moodustab loodusala pindalast
0,1 %. 2010 Natura standardandmebaasis (tabel 5.8) on 1150* elupaigatüüp Pakri loodusalal
küllaltki väärtuslik, keskmise või vähenenud kaitsestaatuse ja olulise esindavusega.
Kompaktsemaks ja suuremaks rannikulõukaks loodusalal on Suur-Pakri saarel asuv 9,2 ha
Lihlviki rannikujärv.
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Kavandatud tegevuse (süvendamine, kaadamine) ala ja 1150* elupaigatüübi vahele jääb
Väike-Pakri saar (lisa 29) ja elupaigatüübini ei ulatu kavandatust negatiivset mõju.

1160 Laiad madalad abajad ja lahed
Large shallow inlets and buys
ELET käsiraamat
Laiad abajad ja lahed, kus erinevalt jõgede lehtersuudmetele on magevee mõju üsna väike.
Tavaliselt on need elupaigad merelainete otsese mõju eest varjatud, neile on iseloomulik
põhjasetete ning kasvupinnaste ulatuslik varieeruvus, samuti bentiliste koosluste selgesti
väljenduv vööndilisus. Ka viimastele on omane suur looduslik mitmekesisus. Vee
maksimaalse sügavuse fikseerimist ei peeta selle tüübi puhul vajalikuks, kuna erinevates
geograafilistes piirkondades, samuti füsiograafiliselt erinevate kooslusetüüpide puhul võib
sellel olla erinev ökoloogiline tähendus. Mõnikord piiritletakse madala vee piiri Zosteretea- ja
Potametea–koosluste levikualaga.
Vaste Eestis
Neid elupaiku eristab jõgede lehtersuudmetest (elupaigatüüp 1130) mageda vee tunduvalt
väiksem sissevool. Lahtede põhi on tavaliselt pehme, kaetud liiva või saviga, ja enamasti
rikkalikult taimestunud. Vesi on suveperioodil soe, talvel aga võib jääkate ulatuda põhjani.
Mitmekesise põhjaelustiku tõttu leiavad sealsetest lahtedest toitu paljud eri liiki linnud.
Vaste “Eesti taimkatte kasvukohatüüpide klassifikatsiooni” järgi:
6.1.1.1. Pehme põhjaga hüdrolitoraali kasvukohatüüp
Pakri loodusala
Pakri loodusalal on laiad madalad abajad ja lahed (1160) 143,24 ha, mis moodustab loodusala
pindalast 0,7 %. 2010 Natura standardandmebaasis (tabel 5.8) on 1160 elupaigatüüp Pakri
loodusalal üliväärtuslik, eeskujuliku kaitsestaatuse ja olulise esindavusega. 1160 elupaigatüüp
asub Suur-Pakri ja Väike-Pakri saare vahel (lisa 29).
Kavandatud tegevuse (süvendamine, kaadamine) ala ja 1160 elupaigatüübi vahele jääb VäikePakri saar (lisa 29). 1160 elupaigatüübini ei ulatu kavandatust negatiivset mõju.

1170 Karid
Reefs
ELET käsiraamat
Merepõhjast kerkivad veealused või mõõnaga paljanduvad kaljud, samuti biogeensed
konkretsioonid sublitoraali või ka litoraali vööndis, kui sinnani ulatuvad katkematult taimeja loomakooslused.
Vaste Eestis
Eestis kuuluvad siia elupaigatüüpi meie rannikumere rahnuderikkad alad või
aluspõhjakivimeist merepõhjakõrgendikud (nn karid, kared, rahud), mis paguvee ajal võivad
ulatuda üle veepinna. Eestis tuleb selle elupaigatüübi alla arvata ka mõnede saarte ümbruses
(Vaika saared, Pakri saared, Osmussaar) esinevad enam-vähem sileda pealispinnaga ning
astmeliselt sügavamale laskuvad kaljurannakud (Aaloe, 1956; Aaloe, Miidel, 1967).
Vaste “Eesti taimkatte kasvukohatüüpide klassifikatsiooni” järgi:
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6.1.1.2. Kõva põhjaga hüdrolitoraali kasvukohatüüp.
6.1.2.2. Kõva põhjaga sublitoraali kasvukohatüüp.

Pakri loodusala
Pakri loodusalal on (1170) 20,463 ha (KKK 2011-2020 andmetel 1288,7 ha), mis moodustab
loodusala pindalast 0,1 %. 2010 Natura standardandmebaasis (tabel 5.8) on 1170
elupaigatüüp Pakri loodusalal väärtuslik, hea kaitsestaatuse ja olulise esindavusega. KKK
2011-2020 järgi - 63 korda suurema pindala korral võib see hinnang muutuda.
EELIS (30.06.2014) andmebaasi järgse, lisas 29 oleva asukoha kaardi järgi on 1170
elupaigani kasutuses olevast kaadamisalast ca 10-11 km.
Kaadamisalale lähim KKK 2011-2020 (kaadamisalast ca 900 m ida pool) järgi 1170
elupaigatüüp algab Pakri poolsaare tipu merealast suunaga põhja, ulatusega kuni loodusala
põhja piirini (vt joonis 4.8). Kavandatud tegevuse süvendustööd alast on KKK 2011-2020
tehtud uuringute käigus tuvastatud 1170 elupaigatüübini 10-11 km. KKK 2011-2020
eksperdid hindasid, et elupaiga 1170 seisund on hea (senini Pakri lahes tehtud süvendus- ja
kaadamistööd) ning olemasoleva korra säilimisel elupaigale ohtu ei ole (vt ptk 4.6.2).
Pakri loodusalal on 1170 elupaigatüübi mõju olulisuse hinnangut käsitletud ptk 5.4.1 tabelis
5.10 ja ptk 5.4.2 tabelis 5.11 on käsitletud mõju loodusala kaitse-eesmärkidele.

5.2.3.7 Pakri loodusalal kaitstavad elupaigatüübid 1210, 1220, 1230, ja 1620
1210 Üheaastase taimestuga esmased rannavallid (Esmased rannavallid)
Annual vegetation of drift lines
ELET käsiraamat
Üheaastaste taimede, aga ka nii üheaastaste kui püsiktaimede kooslused, mis on kujunenud
lämmastikurikast orgaanilist ainest sisaldavatel, lainetuse ja tõusuvee poolt kuhjatud
materjalil, või rannavallidel (Cakiletea maritimae–kooslused).
Vaste Eestis
Esmased rannavallid võivad koosneda peamiselt klibust või liivast – vastavalt sellele, kas on
tegemist klibu- või liivarannikuga. Taimede kasv on seda parem, mida rohkem on klibu
liivaga segunenud saviosakesi ja meremuda.
Kliburannikule on iseloomulik lainete mõjul klibu, veeristiku ning kruusa kuhjumine rannale
ja ajuveerannale, kus viimase maapoolsel piiril kujunevad kas püsivad ja/või ajutised
rannavallid või vallistikud (Orviku, 1974). Kliburannik esineb tavaliselt pankrannikute või
paerannikute naabruses, millest pärineb rannale kuhjatav kivimmaterjal (Pakri neemel,
Püssina rannikul Muhus, Ninase pangal Saaremaal jm.).
Kliburanniku püsivad rannavallid ulatuvad meil keskmisest veepiirist kuni 1.5 m kõrguseni
(Orviku, Orviku, 1961). Tugeva laienetusega kuhjatakse sellele kohati suurel hulgal adrut ja
teisi merepõhjast lahtirebitud taimi.
Sisemaa pool, kuhu tormilained enamasti ei küüni, asuvad nii liivale kui ka paeklibule
püsiktaimed ning toimub sujuv üleminek liivarannaks (elupaigatüüp 1640), kivirannaks
(elupaigatüüp 1220) või rannaniiduks (elupaigatüüp 1630*).
Liivarannikud esinevad tavaliselt lahtede külgedel ja soppides. Samuti nagu kliburannikud,
võivad liivarannikudki jätkuda maasäärtena või põikvallidena, mis osalt kulgevad ka vee all.
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Esmaseid rannavalle näeb Eestis peaaegu kõikjal pankade naabruses, paerannikutel ning
liivarandades.
Vaste “Eesti taimkatte kasvukohatüüpide klassifikatsiooni” järgi:
2.3.1.1. Ajuveeranna (geolitoraali/paduri) kasvukohatüüp
Pakri loodusala
Pakri loodusalal on esmaseid rannavalle (1210) 40.926 ha, mis moodustab loodusala
pindalast 0,2 %. 2010 Natura standardandmebaasis (tabel 5.8) on 1210 elupaigatüüp Pakri
loodusalal küllaltki väärtuslik, keskmise või vähenenud kaitsestaatuse ja hea esindavusega.
1210 elupaigatüüp asub Suur-Pakri loode ja läänerannikul (lisa 29).
Kavandatud tegevuse (süvendus- ja, kaadamistööd) alast 1210 elupaigatüübini ei ulatu
negatiivset mõju (lisa 29).

1220 Püsitaimestuga kivirannad
Perennial vegetation of stony banks
ELET käsiraamat
Püsi-rohttaimestuga kaetud klibuvallide kõrgemad osad; taimkatte moodustavad merikapsas
Crambe maritima, merihumur Honkenya peploides ja teised püsiktaimed. Klibuvallide
sisemaa-poolses kõrgemas osas võib ulatuslikel klibualadel esineda mitmesuguseid
taimekooslusi. Kinnistunud vanadel kliburannikutel võib rohumaakoosluste seas esineda
nõmme- ja võserikekooslusi, kõige vanematel aladel mõnikord isegi samblike või
sammaltaimede valitsemisega kooslusi.
Vaste Eestis
Siia tüüpi tuleks Eestis lisaks kliburandade kõrgemale ja jämedamast materjalist osale (vt.
eelmine elupaigatüüp – 1210 Üheaastase taimestuga esmased rannavallid) arvata ka meil
laialdaselt esinevad moreenrannikud. Viimaste sagedus seletub sellega, et Eesti pinnakattes on
moreeni levik väga ulatuslik, seda leidub sageli ka ranniku murrutuspiirkondades.
Moreenrannikud moodustuvad murrutumise tulemusena, mille käigus kantakse lainete poolt
ära varem moreeni õhukeselt katnud nooremad, kergesti murrutuvad setted – järve- ja
mereliivad, liustikujõgede ning jääjärvede liiv ja kruus. Seal kus ranniku kallakus on
suhteliselt suurem ja see on avatud tormilainetusele, võib randa ja paguveeranda katta
jämedast materjalist (kruus, klibu, veeristik, munakad) murrutussillutis, mis on murrutusel
moreenist välja pestud, kuid mida lainetus pole suutnud ära kanda ja mis kaitseb rannikut
edasise murrutuse eest (Orviku, Orviku, 1961; Orviku, 1974). Kui ranniku kallakus on
suhteliselt väike, toimub murrutumine tormilainetusega paguveerannal, kus see aga on
takistatud murrutussillitise tõttu. Moreenrannikule on tavaliselt omane ka rohke rändrahnude
esinemine, mis samuti seletub nende väljapesemisega moreenist, rändrahnude kuhjumist
põhjustab lisaks ka merejää (Orviku, 1965).
Kliburandu kohtab Eestis peamiselt klindi levikualal ja paerannikutel (Pakri poolsaarel,
Ninnase ja Panga pangal Saaremaal jm).
Vaste “Eesti taimkatte kasvukohatüüpide klassifikatsiooni” järgi:
2.3.1.1. Ajuveeranna (geolitoraali/paduri) kasvukohatüüp.
Pakri loodusala
Pakri loodusalal on püsitaimestuga kivirandu (1220) 20.463 ha, mis moodustab loodusala
pindalast 0,1 %. 2010 Natura standardandmebaasis (tabel 5.8) on 1220 elupaigatüüp Pakri
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loodusalal väärtuslik, hea kaitsestaatuse ja eeskujuliku esindavusega. 1220 elupaigatüüp asub
Suur-Pakri ja Väike-Pakri saarte lääneotstes (lisa 29).
Kavandatud tegevusest (süvendus- ja kaadamistööd) ei ole 1220 elupaigatüübile negatiivset
mõju (lisa 29).

1230 Atlandi ookeani ja Läänemere taimestunud pankrannad (Merele avatud
taimestunud pankrannad)
Vegetated sea cliffs of the Atlantic and Baltic coasts
ELET käsiraamat
Pankrandade taimestu võib olla keerukas kompleks sõltudes nende geoloogilisest ehitusest ja
geomorfoloogiast, avatusest merele, biogeograafilistest iseärasustest ning inimtegevuse
mõjust.
Rohkem eksponeeritud pankrandadele on iseloomulik taimkatte vööndilisus – lõhede ja
eendikooslustest rannaäärsetel järskudel nõlvadel (Crithmo-Armerietalia–kooslused) kuni
lausalise taimkattega rannikurohumaadeni panga ülaosas ja tipus, kuhu on kogunenud
sügavam mullakiht (Silenion maritimae–liitkonna kooslused). Sisemaa pool ja paremini
varjatud pankrandadel kujunevad koosluste kompleksid, mis hõlmavad nõmmesid,
karbonaadirikkaid ja happelisi rohumaid, terofüüte, kõrgeid rohttaimi, võserikke ning tuulte
poolt kujundatud metsakooslusi, mille taimestu on rikastatud rannikule omaste
flooraelemetidega.
Vaste Eestis
Pankranniku iseloomulikuks tunnuseks on murrutusjärsak ehk pank, mis on kujunenud
vastupidavais vanaaegkonna kivimeis (lubjakivis, dolomiidis, harva ka liivakivis) (Orviku,
1993). Murrutusjärsaku kõrgus ulatub Eesti pankrannikuil paarist meetrist mitmekümne
meetrini. Pankrannikute ristläbilõige kujuneb vastavalt sellele, missugune on murrutumise
intensiivsus ja kivimite vastupidavus. Seal, kus murrutumine toimub aktiivselt, aga kivimid
on kõvad, võib murrutusjärsaku jalamil murrutusrusu puududa; pehmemate kivimite ja vähem
intensiivse murrutuse korral kujuneb lai murrutusrusu vöönd ehk panga taandumisteed
tähistav murrutuslava. Pankranniku ülemise osa moodustavad sageli mitmesugused
jääajajärgsed setted, näiteks rannikukruus või –klibu, mille allavarisemine järsaku jalamile
võib seal põhjustada ajutiste rannavallide tekkimise. Kohati võib näha pankranniku
üleminekut pae- või ka kliburannaks (Orviku, Orviku, 1961).
Eestis käsitletakse antud elupaigatüüpi kitsamalt, kui seda piiritleb „ELET käsiraamat“:
sellesse tüüpi arvatakse üksnes merelainete aktiivse mõju piirkonnas asuvad pangad,
kaugemale sisemaale jäävaid panku hõlmab tüüp 8210 Lubjakivipaljandid, panga ülaserval
algavad lookooslused kuuluvad tüüpi 6280 Loopealsed või siis tüüpi 8240 Plaatlood.
Eestis tuntumad lainetele avatud paepangad on neist on Utria, Pulli, Püssina, Panga,
Ohessaare, Ninase, Osmussaare, liiva-ja paekividega pangad Pakri poolsaarel ja Türisalus
liivakivipangad Suurupis ja Rannamõisas.
Vaste “Eesti taimkatte kasvukohatüüpide klassifikatsiooni” järgi:
4.1.1.1. Paekalju kasvukohatüüp.
4.1.1.2. Liivakivikalju kasvukohatüüp
Tüüpiline kooslus panga jalamil:
Rand-kesakanni – taani merisalati kooslus Cochleario-Saginetum.
Tüüpilised liigid:
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taani merisalat Cochlearia danica, rand-kesakann Sagina maritima, rand-sõlmhein
Spergularia marina, randkress Lepidium latifolium, rannikas Glaux maritima.
Tunnusloomad:
Haudelinnud – krüüsel Cepphus grylle, räästapääsuke Delichon urbica.
Pakri loodusala
Pakri loodusalal on merele avatud taimestunud pankrandu (1230) 40.926 ha, mis moodustab
loodusala pindalast 0,2 %. 2010 Natura standardandmebaasis (tabel 5.8) on 1230
elupaigatüüp Pakri loodusalal üliväärtuslik, eeskujuliku kaitsestaatuse ja esindavusega. 1230
elupaigatüüp asub Pakri poolsaare ja Suur-Pakri ning Väike-Pakri pankrannikul (joonis 5.4 ja
lisa 29).
Kavandatud süvendustöödest ei avaldu 1230 elupaigatüübi aladele negatiivset mõju.
Kaadamisel praegusele kaadamisalale võib mitteoluline mõju ulatuda 1230 elupaigatüübini.

1620 Läänemere kesk- ja põhjaosa väikesaared ning laiud (Väikesaared ning laiud)
Boreal Baltic islets and small islands
ELET käsiraamat
Kaljurahude, väikesaarte ja laidude rühmad, peamiselt saarestiku ulgumere poolses osas või
ulgumeres. Koosnevad pealiskorra eelkambriumi moondekivimitest, moreenist või setetest.
Taimkatet mõjustavad riimvesi, jätkuv intensiivne maakerge ja kliima, oluline tähtsus on ka
tuulel, kauakestval päikesepaistel, soolal ja üldisel kuivusel.
Vaste Eestis
Eestis loetakse sellesse elupaigatüüpi väikesaared, mille pindala ei ületa 10 ha. 1-10 ha
suurusi saari on meie rannikuvetes 309; veel väiksemate laidude ja pisisaarte arv on 1116 ning
nende kogupindala 3.35 km2 (Loopmann, 1996). Selle elupaigatüübi määratlemisel on
esiplaanil zooloogilised väärtused, st. milline on ühe või teise laiu/saare tähtsus lindude
pesitsus- ja puhkepaigana, hüljeste lesilana jne.
Nagu “ELET käsiraamatus” öeldud, tuleb Natura-alade määrtlemisel lisaks saartele silmas
pidada ka neid ümbritsevat sublitoraali.
Vaste “Eesti taimkatte kasvukohatüüpide klassifikatsiooni” järgi:
2.3.1.1. Ajuveeranna (geolitoraali/paduri kasvukohatüüp;
2.3.1.2. Pritsmevööndi (epilitoraali) kasvukohatüüp;
6.1.1.1. Pehme põhjaga hüdrolitoraali kasvukohatüüp;
6.1.1.2. Kõva põhjaga hüdrolitoraali kasvukohatüüp;
6.1.2.1. Pehme põhjaga sublitoraali kasvukohatüüp;
6.1.2.2, Kõva põhjaga sublitoraali kasvukohatüüp;
Pakri loodusala
Pakri loodusalal on väikesaari ja laidusid (1620) 0,205 ha, mis moodustab loodusala
pindalast 0,001 %. 2010 Natura standardandmebaasis (tabel 5.8) on 1620 elupaigatüüp Pakri
loodusalal üliväärtuslik, eeskujuliku kaitsestaatuse ja olulise esindavusega.
Pakri loodusalal kuuluvad antud 1620 elupaigatüüpi laiud ja väikesaared: Kappa, Sjölafluto,
Bjärrgronne ja Storgonne. Sjölafluto laid on Lõunasadamale kõige lähemal so 5,9 km
kaugusel (lisa 29).
Kavandatud tegevusest ei avaldu 1620 elupaigatüübile negatiivset mõju.
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5.2.3.8 Pakri loodusalal kaitstavad elupaigatüübid 1630*, 2130*, 3140 ja 3260
1630* Läänemere kesk- ja põhjaosa rannaniidud (Rannaniidud)
Boreal Baltic coastal meadows
ELET käsiraamat
Enamasti madalakasvulised geolitoraali rannaniidud, mõnikord soolakulaikudega.
Riimveelise mere tõttu on mulla soolsus väike, looded on nõrgad, kuid kohati avaldab mõju
maakerge. Neid niite kasutati traditsiooniliselt heinavarumiseks või karjatamiseks, mis tagas
nende pindala säilimise ja hoidis taimkatte madala, soontaimede poolest rikka ning sobiva
pesitsuspaigaks kurvitsalistele. Alates mere rannalt saliinsetest kooslustes muutub taimkate
sisemaa poole selgesti eristuvate vöönditena.
Vaste Eestis
Lauged madalakasvuliste taimetega looduslikud või poollooduslikud rohumaad mere
rannikul, mis kasvavad nii soolase vee vahetu mõju piirkonnas (ajuveerannal) kui ka
kaugemal sisemaa pool (pritsmevööndis). Rannaniit on vana rahvapärane nimetus, pinnamoe
teadusliku käsitluse seisukohalt oleks rannaniidu õigem nimetus rannikuniit.
Iseloomulik on taimkatte vööndilisus, kusjuures üksikute vööndite laius sõltub pinnamoest,
mulla lähtekivimiks olevatest setetest ning maapinna kõrgusest. Rannaniidud on paljude
lindude, eeskätt kurvitsaliste olulised pesitsus- ja toitumispaigad.
Kui karjatamine ja niitmine lakkab, siis kasvavad rannaniidud täis pilliroogu, võsastuvad ja
metsastuvad. Et Läänemere vesi on vaid nõrgalt soolane, pole ka rannaniitude mullad eriti
sooldunud, mõnikord leidub neil siiski soolaku laike ehk padureid (elupaigatüüp 1310). Eestis
on kõige ulatuslikumad rannaniidud Saaremaal, Hiiumaal, Läänemaal ja Pärnumaal.
Vaste “Eesti taimkatte kasvukohatüüpide klassifikatsiooni” järgi:
2.3.1.1. Ajuveeranna (geolitoraali/paduri) kasvukohatüüp
2.3.1.2. Pritsmevööndi (epilitoraali) kasvukohatüüp.
Pakri loodusala
Pakri loodusalal on rannaniite (1630*) 102,314 ha, mis moodustab loodusala pindalast 0,5 %.
2010 Natura standardandmebaasis (tabel 5.8) on 1630* elupaigatüüp Pakri loodusalal
küllaltki väärtuslik, hea kaitsestaatuse ja esindavusega. 1630 elupaigatüüp asub Suur-Pakri ja
Väike-Pakri lõunapoolses osas kitsa ribana. Süvendusala lõunapiirist on ca 3 km Paldiski lahe
kaguranda jääva Madise rannaniiduni - elupaigatüüp 1630* (lisa 29). Kavandatud tegevusega
ei kaasne 1630* elupaigatüübile negatiivset mõju.

2130* Rohttaimedega kinnistunud rannikuluited (hallid luited) (kinnistunud
rannikuluited)
Fixed coastal dunes with herbaceous vegetation “gray dunes”
ELET käsiraamat
Kinnistunud luited, mida katab enam-vähem liitunud, samblike ja sammalderohke
püsitaimestu. Põhjamaistel hallidel luidetel Läänemere, Põhjamere ja Atlandi ookeani
rannikuil kasvavad kõrreliste kooslused, samuti Galio-Koelerion albescentis, Corynephorion
canescentis- ja Silene conicae-Cerastion semidecandri–kooslused.
Vaste Eestis
Rannikuluidete hilisem, kahele eelmisele elupaigatüübile (2110 ja 2120) järgnev arenguaste.
Taimed ja samblikud on liiva kinnistunud; luidet katab püsitaimestu.. Kinnistunud luidetele

Corson OÜ. Töö nr 1204

124

Paldiski Lõunasadama akvatooriumi ja sissesõidutee süvendustööde KMH aruanne

on omane primitiivne- (Lo) või õhuke leedemuld (L). Puurinne puudub, ent võib kasvada
üksikuid noori mände (Pinus sylvestris). Põõsarindes üksikud hane- ja/või hundipajud (Salix
repens, S. rosmarinifolia), kibuvitsad (Rosa spp.), kadakad (Juniperus communis). Rohurinde
tasemel hakkab kujunema liitunud taimkate, mis on sarnane kuivade liivatasandike
nõmmeniitudele. Kinnistunud rannikuluiteid leidub saartel, Lääne- ja Põhja-Eestis, samuti
Peipsi rannikul.
Vaste “Eesti taimkatte kasvukohatüüpide klassifikatsiooni” järgi:
4.1.2.2.1. Kinnistunud luite kasvukohatüüp, halli rannikuluite alltüüp.
Tähtsamad taimekooslused:
Pakri loodusala
Pakri loodusalal on kinnistunud rannikuluiteid (2130*) 61,388 ha, mis moodustab loodusala
pindalast 0,3 %. 2010 Natura standardandmebaasis (tabel 5.8) on 2130* elupaigatüüp Pakri
loodusalal üliväärtuslik, hea kaitsestaatuse ja eeskujuliku esindavusega. 2130* elupaigatüüp
Laoküla kohal ca 2 km ulatuses ääristab Pakri lahte (joonis 5.4 ja lisa 29).
Pakri Lõunasadama akvatooriumi süvendustööde alast jääb 2130* elupaigatüüp ca 1,5 km
kaugusele (joonis 5.4 ja lisa 29). Kavandatud tegevusega ei kaasne 2130* elupaigatüübile
negatiivset mõju.

3140 Bentiliste mändvetikakooslustega (Chara spp.) kalgiveelised vähe- kuni
kesktoitelised kalgiveelised järved (mändvetikakooslustega kalgiveelised järved)
Hard oligo-mesotrophic waters with benthic vegetation of Chara spp.
ELET käsiraamat
Suhteliselt toitevaesed, enamasti väga selge, sinise kuni roheka veega seisuveekogud. Vesi on
üsna rikas lahustunud aluseliste ainete poolest; pH sageli 6-7. Nende saastamata veekogude
põhi on kaetud mändvetikate (Chara spp. ja Nitella spp.) vaibaga. Põhjamaades kuuluvad
sellesse tüüpi ka väikesed karbonaatiderikkad vähe- kuni kesktoitelised järvelubja setetega
järvikud, mille tihedas mändvetikatest taimkattes domineerib Chara strigosa; sageli on need
veekogud ümbritsetud madalsoo või rabaga.
Vaste Eestis
Siia rühma kuuluvad nii selge hele-kuni sinakasrohelise veega lubjarikkad järved, kui ka
kollase või pruunika veega lubja- ja humiinainete rikkad järved. Kõiki neid ühendab
mändvetikate rohkus.
Vaste “Eesti taimkatte kasvukohatüüpide klassifikatsiooni” järgi:
5.1.1.5.1. Segatoitelise (düseutroofse e. miksotroofse) järve kasvukohatüüp, kalgi veega järve
alltüüp.
5.1.1.8. Lubjatoitelise (alkalitroofse) järve kasvukohatüüp
Pakri loodusala
Pakri loodusalal on mändvetikakooslustega kalgiveelised järvi (3140) 20,463 ha, mis
moodustab loodusala pindalast 0,1 %. 2010 Natura standardandmebaasis (tabel 5.8) on 3140
elupaigatüüp Pakri loodusalal väärtuslik, hea kaitsestaatuse ja esindavusega. 3140
elupaigatüüp asub Suur-Pakri saare põhjaosas ja Väike-Pakri saare lõunaosas (lisa 29).
Kavandatud tegevusega ei kaasne 3140 elupaigatüübile negatiivset mõju.
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3260 Tasandikel ja mäestike jalameil voolavad jõed ning ojad Ranunculion fluitantis ja
Callitricho-Batrachion–kooslustega (Jõed ja ojad)
Water courses of plain to montane levels with the Ranunculion fluitantis and
Callitricho-Batrachion vegetation
ELET käsiraamat
Tasandikel ja mäestike jalameil voolavad jõed veesisese või ujuva taimestuga, mis kuulub
Ranunculion fluitans–koosluste liitkonda või – suvise madala veeseisu esinemise korral –
Callitricho-Batrachion–koosluste liitkonda.
Vaste Eestis
See elupaigatüüp hõlmab Eestis vooluveekogude neid lõike, mis on püsinud looduslikus või
looduslähedases seisundis. Nendeks on jõed ja ojad:
1. Millel on säilinud looduslik looklev meandritega voolusäng, samuti soodid, kärestikud
ja joad.
2. Mille vee kvaliteet ei ole inimtegevuse mõjul oluliselt muutunud/halvenenud.
3. Mille vees või kaldaribal kasvab haruldasi/ohustatud taimellike või taimekooslusi, või
mis on elupaigaks haruldastele/ohustatud loomaliikidele.
4. Mis on kalade tähtsaks kudemispaigaks.
Vaste “Eesti taimkatte kasvukohatüüpide klassifikatsiooni” järgi:
5.1.2.1. Jõe/oja kasvukohatüüp.
Pakri loodusala
Pakri loodusala jõed ja ojad (3260) 0,205 ha pindalaga moodustavad loodusala pindalast
0,001 %. 2010 Natura standardandmebaasis (tabel 5.8) on 3260 elupaigatüüp Pakri
loodusalal väärtuslik, hea kaitsestaatuse ja eeskujuliku esindavusega (joonis 5.4, lisa 29).
Kavandatud tegevusega ei kaasne 3260 elupaigatüübile negatiivset mõju.

5.2.3.9 Pakri loodusalal kaitstavad elupaigatüübid 5130, 6210*, 6280* ja 6530
5130 Hariliku kadaka Juniperus communis kooslused nõmmedel või karbonaatse
mullaga rohumaadel (Kadastikud)
Juniperus communis formations on heaths or calcareous grasslands
ELET käsiraamat
Hariliku kadaka Juniperus communis kooslused tasandikest mägedeni. Tavaliselt mahajäetud
meso- või kserofiilsete rohumaade (Festuco-Brometalia, Elyno-Sesleretea–kooslused),
harvem Calluno vulgaris-Ulicetea minoris nõmmekoosluste suktsessioonistaadium.
Vaste Eestis
Kadastikud on Eestis poollooduslikud kooslused, mis enamasti on kujunenud karjatamise ja
niitmise lõppemisel loopealsetel (alvaritel), liivanõmmedel jm kuivades kuivades
kasvukohtades asuvatele endistele niitudele.
Lookadastikud kasvavad karbonaatsetel muldadel – rendsiinadel, mis on kujunenud
massiivsel pael, või selle murenemisel tekkinud rähal, ning nende levik Eestis on väga
selgepiiriline, hõlmates Saaremaad ning Loode- ja Põhja-Eesti paealasid. Liivaste leetunud
muldadega nõmmedele võivad kadastikud mõnikord kasvada ka metsa lageraie või põlemise
järel.
NB!. Siia elupaika tuleb üldjuhul arvata need alad, kus kadakad katavad vähemalt
kolmandikku pinnast ning nende kõrgus on üle 1,5 meetri. Kui kadakaid on vähem või nende
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kõrgus on väike, siis on tegemist looniiduga (elupaigatüüp 6280) või kuiva niiduga
lubjarikkal mullal (elupaigatüüp 6210). Vaieldava määramise puhul võib lähtuda sellest,
kuidas on kavas seda ala lähitulevikus majandada/hooldada, st kas see jäetakse looduslikku
seisundisse või püütakse kadakate raiumise teel taastada ala niiduna. Mõlemad
majandamisviisid on eesmärgist tulenevalt võimalikud/lubatavad.
Vaste “Eesti taimkatte kasvukohatüüpide klassifikatsiooni” järgi:
1.1.1. Loometsade ja –põõsastike tüübirühm
2.1.1.1. Kuiva looniidu kasvukohatüüp
2.1.2.1. Kuiva nõmmeniidu kasvukohatüüp.
Pakri loodusala
Pakri loodusalal on kadastikke (5130) 61,388 ha, mis moodustab loodusala pindalast 0,3 %.
2010 Natura standardandmebaasis (tabel 5.8) on 5130 elupaigatüüp Pakri loodusalal
väärtuslik, hea kaitsestaatuse ja eeskujuliku esindavusega. 5130 elupaigatüüp esineb SuurPakri ja Väike-Pakri loopealsetel ning Väike-Pakri idaranniku ja Suur-Pakri ranniku
klibuvallidel (joonis 5.4, lisa 29).
Kavandatud tegevusega ei kaasne 5130 elupaigatüübile negatiivset mõju.

6210* Festuco-Brometalia-kooslustega poollooduslikud kuivad rohumaad ja
põõsastikud karbonaatsel mullal (* olulised käpaliste kasvukohad) (Kuivad niidud
lubjarikkal mullal)
Semi-natural dry grasslands and scrubland facies on calcareous substrates (FestucoBrometalia) (*important orchid sites)
ELET käsiraamat
Kuivad või poolkuivad rohumaad karbonaatsel mullal (Festuco-Brometalia-kooslused). Need
kooslused on ühelt poolt kujunenud steppidest või subkontinentaalsetest rohumaadest
(Festucetalia valesiacae–klassi kooslustest), teiselt poolt aga okeaanilisematest ja lähismediteraansetest Brometalia erecti–klassi kooslustest.
Viimasel juhul eristatakse primaarseid Xerobromion–liitkonna kooslustega rohumaid ja
sekundaarseid (poollooduslikke) Mesobromion–liitkonna kooslustega rohumaid, millelele on
iseloomulik püstluste Bromus erectus esinemine. Lubjarikkal mullal kasvavad kuivad niidud
on olulised käpaliste (orhideede) kasvualad.
Vaste Eestis
Siia
elupaigatüüpi
kuuluvad
poollooduslikud
(kultuuristamata)
pärisaruniidud
karbonaadirikkal mullal, samuti sürjaniidud. Aru- ja sürjeniitude taimkate on kujunenud
pikaajalise karjatamise ja/või niitmise mõjul. Koosluste liigirikkuse ja seisundi säilitamiseks
tuleb jätkata majandamist tavapärasel viisil, seejuures mitte väetades.
Kuivade pärisaruniitude pinnamood on tasane või nõrgalt lainjas, mullaks on keskmise
sügavusega ja sügavad rähksed rendsiinad (K”’) või leostunud liivsavimullad (Ko); muld on
enamasti kuiv või taimekasvatuse seisukohast parasniiske. Kuivad aruniidud on levinud
Lääne-Eesti madalikul ja läänesaartel, samuti Põhja-Eesti lavamaal.
Sürjeniite leidub samuti eeskätt Põhja- ja Lääne-Eestis, kuid ümbruse pinnamoest kõrgematel
aladel: lamedatel küngastel, seljandikel, mattunud rannavallidel. Nii taimestikult
(madalakasvulised kuivusttaluvad liigid), kui ka ökoloogilistelt tingimustelt on need niidud
lähedased looniitudele. Kesk- ja Lõuna-Eestis esineb sürjeniite harva, vaid karbonaadirikkast
moreenist kuplite lagedel ja oosidel. Valdavalt klibumullad (Kk), õhukesed (K``)ja keskmise
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sügavusega K```)rähkmullad ning põuakartlikud kerge lõimisega leostunud (Ko) ja leetjad
(KI) mullad (Krall jt, 1980).
Vaste “Eesti taimkatte kasvukohatüüpide klassifikatsiooni” järgi:
2.1.4.1. Sürjeniidu kasvukohatüüp.
2.1.5.1. Kuiva pärisaruniidu kasvukohatüüp.
Pakri loodusala
Pakri loodusalal on kuivi niite lubjarikkal mullal (6210*) 429,719 ha, mis moodustab
loodusala pindalast 2,1 %. 2010 Natura standardandmebaasis (tabel 5.8) on 6210*
elupaigatüüp Pakri loodusalal ebaolulise esindavusega. Kuivi niite lubjarikkal mullal esineb
nii Pakri poolsaare kui ka Suur-Pakri ja Väike-Pakri (joonis 5.4, lisa 29). keskmise
sügavusega ja sügavatel rähksetel rendsiinadel (K”’) või leostunud liivsavimuldadel (Ko),
mille taimkate on kujunenud pikaajalise karjatamise ja/või niitmise mõjul. Koosluste
liigirikkuse ja seisundi säilitamiseks tuleb siin jätkata majandamist tavapärasel viisil,
seejuures mitte väetades. Kuna antud aladel pikal perioodil majandamist (karjatamine,
niitmine, võsa raiumine) piisavas mahus ei toimunud, siis kaotasid nii sürjeniidud kui ka
kuivad pärisaruniidud palju oma varasemast esindatusest. Kuna antud niidud on olulised
orhideede kasvualad, siis on vajalik endise majandamise taastamine, mida järkjärgult ja
pikkamööda ka tehakse.
Kavandatud tegevusega ei kaasne 6210* elupaigatüübile negatiivset mõju.

6280* Põhjamaised lood ja eelkambriumi karbonaatsed silekaljud (Loopealsed)
Nordic alvar and precambrian calcareous flatrocks
ELET käsiraamat
Põhjamaised lood ja eelkambriumi karbonaatsed silekaljud on väga liigirikkad ökosüsteemid,
mida tugevasti mõjutavad talveperioodi klimaatilised tingimused. Silekaljusid võib katta väga
õhuke mullakiht, mis on tekkinud kaljupinnase porsumise tagajärjel. Õhuke muldkate, kui see
on üldse olemas, külmub sageli läbi ning on kaetud lumega. Sellises elupaigas on taimedel ja
loomadel välja kujunenud neile tingimustele vastavad erilised kohastumised. Iga-aastane
külmumine ja sulamine liigutab muldkatet ning selles tekivad väikesed paljad laigud, kus
saavad kasvama asuda paljud haruldased üheaastased taimed.
Vaste Eestis
Loopealseid (alvareid) leidub paetasandikel, ordoviitsiumi ja siluri lubjakivide avamusaladel
Põhja-Eesti lavamaal, Lääne- ja Pärnumaal ning saartel. Pinnamood on neil aladel tasane või
veidi lainjas, lamedate nõgudega, kohati on maapind karstunud. Loopealsed on enamasti
kuivad või isegi väga kuivad kasvukohad; ajuti, eelkõige kevaditi, on sulglohud ja karstialad
ülaveega küllastatud. Vastavalt sellele on muldadest iseloomulikud kuivad või gleistunud
(glei-) paepealsed (Kh, Kg, Gh, Gk) ja rähksed rendsiinad (K).
Taimistu on looniitudel tavaliselt hõre ja madal, kuid liigirikas: valitsevad kuiva taluvad ja
lubjalembesed taimed. Liigirikka taimkatte kujunemist on oluliselt mõjutanud karjatamine,
mis takistab looniitude kinnikasvamist, kadakate, sarapuude ja mändidega, seda eriti tüsedama
mullakattega aladel.
Taimkate on kohati mosaiikne: tihedamalt taimestunud lapid tüsedamal mullal vahelduvad
hõredamatega õhukesel mullal, laiguti paljandub aluspõhja paas – siin on kokkupuude
elupaigaga 8240 Plaatlood.
NB!
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Sellesse loodusdirektiivi tüüpi loetakse kuuluvaks looniidud, millel põõsarinde (eeskätt
kadakate) katvus ei ületa 30%. Kadakatega ulatuslikumalt kinni kasvanud looniite käsitletakse
tüübi 5130 Kadastikud raames.
Looniite leidub lubjakivi avamusaladel Lääne- ja Pärnumaal, saartel ja Põhja-Eesti lavamaal.
Vaste “Eesti taimkatte kasvukohatüüpide klassifikatsiooni” järgi:
2.1.1.1. Kuiva looniidu kasvukohatüüp
2.1.1.2. Niiske looniidu kasvukohatüüp.
Pakri loodusala
Pakri loodusalal on loopealseid (6280*) 900,363 ha, mis moodustab loodusala pindalast 4,4
%. 2010 Natura standardandmebaasis (tabel 5.8) on loopealsed Pakri loodusalal väärtuslikud,
hea kaitsestaatuse ja esindavusega. Loopealsed niite esineb nii Suur-Pakri (põhjaosa) kui ka
Väike-Pakri (loodeosa) ja Pakri poolsaare loopealsetel (joonis 5.4, lisa 29). Suur-Pakri ligi 50
ha suurune looniit on üks Eesti suuremaid lagedaid looalasid.
Kavandatud tegevusega ei kaasne 6280* elupaigatüübile negatiivset mõju.

6530* Fennoskandia puisniidud (Puisniidud)
Fennoscandian wooded meadows
ELET käsiraamat
Väikestest puutukkadest, põõsastest ning avatud niidulaikudest koosnev taimkattekompleks.
Tavalised puuliigid on harilik saar Fraxinus excelsior, kased Betula pendula, B. pubescens,
harilik tamm Quercus robur, harilik pärn Tilia cordata, harilik jalakas Ulmus glabra ja/või
hall lepp Alnus incana. Tänapäeval majandatakse veel vaid väheseid puisniite; traditsioonilise
kasutamise puhul kombineeriti siin niitmist, rehitsemist, karjatamist, puuokste kärpimist ja
laasimist.
Taimestik on liigirikas, selles kasvab palju haruldasi ja ohustatud niiduliike, hästi on arenenud
ka epifüütne sammaltaimede- ja samblikefloora - paljud ohustatud liigid kasvavad poolavatud
paikades vanadel kärbitud okstega puudel. Sellesse tüüpi ei kuulu mahajäetud ja puudega
kinnikasvavad niidud.
Vaste Eestis
Puisniiduks nimetatakse regulaarselt niidetava rohustuga hõredat looduslikku puistut (Kukk,
Kull, 1997). Puisniit on poollooduslik pärandkooslus; hõreda puurindega alad on Eestis
tekkinud võsa ja puude osalise raiumise, niitmise ning karjatamise koosmõjul. Sel moel
loodud mitmekesised valgus- ja niiskustingimused võimaldavad siin kõrvuti kasvada nii
niidu- kui metsataimetel. Väga liigirohke on ka loomastik – putukad, linnud jt. Puisniitudele
iseloomuliku ilme ja liigirikka taimkatte püsimiseks on vaja iga-aastast niitmist või
karjatamist.
L. Laasimer (1965) on puisniitude hulka arvanud sellised alad, kus puurinde keskmine liitus
on alla 0.3 (projektiivne katvus alla 30%). T. Kukk ja K. Kull (1997) peavad puisniidu
olulisimaks tunnuseks niitmiskõlbuliku rohukamara olemasolu, kusjuures puurinne võib
kohati olla üsna tihe (isegi liitusega kuni 0.8).
Vaste “Eesti taimkatte kasvukohatüüpide klassifikatsiooni” järgi:
Otsene vaste puudub; traditsiooniliselt peetakse puisniitudeks 2.1.1. looniitude, 2.1.3.
paluniitude, 2.1.4 sürjeniitude, 2.1.5. pärisaruniitude, 2.2.1. lamminiitude ja 2.4.1.
rohketoiteliste soostuvate niitude (soovikuniitude) tüübirühma puurindega kooslusi.
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Pakri loodusala
Pakri loodusalal on puisniite (6530*) 0,205 ha, mis moodustab loodusala pindalast 0,001%.
2010 Natura standardandmebaasis (tabel 5.8) on 6530* elupaigatüüp Pakri loodusalal
küllaltki väärtuslik, keskmise või vähenenud kaitsestaatusega ja olulise esindavusega.
Puisniite esineb nii Suur-Pakri kui ka Väike-Pakri lõunaosas laiguti olles jäänukid kunagistest
oluliselt rohkemast esindatusest (joonis 5.4, lisa 29).
.
Kavandatud tegevusega ei kaasne 6530* elupaigatüübile negatiivset mõju.
5.2.3.10 Pakri loodusalal kaitstavad elupaigatüübid 7160, 7230, 9020*, 9080* ja 9180*
7160 Fennoskandia mineraaliderikkad allikad ja allikasood (Allikad ja allikasood)
Fennoscandian mineral-rich springs and springfens
ELET käsiraamat
Allikaid ja allikasoid iseloomustab pidev põhjavee vool. Vesi on külm, ühtlase
temperatuuriga, hapniku- ja mineraaliderikas. Allikasoodes imbub vesi läbi mineraalpinnase
ja seda katva turbalasundi ning soodustab sealse taimkatte kasvu. Et vesi pärineb sügavalt
maa seest, võivad allikad olla kogu talve jäävabad. Selgrootute loomade fauna on sageli väga
eripärane, floora rikas põhjapoolsetest liikidest.
Vaste Eestis
See elupaigatüüp hõlmab eelkõige allikasoid, kuid ka ümbritseva soota allikaid, mis on
olulised elupaigad mitmete haruldaste liikide loomadele ja taimedele.
Allikad
Eestis on loendatud umbes 3000 allikat, neist 95% on väikesed, vooluhulgaga alla 10 l/sek
(Timm, Järvekülg, 1975). Suurest arvust hoolimata on allikad üheks kõige enam ohustatud
elupaigaks. Neid võib kergesti rikkuda reostamisega ja sootuks hävitada maakuivendusega,
mis ei pruugi üldsegi toimuda allika lähinaabruses. Eriti tundlikud on inimtegevuse suhtes
karstiallikad, pealegi võib karstialal loodust rikkuv inimmõju ulatuda veestiku kaudu väga
kaugele.
Allikasood
Nõlvade jalamil või veekogude kaldaalal asuvad survelisest põhjaveest toituvad sood.
Mullaks on mitmesuguse tüsedusega hästilagunenud madalsoomullad (M). Hõreda puurinde
moodustavad üksikud sookased Betula pubescens. Rohurinne on liigirikas, selles kasvab
rohkesti haruldasi taimi. Samblarinne koosneb valdavalt lehtsammaldest ja on väga lopsakas.
Vaste “Eesti taimkatte kasvukohatüüpide klassifikatsiooni” järgi:
3.1.1.1.2.Rohketoitelise madalsoo kasvukohatüüp, allikasoo alltüüp.
5.1.2.1. Jõe/oja kasvukohatüüp
Pakri loodusala
Pakri loodusalal on allikaid ja allikasoid (7160) 0,205 ha, mis moodustab loodusala pindalast
0,001 %. 2010 Natura standardandmebaasis (tabel 5.8) on 7160 elupaigatüüp Pakri
loodusalal küllaltki väärtuslik, keskmise või vähenenud kaitsestaatuse ja olulise esindavusega.
Allikad avanevad mitmel pool Pakri poolsaare paekalda jalamil, tihedamini Keersalu ja
Leetse vahelises lõigus. Saartest on allikaid rohkem Väike-Pakril (29).
Valdavalt
langeallikate (vooluhulk 1-5 l/s) kõrval esineb poolsaare idarannikul mattunud panga jalamil
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ka tõusuallikaid ja allikasoid. Viimased on seotud pangametsaga (9180*). Langeallikad
omavad üldiselt kohalikku, tõusuallikad piirkondlikku tähtsust. Väike-Pakri kirderannikul
klindi all endise paemurru põhjas on mõnesaja ruutmeetri lubjarikas allikaline madalsoo
(KKK 2007-2016). Natura 2000 loodusalade inventuuriga eraldati Pakri poolsaare idarannikul
(maastikukaitseala piires) nn Pakri allikaala (joonis 5.4, lisa 29). Pakri allikaalal on fikseeritud
12 allika avanemine, mõõdetud vooluhulgad on 1-10 l/s (Kink, 2004b)..
Kavandatud tegevusega ei kaasne 7160 elupaigatüübile negatiivset mõju.

7230 Aluselised ja nõrgalt happelised liigirikkad madalsood (Liigirikkad madalsood)
Alkaline fens
ELET käsiraamat
Peamiselt turvast moodustavate väiksekasvuliste tarnade ja pruunsammaldega kaetud
märgalad, mille muld on püsivalt küllastatud soligeense või topogeense alusterikka, sageli
karbonaatse veega. Veetase on maapinnast kas veidi kõrgemal või madalamal. Turba
moodustumine, kui see esineb, on veesisene.
Vaste Eestis
Siia elupaigatüüpi kuuluvad eeskätt liigirikkad madalsood ja soostuvad niidud, mida ei hõlma
loodusdirektiivi tüüp 7210 Lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga.
Eestis on lisaks liigirikastele karbonaatsetele soodele arvukalt ka happelise madalsoomullaga
liigivaesemaid soid, samuti liigivaeseid soostuvaid niite, millel on kõrge looduskaitseline
väärtus, ent mille määratlemiseks loodusdirektiivis vastavat elupaigatüüpi ei leidu. Seetõttu
käsitletakse Eestis seda elupaigatüüpi laiamahulisena, hõlmates sellega kõiki kaitset vajavaid
madalsoid ja soostuvaid niite, mis teistesse, kitsamalt määratletud loodusdirektiivi
elupaigatüüpidesse ei sobi.
Vaste “Eesti taimkatte kasvukohatüüpide klassifikatsiooni” järgi:
2.4.1.1. Rohketoitelise soostuva niidu (soovikuniidu) kasvukohatüüp
2.4.2.1. Vähetoitelise soostuva niidu kasvukohatüüp
3.1.1.1. Rohketoitelise madalsoo kasvukohatüüp
3.1.1.2. Vähetoitelise madalsoo kasvukohatüüp
Pakri loodusala
Pakri loodusalal on liigirikkaid madalsoid (7230) 40,926 ha, mis moodustab loodusala
pindalast 0,2 %. 2010 Natura standardandmebaasis (tabel 5.8) on 7230 elupaigatüüp Pakri
loodusalal väärtuslik, hea kaitsestaatuse ja eeskujuliku esindavusega. Liigirikkaid madalsoid
esineb laiguti nii Suur-Pakri läänerannikul kui ka Väike-Pakri (joonis 5.4, lisa 29) soostunud
kallastega järvikute ümber.
Kavandatud tegevusega ei kaasne 7230 elupaigatüübile negatiivset mõju.

9020* Tamme Quercus, pärna Tilia, vahtra Acer, saare Fraxinus või jalakatega Ulmus
Fennoskandia hemiboreaalsed looduslikud vanad laialehised epifüütiderikkad metsad
(Vanad laialehised metsad)
Fennoscandian hemiboreal natural old broad-leaved deciduous forests
(Quercus, Tilia, Acer, Fraxinus or Ulmus) rich in epiphytes
ELET käsiraamat
Hemiboreaalsed looduslikud laialehised metsad moodustavad ülemineku läänetaiga ja
nemoraalsete metsade vahel. Tavalisemad puuliigid on harilik tamm Quercus robur,
jalakalised Ulmus spp., harilik saar Fraxinus excelsior, harilik pärn Tilia cordata ja harilik
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vaher Acer platanoides. Iseloomulik on metsakoosluse pikaaegne kasvamine samas paigas,
surnud puude rohkus, samblike, seente, putukate ja mullafauna suur liigirikkus. Paljudel
juhtudel on neid metsi varem kasutatud karjatamiseks või heinavarumiseks.
Vaste Eestis
Salumetsad kasvavad kõige parema troofsusega ning kogu aasta jooksul veega hästi
varustatud karbonaadirikastel muldadel.
Vaste “Eesti taimkatte kasvukohatüüpide klassifikatsiooni” järgi:
1.1.1. Loometsade ja –põõsastike tüübirühm – ainult laialehiste liikide valitsemisega puistud
1.1.6. Salumetsade tüübirühm – ainult laialehiste liikide valitsemisega
1.3.1. Soostuvate metsade (soovikumetsade) tüübirühm - ainult laialehiste liikide
valitsemisega
Sinilille metsakasvukohatüüpi kuuluvaid puistuid esineb lainjatel moreenitasandikel, oosidel,
voortel jt. kõrgendikel. Mikroreljeef on tasane või veidi mätlik. Mulla lähtekivimiks on
kollakashall või ka punakaspruun karbonaatsete veeristega moreen. Tüüpilised on leostunud
(Ko, Kor) ja leetjad (KI) pruunmullad, harvem mitmesuguse sügavusega rendsiinad (K).
Metsakõdu horisont on soodsate lagunemistingimuste tõttu väga õhuke (kuni 2 cm) või
praktiliselt puudub. Suure aktiivveemahutavuse tõttu on mullad niiskusastmelt värsked,
veepuudus võib ilmneda alles pärast kauakestvat põuda lähtekivimi suure rähasisalduse puhul;
põhjavesi on sügavamal kui 2 m.
Naadi metsakasvukohatüüp on omane lainjatele moreenitasandikele ja voortele, harvem
oruveerudele.
Loometsad kasvavad õhukestel huumuserikastel karbonaatsetel muldadel, mis on kujunenud
massiivsel pael või selle murenemisel tekkinud rähal. Muldade kõduhorisont on õhuke või
kohati üldse puudub; mullad kuuluvad enamasti kas õhukeste paepealsete renziinade (Kh´,
Kh´´), õhukeste keskmise sügavusega renziinade (K´´, K´´´), gleistunud (Kh´g, Kh´´g) või
glei-renziinade (Gh´, Gh´´) tüüpi. Loometsade levik Eestis on väga selgepiiriline, hõlmates
Saaremaad ning Loode- ja Põhja-Eesti paealasid.
Pakri loodusala
Pakri loodusalal on vanu laialehiseid metsi (9020*) 409,256 ha (joonis 5.4, lisa 29), mis
moodustab loodusala pindalast 2 %. 2010 Natura standardandmebaasi järgi (tabel 5.8) on
9020* elupaigatüüp Pakri loodusalal väärtuslik, hea kaitsestaatuse ja esindavusega. Vanu
laialehiseid metsi esineb kompaktsemalt Väike-Pakri põhjapoolses ja keskosas ning
mõningaselt Suur-Pakri keskosas.
Kavandatud tegevusega ei kaasne 9020* elupaigatüübile negatiivset mõju.

9080* Fennoskandia soostunud ja soo-lehtmetsad (Soostuvad ja soo-lehtmetsad)
Fennoscandian deciduous swamp woods
ELET käsiraamat
Sellesse tüüpi kuuluvad metsad on pinnavee pideva mõju all ja tavaliselt igal aastal
üleujutatud. Seega on need metsad niisked või märjad; nendes on kujunenud turbakiht, kuid
viimane on reeglina üsna õhuke. Hemiboreaalses taimkattevööndis on iseloomulikuks
puuliigiksharilik saar Fraxinus excelsior, keskboreaalses taimkattevööndis sanglepp Alnus
glutinosa. Sagedased on samuti hall lepp Alnus incana, sookask Betula pubescens ja pajud
Salix spp. Selle tüübi kasvukohtadele on omane erineva veetasemega laikude esinemine ja
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sellest tulenev taimkatte mosaiiksus. Puid ümbritsevad tavaliselt tüvemättad, valdavad siiski
üleujutatavad märjad alad.
Vaste Eestis
Käsitletav elupaigatüüp hõlmab Eestis soostuvaid lehtmetsi (päris)madalsoometsi ja
lodumetsi, mis kasvavad tasasel maal, laugetes nõgudes või nõlvade jalamil, kus põhavesi on
maapinna lähedal- Põhjavee tase on muutuv: kevadeti on see kõrge, ulatudes maapinnale,
suvel langeb sügavamale.
Soostuvates metsades on turbahorisondi tüsedus alla 30 cm, madalsoo- ja lodumetsades
keskmiselt või hästilagunenud turvas sügavam.
Vaste “Eesti taimkatte kasvukohatüüpide klassifikatsiooni” järgi:
1.3.1 Soostuvate metsade (soovikumetsade) tüübirühm, v.a kuusikud, mis kuuluvad
elupaigatüüpi 9050 Rohunditerikkad kuusikud ja laialehiste puuliikide valdamisega puistud,
mis kuuluvad elupaigatüüpi 9020 Vanad laialehised metsad
1.4.1.1. Lodumetsa (soovõha) kasvukohatüüp, v.a lodumetsad regulaarselt üleujutatavatel
lammidel, mis kuuluvad elupaigatüüpi 91E0 Lammi-lodumetsad
1.4.1.2. Madalsoometsa kasvukohatüüp – ainult lehtmetsad; okasmetsad kuuluvad
elupaigatüüpi 91D0 Siirdesoo- ja rabametsad
Pakri loodusala
Pakri loodusalal on soostuvaid ja soo-lehtmetsi (9080*) 122,777 ha, mis moodustab
loodusala pindalast 0,6 %. 2010 Natura standardandmebaasi järgi (tabel 5.8) on 9080*
elupaigatüüp Pakri loodusalal ebaolulise esindavusega. Soostuvad ja soo-lehtmetsad esinevad
Suur-Pakri kaguosas (lisa 29) ja Väike-Pakri lääneosas.
Kavandatud tegevusega ei kaasne 9080* elupaigatüübile negatiivset mõju.

9180* Tilio-Acerion-kooslustega nõlvade, rusukallete ja jäärakute metsad (Rusukallete
ja jäärakute metsad)
Tilio-Acerion forests of slopes, screes and ravines
ELET käsiraamat
Peamiselt karbonaatsetest, aga ka silikaatsetest kivimitest varisenud rusul ja järskudel
kaljustel nõlvadel kasvavad segametsad sekundaarsete puuliikidega – mägivaher Acer
pseudoplatanus, harilik saar Fraxinus excelsior, harilik pärn Tilia cordata. Need metsad
jaotuvad kahte rühma: jahedas ja niiskes keskkonnas kasvavateks tiheda liituvusega
metsadeks, milles valitsevaks puuliigiks on enamasti mägivaher Acer pseodoplatanus
(Lunario-Acerenion–liitkond), ning hariliku pärna ja laialehise pärna Tilia platyphyllos
domineerimisega kuivadel soojadel rusukalletel kasvavateks metsadeks (Tilio-Acerenion–
liitkond).
Vaste Eestis
Sellesse elupaigatüüpi kuuluvad meil eeskätt Põhja-Eesti klindi (panga, pankranniku)
rusukalletel ja rusuvallidel kasvavad liigirikkad laialehised metsad.
Laialehised rusukallete metsad kasvavad Eestis pindalaliselt väga kitsal, kuid muudest
kasvukohatüüpidest selgelt eristuval alal – Põhja-Eesti klindi rusukalletel ja rusuvallidel,
mõnede Põhja-Eesti jõgede kanjonorgudes ja Lääne-Eesti klindi paekõlvikute rusukalletel.
Vaste “Eesti taimkatte kasvukohatüüpide klassifikatsiooni” järgi:
1.1.6.3. Kuukressi kasvukohatüüp.

Corson OÜ. Töö nr 1204

133

Paldiski Lõunasadama akvatooriumi ja sissesõidutee süvendustööde KMH aruanne

Pakri loodusala
Pakri loodusalal rusukallete ja jäärakute metsi (9180*) 61,388 ha, mis moodustab loodusala
pindalast 0,3 %. 2010 Natura standardandmebaasi järgi (tabel 5.8) on 9180* elupaigatüüp
Pakri loodusalal väärtuslik, hea kaitsestaatuse ja esindavusega. Rusukallete jäärakute metsad
esinevad Pakri poolsaare lääne ja idaranna rusukalletel (joonis 5.4, lisa 29).
Kavandatud tegevusega ei puudub 9180* elupaigatüübile negatiivne mõju.

5.2.3.11 Pakri loodusalal kaitstavate liikide elupaigad
Loodusdirektiivi II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on emaputk
(Angelica palustris), nõmmnelk (Dianthus arenarius subsp. arenarius), soohiilakas (Liparis
loeselii), jäik keerdsammal (Tortella rigens) ja suur-mosaiikliblikas (Hypodryas maturna).

Emaputk Angelica palustris
Sarikaliste sugukonna emaputke perekonda kuuluv emaputk on Eestis III kategooria
kaitsealune liik. Looduskaitsealune püsik kasvab soistel niitudel, mererannal.
Pakri loodusala
Emaputke kasvukohaks Suur-Pakril on lage, mereäärne, mineraalmullaga rannaniit. Eestis on
teada umbes 50 püsivat emaputke leiukohta. Emaputke elupaikade üldine seisund on püsivalt
hea kuni rahuldav. Peamine oht emaputke elupaigale on võsastumine ja kuivendus.
Kavandatavast tegevusest (süvendamine ja kaadamine) puudub Suur-Pakri emaputke
elupaigale nii otsene kui ka kaudne negatiivne mõju.

Soohiilakas Liparis loeselii
Käpaliste sugukonna soohiilaka perekonda kuuluv soohiilakas on Eestis II kategooria
looduskaitse all olev liik. Soohiilakas kasvab enamasti üksikute isenditena ja eelistab madala
taimestikuga mättaid lubjarikastel ja märgadel kasvukohtadel madalsoodes, allikate ümbruses,
järvekallastel ning rannaniitudel. Selliste kasvukohtade kadumise tõttu on soohiilakas üsna
ohustatud kogu Euroopas. Eestis on soohiilakat leitud kasvamas ka inimtekkelistel
kasvukohtadel nagu karjääriveekogude kallastel. Eesti on soohiilaka leviku põhjapiiriks.
Pakri loodusala
Soohiilaka leiukohti Eestis on umbes 70. II kaitsekategooria liiki on leitud Suur-Pakri ja
Väike-Pakri niisketel niitudel. Ohuteguriks on kuivendamine.
Kavandatavast tegevusest (süvendamine ja kaadamine) puudub Suur-Pakri ja Väike-Pakri
niisketel niitudel soohiilaka elupaikadele nii otsene kui ka kaudne negatiivne mõju.

Nõmmnelk Dianthus arenarius
Nelgiliste sugukonna nelgi perekonda kuuluv nõmmnelk on Eestis III kategooria looduskaitse
all olev liik. Nõmmnelk ei kuulu punase raamatu liikide hulka. Eestis kasvab kaks alamliiki
Dianthus arenarius borussicus ja Dianthus arenarius arenarius. Nõmmenelki esineb Eestis
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kümnekonnas kohas. Alamliik arenarius on kantud Euroopa Liidu loodusdirektiivi II ja IV
lisasse.
Nõmmnelk kasvab liivikutel, luidetel, loopealsetel ja klibuvallidel, aga ka kuivades
valgusküllastes männimetsades. Talle sobivad nii rannikualad – rannaliiv või klibu – kui ka
inimtekkelised lahtise liivaga maalapid, näiteks teeservades. Nõmmnelk eelistab üldiselt
valgusrikkaid kasvukohti happelisel ja liivasel pinnasel – kuivi liivmuldi –, kuid võib kasvada
ka hoopis aluselisel paepinnasel. Pakri saarte loopealsetel nõmmnelk kohati lausa valitseb,
moodustades
tihedaid
padjandeid
paljal
klibul
(http://www.loodusajakiri.ee/eesti_loodus/artikkel1141_1123.html).
.
Pakri loodusala
Nõmmnelki võib leida kohati massiliselt Suur-Pakri ja Väike-Pakri ning Pakri poolsaar
loopealsetel. Ohuteguriks on kõrrelistega kinnikasvamine.
Kavandatavast tegevusest (süvendamine ja kaadamine) puudub Suur-Pakri ja Väike-Pakri
ning Pakri poolsaare loopealsetele nõmmnelgi elupaikadele nii otsene kui ka kaudne
negatiivne mõju.

Jäik keerdsammal Tortella rigens
Pisisamblaliste sugukonda kuuluv jäik keerdsammal on Eestis II kategooria looduskaitse all
olev liik, kuulub haruldase liigina ka Eesti punasesse raamatusse.. Samblad ei kasva ainult
soos ja metsas, neid võib leida ka väga kuivadel aladel. Loopealsete karmid tingimused –
tuultele avatud kasvukoht, mis talvel jääb sageli kaitsva lumevaibata, ja suvine kuumus ning
kuivus – seavad taimedele omad nõudmised. Seetõttu kasvavad samblad seal madalate
tumedamalt värvunud padjanditena, mis esmapilgul näivad üsna ühesugused. Loopealsed
iseenesest on haruldased kooslused, mis väärivad kaitset. Kui lakkab tavapärane
majandustegevus, eeskätt karjatamine, siis kipuvad nad kinni kasvama. Samas võib õrn kamar
puruneda suurte masinate all. Jäik keerdsammal ja könt-tanukas ei kasva mitte igasugusel
loopealsel, vaid ainult seal, kus mullakiht on väga õhuke ja kohati paljandub paas, seega
keskkonnamuutuste suhtes eriti tundlikel aladel. Jäik keerdsammal on üks neljast Eestis
kasvavast keerdsamblaliigist, kes kasvavad sageli koos. Et olla kindel just haruldase liigi
leius, tuleks pisut materjali kontrolliks kaasa võtta. Jäik keerdsammal moodustab madalaid,
kuni kolme sentimeetri kõrgusi tihedaid padjandeid.
http://www.loodusajakiri.ee/eesti_loodus/artikkel178_165.html
Pakri loodusala
Suur-Pakri ja Väike-Pakri ning Pakri poolsaare loopealsetel on tuvastatud jäik keerdsambla
elupaiku.
Kavandatavast tegevusest (süvendamine ja kaadamine) puudub Suur-Pakri ja Väike-Pakri
ning Pakri poolsaare loopealsetele jäiga keerdsambla elupaikadele negatiivne mõju.

Suur-mosaiikliblikas Euphydryas maturna
Koerlibliklaste sugukonda kuuluv suur-mosaiikliblikas on Eestis III kategooria looduskaitse
all olev liik. Eestis on suur-mosaiikliblikas lokaalselt levinud, kuigi kohati mitte haruldane.
Suur-mosaiikliblikad on väheliikuvad ja elavad väikeste kolooniatena üle Eesti. Elupaigaks
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on neil niisked metsaservad ja soised metsad. Suur-mosaiikliblika röövik toitub saartel, peale
talvitumist kuslapuudel jt lehtpõõsastel ning ka rohttaimetel. Suur-mosaiikliblikas lendab
juuni algusest juuli keskpaigani liigirikastes leht-, sega- ja lodumetsades ning puisniitudel.
Pakri loodusala
Pakri loodusalal võib suur-mosaiikliblikat leida 7230, 9020* (soostuvate metsade tüübirühm)
ja 9080* elupaigatüüpidelt.
Kavandatavast tegevusest (süvendamine ja kaadamine) nii otsesed kui ka kaudsed mõjud
7230, 9020* ja 9080* elupaigatüüpidele (ptk 5.3.3.10 hinnangud) ning suur-mosaiikliblika
elupaikadele puuduvad.
Kavandatavast tegevusest (süvendamine ja kaadamine) puudub suur-mosaiikliblika
elupaikadele negatiivne mõju.

5.2.4 Mõju olulisuse hindamine. (Neljas samm)
Kavandatud mahus 2600000 m3 süvendamine ja kaadamine toimuvad Pakri lahes
veekeskkonnas, kus oluliseks keskkonda mõjutavaks teguriks on heljumi teke ja sellega
kaasnevad mõjud.
Süvendamine teostatakse Pakri linnu- ja loodusalast välja jäävas Paldiski Lõunasadama
akvatooriumis (sh laevade pöörderingi ja sissesõidutee süvendamine). Kogu süvendatud
materjali kaadamine on kavandatud Pakri linnu- ja loodusalale jäävale kaadamisalale. Antud
kaadamisala 314 hektarist jääb 24 hektarile elupaigatüüp 1110. Kavandatud kaadamisalast
alla 1 km idapoole jäävad krüüslite toitumisalad ja veidi kaugemale pesitsuskohad.
KMH ja Natura hindamise protsessis on esitatud ettepanek kaadamispaik viia Natura alalt
välja.
KKK 2011-2020 on süvendamise ja kaadamise kaitsemeetmena (lisa 7 tabel 2) esitatud
hoiualal asuva pinnasepuisteala võimalik likvideerimine ja asukoha muutmine.
Merekeskkonnas avalduvate mõjude väljaselgitamiseks on KMH ja Natura hindamise
protsessis läbi viidud matemaatiline modelleerimine, mille alusel on võimalik prognoosida
erinevate tuule suundade korral heljumi pilve levikut. Matemaatilise modelleerimise põhjal
on prognoositud heljumi pilve levik süvendamisel ja kaadamisel erinevate tuule (15 m/sek pidevalt 9 tunni vältel väiksema tuule korral vähenevad heljumi levikupilve kaugused)
suundadele . Süvendus- ja kaadamistööd üle 15 m/sek tuulega ei ole lubatud teostada
Matemaatilist modelleerimist on põhjalikult käsitletud peatüki 4.2 Matemaatiline
modelleerimine alapeatükkides. Lisas 11 on matemaatilise modelleerimise joonised.
Joonisel 5.1 on kavandatava tegevuse mõjupiirkonnas olevad kaitsealad. Punaste
kaldkriipsudega on Pakri linnuala ja rohelistega Pakri loodusala.
KMH protsessis tehtud keskkonnamõjude hindamine ja läbiviidud Natura eelhindamine
näitasid, et süvendamise ja kaadamise läbiviimisel ei saa välistada olulise negatiivse mõju
tekkimist kavandatava tegevuse mõjupiirkonnas olevatele Natura aladele.
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Kavandatud tegevuse läbiviimiseks on vajalikud leevendusmeetmed, sest ilma nendeta võib
oluliselt suureneda oht olulise negatiivse keskkonnamõju tekkeks.
Ekspertide seisukoht on jätkata Natura hindamist, et anda otsustajale rohkem informatsiooni
otsuste tegemiseks. Vee erikasutusloa võib anda juhul kui otsustaja on veendunud, et
kavandatav tegevus ei mõju kahjulikult Natura 2000 võrgustiku ala terviklikkusele ega mõjuta
negatiivselt ala kaitse eesmärki.

5.3 Natura hindamise tegemise asjakohane taustmaterjal
Keskkonnamõjude sh mõju Natura aladele hinnangu tegemisel on tuginetud ja kasutatud
KMH aruande koostanud ekspertide hinnanguid ja alljärgnevaid allikaid:
1. Maa-ameti geoportaal:
• Maainfo.
• Looduskaitse, NATURA 2000
• Merealad.
• Ajaloolised kaardid.
• Kultuurimälestised.
• Detailplaneeringud.
• Kitsendused.
• Geoloogia.
• Mullakaart.
2. Planeeringud ja teised asjakohased materjalid
• Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030. 2006.
• Harju maakonna arengustrateegia 2025.
• Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneering „Asustust ja maakasutust
suunavad keskkonnatingimused” .
• Paldiski linna üldplaneering 2005.
• Paldiski linna arengukava aastani 2015.
• Pakri saarte üldplaneering. Töö nr 1063/08. Kehtestatud Paldiski
Linnavolikogu 25.09.2013 otsusega nr 1-3/28
• KMH järelevalvaja poolt heakskiidetud KMH programm (lisa 1).
• Keskkonnaministeeriumile Tallinna Sadam AS-i 04.02.2011 vee erikasutus loa
taotluse materjalid.
• Eesti pinnaveekogude ökoloogiline seisund 2004-2008. Lepingu nr 18-25/521
lõpparuanne, Keskkonnaministeerium, Tallinn 2008.
• Maastikunägemus geoinfosüsteemi osana. S. Hade, T. Peil ja A. Soesoo. PPGIS uurimus.
• Pakri maastikukaitseala ja hoiuala kaitsekorralduskava 2007-2016. A.
Tõnisson, Tallinn 2006.
• Pakri hoiuala ja maastikukaitseala mereosa kaitsekorralduskava 2011-2020
(kinnitamata). Kaitsekorralduskava on koostatud Norra finantsmehhanismi ja
Eesti Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahastatud projekti ESTMAR
raames. Koostas M. Kuris (MTÜ Balti Keskkonnafoorum).
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Paldiski Lõunasadamasse kai nr 8/9 rajamise ja sellega kaasnevate
süvendustööde II Etapi aruanne –järelseire. TTÜ Meresüsteemide Instituut.
Tallinn 2009.
Paldiski Lõunasadamasse kai nr 8/9 rajamise ja sellega kaasnevate
süvendustööde seire vahearuanne. TTÜ Meresüsteemide Instituut. Tallinn
2008.
Paldiski Lõunasadamasse 8. kai rajamise ja sellega kaasnevate süvendustööde
KMH aruanne. TTÜ Meresüsteemide Instituut. Tallinn 2007.
Paldiski Lõunasadama süvendusjärgne ja 6 kai pikenduse merekeskkonna seire
2005 – 2006. TTÜ Meresüsteemide Instituut ja TÜ Eesti Mereinstituut. Tallinn
2006.
Paldiski Lõunasadama süvendusjärgne seire 2002/2003. TTÜ Meresüsteemide
Instituut. Tallinn 2003.
Paldiski Lõunasadama kinnistute ja lähiümbruse detailplaneeringu KSH
aruanne. Ramboll AS, Tallinn 2008.
Paldiski Lõunasadamasse 8. kai rajamise ja sellega kaasnevate süvendustööde
KMH aruanne. TTÜ Meresüsteemide Instituut Tallinn 2007.
Paldiski Lõunasadamasse lainemurdja rajamise KMH aruanne. Töö nr E1123.
OÜ-E-Konsult, Tallinn 2008.
Pakri saarte üldplaneeringu protsessi ja planeeringu keskkonnamõju
strateegiline hindamise aruanne. Töö nr 991/07. OÜ Hendrikson & Ko. Tartu
2009.
Paldiski linnas Peetri 7, 7A, 7B, Peetri 9, 9A, 9B, Peetri 11, Peetri 13, 13A,
13B, Peetri 15, 15A, 15B, 15C, 15D, Peetri 17, 17A, 17B, 17C, 17D, 17E,
17F, Pakri tn 2, Jaama tee 2, Paldiski raudteejaama katastriüksustel ning PõhjaSadama ja Jaama tee 2 kinnistute vahelise maa-ala detailplaneeringu KSH
aruanne. Töö nr 1111/08. OÜ Hendrikson & Ko. Tartu 2011.
Harjumaal Pakri poolsaarel Paldiski linnas Jaama tn 6c väikesadama
detailplaneeringu KSH aruanne. Töö nr 1010. Corson OÜ. Tallinn 2011.
Paldiski Lõunasadamasse kai 6a rajamise keskkonnamõjude hindamise
aruanne. TTÜ Meresüsteemide Instituut. Tallinn 2011.
Paldiski Lõunasadamasse kai 6a rajamise KMH aruanne. Natura mõjude
hindamise aruanne. TTÜ Meresüsteemide Instituut. Liis Sipelgas KMH ekspert
ja Laura Raag. Tallinn 2012.
Paldiski LNG terminali teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline
hindamine aruanne. Töö nr E1177. OÜ E-Konsult. Tallinn 2012.
Eesti riikliku keskkonnaseire kesktalvise veelinnuloenduse 2012. a
aastaaruanne. Eesti Ornitoloogiaühing. Tartu 2012.
Kesktalvine veelindude loendus – 2008, 2009, 2010, 2011. L. Luigujõe. EOÜ.
Krassgrundi mereala inventeerimine. Aruanne. TÜ Eesti Mereinstituut. G.
Martin. Tallinn 2009.
Väärtuslikud avameremadalikud Eesti vetes. MTÜ Balti Keskkonnafoorum.
Tallinn 2011. Autorid: Ivar Jüssi ELF, Andres Kalamees EOÜ, Merle Kuris
BKF, Andrus Kuus EOÜ, Georg Martin TÜ EMI, Tiia Möller TÜ EMI,
Margus Vetemaa TÜ EMI.
idaosas
(2005-2009).
Projekt
nr:
Merekaitsealad
Läänemere
LIFE05NAT/LV/000100. Balti Keskkonnafoorum –Läti (BEF-Läti) 2009.
Kuus, A., Kalamees, A. (koost.) 2003. Euroopa Liidu tähtsusega linnualad
Eestis. Eesti Ornitoloogiaühing, Tartu 2003.
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•

3.

4.
5.
6.

Eesti lindude staatus, pesitsusaegne ja talvine arvukus 1998.–2002. a. Elts, J. jt.
2003. Hirundo 16: 58–83.
• Eesti lindude staatus, pesitsusaegne ja talvine arvukus 2003-2008. Jaanus Elts1,
Andres Kuresoo, Eerik Leibak, Aivar Leito, Agu Leivits, Vilju Lilleleht, Leho
Luigujõe, Eve Mägi, Rein Nellis, Renno Nellis & Margus Ots. Hirundo 22: 331 (2009).
• Läänemeri meie ühine ja kordumatu aare Balti Keskkonnafoorum 2009.
• Pakri maastikukaitseala ja hoiuala kalastiku ja ja kalanduse ülevaade.
(Vetemaa, M., TÜ Eesti Mereinstituut. 2010.
• Pakri maastikukaitseala ja hoiuala mere-elupaigad. Mölder, T., TÜ Eesti
Mereinstituut. 2011.
• Loodusdirektiivi elupaigatüüpide käsiraamat. Teine, parandatud ja täiendatud
trükk. Jaanus Paal. Auratrükk Tallinn 2007.
• Natura 2000 alasid oluliselt mõjutavate kavade ja projektide hindamine.
Keskkonnaministeerium, 2005.
• Juhised loodusdirektiivi artikli 6 lõigete 3 ja 4 rakendamiseks Eestis. K.
Peterson, Tallinn 2006.
• Kink, H. Eurolätted. Natura 2000 loodushoiualad Eestis. Eesti Loodus 2004b,
5, 30-34.
KMH protsessis arvestatud uuringud:
• Ehitusgeoloogilise uuringu aruanne. Töö nr 398-00. OÜ REI Geotehnika.
Tallinn 2000.
• Avamere tuuleparkide rajamisega Loode-Eesti rannikumerre kaasnevate KMH
aruanne Linnud ja Käsitiivalised. Eesti Maaülikool Põllumajandus ja
Keskkonnainstituut. Aivar Leito. Tartu 2008
• Matemaatiline modelleerimine. Corson OÜ, Tallinn 2012. Matemaatilise
modelleerimise alusel koostatud joonised on lisas 11.
• LNG raames Tuule 2013 veelinnu-uuringu materjalid.
Keskkonnaministeeriumi kodulehekülg.
Keskkonnaagentuurist saadud Natura alasid käsitlevad materjalid.
Paldiski linna kodulehekülg.

5.4 Natura 2000 alade terviklikkuse säilimise ja kaitse-eesmärkide
hinnang
5.4.1 Mõju olulisuse hinnang kaitstavatele elupaigatüüpidele ja liikide
elupaikadele
1110 Mereveega üle ujutatud liivamadalad (veealused liivamadalad) elupaigatüüp
Kavandatud tegevuse ja sellega kaasnevate tegevuste olulise mõju hindamine on toodud
Euroopa Komisjoni juhendi olulise mõju indikaatorite alusel Pakri loodusalal elupaigatüübile
1110 Mereveega üle ujutatud liivamadalad (veealused liivamadalad) tabelis 5.9.
Süvendamise ja kaadamise mõjusid on käsitletud lahus, kuna mõjude suurused ja ulatus ning
leevendusvajadused on erinevad. Hinnang on antud kavandatud tegevusele A1 ja selle
alternatiivile A2. A1 ja A2 erinevused väljenduvad: A1 – kaadamine teostatakse praegu
kasutuses olevale Pakri loodus- ja linnualale jäävale kaadamisalale; A2 - kaadamine
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teostatakse uuele Pakri loodus- ja linnualalt välja jäävale kaadamisalale. Peatüki 4.3 viies
allpeatükkides on käsitletud kaadamiskohti, kaadamist ja selle mõjutegureid. Peatükis 4.3.4
Kaadamisalale ulatuv mereveega üleujutatud liivamadalad on käsitletud ka elupaigatüübi
1110 tuvastusprotsessi. Matemaatilise modelleerimise peatükkides 4.2.5 Kaadamisalal
toimuvate hüdrodünaamiliste protsesside modelleerimise tulemused, 4.2.5.4 Kaadamiskohal
tekkiva heljumipilve leviku prognoos on käsitletud kaadamisel tekkiva heljumipilve levikut.
Peatükis 5.4.2 Pakri loodusala terviklikkuse säilimise ja kaitse-eesmärkide hinnang tabelis
5.11 on olulise kaaluga elupaigatüübile 1110 antud hinnangud. Peatüki 5.5 Leevendavate
meetmete olulisus Natura alade terviklikuse säilimise ja kaitseeesmärkide seisukohast
allpeatükkide ja peatüki 8 Negatiivse keskkonnamõju vältimiseks ja leevendamiseks
kavandatud meetmed allpeatükkides esitatud nõudeid, leevendavaid meetmeid ning seire
nõuded on vajalikud, et välistada olulise keskkonnamõju teke.
Tabel 5.9 Olulise mõju määratlemine - 1110
Mõju tüüp
Mõju avaldumine
Mõju hinnang
1110 pindala kadu
süvendamisel

A1 ja A2 tegevusala ei jää
loodusalale ja 1110
puudub. A1 ja A2 tegevuse
lähim kaugus 1110-st on
200 m (jooniste 2.1 ja 5.4
võrdlusest)

1110 pindala kadu
kaadamisel

A1 kaadamisalal on 1110
pindala 24 ha, on 0,4 %
loodusalal 1110 pindalast.
24 ha pindalal olev 1110
on tekkinud olulise inimmõjutusega alal, kus ca 13
aasta jooksul on uputatud
ca 2,4 milj m3 pinnast, mis
jääb veidi alla A1 2,6 milj
m3.
A2 - kaadamisala ei asu
loodusalal ja kaugus
loodusalani on 1 km
(joonis 4.1).
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Süvendamisel 1110
pindala ei vähene.
Modelleerimise ptk
4.2.4 põhjal on
akvatooriumi lõunaosas süvendamisel
võimalik väikese
kontsentratsiooniga
heljumi jõudmine
akvatooriumi äärse
1110 alani (joonis 5.4)
A1- 24 ha 1110 on
olulise mõju teke
võimalus. Arvestades
1110 asumist inimtegevusest mõjutatud
alal on võimalik, et
leevendavate
meetmete
rakendamisel on
pindala kadu 24 ha
veidi väiksem.
A2 – mõju puudub
Modelleerimisel ptk
4.2.5.4 näitab madala
kontsentratsiooniga
pilve jõudmist max
650 m kaugusele.
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Leevendus ja seire
vajadus
Selleks, et välistada
võimaliku heljumist
olulise keskkonnamõju
tekkimist on ptk 5.5.1,
5.5.2, 8.1, 8.2 ja 8.3
kohane leevendamine
ja heljumi seire
vajalikud A1 ja A2
korral.

A1 –kaadamisel on
vaja rakendada
leevendusmeetmed.
Ei saa ka välistada, et
teatud aja möödudes
liivase pinnase
uputamisel merepõhja
(tekib peenliiv sete )ja
mere lainetuse ja
hoovustega alale
toodavad balti
lamekarbid tekitavad
(taastub) samale kohale
mingi ajaperioodi
möödudes 1110
elupaigatüübi (vt ptk
4.6.2 veealused
liivamadalad 1110
kirjelduse kolmanda
lõigu viimane lause).
A2 – leevendus
vajadus puudub
A2 – leevenduse
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Killustatus
süvendamisel
Killustatus
kaadamisel

Häirimine
süvendamisel

Häirimine
kaadamisel

Populatsiooni
asustustihedus
süvendamisel

A1 ja A2 süvendamine ei
toimu loodusalal.
A1 314 ha kaadamisalal on
1110 pindala 24 ha
A2 – 400 ha kaadamisala ei
asu loodusalal ja 1110
puudub.
A1 ja A2 süvendustööde
lähim koht 1110-st on 200
m

Killustatus puudub

A1 - kaadamisalal on 1110
pindala 24 ha. Mõju
avaldub kui kaadamisel
põhjaloomastik jääb
kaadatava materjali alla.
A2 - kaadamisala ei asu
loodusalal ja loodusala
piirini on 1 km ja mitme
km ulatuses puudub
elupaigatüüp 1110.
A1 ja A2 süvendustööd ei
toimu loodusalal ja 1110
puudub. 200 m kaugusel
süvendustööde ala
lõunapiirist on loodusalal
olev 1110.

A1 - elupaigatüübile
1110 avaldub oluline
mõju

Populatsiooni
asustustihedus
kaadamisel

A1 - kaadamisalal on 1110
pindala 24 ha. Mõju
avaldub kui kaadamisel
põhjaloomastik jääb
kaadatava materjali alla.
A2 - kaadamisala ei asu
loodusalal. Loodusala
piirini on 1 km ja mitme
km ulatuses puudub
elupaigatüüp 1110.

Veevarud

A1 ja A2 - veevarud ei
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A1 - toimub 0,4 %
loodusala 1110
killustatus.
A2 – mõju puudub
Võimalik ajutise mõju
teke süvendamise ajal.
Heljum setib 1-2
ööpäeva jooksul

vajadus puudub.
Leevendus vajadus
puudub
A1 - leevendamine
vajalik.
A2 – leevendus
vajadus puudub
Selleks, et välistada
võimaliku heljumist
olulise keskkonnamõju
tekkimist 1110 on ptk
5.5.1, 5.5.2, 8.1, 8.2 ja
8.3 kohane
leevendamine ja
heljumi seire vajalikud
A1 ja A2 korral.
A1 – leevendus ja seire
on vajalik.

A2 – oluline mõju
1110 elupaigale
puudub.

A2 – leevendus vajadus
puudub.

Heljum setib 1-2
ööpäeva jooksul.
Modelleerimise ptk
4.2.4 põhjal on
akvatooriumi lõunaosas süvendamisel
võimalik väikese
kontsentratsiooniga
heljumi jõudmine
akvatooriumi äärse
1110 alani (joonis 5.4)
A1 - 24 ha on
võimalik 1110 olulise
mõju teke.
Heljum setib 1-2
ööpäeva jooksul.
Põhjaloomastiku
taastumiseks võib
kuluda kuni 2-3
aastat (ptk 4.4.1).
A2 – oluline mõju
puudub.
Veevarude muutust ei

Selleks, et välistada
võimaliku heljumist
olulise keskkonnamõju
tekkimist 1110 on ptk
5.5.1, 5.5.2, 8.1, 8.2 ja
8.3 kohane
leevendamine ja
heljumi seire vajalikud
A1 ja A2 korral.
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A1 - leevendus ja
heljumi seire on
vajalikud
A2 – leevendus vajadus
puudub.

Leevendus vajadus

Paldiski Lõunasadama akvatooriumi ja sissesõidutee süvendustööde KMH aruanne

süvendamisel
Veevarud
kaadamisel
Vee kvaliteet
süvendamisel

Vee kvaliteet
kaadamisel

muutu
A1 ja A2 veevarud ei
muutu
A1 ja A2 - heljumi
kontsentratsiooni tõus
muudab ajutiselt vee
kvaliteeti (läbipaistvus).

toimu
Veevarude muutust ei
toimu
Mõju on lühiaegne ja
sõltub heljumi
kontsentratsioonist.
Heljum setib 1-2
ööpäeva jooksul.
Modelleerimise ptk
4.2.4 põhjal on
akvatooriumi lõunaosas süvendamisel
võimalik väikese
kontsentratsiooniga
heljumi jõudmine
akvatooriumi äärse
1110 alani (joonis
5.4).
A1 - kaadamisalal on 1110 A1 – Tekib oluline
pindala 24 ha. Heljumi
mõju.
kontsentratsiooni tõus
Heljum setib 1-2
muudab ajutiselt vee
ööpäeva jooksul.
kvaliteeti (läbipaistvus).
A2 – oluline mõju
A2 - kaadamisala ei asu
puudub.
loodusalal. Loodusala
piirini on 1 km ja mitme
km ulatuses puudub
elupaigatüüp 1110.

puudub
Leevendus vajadus
puudub
Selleks, et välistada
võimaliku heljumist
olulise keskkonnamõju
tekkimist 1110
elupaigatüübile on ptk
5.5.1, 5.5.2, 8.1, 8.2 ja
8.3 kohane
leevendamine ja
heljumi seire vajalikud
A1 ja A2 korral.

A1 – leevendusmeetmed on vajalikud.
A2 – leevendus vajadus
puudub.A2

1170 Karid
Karisid (1170) käsitlevas ptk 4.6.2 Loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kirjeldus ja seisund
on KKK 2011-2020 ekspertide hinnangul on 1170 elupaiga seisund Pakri hoiualal hea ja
olemasoleva korra säilimisel elupaigale ohtu ei ole. Pakri loodusalal olevaid karisid on
käsitletud veel peatükis 5.2.3.6 Pakri loodusalal kaitstavad elupaigatüübid1130, 1140, 1150*,
1160 ja 1170.
Kavandatud tegevuse (süvendamine) alast ja mõjupiirkonnast on 1170 elupaigatüüp piisavalt
eemal (joonis 4.8) ja sinna ei ulatu kavandatust ei otsene ega kaudne mõju – negatiivne mõju
puudub. Euroopa Komisjoni juhendi olulise mõju indikaatoritele süvendamisest mõju puudub
ja puudub vajadus leevendavate meetmete rakendamiseks.
Tabelis 5.10 on elupaigatüübile 1170 antud hinnang nii kavandatud tegevusele A1 kui ka selle
alternatiivile A2. A1 ja A2 erinevused väljenduvad: A1 – kaadamine teostatakse praegu
kasutuses olevale Pakri loodus- ja linnualale jäävale kaadamisalale; A2 - kaadamine
teostatakse uuele Pakri loodus- ja linnualalt välja jäävale kaadamisalale. Peatüki 4.3 viies
allpeatükkides on käsitletud kaadamiskohti, kaadamist ja selle mõjutegureid. Matemaatilise
modelleerimise peatükkides 4.2.5 Kaadamisalal toimuvate hüdrodünaamiliste protsesside
modelleerimise tulemused, 4.2.5.4 Kaadamiskohal tekkiva heljumipilve leviku prognoos on
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käsitletud kaadamisel tekkiva heljumipilve levikut. Peatükis 5.4.2 Pakri loodusala
terviklikkuse säilimise ja kaitse-eesmärkide hinnang tabelis 5.11 on kaitse-eesmärkide
hinnang. Peatüki 5.5 Leevendavate meetmete olulisus Natura alade terviklikuse säilimise ja
kaitseeesmärkide seisukohast allpeatükkide ja peatüki 8 Negatiivse keskkonnamõju
vältimiseks ja leevendamiseks kavandatud meetmed allpeatükkides esitatud nõudeid,
leevendavaid meetmeid ning seire nõuded on vajalikud, et välistada olulise keskkonnamõju
teke.
Tabel 5.10. Olulise mõju määratlemine kaadamistel - 1170.
Mõju tüüp
Mõju avaldumine
Mõju hinnang
Elupaiga pindala
kadu

Killustatus

Häirimine

Populatsiooni
asustustihedus

Veevarud

A1 loodusalal asuval
kaadamisalal ja A2
loodusalast väljas (1 km)
kaadamisalal karid
puuduvad. A1 –
kaadamiskohast jäävad
karid ca 1,1 km kaugusele
(vt joonis 4.8).
A2 –karideni on üle 3,6
km.
A1 ja A2 kaadamisalal
lähialas karid puuduvad (vt
eelmist (kao) veergu.
Tugeva läänetuulega võib
A1 kaadamisalalt karideni
ulatuda mitteolulise
kontsentratsiooniga
heljumit.
A2 - väljaspool Pakri
loodusala asuva
kavandatava kaadamisala
kaugus 1170 karideni on
üle 3,6 km
A1 - elupaigatüübile 1170
avaldub mõju, siis kui
heljumipilv jõuaks 1,1 km
kaugusel olevate karideni
tugeva edela- ja
läänetuulega. Heljum setib
1-2 ööpäeva jooksul,
seejärel mõju lakkab nagu
tuule suuna ja tugevuse
muutumisel.
A2 - väljaspool Pakri
loodusala asuva
kavandatava kaadamisala
kaugus 1170 karideni on
üle 3,6 km
A1 ja A2 korral veevarud

Corson OÜ. Töö nr 1204

A1 ja A2 kavandatu
rakendumisel karide
pindala ei muutu.

Leevendus ja seire
vajadus
Leevendus vajadus
puudub

Killustatus puudub

Leevendus vajadus
puudub

A1 – häirimise mõju
on lühiajaline. Heljum
setib 1-2 ööpäeva
jooksul.

A1 - selleks, et
välistada heljumi
häirimist 1170 elupaigatüübile on vajalik
ptk 5.5.1, 5.5.2, 8.1, 8.2
ja 8.3 kohane
leevendus ja heljumi
seire vajalikud
A2 – leevendus vajadus
puudub
A1 - selleks, et
välistada heljumi mõju
asustustidedusele 1170
elupaigatüübile on
vajalik ptk 5.5.1, 5.5.2,
8.1, 8.2 ja 8.3 kohane
leevendus ja heljumi
seire vajalikud

A2 – häirimise mõju
puudub.

A1 – elupaigatüübile
1170 avalduv mõju
on lühiajaline .
A2 – mõju puudub.

A2 - Leevendus
vajadus puudub

Mõju puudub.
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Vee kvaliteet

ei muutu
A1 - heljumi kontsentratsiooni tõus muudab
ajutiselt vee kvaliteeti
(läbipaistvus). Heljum setib
1-2 ööpäeva jooksul.
Karide elustikule avaldub
mõju, siis kui heljumipilv
jõuab karideni.

A1 – lühiajaline mõju
sõltub heljumi
kontsentratsioonist ja
tuule suunast ning
tugevusest.

A2 - 3,6 km kaugusel oleva A2 – mõju puudub.
karide veekvaliteet ei
muutu.

puudub.
A1 - selleks, et
välistada heljumi mõju
1170 elupaigatüübi vee
kvaliteedile on vajalik
ptk 5.5.1, 5.5.2, 8.1, 8.2
ja 8.3 kohane
leevendus ja heljumi
seire vajalikud
A2 - Leevendus
vajadus puudub

Kavandatust (A1 ja A2 süvendamine ning kaadamine) ülejäänud Pakri loodusalal
kaitstavatele elupaigatüüpidele: 1130, 1140, 1150*, 1160, 1210, 1220, 1230, 1620, 1630*,
2130*, 3140, 3260, 5130, 6210*, 6280*, 6530, 7160, 7230, 9020*, 9080* ja 9180* Euroopa
Komisjoni juhendi kohane olulise mõju indikaatoritele negatiivne mõju puudub ning puudub
vajadus leevendavate meetmete rakendamiseks.

Pakri loodusalal kaitstavate liikide elupaigad
Loodusdirektiivi II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku Pakri loodusalal kaitstakse,
on emaputk (Angelica palustris), nõmmnelk (Dianthus arenarius subsp. arenarius),
soohiilakas (Liparis loeselii), jäik keerdsammal (Tortella rigens) ja suur-mosaiikliblikas
(Hypodryas maturna).
Kavandatavast tegevusest (A1 ja A2 süvendamine ning kaadamine) ülal esitatud isendite
elupaikadele Euroopa Komisjoni juhendi kohase olulise mõju indikaatoritele negatiivne mõju
puudub ja puudub vajadus leevendavate meetmete rakendamiseks.

5.4.2 Pakri loodusala terviklikkuse säilimise ja kaitse-eesmärkide hinnang
Pakri loodusala terviklikkuse säilimise ja kaitse-eesmärkide hinnangu tabelis 5.11 antud
hinnangud toetuvad üldiselt tervele KMH informatsioonile ja materjalidele. Alljärgnevalt on
välja toodud Natura hindamise tabeli 5.11 hinnangu andmiseks olulisemad peatükid KMH
aruandes (kuna peatükkides on viidatud ka kasutatud lisadele ja teistele infoallikatele, siis
eraldi neid välja ei ole toodud):
Peatükk 2.1.8.2 Pakri maastikukaitseala ja hoiuala kaitsekorralduskavad. Peatükis 5.2.3.4
Pakri loodusalal kaitstavad elupaigatüübid ja selle käsitluse allikad on käsitletud Pakri
loodusala Natura elupaigatüüpide kirjelduste, asukohtade ja hinnangute alusmaterjale millede
alusel koostati järgnevad peatükid 5.2.3.5 – 5.2.3.11. Peatükis 5.3 Natura hindamise
tegemise asjakohane taustmaterjal on toodud KMH ja Natura hindamisel kasutatud
infoallikad. Peatükis 5.4.1 Mõju olulisuse hinnang kaitstavatele elupaigatüüpidele ja liikide
elupaikadele on tabeli 5.9 ja 5.10 koostamisel ja hinnangute andmisel on kasutatud
matemaatilise modelleerimise peatükke 4.2.5 Kaadamisalal toimuvate hüdrodünaamiliste
protsesside modelleerimise tulemused, 4.2.5.4 Kaadamiskohal. 4.3.1 Pakri lahe suudmes
oleva kaadamiskoha valik ja kasutus, 4.3.2 Kaadamiskohtade asukohad, kaadamise mõjude
objektid ja suunad, 4.3.3 2002/2003 seireaegne ülevaade kaadamisalast, 4.3.4 Kaadamisalale
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ulatuv mereveega üleujutatud liivamadalad. 4.6.2 Loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide
kirjeldus ja seisund, 4.7 Võimaliku keskkonnariski avaldumine ja selle minimeerimine, ptk
5.2.3.4 – 5.2.3.11, 5.5 Leevendavate meetmete olulisus Natura alade terviklikuse säilimise ja
kaitseeesmärkide seisukohast kaks allpeatükki, 6.2 Keskkonnamõjude astmeline skeem ja
maatriks, 6.3 Eesti rannikumere merekaitsealad ja 8 Negatiivse keskkonnamõju vältimiseks
ja leevendamiseks kavandatud meetmed kolm allpeatükki.
Ekspertide arvates Natura hindamisel kasutada olnud informatsioon on piisav, et hinnata mõju
Pakri loodusala terviklikkuse säilimisele ja anda hinnang kaitse-eesmärkidele.
Süvendamise ja kaadamise mõjusid on käsitletud tabelis 5.11 lahus, kuna mõjude suurused ja
ulatus ning leevendusvajadused on erinevad.Tabelis 5.11 on antud hinnang kavandatud
tegevuse A1 ja selle alternatiivile A2. A1 ja A2 erinevused väljenduvad:
• A1 – süvendatud pinnas kaadatakse praegu kasutuses olevale (Veeteede Ameti kaardil
märgitud pinnasepuistealal) Pakri loodus- ja linnualale jäävale kaadamisalale.
• A2 - süvendatud pinnas kaadatakse uuele Pakri loodus- ja linnualast (kaadamisala
lähim kaugus on 1 km) väljajäävale kaadamisalale (vt joonis 4.1 või lisa 9).
Tabel 5.11.Pakri loodusala terviklikkuse säilimise ja kaitse-eesmärkide hinnang
Ala terviklikkuse säilimise
kontrollnimekiri
Kaitse-eesmärgid

Selgitus

Selgitus

Kas projekt või kava võib:

jah/ei
süvendamisel

jah/ei
kaadamisel

aeglustada ala kaitse-eesmärkide
saavutamist?

A1 ja A2 – jah.
Süvendamistööd ei toimu
loodusalal, aga A1 ja A2

A1 – jah.
Kaadamine toimub loodusalale, kus
hävib 24 ha 1110 elupaigatüüp, mis
on loodusalal oleva 1110 pindalast
0,4%.
Mõju ulatust kaadamisalal on
võimalik mõningaselt leevendada
kasutades kaadamisel ptk 5.5.2 ja
8.2 esitatud nõudeid..

süvendustööde lõunapoolse
ala lähim kaugus 1110-st
on 200 m (jooniste 2.1 ja
5.4 võrdlusest).
Modelleerimise ptk 4.2.4
järgi on akvatooriumi
lõunaosas süvendamisel
võimalik väikese
kontsentratsiooniga
heljumi jõudmine 1110-ni
(joonis 5.4).
Selleks, et välistada
võimaliku heljumist olulise
keskkonnamõju tekkimist
1110 on ptk 5.5.1, 5.5.2,
8.1, 8.2 ja 8.3 kohane
leevendamine ja heljumi
seire vajalikud.
katkestada ala kaitse-eesmärkide
suunas liikumise?
Takistada selliste tegurite
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A2 - ei .
Kaadamine ei toimu loodusalal ja

kaugus loodusalani on 1 km
(joonis 4.1). Modelleerimise ptk
4.2.5.4 prognoos näitab madala
kontsentratsiooniga pilve
jõudmist kaadamiskohast maks
650 m kaugusele.

A1 ja A2 - ei.

A1 ja A2 - ei.

A1 ja A2 – ei, kui süvendus-

A1 – jah.

145

Paldiski Lõunasadama akvatooriumi ja sissesõidutee süvendustööde KMH aruanne

toimimist, mis aitavad säilitada
ala soodsat seisundit?

töödel rakendatakse ptk

5.5.1, 5.5.2, 8.1, 8.2 ja 8.3
leevendavaid meetmeid.
Ala soodsat seisundit võib
häirida süvendamisel
leevendamismeetmete mitte
rakendamine ja mittekorras
süvendaja või praami suur
naftareostusega avarii.

häirida ala soodsa seisundi
indikaatoritena kasutatavate
võtmeliikide tasakaalu, levikut ja
asustustihedust?

A1 ja A2 – ei , kui süvendustöödel rakendatakse ptk

5.5.1, 5.5.2, 8.1, 8.2 ja 8.3
kohustuslikke leevendavaid
meetmeid.
Leevendavate meetmete
kasutamisel loodusalale
oluline mõju puudub.

Kaadamisega hävib 24 ha 1110
elupaigatüüp.
Negatiivse mõju ulatust
kaadamisalal on võimalik
mõningaselt leevendada kasutades
kaadamisel ptk 5.5.2 ja 8.2 esitatud
nõudeid kaadamisele.
A2 – ei.
Kaadamine ei toimu loodusalal ja

kaugus loodusalani on 1 km
(joonis 4.1). Modelleerimise ptk
4.2.5.4 prognoos näitab madala
kontsentratsiooniga pilve
jõudmist kaadamiskohast maks
650 m kaugusele.
A1 – jah. 1110 indikaatoritena
kasutatavate võtmeliigid (Balti
lamekarp) suure tõenäosusega 24
ha 1110 elupaigatüüpi alal hävivad.
Negatiivse mõju ulatust
kaadamisalal on võimalik
mõningaselt leevendada kasutades
kaadamisel ptk 5.5.2 ja 8.2 esitatud
nõudeid kaadamisele.
A2 – ei.
Kaadamine ei toimu loodusalal ja

kaugus loodusalani on 1 km
(joonis 4.1). Modelleerimise ptk
4.2.5.4 prognoos näitab madala
kontsentratsiooniga pilve
jõudmist kaadamiskohast maks
650 m kaugusele.
Teised indikaatorid
Kas projekt või kava võib:
põhjustada muutusi kriitilise
tähtsusega, ala olemust
määravates aspektides (nt
toitainete tasakaal), millest
sõltub ala toimimine elupaiga
või ökosüsteemina?

jah/ei
A1 ja A2 – ei, kui süvendustöödel rakendatakse ptk

5.5.1, 5.5.2, 8.1, 8.2 ja 8.3
leevendavaid meetmeid.
Leevendavate meetmete
kasutamisel loodusalale
oluline mõju puudub.

A1 - jah.
Kaadamine toimub loodusalale, kus
eeldatavalt hävib 24 ha alal 1110
elupaigatüüp. Negatiivse mõju
ulatust kaadamisalal on võimalik
mõningaselt leevendada kasutades
kaadamisel ptk 5.5.2 ja 8.2 esitatud
nõudeid kaadamisele.
A2 – ei.
Kaadamine ei toimu loodusalal ja

kaugus loodusalani on 1 km
(joonis 4.1). Modelleerimise ptk
4.2.5.4 prognoos näitab madala
kontsentratsiooniga pilve
jõudmist kaadamiskohast maks
650 m kaugusele.
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muuta ala struktuuri ja/või
funktsiooni määravate seoste (nt
pinnase ja vee või taimede ja
loomade vaheliste seoste)
dünaamikat?

A1 ja A2 – ei, kui süvendustöödel rakendatakse ptk

5.5.1, 5.5.2, 8.1, 8.2 ja 8.3
leevendavaid meetmeid.
Leevendavate meetmete
kasutamisel loodusalale
oluline mõju puudub.

A1 - jah.
Elupaigatüübi 1110 hävimine
kaadamisalal 2,4 ha põhjustab
hävimiskohas vee loomade
vaheliste seoste lakkamise.
Negatiivse mõju ulatust
kaadamisalal on võimalik
mõningaselt leevendada kasutades
kaadamisel ptk 5.5.2 ja 8.2 esitatud
nõudeid kaadamisele.
A2 – ei.
Kaadamine ei toimu loodusalal ja

kaugus loodusalani on 1 km
(joonis 4.1). Modelleerimise ptk
4.2.5.4 prognoos näitab madala
kontsentratsiooniga pilve
jõudmist kaadamiskohast maks
650 m kaugusele.
mõjutada alal prognooside järgi
või eeldatavalt toimuvaid
looduslikke muutusi (nagu
näiteks veedünaamika või
keemiline koostis)?
vähendada esmatähtsate
elupaigatüüpide pindala?

A1 ja A2 - ei.
Süvendamine ei põhjusta
veedünaamika ega keemilise
koostise või muid looduslikke
muutusi ei piirkonnas ega
loodusalal.
A1 ja A2 – ei.
Süvendamine ei toimu
loodusalal. Lähimad * (joonis
5.4, lisa 29) on 2130* (1,5

km) ja 1630* (3 km) –
negatiivne mõju puudub ja
pindalad ei vähene (ptk
5.2.3.8 ja 5.4.1)
vähendada esmatähtsate liikide
arvukust?

muuta esmatähtsate liikide
vahelist tasakaalu?

vähendada ala mitmekesisust?

põhjustada häirimist, mis võib
mõjutada asurkondade suurust
või esmatähtsate liikide vahelist
tasakaalu või asustustihedust?
põhjustada killustatust?
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A1 ja A2 – ei.
Kadamine ei põhjusta
veedünaamika ega keemilise
koostise või muid looduslikke
muutusi ei piirkonnas ega
loodusalal.
A1 – ei.
Kaadamisalal puuduvad
esmatähtsad elupaigatüübid.
A2 – ei. Kaadamisalal puuduvad
esmatähtsad elupaigatüübid.

A1 ja A2 – ei.
Süvendustööde alas ja
Paldiski Lõunasadama
akvatooriumis esmatähtsad
liigid puuduvad.
A1 ja A2 - ei.
Süvendustööde alas ja
Paldiski Lõunasadama
akvatooriumis esmatähtsad
liigid puuduvad.
A1 ja A2 – ei.
Süvendamine ei toimu
loodusalal ja süvendamine ei
muuda loodusala
mitmekesisust.
A1 ja A2 – ei.

A1 ja A2 – ei.

A1 ja A2 – ei.

A1 ja A2 – ei.
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Kaadamialadel ja nende lähialas
esmatähtsad liigid puuduvad..
A1 ja A2 – ei.

Kaadamisaladel esmatähtsad
liigid puuduvad.
A1 ja A2 - ei.
Kaadamine ei muuda loodusala
mitmekesisust.

A1 ja A2 – ei.
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põhjustada peamiste tunnuste (nt
puistaimkate, loodetele avatus,
igaaastased üleujutused jne)
vähenemist või hävimist?
Kokkuvõte

A1 ja A2 – ei.
Süvendamisega ei kaasne eelnimetatud tunnuste suurenemist, vähenemist või hävimist.
Läbi viidud määratlemise ja
hindamise tulemusena võib
väita, et süvendamistöödel
leevendusmeetmete
rakendamisel ei avaldu Pakri
loodusala terviklikkusele ja
kaitse-eesmärkidele
negatiivset mõju. A1 ja A2 on
võrdsed.
Oluline negatiivse mõju oht
võib tekkida:
1.
kui
süvendusmahte
oluliselt suurendatakse (kas
samas projektis või mitu
projekti
samaaegselt)
ja
seejuures
leevendavad
meetmed ei suuda tagada
praeguse keskkonnaseisundi
säilimist.
2. KMH aruandes esitatud
seiret
ja
leevendavaid
meetmeid ei täideta.
3. Otsustaja ja loodusala
valitseja esitatud nõudeid ei
arvestata.

A1 ja A2 ei.
Kaadamisega ei kaasne eelnimetatud tunnuste suurenemist,
vähenemist või hävimist.
Läbi viidud määratlemise ja
hindamise tulemusena võib väita, et
A1 kohasel
kaadamisel ka
leevendusmeetmete rakendamisel
avaldub
Pakri
loodusala
terviklikkusele
ja
kaitseeesmärkidele negatiivse mõju oht.
A2 kohase kaadamisega ei kaasne
Pakri loodusala terviklikkusele ja
kaitse-eesmärkidele
negatiivset
mõju.
Negatiivse mõju oht võib tekkida:
1. Kui 2,6 milj m3 kaadamine
teostatakse A1 kohaselt kuna
leevendavad meetmed ei suuda
tagada praeguse keskkonnaseisundi
säilimist.

5.4.3 Pakri lahe veelinnuliikide mõju olulisuse hindamine
Kavandatud tegevuse ja sellega kaasnevate tegevuste olulise mõju hindamine tabelites 5.125.18 Euroopa Komisjoni juhendi olulise mõju indikaatorite alusel Pakri linnualal
kaitstavatele veelinnuliikidele.
Hinnang on antud kavandatud tegevusele A1 ja selle alternatiivile A2. A1 ja A2 erinevused
väljenduvad: A1 – kaadamine teostatakse praegu kasutuses olevale Pakri loodus- ja linnualale
jäävale kaadamisalale; A2 - kaadamine teostatakse uuele Pakri loodus- ja linnualalt välja
jäävale kaadamisalale. Tabelite 5.12-5.18 hinnangute aluseks olid alljärgnevad peatükid:
Peatükid 2.1.7.1 Haudelinnud, 2.1.7.2 Rännetel peatuvad vee- ja rannikulinnud, 2.1.7.3
Pakri lahe linnustiku rännete koondumisalad, 2.1.7.4 Pakri poolsaare rannikulähistel
talvituvad veelinnud, 2.1.7.5 Talvituvate veelindude trendid 2012. a kesktalvise
veelinnuloenduse taustal,
2.1.7.6 Pakri linnualal kaitstavad linnuliigid, 2.1.8.2 Pakri
maastikukaitseala ja hoiuala kaitsekorralduskavad,
4.2.4 Heljumi pilve leviku
modelleerimine (lisa 11 joonised 3,5 ja 9), 4.2.4.1 Tuul loodest, 4.2.4.2 Tuul edelast, 4.2.5.4
Kaadamiskohal tekkiva heljumi pilve leviku prognoos, 4.3.1 Pakri lahe suudmes oleva
kaadamiskoha valik ja kasutus, 4.3.2 Kaadamiskohtade asukohad, kaadamise mõjude
objektid ja suunad, 4.3.3 2002/2003 seireaegne ülevaade kaadamisalast, 4.3.5 Uuel välja
pakutud kaadamisalal kaadamise mõju linnustikule, 4.5 Mõju linnustikule, 4.7 Võimaliku
Corson OÜ. Töö nr 1204
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keskkonnariski avaldumine ja selle minimeerimine, 5.2.3.1 Pakri linnualal kaitstavate
linnuliikide staatus ja kaitseväärtus, 5.2.3.2 Pakri poolsaare rannikumere veelinnustik 20122013, 5.2.3.3 Veelindude ränded ja talvitumine Pakri lahe suudmes ning Lahepere lahe
loodeosas, 5.4.4 Pakri linnuala terviklikkuse säilimise ja kaitse-eesmärkide hinnang, 5.5
Leevendavate meetmete olulisus Natura alade terviklikkuse säilimise ja kaitse-eesmärkide
seisukohast, 6.2 Keskkonnamõjude astmeline skeem ja maatriks, 6.3 Eesti rannikumere
merekaitsealad, 8.1 Sadama eeskirjaga kehtestatud nõuded, 8.2 Süvendus-ja kaadamistööde
kohustuslikud leevendusmeetmed, 8.3 Seire ja järelevalve.

Tabel 5.12. Olulise mõju hinnang – sinikael-part
Mõju tüüp
Mõju avaldumine
Elupaiga pindala
kadu

Killustatus

Häirimine

Populatsiooni
asustustihedus

Mõju hinnang
A1
A1 ja A2 – süvendamisala ei ole Natura Süvendamisel ja
loodus- ega linnualal ja elupaik puudub. kaadamisel
A1 kaadamisala ( valdav sügavus 45-52 mõju puudub.
m) on Natura loodus- ja linnualal,
toitumispaigad puuduvad.
A2 kaadamisala (valdav sügavus 60-63
m) ei asu Natura alal, toitumispaigad
puuduvad.
Pakri lahes rändel peatuvad ja talvituvad
sinikael-pardid toituvad
taimestikurikastel madala-veelistel ja
lainetuse eest kaitstud rannikumeres.
Läbirändel peatuvate ja talvituvate
Läbirändel
lindude toitumisalad asuvad madalas
süvendamise ja
rannikumeres
kaadamise
oluline mõju
puudub.
Kaadamisel
võib külmal
talvel mitteoluline mõju
avalduda.
Mõju avaldub peatuvatele ja toituvatele Läbirändel
sinikael-partide kogumitele.
süvendamise ja
Läbirändel peatuvate ja talvituvate
kaadamise
lindude toitumisalad asuvad madalas
oluline mõju
rannikumeres.
puudub.
Kaadamisel
võib külmal
talvel mitteoluline mõju
avalduda.
Eestis tavaline läbirändaja ja talvituja,
Süvendamisel ja
keda võib kohata sadamate vahelisel
kaadamisel
merealal ja Pakri poolsaare äärses
oluline mõju
madalas rannikumeres.
puudub.
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Mõju hinnang
A2
Süvendamisel ja
kaadamisel mõju
puudub

Süvendamisel ja
kaadamisel
oluline mõju
puudub.

Süvendamisel ja
kaadamisel
oluline mõju
puudub.

Süvendamisel ja
kaadamisel
oluline mõju
puudub.
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Veevarud
Vee kvaliteet

A1 ja A2 kavandatuga mõju
veevarudele ei avaldu.
A1 ja A2 süvendamise ja kaadamise
mõju avaldub heljumipilve tekkega (vee
läbipaistvus), mis setib 1-2 ööpäeva
jooksul. Mõju avaldumise oht tekib, kui
heljumipilv jõuab toitumisalale ja
tekitab toitumisalal olulisi muutusi.
Mõju on lühiajaline ja sõltub heljumi
kontsentratsioonist.

Tabel 5.13. Olulise mõju hinnang – merivart.
Mõju tüüp
Mõju avaldumine
Elupaiga pindala
kadu

Killustatus

A1 ja A2 – süvendamisala ei ole Natura
loodus- ega linnualal ja toitumispaigad
puuduvad..
A1 kaadamisala ( valdav sügavus 45-52
m) on Natura loodus- ja linnualal,
toitumispaigad puuduvad.
A2 kaadamisala (valdav sügavus 60-63
m) ei asu Natura alal, toitumispaigad
puuduvad.
Pakri laht on tähtis läbirändavatele
peatumisala ja kõikuva arvukusega
talvituvatele lindudele.

Häirimine

Mõju avaldub peatuvatele ja toituvatele
vartide kogumitele.
Läbirändel peatuvate ja talvituvate
lindude toitumisalad asuvad Pakri lahe
rannikumeres.

Populatsiooni
asustustihedus

Eestis arvukas läbirändaja ja talvituja,
keda võib kohata Pakri lahe äärses
rannikumeres.

Veevarud

A1 ja A2 kavandatuga mõju
veevarudele ei avaldu.
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Mõju puudub

Mõju puudub

Süvendamisel ja
kaadamisel on
võimalik
heljumi pilve
jõudmine
toitumisalale.
Vajalik heljumi
seire.

Süvendamisel
on võimalik
heljumipilve
jõudmine
toitumisalale.
Vajalik heljumi
seire.
Kaadamisel
oluline mõju
puudub.

Mõju hinnang
A1
Süvendamisel ja
kaadamisel
mõju puudub.

Mõju hinnang
A2
Süvendamisel ja
kaadamisel mõju
puudub

Läbirändel
süvendamise ja
kaadamise
oluline mõju
puudub. Külmal
talvel võib
kaadamisel
mitteoluline
mõju avalduda.
Läbirändel
süvendamise ja
kaadamise
oluline mõju
puudub.
Kaadamisel
võib külmal
talvel mõju
avalduda.
Süvendamisel ja
kaadamisel
oluline mõju
puudub.
Mõju puudub

Süvendamisel ja
kaadamisel
oluline mõju
puudub.

Süvendamisel ja
kaadamisel
oluline mõju
puudub.

Süvendamisel ja
kaadamisel
oluline mõju
puudub.
Mõju puudub
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Vee kvaliteet

A1 ja A2 süvendamise ja kaadamise
mõju avaldub heljumipilve tekkega (vee
läbipaistvus), mis setib 1-2 ööpäeva
jooksul. Mõju avaldumise oht tekib, kui
heljumipilv jõuab toitumisalale ja
tekitab toitumisalal olulisi muutusi.
Mõju on lühiajaline ja sõltub heljumi
kontsentratsioonist.

Tabel 5.14. Olulise mõju hinnang – sõtkas.
Mõju tüüp
Mõju avaldumine
Elupaiga pindala
kadu

Killustatus

A1 ja A2 – süvendamisala ei ole Natura
loodus- ega linnualal ja toitumispaigad
puuduvad.
A1 kaadamisala ( valdav sügavus 45-52
m) on Natura loodus- ja linnualal,
toitumispaigad puuduvad.
A2 kaadamisala (valdav sügavus 60-63
m) ei asu Natura alal, toitumispaigad
puuduvad.
Pakri laht on tähtis peatumisala
läbirändavatele sõtkastele.

Häirimine

Mõju avaldub peatuvatele ja toituvatele
sõtkaste kogumitele.
Läbirändel peatuvate ja talvituvate
sõtkaste põhimass koondub Pakerordi
panga alusele merealale.

Populatsiooni
asustustihedus

Eestis tavaline ja arvukas läbirändaja
ning talvituja, keda võib kohata Pakri
lahe ranniku lähedal. Pakri linnuala on
sõtkase olulisemaid talvitusalasid Eesti
põhjarannikul. Sõtkaste põhimass
koondub Pakerordi panga alusele
merealale. Pakri lahe keskosas on
sõtkaste arvukus väga kõikuv, kuna see
ei ole põhiline peatuskoht, vaid
ilmastiku tingimuste tõttu tingitud
toitumis- ja varjumisala.
A1 ja A2 kavandatuga mõju

Veevarud
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Süvendamisel ja
kaadamisel on
võimalik
heljumi pilve
jõudmine
toitumisalale.
Vajalik heljumi
seire.

Süvendamisel
on võimalik
heljumipilve
jõudmine
toitumisalale.
Vajalik heljumi
seire.
Kaadamisel
oluline mõju
puudub.

Mõju hinnang
A1
Süvendamisel ja
kaadamisel
mõju puudub.

Mõju hinnang
A2
Süvendamisel ja
kaadamisel mõju
puudub

Läbirändel
süvendamise ja
kaadamise
oluline mõju
puudub.

Süvendamisel ja
kaadamisel
oluline mõju
puudub.

Läbirändel
süvendamise
oluline mõju
puudub.
Kaadamisel
võib külmal
talvel mõju
avalduda.
Süvendamisel ja
kaadamisel
oluline mõju
puudub.

Süvendamisel ja
kaadamisel
oluline mõju
puudub.

Mõju puudub

Mõju puudub

Süvendamisel ja
kaadamisel
oluline mõju
puudub.
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Vee kvaliteet

veevarudele ei avaldu.
A1 ja A2 süvendamise ja kaadamise
mõju avaldub heljumipilve tekkega (vee
läbipaistvus), mis setib 1-2 ööpäeva
jooksul. Mõju avaldumise oht tekib, kui
heljumipilv jõuab toitumisalale ja
tekitab toitumisalal olulisi muutusi.
Mõju on lühiajaline ja sõltub heljumi
kontsentratsioonist.

Tabel 5.15. Olulise mõju hinnang – krüüsel.
Mõju tüüp
Mõju avaldumine
Elupaiga pindala
kadu

Killustatus

Häirimine

Populatsiooni
asustustihedus

Veevarud
Vee kvaliteet

Süvendamisel ja
kaadamisel on
võimalik
heljumi pilve
jõudmine
toitumisalale.
Vajalik heljumi
seire.

Mõju hinnang
A1
A1 ja A2 – süvendamisala ei asu Natura Süvendamisel
loodus- ega linnualal ja toitumispaigad mõju puudub.
puuduvad..
Kaadamisel on
A1 kaadamisala on Natura loodus- ja
võimalik ohu
linnualal, toitumispaigad puuduvad.
teke toitumisA2 kaadamisala ei asu Natura alal,
alale. Vajalik
toitumispaigad puuduvad.
heljumi seire
Mõningase mõju avaldumise oht võib
Süvendamisel
tekkida ainult A1 kaadamisel, kui mõju oluline mõju
võib ulatuda krüüslite Pakerordi panga
puudub. Vajalik
alusele toitumisalale.
heljumi seire
kaadamisel.
A1 ja A2 süvendamise mõju puudub.
Süvendamisel
A1 kaadamisel mõju avaldub
oluline mõju
pesitsemisel toituvate, talvituvate ja
puudub.
läbirändel peatuvate krüüslite
Kaadamisel
Pakerordi panga alusele toitumisalale.
vajalik heljumi
seire.
Eestis on krüüsel läbirändaja, talvituja ja Süvendamisel
väikesearvuline haudelind. Pakri neem
oluline mõju
on ainus krüüsli püsiv pesitsuspaik.
puudub.
Kaadamisel on
oht oluliseks
mõjuks. Vajalik
heljumi seire
A1 ja A2 kavandatuga mõju
Mõju puudub
veevarudele ei avaldu.
A1 ja A2 süvendamise ja kaadamise
Süvendamisel
mõju avaldub heljumipilve tekkega (vee olulist mõju ei
läbipaistvus), mis setib 1-2 ööpäeva
avaldu.
jooksul. Mõju avaldumise oht tekib A1
Kaadamisel on
kaadamiskohta kaadamisel, kui
võimalik
heljumipilv võib jõuda krüüsli
heljumi pilve
toitumisalale ja tekitab toitumisalal
jõudmine
olulisi muutusi.
toitumisalale.
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Süvendamisel
on võimalik
heljumipilve
jõudmine
toitumisalale.
Vajalik heljumi
seire.
Kaadamisel
oluline mõju
puudub.

Mõju hinnang
A2
Süvendamisel ja
kaadamisel mõju
puudub

Süvendamisel ja
kaadamisel
oluline mõju
puudub.
Süvendamisel ja
kaadamisel
oluline mõju
puudub.

Süvendamisel ja
kaadamisel
oluline mõju
puudub.

Mõju puudub
Süvendamisel ja
kaadamisel
oluline mõju
puudub.
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Mõju on lühiajaline ja sõltub heljumi
kontsentratsioonist.

Tabel 5.16. Olulise mõju hinnang – aul.
Mõju tüüp
Mõju avaldumine
Elupaiga pindala
kadu

Killustatus

Häirimine

Populatsiooni
asustustihedus

Veevarud
Vee kvaliteet

A1 ja A2 – süvendamisala ei ole Natura
loodus- ega linnualal ja toitumispaigad
puuduvad..
A1 kaadamisala ( valdav sügavus 45-52
m) on Natura loodus- ja linnualal,
toitumispaigad puuduvad.
A2 kaadamisala (valdav sügavus 60-63
m) ei asu Natura alal, toitumispaigad
puuduvad.
Eestisse saabuvatest aulidest peatub ja
talvitub Pakri loodusalal 0-2%
lindudest.

Mõju avaldub peatuvatele ja toituvatele
auli kogumitele.
Üheks talvituspiirkonnaks on Pakri
madal. Talvisel Läänemerel eelistab aul
peatumiseks 10-35 m sügavust merd
(Durinc et al., 1994).
Läbirändel peatuvate ja talvituvate
lindude toitumisalad asuvad Pakri lahe
rannikumeres.
Pakri linnuala on rahvusvahelise
tähtsusega peatumisala aulile (1,0-1,3 %
rändetee asurkonnast). Eesti parimate
talvitumispaikade
nimekirjas
on
Lahepere ja Lohusalu laht 3 kohal.
Lahepere ja Lohusalu laht on
rändepeatuspaikade nimekirjas 5 kohal
ja Paldiski laht 9 kohal.
A1 ja A2 kavandatuga mõju
veevarudele ei avaldu.
A1 ja A2 süvendamise ja kaadamise
mõju avaldub heljumipilve tekkega (vee
läbipaistvus), mis setib 1-2 ööpäeva
jooksul. Mõju avaldumise oht tekib, kui
heljumipilv jõuab Pakri poolsaare
rannikumere toitumisalale ja tekitab
toitumisalal olulisi muutusi. Mõju on
lühiajaline ja sõltub heljumi
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Vajalik heljumi
seire.

Mõju hinnang
A1
Süvendamisel ja
kaadamisel
oluline mõju
puudub.

Mõju hinnang
A2
Süvendamisel ja
kaadamisel
oluline mõju
puudub

Süvendamisel
oluline mõju
puudub.
Kaadamisalal
on võimalik
mõju
avaldumine.
Süvendamisel
oluline mõju
puudub.
Kaadamisalal
on võimalik
mõju
avaldumine.

Süvendamisel ja
kaadamisel
oluline mõju
puudub.

Kaadamisalal ja
Pakri poolsaare
rannikumeres
on võimalik
mõju
avaldumine

Süvendamisel ja
kaadamisel
oluline mõju
puudub.

Mõju puudub

Mõju puudub

Süvendamisel ja
kaadamisel on
võimalik
heljumi pilve
jõudmine
toitumisalale.
Vajalik heljumi
seire.

Süvendamisel
on võimalik
heljumipilve
jõudmine
toitumisalale.
Vajalik heljumi
seire.
Kaadamisel

Süvendamisel ja
kaadamisel
oluline mõju
puudub.
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kontsentratsioonist.

oluline mõju
puudub.

Tabel 5.17. Olulise mõju hinnang – kühmnokk-luik.
Mõju tüüp
Mõju avaldumine
Elupaiga pindala
kadu

Killustatus

A1 ja A2 – süvendamisala ei asu Natura
loodus- ega linnualal ja toitumispaigad
puuduvad..
A1 kaadamisala on Natura loodus- ja
linnualal, toitumispaigad puuduvad.
A2 kaadamisala ei asu Natura alal,
toitumispaigad puuduvad.
Mõningase mõju avaldumise oht võib
tekkida ainult A1 kaadamisel, kui mõju
võib ulatuda Pakerordi panga alusele
madalale toitumisalale.

Häirimine

A1 ja A2 süvendamise mõju puudub.
A1 kaadamisel mõju avaldub läbirändel
peatuvate ja talvituvate kühmnokk-luige
Pakerordi panga alusele toitumisalale.

Populatsiooni
asustustihedus

Pakri loodusalal on 2-15% kõigist Eestis
olevatest isenditest.
Eestis on kühmnokk-luik rändel peatuja,
talvituja ja pesitseja. Sobiv vee sügavus
kühmnokk-luikede toitumis-aladel on
kuni 1,5 m, siis rannikuäärse liigina on
kühmnokk-luiged eriti sõltuvad talve
karmusest ja mere jäätumisest.

Veevarud

A1 ja A2 kavandatuga mõju
veevarudele ei avaldu.
A1 ja A2 süvendamise ja kaadamise
mõju avaldub heljumipilve tekkega (vee
läbipaistvus), mis setib 1-2 ööpäeva
jooksul. Mõju avaldumise oht tekib A1
kaadamiskohta kaadamisel, kui
heljumipilv võib jõuda Pakri poolsaare
äärsesse madalale toitumisalale ja
tekitab toitumisalal olulisi muutusi.
Süvendamisel on võimalik heljumi
leviku oht Pakri lahe pära
madalamatele rannikumere osale.
Mõju on lühiajaline ja sõltub heljumi
kontsentratsioonist.

Vee kvaliteet
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Mõju hinnang
A1
Süvendamisel ja
kaadamisel
mõju puudub.

Mõju hinnang
A2
Süvendamisel ja
kaadamisel mõju
puudub

Süvendamisel
oluline mõju
puudub
kaadamisel on
mõju tekke oht.
Süvendamisel
oluline mõju
puudub.
Kaadamisel
avaldub mõju.
Vajalik heljumi
seire
Süvendamisel
oluline mõju
puudub.
Kaadamisel on
oht oluliseks
mõjuks. Vajalik
heljumi seire

Süvendamisel ja
kaadamisel
oluline mõju
puudub.

Mõju puudub

Mõju puudub

Süvendamisel ja
kaadamisel on
võimalik
heljumi pilve
jõudmine
toitumisalale.
Vajalik heljumi
seire.

Süvendamisel
on võimalik
heljumipilve
jõudmine
toitumisalale.
Vajalik heljumi
seire.
Kaadamisel
oluline mõju
puudub.

Süvendamisel ja
kaadamisel
oluline mõju
puudub.

Süvendamisel ja
kaadamisel
oluline mõju
puudub.
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Tabel 5.18. Olulise mõju hinnang – jääkoskel.
Mõju tüüp
Mõju avaldumine
Elupaiga pindala
kadu

Killustatus

Häirimine

Populatsiooni
asustustihedus

Veevarud
Vee kvaliteet

Mõju hinnang
A1
Süvendamisel ja
kaadamisel
oluline mõju
puudub.

A1 ja A2 – süvendamisala ei asu Natura
loodus- ega linnualal ja toitumispaigad
puuduvad..
A1 kaadamisala on Natura loodus- ja
linnualal, toitumispaigad puuduvad.
A2 kaadamisala ei asu Natura alal,
toitumispaigad puuduvad.
Jääkoskel on talvituja, läbirändaja ja Süvendamisel ja
haudelind. Pakri loodusalal on 0-2 % kaadamisel
Eestis olevatest lindudest.
oluline mõju
puudub.
Mõju avaldub peatuvatele ja toituvatele Süvendamisel ja
kosklatele.
kaadamisel
oluline mõju
puudub.
Eestis talvitab kolm kosklaliiki.
Süvendamisel
Arvukaim neist on jääkoskel kes on
oluline mõju
arvukas talvitaja kõikjal Eesti jäävabal
puudub.
rannikul Eesti riikliku keskkonnaseire
Kaadamisel on
kesktalvisel veelinnuloendusel 2012. a
oht mõjuks.
loendati Pakri lahes kokku 268 lindu.
Vajalik heljumi
seire
A1 ja A2 kavandatuga mõju
Mõju puudub
veevarudele ei avaldu.
A1 ja A2 süvendamise ja kaadamise
Süvendamisel ja
mõju avaldub heljumipilve tekkega (vee kaadamisel on
läbipaistvus), mis setib 1-2 ööpäeva
võimalik
jooksul. Talvel süvendamisel on
heljumi pilve
võimalik heljumi leviku oht Pakri lahe
jõudmine
pära jääkoskla rannikumere toitumistoitumisalale.
aladele (vt lisa 13 joonis 16).
Vajalik heljumi
Mõju avaldumise oht tekib ka A1
seire.
kaadamiskohta kaadamisel, kui
heljumipilv võib jõuda Pakri poolsaare
äärsele toitumisalale ja tekitada
toitumisalal olulisi muutusi.
Mõju on lühiajaline ja sõltub heljumi
kontsentratsioonist.
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Mõju hinnang
A2
Süvendamisel ja
kaadamisel
oluline mõju
puudub

Süvendamisel ja
kaadamisel
oluline mõju
puudub.
Süvendamisel ja
kaadamisel
oluline mõju
puudub.
Süvendamisel ja
kaadamisel
oluline mõju
puudub.

Mõju puudub
Süvendamisel
on võimalik
heljumipilve
jõudmine
toitumisalale.
Vajalik heljumi
seire.
Kaadamisel
oluline mõju
puudub.
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5.4.4 Pakri linnuala terviklikkuse säilimise ja kaitse-eesmärkide hinnang
Pakri linnuala terviklikkuse säilimise ja kaitse-eesmärkide hinnangu tabelis 5.19 antud
hinnangud toetuvad üldiselt tervele KMH protsessis saadud informatsioonile ja materjalidele.
Olulise osa alusinfost moodustavad eelmise peatüki 5.4.3 Pakri lahe veelinnuliikide mõju
olulisuse hindamine tabelid 5.12-18 ja peatüki algul loetletud KMH aruande peatükid.
Tabelis 5.19 on antud hinnang kavandatud tegevuse A1 ja selle alternatiivile A2. A1 ja A2
erinevused väljenduvad:
• A1 – süvendatud pinnas kaadatakse praegu kasutuses olevale (Veeteede Ameti kaardil
märgitud pinnasepuistealal) Pakri loodus- ja linnualale jäävale kaadamisalale.
• A2 - süvendatud pinnas kaadatakse uuele Pakri loodus- ja linnualast (kaadamisala
lähim kaugus on 1 km) väljajäävale kaadamisalale (vt joonis 4.1 või lisa 9).
Süvendamise ja kaadamise mõjusid on käsitletud tabelis 5.19 lahus, kuna mõjude suurused ja
ulatus ning leevendusvajadused on erinevad.
Ekspertide arvates Natura hindamisel kasutada olnud informatsioon on piisav, et hinnata
mõju Pakri linnuala terviklikkuse säilimisele ja anda hinnang kaitse-eesmärkidele.

Tabel 5.19.Pakri linnuala terviklikkuse säilimise ja kaitse-eesmärkide hinnang
Ala terviklikkuse säilimise
kontrollnimekiri
Kaitse-eesmärgid

Selgitus

Selgitus

Kas projekt või kava võib:

jah/ei
süvendamisel

jah/ei
kaadamisel

aeglustada ala kaitse-eesmärkide
saavutamist?

A1 ja A2 - ei, kui
kasutatakse
leevendusmeetmeid.
Süvendamine ei toimu
linnualal. Pakri linnuala
kaitse-eesmärgi kohasele
linnudirektiivi I lisas
nimetatud linnuliikide ja I
lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitsele on
leevendavate meetmete
kasutamisel süvendamisest
mitteoluline kaudne mõju,
mis oluliselt ei mõjusta
linnuala terviklikkust ja
kaitse-eesmärke.
A1 ja A2 - ei.

A1 – jah.
Kaadamine toimub linnualal ja seda
tohib teostada ainult leevendavate
meetmete rakendamisel, kuna
muidu võivad kahjustuda heljumi
levimise tõttu veelindude
toitumistingimused Pakri poolsaare
idarannikul.

A1 ja A2 - ei.

A1 ja A2 – ei. Ala soodsat
seisundit võib häirida
süvendamisel
leevendamismeetmete mitte
rakendamine ja mittekorras

A1 – jah.
Kaadamine toimub linnualal. Ka
leevendavate meetmete kasutamise
korral on võimalik tugeva
läänetuulega heljumipilve

katkestada ala kaitse-eesmärkide
suunas liikumise?
Takistada selliste tegurite
toimimist, mis aitavad säilitada
ala soodsat seisundit?
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A2 – ei.
Kaadamisalast on linnualani ca 1
km. Kaadamiskohast heljum võib
maksimaalselt ulatuda nõrgas
kontsentratsioonis 650 m kaugusele
(ptk 4.2.5.4, lisas 11 joonis 9).
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süvendaja või praami suure
naftareostusega avarii.

häirida ala soodsa seisundi
indikaatoritena kasutatavate
võtmeliikide tasakaalu, levikut ja
asustustihedust?

A1 ja A2 – ei, kui
süvendamisel kasutatakse
leevendavaid meetmeid (ptk
5.5 ja 8.1, 8.2 ja 8.3) sh
heljumi seiret.

ulatumine Pakri poolsaare
rannikumeres veelindude
toitumisalale ja krüüslite toitumisning pesitsuspaikadeni.
Ala soodsat seisundit võib häirida
vales kohas kaadamine, kaadamisel
leevendamismeetmete mitte
rakendamine ja mittekorras
kaadamist teostava aluse suure
naftareostusega avarii.
A2 – ei.
Kaadamisalalt on linnualani ca 1
km. Kaadamiskohast heljum võib
maksimaalselt ulatuda nõrgas
kontsentratsioonis 650 m kaugusele
(ptk 4.2.5.4, lisas 11 joonis 9).
A1 - jah.
Kaadamine toimub linnualal.
Ka leevendavate meetmete
kasutamise korral on võimalik
tugeva läänetuulega heljumipilve
ulatumine krüüslite toitumis- ja
pesitsuspaikadeni. Heljumipilv
võib oluliselt häirida krüüslite
toitumistingimusi ja seetõttu liigi
tasakaalu, levikut ja asustustihedust.
Ei, A2.
Kaadamisalalt on linnualani ca 1
km. Kaadamiskohast heljum võib
maksimaalselt ulatuda nõrgas
kontsentratsioonis 650 m kaugusele
(ptk 4.2.5.4, lisas 11 joonis 9).
Krüüslite toitumisalani on
kaadamisalalt ligi 3, 5 km ja
pesitsuspaikadeni üle 4 km.

Teised indikaatorid
Kas projekt või kava võib:
põhjustada muutusi kriitilise
tähtsusega, ala olemust
määravates aspektides (nt
toitainete tasakaal), millest
sõltub ala toimimine elupaiga
või ökosüsteemina?
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süvendamisel kasutatakse
leevendavaid meetmeid (ptk
5.5 ja 8.1, 8.2 ja 8.3) sh
heljumi seiret.
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A1 – jah.
Kaadamine toimub linnualal.
Tugeva pikaajalise läänetuule poolt
krüüslite toitumisalale toodud kõrge
kontsentratsiooniga heljumipilv
võib põhjustada toitumisala
ökosüsteemi toitainete tasakaalu
muutumise, millest on võimalik
krüüslite elupaiga ja teiste samas
kohas toituvate veelinnu liikide
toimimise muutus.
Ökosüsteemi võivad rikkuda ja
põhjustada muutusi ala olemust
määravates aspektides:
vales kohas kaadamine, kaadamisel
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muuta ala struktuuri ja/või
funktsiooni määravate seoste (nt
pinnase ja vee või taimede ja
loomade vaheliste seoste)
dünaamikat?

A1 ja A2 ei, kui
süvendamisel kasutatakse
leevendavaid meetmeid (ptk
5.5 ja 8.1, 8.2 ja 8.3) sh
heljumi seiret.

mõjutada alal prognooside järgi
või eeldatavalt toimuvaid
looduslikke muutusi (nagu
näiteks veedünaamika või
keemiline koostis)?

A1 ja A2 ei.
Süvendamine ei põhjusta
veedünaamika ega keemilise
koostise või muid looduslikke
muutusi ei piirkonnas ega
loodusalal.
A1 ja A2 ei, kui
süvendamisel kasutatakse
leevendavaid meetmeid (ptk
5.5 ja 8.1, 8.2 ja 8.3) sh
heljumi seiret.

vähendada esmatähtsate
elupaigatüüpide pindala?
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leevendamismeetmete mitte
rakendamine ja mittekorras
kaadamist teostava aluse ulatusliku
naftareostusega avarii.
A2 – ei.
Kaadamisalalt on linnualani ca 1
km. Kaadamiskohast heljum võib
maksimaalselt ulatuda nõrgas
kontsentratsioonis 650 m kaugusele
(ptk 4.2.5.4, lisas 11 joonis 9). Pakri
neeme veelindude toitumisalani on
kaadamisalalt ligi 3 km.
A1 – jah.
Kaadamine toimub linnualal.
Tugeva läänekaarest puhuva tuule
korral on võimalik heljumipilve
jõudmine krüüslite toitumisalani,
mis võib põhjustada krüüslite
„toidulaual“ segadust ja avaldada
krüüslite asurkonnale negatiivset
mõju.
Krüüslite toitumisala struktuuri
võivad nõrgestada või muuta veel:
vales kohas kaadamine, kaadamisel
leevendamismeetmete mitte
rakendamine ja mittekorras
kaadamist teostava aluse suure
naftareostusega avarii. Eeltoodu
kehtib ka kõigi samas piirkonnas
toituvate veelindude kohta.
A2 – ei.
Kaadamisalalt on linnualani ca 1
km. Kaadamiskohast heljum võib
maksimaalselt ulatuda nõrgas
kontsentratsioonis 650 m kaugusele
(ptk 4.2.5.4, lisas 11 joonis 9).
Krüüslite toitumisalani on
kaadamisalalt ligi 3, 5 km ja
pesitsuspaikadeni üle 4 km.
A1 ja A2 – ei.
Kadamine ei põhjusta
veedünaamika ega keemilise
koostise või muid looduslikke
muutusi ei piirkonnas ega
loodusalal.
A1 – jah.
Kaadamine toimub linnualal.
Krüüslite toitumisala võib väheneda
või selle seisund halveneda rohke
heljumi jõudmise korral sinna
(sama kehtib kõigi antud piirkonnas
toituvate ja peatuvate veelindude
kohta). Elupaiga pindala
vähenemist võivad põhjustada ka:
vales kohas kaadamine, kaadamisel
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vähendada esmatähtsate liikide
arvukust?

A1 ja A2 ei, kui
süvendamisel kasutatakse
leevendavaid meetmeid (ptk
5.5 ja 8.1, 8.2 ja 8.3) sh
heljumi seiret.

muuta esmatähtsate liikide
vahelist tasakaalu?

A1 ja A2 ei, kui
süvendamisel kasutatakse
leevendavaid meetmeid (ptk
5.5 ja 8.1, 8.2 ja 8.3) sh
heljumi seiret.

vähendada ala mitmekesisust?

A1 ja A2 ei, kui
süvendamisel kasutatakse
leevendavaid meetmeid (ptk
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leevendamismeetmete mitte
rakendamine ja mittekorras
kaadamist teostava aluse suure
naftareostusega avarii.
A2 – ei.
Kaadamisalalt on linnualani ca 1
km. Kaadamiskohast heljum võib
maksimaalselt ulatuda nõrgas
kontsentratsioonis 650 m kaugusele
(ptk 4.2.5.4, lisas 11 joonis 9).
Krüüslite toitumisalani on
kaadamisalalt ligi 3, 5 km ja
pesitsuspaikadeni üle 4 km.
A1 – jah.
Kaadamine toimub linnualal. Ka
leevendavate meetmete kasutamise
korral on võimalik tugeva
läänetuulega heljumipilve
ulatumine Pakri poolsaare
rannikumeres veelindude
toitumisalale ja krüüslite toitumisning pesitsuspaikadeni, mis ohustab
vähendada ka nende arvukust.
A2 – ei.
Kaadamisalalt on linnualani ca 1
km. Kaadamiskohast heljum võib
maksimaalselt ulatuda nõrgas
kontsentratsioonis 650 m kaugusele
(ptk 4.2.5.4, lisas 11 joonis 9).
Krüüslite toitumisalani on
kaadamisalalt ligi 3, 5 km ja
pesitsuspaikadeni üle 4 km.
A1 – jah.
Kaadamine toimub linnualal. Ka
leevendavate meetmete kasutamise
korral on võimalik tugeva
läänetuulega heljumipilve
ulatumine Pakri poolsaare
rannikumeres veelindude
toitumisalale, mis pika aja
jätkumisel võib ohustada ka liikide
vahelist tasakaalu.
A2 – ei.
Kaadamisalalt on linnualani ca 1
km. Kaadamiskohast heljum võib
maksimaalselt ulatuda nõrgas
kontsentratsioonis 650 m kaugusele
(ptk 4.2.5.4, lisas 11 joonis 9).
Krüüslite toitumisalani on
kaadamisalalt ligi 3, 5 km ja
pesitsuspaikadeni üle 4 km.
A1 – jah.
Mõningane oht krüüslite ja teiste
samas piirkonnas toituvate
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5.5 ja 8.1, 8.2 ja 8.3) sh
heljumi seiret.

põhjustada häirimist, mis võib
mõjutada asurkondade suurust
või esmatähtsate liikide vahelist
tasakaalu või asustustihedust?

A1 ja A2 ei, kui
süvendamisel kasutatakse
leevendavaid meetmeid (ptk
5.5 ja 8.1, 8.2 ja 8.3) sh
heljumi seiret.

põhjustada killustatust?

A1 ja A2 – ei.

põhjustada peamiste tunnuste (nt
puistaimkate, loodetele avatus,
igaaastased üleujutused jne)
vähenemist või hävimist?

A1 ja A2 – ei.
Süvendamine ei mõjuta ala
looduskeskkonda ja ei
põhjusta loodus- ja linnualale
iseloomulike tunnuste
muutumist, vähenemist ega
hävimist.
Läbi viidud määratlemise ja
hindamise tulemusena võib
väita,
et
kasutades
süvendamisel leevendavaid
meetmeid (ptk 5.5 ja 8.1, 8.2
ja 8.3) sh heljumi seiret ei ole
ohtu
Pakri
linnuala

Kokkuvõte

veelindude toitumispaigale jõuda
võiva heljumi läbi on olemas.
A2 – ei.
A1 – jah.
Kaadamine toimub linnualale.
Krüüslite toitumispaika jõuda võiv
heljum võib mõjustada krüüslite
asurkonda. Krüüslite asurkonda
võivad veel mõjutada ka: vales
kohas kaadamine, kaadamisel
leevendamismeetmete mitte
rakendamine ja mittekorras
kaadamist teostava aluse suure
naftareostusega avarii.
A2 – ei.
Kaadamine ei toimu linnualal.
Lähim kaugus linnualast on ca 1
km. Kaadamispaiga kaugus
krüüslite toitumisalani on ca 3 km
kaugem kui A1 korral ja
kaadamisest põhjustatud kõrge
kontsentratsiooniga heljumipilve
jõudmise võimalus sinna on
praktiliselt olematu.
A1 – jah.
Kaadamine toimub linnualale.
Krüüslite toitumispaika jõuda võiv
heljum võib mõjustada krüüslite
asurkonda.
A2 - ei.
A1 ja A2 - ei.

Läbi viidud määratlemise ja
hindamise tulemusena võib väita,
et kaadamisel linnualale jäävale A1
kaadamiskohta on
oht Pakri

linnuala terviklikkusele ja kaitseeesmärkidele.

terviklikkuse
säilimisele Läbi viidud määratlemise ja
ega
kaitse-eesmärkidele. hindamise tulemusena võib väita, et
A1 ja A2 on võrdsed.
Oluline oht võib tekkida:
1. kui süvenduse mahte
oluliselt suurendatakse (kas
samas projektis või mitu
projekti
samaaegselt)
ja
seejuures
leevendavad
meetmed ei suuda tagada
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kaadamisel
väljapoole
Pakri
linnuala jäävale A2 kaadamisalale
puudub
oht Pakri linnuala

terviklikkusele
eesmärkidele.
.

ja

kaitse-
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praeguse keskkonnaseisundi
säilimist.
2. KMH aruandes esitatud
seiret
ja
leevendavaid
meetmeid ei täideta.
3. Otsustaja ja loodusala
valitseja esitatud nõudeid ei
arvestata.

5.5 Leevendavate meetmete olulisus Natura alade terviklikkuse säilimise
ja kaitse-eesmärkide seisukohast

5.5.1 Sadama eeskirjaga kehtestatu
AS Tallinna Sadam sadama eeskiri (kehtib alates 11.03.2013) kehtib kõigi AS-i Tallinna
Sadam koosseisu kuuluvate sadamate sadamaalal ning on täitmiseks kohustuslik kõigile
vastavas sadamas tegutsevatele või viibivatele isikutele.
Sadamaeeskirjaga on kehtestatud laevaliikluse kord sadama veealal.
Sadamaeeskirjaga on kehtestatud ilmastikust tulenevad eritingimused:
• Halva nähtavuse korral otsustab sadamasse sisenemise ja sealt väljumise laeva
kapten kooskõlastatult sadamakapteni osakonnaga.
• Paldiski lõunasadamas on laevade sildumine kaide nr 7, 8, ja 9 äärde ning sealt
lahkumine läänekaare tuule korral üle 15 m/s lubatud erandkorras,
sadamakapteni eelneval loal.
Sadama eeskirjas on reguleeritud ka sadama veealal tehtavad süvendustööd.
Süvendus- ja tuukritööd (sadamaeeskiri):
• Piirkond, kus kavatsetakse läbi viia süvendustöid, kooskõlastatakse sadamakapteniga.
Süvenduslaeva saabumisel peab laeva kapten esitama sadamakapteni osakonnale
tööjuhendi, navigatsiooniohutuse tagamise juhendi ja süvenduslaeva ankrute
paiknemise skeemi.
• Süvenduslaevad ja neid teenindavad laevad peavad tagama pideva raadioside ULL
kanalitel sadamakapteni osakonnaga.
• Veealuste tööde teostamiseks peab töödejuhataja saama loa sadamakapteni osakonnalt.

Nõuded, mida peab Paldiski lõunasadama akvatooriumis tehtavatel süvendustöödel ja
kaadamisaalale süvendatud pinnase transportimisel arvestama:
1. Süvendustööde teostamiseks kasutatavad süvendajad ja setteid vedavad alused peavad
vastama kehtivatele tehnilistele eeskirjadele sh ka tööohutuse nõuetele.
2. Võimaliku ohuolukorra tekkimisel tuleb lähtuda Paldiski Lõunasadama ohuolukorra
lahendamise plaanist (lisa 8). Võimalike reostusavariide puhuks ja tagajärgede
minimeerimiseks ning likvideerimise korraldamiseks on Keskkonnainspektsiooniga
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kooskõlastatud AS Tallinna Sadam Paldiski Lõunasadama akvatooriumi reostustõrje
plaan.
• Reostustõrje paanis on käsitletud reostustõrje juhtimise, tööjõu,
tehniliste vahendite ja informatsiooni edastamine.
• Reostustõrje plaanis on esitatud erinete variantide jaoks väljatöötatud
reostuse lokaliseerimise ja likvideerimise korraldus.
• Reostustõrje plaani lisas 2 on Reostuse likvideerimise ja likvideerimise
operatiivplaan.
3. Sadamaeeskirjale vastavalt peavad olema tuleohutusnõuded tagatud nii süvendajatel
kui ka setteid vedavatel pargastel.
Süvendus- ja kaadamistööde läbiviimise ajaks tuleb tööde piirkonnas tagada ohutu
laevaliiklus.
Peatüki 5.5.1 Sadama eeskirjaga kehtestatu esitatud nõuded väljenduvad sadama eeskirjas ja
on sadamakapteni ja ta osakonna korraldada.
Peatükis 5.5.1 esitatut on käsitletud ka peatükis 8.1 Sadama eeskirjaga kehtestatud nõuded.

5.5.2 Leevendavate meetmete olulisus Pakri loodus- ja linnualal
Pakri loodus- ja linnualal kohustuslikud leevendusmeetmed.
1. Mitte teostada Pakri Lõunasadama akvatooriumi ja sissesõidutee süvendustöid ning
kaadamistöid Pakri lahe A1 ja A2 kaadamisaladel ajavahemikul 01. aprillist kuni 10.
juulini. Kalakudemise ja larvide arenguks vajalikule piirangule aprilli algusest kuni 10
juulini tuleb määrata lisaks võimalus vee temperatuuri mõõtmiseks*, mille põhjal on
võimalik esitada vee erikasutusloas otsus süvendustööde piirangu osas. Külma kevade
korral ei pea siis täiendavalt vee erikasutusluba taotlema.
• Oluline meede Pakri loodusala kalastikule (kalaliikide kudemisaeg ja
noorjärkude arenemisperiood) ja kalapüügile avalduvate negatiivsete mõjude
vähendamiseks.
• Meede ei ole otseselt seotud Pakri loodus- ja linnuala terviklikkuse ja kaitseeesmärkidega. Küll on meede seotud otseselt Pakri linnualal kaitstavate, kalu
toiduks kasutavate, veelindude toiduahela kaudu. Oluliselt tähtis on säilitada
stabiilne toimiv toiduahel.
• Meede vähendab oluliselt negatiivset mõju
kalastikule, kalapüügile,
merepõhjaelustikule, linnustikule ja mereimetajatele.
2. Süvendus- ja kaadamistöid ei tohi teostada kui tuule kiirus on üle 15 m/s.
• Ohutu laevaliikluse tagamiseks vajalik nõue, mille läbi väheneb laevade
reostusavariide oht. Oluline meede, avarii- ja reostusohu vältimisel.
• Oluline nõue mis vähendab lindudele oluliste õlireostusega avariide ohtu.
• Oluline meede, mis vähendab läänekaarde tuulte korral heljumi jõudmist
krüüslite toitumisaladele.
• Merekeskkonda heljumi levikut oluliselt vähendav meede. Vähendab heljumist
tulenevaid mõjusid mereelustikule (merepõhjataimestik ja –loomastik, kalastik,
mereimetajad) ja merevee kvaliteedile.
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•

Meede on otseselt seotud Pakri linnuala terviklikkuse ja kaitse-eesmärkidega.
Vahetu otsene mõju linnustikule puudub. Mõju avaldub lindude toiduahela
kaudu.
• Oluline meede Pakri loodus- ja linnuala terviklikkuse säilitamiseks ja kaitseeesmärkide täitmiseks.
3. Seire ja järelevalve (ptk 8.3 Seire ja järelevalve).
• Koos teiste süvendamisel heljumi mõjusid merekeskkonnas vähendavate
meetmetega oluline meede.
• Meede on otseselt seotud Paldiski linnuala terviklikkuse ja kaitseeesmärkidega. Mõju avaldub lindudele toiduahela kaudu.
• Meede on otseselt seotud Pakri loodusalal 1110 Veealused liivamadalad ja
1170 Karid kaitsega.
• Süvendus- ja kaadamistööd tuleb peatada, kui seire käigus seirejaamad
tuvastavad kõrge kontsentratsiooniga** heljumi kandumist Pakri poolsaare
lääneranna alla 15 m sügavasse rannikumerre ning Pakri neeme krüüslite
toitumis- ja pesitsusalale; Väike-Pakri ja Suur-Pakri vahelisse väina
suudmesse (saartevahelises madalmeres on põhilised kalade koelmualad).
4. Oluliseks leevendavaks meetmeks on kaadamisala väljaviimine Pakri loodus- ja
linnualalt (A2 lahend).
*Näiteks räime kudemine algab kui kudemiskoha vee temperatuur on kerkinud üle 4-6 °C
(optim 5-6(8) kuni 14-16 °C); lestal on optimaalne kudemistemperatuur 8-16 °C.
** ületab neli korda kaadamise eelset mõõdetud looduslikku fooni.
Pikemalt ja kokkuvõtvalt on kohustulikke leevendavaid meetmeid käsitletud peatükis 8.2
Süvendus- ja kaadamistööde kohustuslikud leevendusmeetmed.
Lisaks eeltoodud kohustuslikele leevendusmeetmetele on alljärgnevalt esitatud kaadamise
läbiviimist käsitletavad nõuded.
Nõuded kaadamise läbiviimiseks:
1. Kaadamisala tuleb jagada ruutudeks ja pidada arvestust kaadatava pinnase mahu
kohta.
2. Heljumi võimaliku madalasse rannikumerre kandumise vähendamiseks tuleb sõltuvalt
tuule suunast ja tugevusest valida ohustatud rannikualast kõige kaugem kaadamisala
piirkond (ruut), et heljumi teekond ranniku poole oleks võimalikult pikk.
3. Süvendatud materjali kaadamisalale vedava pargased võivad liikuda ainult piki
laevateed, mis on kooskõlastatud sadamakapteni ja ta osakonna poolt.
4. Süvendusprojektis peab olema näidatud laevatee kaadamisalale.
5. Pargased peavad olema pidevalt jälgitavad laevade automatiseeritud identifitseerimise
süsteemi (AIS) abil.
6. Pargaste liikumisteed tuvastatakse AIS andmete alusel ja see võimaldab kontrollida
süvendatud materjali vedavate pargaste ettenähtud liikumisalas püsimist ning
alternatiiv 1 korral ka kaadamise teostamist selleks ettenähtud kaadamisala ruudus.
Punktides 1 ja 2 on käsitletud kaadamisala kasutamist ja selle läbi heljumi pilve kandumise
ärahoidmist rannikualadele.
Punktis 3-4 esitatud nõuded on tähtsad süvenduse ja kaadamise ajal ohutu laevaliikluse
tagamise seisukohast ning Pakri maastikukaitseala vahetu rannikuala kaitse (rannikujoon,
reostusoht) seisukohast.
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Punktides 5-6 on käsitletud süvendatud materjali kaadamisalale vedavate pargaste
liikluskorraldust ja selle kontrollimise võimalust.
Eeltoodud leevendavate meetmete rakendamine nii süvendamisel kui ka kaadamisel tagab
alternatiiv 2 korral Pakri loodus- ja linnuala terviklikkuse ja kaitse- eesmärkide täitmise.
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6. KAUDNE MÕJU, KUMULATIIVNE MÕJU JA KOOSMÕJU
6.1 Ülevaade
Kaudne mõju, kumulatiivne mõju ja koosmõju tulenevad lisanduvatest muutustest, mille on
põhjustanud teised eelnevad, olevad või põhjusega ettenähtavad tegevused koos kavandatava
visiooniga.

Arendus

Mõju A
Mõju A

Mõju A

Arendus
Kumulatiivne mõju

Joonis 6.1.

Kaudse mõju, kumulatiivse mõju ja koosmõjuna on käsitletud:
1. Mõju Pakri lahele
2. Mõju mereelustikule (põhjataimestik, põhjaloomastik, kalastik, hülged).
3. Mõju maastikule.
4. Mõju kaitstavatele objektidele ja kaitsealadele ning Natura aladele.
5. Mõju hüdrodünaamilistele tingimustele ja rannaprotsessidele
6. Mõju linnustikule.
7. Psühho-visuaalne mõju.
8. Mõju inimese tervisele ja heaolule.
9. Mõju meresõidu ohutusele ja laevaliiklusele.
10. Mõju sotsiaal-majanduslikele protsessidele.
11. Mõju majandusele.
Psühho-visuaalset mõju, mõju inimese tervisele ja heaolule ning sotsiaal-majanduslikele
protsessidele käsitleti urbaansete üldtingimustena.
Tõsiseks küsimuseks keskkonnamõju hindamisel on peetud kaudsete ja kumulatiivsete
mõjude ning koosmõjude määratlemist (Guidelines For The Assessment of Indirect And
Cumulative Impacts And Impact Interactions, 1999). Nende kolme tüüpi mõjude erinevad
definitsioonid kattuvad suuremal või vähemal määral. Samas puuduvad üldtunnustatult
omaksvõetud definitsioonid.
Seetõttu on rakenduslikes keskkonnamõju hindamistes kõiki kolme tüüpi mõjusid käsitletud
koondnimetusega – kumulatiivsed mõjud. Sisulises plaanis on niisugune lähenemine
õigustatud, sest kumulatsiooniaspekt on ühiselt omane kõigi kolme tüübi keskkonnamõjudele.
Samas on kõiki kolme tüüpi mõjude hindamisel vajalik liikuda „analüüsilt sünteesile”
kasutades selleks mõjuväljade võimalikult suurt diferentseeritust (tabel 6.1).
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Tabel 6.1. Eksperdi seisukoht
MÕJUD
Kaudne
Koosmõju
√

Kumulatiivne

Määratlemine

Hindamine

√

√

√

√

6.2 Keskkonnamõjude astmeline skeem ja maatriks
Nimetatud kolmetüübiliste mõjude käsitlemisel on siinjuures kasutatud keskkonnamõju
astmelist skeemi (tabel 6.2). Sellega määratleti:
1. Arengukomponendid (A).
2. Kompleksmõjulised kavandatud tegevused (B).
3. Mõjutatavad miljööretseptorid (C).
4. Kumulatiivne, sh kaudne ning interaktiivne mõju (D).
Tabel 6.2. Keskkonnamõju astmeline skeem
A Arengukomponendid
- Eesti ja AS Tallinna Sadam
arengukavad.
- Meretranspordi suundumused.
Paldiski linna arenduskavad.
- Paldiski Lõunasadam ja selle kasutus.
- Mereliikluse ohutus.

B Tegevused
- Süvendamine.
- Kaadamine.
- Sotsiaal-majandusliku tegevuse üldine
korraldamine.
- Meretranspordi arendamine.

C Retseptorid

D Kumulatiivne ja kaudne mõju ning

- Kontaktalad.
- Kaitstavad objektid ja kaitsealad.
- Pakri loodus- ja linnuala.
- Krüüslid.
- Majanduslik aspekt.
- Sotsiaalne aspekt.
- Majanduse sh meretranspordi areng.
- Paldiski Lõunasadam.

koosmõju
- Mereelustik.
- Linnustik.
- Pakri loodus- ja linnuala.
- Rannaprotsessid.
- Pakri laht.
- Sotsiaal- majanduslike tingimuste
muutused.
- Majanduslikud muutused.
Käesoleva hindamise kumulatiivsete mõjude maatriks (tabel 6.3) käsitles ühelt poolt
kavandatava tegevuse kogu elutsüklit (rajamisest kuni tegevuse lõpetamiseni). Teisalt –
käsitleti minevikus toimunut, nüüdisaegseid kaasnevaid tegevusi ja võimalikke
tulevikutegevusi.
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Tabel 6.3. Projekti evitamise mõjude maatriks
Potentsiaalne
Tegevused
mõjuala,
mõjutatav
Raja- Kasuta- Leeven- Varasemad
ressurss ja
mine
mine
dus
tegevused
tegur
2

3

4

5

6

Tuleviku
võimalikud
tegevused
7

o… x
x..xx

o…x
o..x

+
+

x..xx
x…xx

o…x
o...xx

o …x x
x…x x

x
x..xx

x..xx

o...x

+

x…xxx

x…xx

x...x x

x..xx

x..xx
Linnustik
o...xx
Müra
o..x
Õhu kvaliteet
o..x
Rannaprotsessid
o..x
Süvendamiskoha
o..x

o..x
o..x
o...x
o..x
o...x
o..x

+
+
+
+
+
+

x..xxx
x..xx
x..xx
x..xxx
x ..xx
x…xx

x..xx
x..xx
x..xx
x..xx
o...x
x..xx

x..xx
x..xx
x...xx
x..xx
o...x x
x..xx

x…xx
x..xxx
x..xx
x..xx
x
x…xx

x..xx

x..xx

+

x…xxx

x…xx

x..xx

x..xx

x

o...x

+

o…x

o…xx

x

o..x

o..x
o..x

o…+
o...x

+
+

x
x ..xxx

x
x...xx

xx
x..xx

x
x..xx

o.xxx

o..xx

+

x…x xx

o...xx

x..xx

x..xx

o

o

o

o

o...x

o..x

o
x..xx
o

o
x..xx
o

o
x..xxx
o..x x

o
x..xx
x

o ..x
x..x xx
xx

o
x..xx
o..xx

1
Maastik
Merepõhja
elustik
Merevee
kvaliteet
Kalastik

koondmõju
Kaadamiskoha
koondmõju A1
Kaadamiskoha
koondmõju A2
Kultuuripärand
Kaitstavad alad
ja objektid
Mõju Natura
2000 alale
Kaugmõju sh
piiriülene mõju
Mikrokliima
Riskiilming
Loodusvarade
säästev kasutamine

+
+

Toimuvad
tegevused

Kumulatiivne
mõju, sh
kaudne
ja koosmõju
8

Selgitus:

o
x
xx
xxx
+

– olematu või väike mõju
– suhteliselt väike mõju
– mõõdukas mõju
– oluline mõju
– üheselt kasulik mõju

6.3 Eesti rannikumere merekaitsealad
Allikas:
Merekaitsealad
Läänemere
idaosas
(2005-2009).
Projekt
nr:
LIFE05NAT/LV/000100. Balti Keskkonnafoorum –Läti (BEF-Läti) 2009. lühikokkuvõte.
(http://www.visitbalticsea.net/download/Booklet_EE.pdf)
Corson OÜ. Töö nr 1204

167

Paldiski Lõunasadama akvatooriumi ja sissesõidutee süvendustööde KMH aruanne

Antud peatükk on toodud KMH aruandesse, et anda LIFE- projektis inventuuride ja uuringute
ning seirete alusel tehtud ülevaade Eesti rannikumere seisundist ja selle arengutest nii
minevikus, olevikus kui ka tulevikus. LIFE-projekti koostamises osalenud ekspertidest paljud
osalesid ka Pakri hoiuala ja maastikukaitseala mereosa kaitsekorralduskava 2011-2020*
(kinnitamata) koostamises ning ka varem Pakri lahes ja selle piirkonnas läbiviidud seiretes
sh riiklikes.
*KKK 2011-2020 koostamisel arvestati LIFE-projekti Merekaitsealad Läänemere idaosas
(LIFE05NAT/LV000100) raames Pakri piirkonnas tehtud inventuuride ja uuringute ning
riikliku seire materjale (KKK 2011-2020 peatükid 1.5.1 Läbiviidud inventuurid ja uuringud ja
1.5.2 Riiklik seire).
LIFE-projekti „Merekaitsealad Läänemere idaosas” algatas VVO Balti Keskkonnafoorum –
Läti ning selles osales 20 partnerit 7 riigist perioodil 01.08.2005 kuni 30.11.2009
LIFE-Projekti sihiks oli aidata kaasa mere bioloogilise mitmekesisuse kaitsele ja säästlikule
kasutusele Läänemere idaosas ning koos sellega Euroopa Liidu kaitsealade võrgustiku Natura
2000 loomisele.

LIFE-projekti põhieesmärgid:
• Saada täpsemat informatsiooni üleeuroopalise tähtsusega liikide ja elupaikade kohta
Balti riikide rannikumeres; hinnata, kas neid ähvardavad olulised ohud.
• Pakkuda välja uusi eriliste loodusväärtustega alasid, mida riigivõimud võiksid võtta
kaitse alla Euroopa Natura 2000 võrgustiku aladena; ning töötada välja ettepanekud
nende alade kaitse korraldamiseks.

LIFE-projekti lühikokkuvõtte olulisematest punktidest, mida aruande KMH-ises ja Natura
ning kumulatiivsete mõjude hindamises on arvestatud:
1. Rannakalandus on viimasel aastakümnel pidevalt vähenenud ning täna on püügi mõju
kaitsealustele kalaliikidele tegelikult tühine või puudub sootuks. Kõige olulisemad
ohud on eutrofeerumine ja reostus, mida ei saa ohjeldada ruumiliselt piiratud aladel
tegutsedes. Seetõttu on kõige tähtsamaks meetmeks haruldaste ja ohustatud kalaliikide
kaitsel tundlike rannikumere elupaikade säilitamine.
2. Läbi viidud ohuhinnangute osas leiti, et hüljeste ja lindude kaaspüük
kalapüügivahendites, mida varem peeti regiooni merekeskkonnale suurimaks ohuks,
pole kummagi hülgeliigi puhul populatsiooni jätkuvat kasvu takistanud. Eetiliselt on
hüljeste mõrdades hukkumine vastuvõetamatu.
3. Merelindude osas leiti, et oht on vähenemas; sellele aitab kaasa nii kalapüügi üldine
langus enamikus piirkondades kui ka talvituvate lindude arvu vähenemine, olgu selle
põhjuseks siis pehmed ilmastikuolud või veelindude populatsioonide üldine
kahanemine.
4. Merepõhja morfoloogiat muutvate tegevuste mõju hindamise põhjal võib teha üldise
järelduse, et mõju, mida avaldab süvendus- ja kaadamistööde praegune tase Natura
merekaitsealade põhjakooslustele ja elupaigatüüpidele, on enamikul aladel madal.
Samal ajal võib nende tegevuste intensiivistumine põhjustada elupaikade kvaliteedi
langust erinevatel projekti aladel.
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5. Üldjuhul, kui üksikud erandid välja arvata, hinnati võimalikku inimtegevuse häirivat
mõju veelinnu- ja hülgeliikidele üsna madalaks ning erimeetmete rakendamist ei
peetud vajalikuks. Siin mängib positiivset rolli lindude jaoks oluliste alade suhteliselt
suur ulatus, mis võimaldab lindudel madala intensiivsusega häirimist vältida.
6. Kuigi mõnes proovipunktis ületas raskmetallide sisaldus oluliselt enamikel aladel
mõõdetud väärtusi, on nende üldine tase madal ja ei ületa mujal Läänemeres mõõdetud
kontsentratsioone. Seetõttu võib üsna kindlalt öelda, et hetkel ei esine projekti raames
uuritud aladel olulist reostusohtu. Ent Läänemere intensiivse kasutuse tõttu transpordija muuks tegevuseks, samuti valgalal toimuva tööstusliku tegevuse tõttu, jääb
raskmetallide ja naftasaaduste reostus võimalikuks ohuks, mida tuleb regulaarselt
hinnata.
7. Eestis leidis projekti meeskond, et olemasolevate merekaitsealade piire pole tarvis
muuta.
8. Ökosüsteemiteenuste hinnang on uus vahend kogu Euroopas, mida tuleks kasutada
kaitsealade loomisel, et näidata loodusväärtuste kaitse kasulikkust ka majanduslikust
seisukohast.
9. Leiti, et on vajalik süstemaatiline merekasutuse planeerimine ja erinevate tegevuste,
muuhulgas looduskaitse, võimaliku sotsiaalmajandusliku mõju analüüs, mis aitaks
luua tasakaalu majandustegevuse ja looduskaitse vahel.

6.4 Kokkuvõte
Varasemate tegevuste kohta on saadud taustandmestikku üldplaneeringutest, arengukavadest,
planeeringutest, Paldiski linna ja AS Tallinna Sadama kodulehekülgedelt ning meediast.
Varasemat tegevust on osaliselt käsitletud ka KMH aruandes kui ka lisades. Kumulatiivsete
mõjude juures ja evitamise mõjude maatriksi koostamisel on arvestatud lisainformatsiooni:
üldplaneeringutest, arengukavadest, vanadest kaartidest, kirjandusest, meediast, Natura
hindamise ja KMH protsessist, ekspertide varasematest töökogemustest nii Paldiski
piirkonnas kui mujal, vestlustest arendajaga, linnaametnikega ja kohalike elanikega.
Võimalikke toimuvaid tegevusi on arvestatud Natura hindamises ja KMH koostamise käigus.
Võimalikke tulevikutegevusi ja piirkonna võimalikke arengusuundumusi on käsitletud
üldplaneeringutes, arengukavades ning neid on arvestatud kavandatava tegevuse ja selle
alternatiivide võrdluse juures.
Süvendus- ja kaadamistöödega kaasnevaid mõjusid võivad suurendada avariid,
loodusõnnetused, sotsiaalsed ja majanduslikud kollapsid ning terrorism, kuid nende
esinemistõenäosus on väike, aga samas peab neid arvestama ja olema nendeks ohtudeks
valmis.
1. Pakri Lõunasadama akvatooriumi süvendamine on osaks Läänemere
polüfunktsionaalses majanduse ja meretranspordi arendamises, mis püüdleb Pakri
lahes majandus- ja loodusruumi parimale võimalikule koosmõjule.
2. Tervikuna on kavandatud süvendus- ja kaadamistööd leevendusmeetmete kasutamisel
suhteliselt väikese kuni mõõduka keskkonnamõju (sealhulgas kumulatiivse mõju) ning
riskitasandiga.
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3. Paldiski Lõunasadama akvatooriumi süvendamisel ja hilisemal kasutusel ilmnevad
paljud keskkonnaaspektid, millel on väike kuni mõõdukas mõju looduskeskkonnale.
4. Aspektide koosmõjus väljendub minevikus, olevikus ja tulevikus toimunud, toimuvate
ja toimuda võivate tegevuste tulem.
5. Oluliste keskkonnaaspektidena on kumulatiivse mõju hindamisel arvestatud:
– meretransporti ja selle eelistusi ning suundumisi;
– EL ja Eesti majanduslikku olukorda;
– meresõidu ohutust;
– sotsiaal-majanduslike protsesside tulemeid;
– Pakri lahe hüdrodünaamilisi tingimusi ja rannaprotsesse;
– süvendamist ja kaadamist;
– mereelustikule avalduvaid mõjusid;
– lindudele avalduvaid mõjusid;
– kaadamise mõjud krüüslitele;
– Natura hindamist;
– müra ja õhuemisiooni;
– riskiilminguid;
– mereäärse linna ressursi kasutamist.
6. Mereelustikule avalduvad mõjud kumuleeruvad, kui suuremahulisi hüdrotehnilisi töid
teostatakse mitmes kohas korraga ning pikema perioodi vältel.
7. Tööde läbiviimisel raskete jääolude korral on ohustatud Lõunasadama ja praeguse
kaadamisala piirkonnas talvituvad linnud.
8. Rannaprotsessidele süvendustööd olulist kumulatiivset mõju ei avalda.
Täpselt ei saa looduslike, majanduslike ja sotsiaalsete protsesside arengut ning selle
võimalikke tagajärgi ette näha. Iga hindamine ja prognoos on tõenäoline tõenäosuse erineval
tasandil. Planeerimisel ja keskkonnamõju hindamisel on võimatu kõiki võimalikke mõjusid ja
tagajärgi täpselt ette näha. Keskkonnakasutuslike otsuste tegemisel on täpsete tulemuste
prognoosimatuse tõttu alati tegemist määramatusest tuleneva riskiga. Seda rõhutab ka
määramatuse subjektiivne hinnang.
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7. ALTERNATIIVIDE VÕRDLUS
7.1 Alternatiivid ja kriteeriumid
Alternatiiv 1 (A1)
Paldiski Lõunasadama akvatooriumi ja sadamasse sissesõidutee süvendamine mahus 2 600
000 m3. Süvendamisel saadud pinnast on kavandatud kaadata Veeteede Ameti kaardile kantud
Pakri lahe pinnasepuistealale. Pinnasepuisteala keskpunkti koordinaadid on 59°23’05’’N;
24°00’05’’E ja raadius ~1 km. Pinnasepuisteala asub Pakri loodus- ja linnualal (vt aruandes
joonis 4.1 ja lisa 9).
Alternatiiv 2 (A2)
Paldiski Lõunasadama akvatooriumi ja sadamasse sissesõidutee süvendamine mahus 2 600
000 m3. Süvendamisel saadud pinnas kaadatakse Pakri lahe suudmes uuele kavandatavale
pinnasepuistealale (vt aruandes joonis 4.1 ja lisa 9):
X:6587942,9; Y:498264,1
X:6586489,5; Y:499638,0
X:6585115,6; Y:498184,6
X:6586569,0; Y:496810,7
Pinnasepuisteala ei asu Pakri loodus- ja linnualal.
Alternatiiv 3 (A3)
0-alternatiiv, mille tulemusena süvendus- ja kaadamistöid ei teostata.
Kõiki alternatiive on võrreldud ja hinnatud kavandatud tegevusest tulenevate olulise mõjuga
kriteeriumitega.
Alternatiivide objektiivseks võrdlemiseks ning paremusjärjestusse seadmiseks võrreldakse
neid ühesuguste kriteeriumide põhjal, mis peegeldavad kõikide alternatiivide kõiki
(sealhulgas positiivseid) olulisi mõjusid.
Kriteeriumid
1. Mõju mereelustikule (põhjaelustik, kalastik ja mere imetajad).
2. Mõju linnustikule.
3. Mõju Pakri lahe hüdrodünaamilistele- ja rannaprotsessidele.
4. Mõju kaitsealustele objektidele ja Natura aladele.
5. Kumulatiivne mõju.
6. Vastavus planeeringutele ja arengukavadele.
7. Mõju meresõidu ohutusele ja laevaliiklusele.
8. Sotsiaal-majanduslikud mõjud: piirkonna areng, tööhõive, turvalisus, mõju inimese
tervisele ja heaolule.
9. Majanduslikud mõjud.

Õiguslikku kriteeriumi – vastavust õigusaktidele ei ole kriteeriumina kasutatud sellepärast, et
mittevastavus õigusaktile välistab tegevuse.
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Mõju mereelustikule on oluline mõju. Käsitletud on mõju põhja- taimestikule ja loomastikule,
kalastikule ning mereimetajatele.
Mõju linnustikule on oluline mõju.
Mõju rannaprotsessidele, lainetusele ja setete liikumisele on oluline mõju. Antud mõju ulatuse
ja suuruse väljaselgitamiseks on KMH protsessis läbi viidud matemaatiline modelleerimine.
Mõju kaitsealustele objektidele ja Natura aladele on oluline mõju. A1 kaadamisala asub Pakri
loodus- ja linnualal. Natura aladele avalduva mõju selgitamiseks on tehtud Natura hindamine
peatükis 5. Natura hindamine.
Kumulatiivne mõju on oluline mõju.
Alternatiivide tegevuste vastavust planeeringutele ja arengukavadele on käsitletud eestkätt kui
vastavust üldplaneeringule, teemaplaneeringutele, arengukavadele. Samas planeeringule või
arengukavale mittevastavus ei välista tingimata veel kavandatut, vaid sunnib kavandatut või
vastavat planeeringut muutma.
Sotsiaal-majanduslike mõjude all on vaadeldud planeeringuala asendit, ettevõtlust, piirkonna
arengut, tööhõivet, inimese tervist ja heaolu. Kavandatud tegevusest ja alternatiividest
tulenevad sotsiaal-majanduslikud mõjud on otsesed ja olulised mõjud.
Majanduslikud mõjud on olulised mõjud.
Kriteeriumide ning alternatiivide esitamisel on arvestatud KMH programmi
ekspertide ning KMH protsessis teemat käsitlevaid arvamusi ja ettepanekuid.

ja KMH

Alternatiivide võrdlemisel on arvesse võetud ka negatiivsete mõjude leevendusmeetmeid.

7.2 Alternatiivide võrdlus
Alternatiivide võrdluse tabelis 6.1 esitatud kaalud ja hinded on saadud KMH koostajate poolt
hindamisprotsessi käigus põhinedes hindajate väärtushinnangutele ja olemasolevale
informatsioonile. Kaalud on hinnatud suhtelisel skaalal 1-3, kus väärtusega 3 hinnatakse
kõige olulisemaks peetavat kriteeriumit ja väärtusega 1 kõige vähem olulist kriteeriumi.
Alternatiive on hinnatud suhtelisel skaalal 1-3, kus antud kriteeriumi suhtes on omistatakse
halvimale 1 ja parimale 3.
Lõplik paremusjärjestus leiti hinnete korrutamisel vastava kriteeriumi kaaluga ja nende
summeerimisel. Parim alternatiiv on suurima summaga alternatiiv.
Tabel 7.1 Alternatiivide võrdlus
Kaal (k)
Kriteerium
1. Mõju mereelustikule
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2. Mõju lindudele
3. Mõju Pakri lahe
hüdrodünaamilistele ja rannaprotsessidele
4. Mõju kaitsealustele
objektidele ja Natura aladele
5. Kumulatiivne mõju.
6. Vastavus planeeringutele
ja arengukavadele
7. Meresõidu ohutusele ja
laevaliiklusele.
8. Sotsiaal-majanduslikud
mõjud
9. Majanduslikud mõjud.
Kokku

3
2

1
1

3
2

2
2

6
4

3
3

9
6

3

1

3

2

6

3

9

1
2

1
2,5

1
5

2
2,5

2
5

3
1

3
2

3

2,5

7,5

2,5

7,5

1

3

3

2,5

7,5

2,5

7,5

1

3

2

3

6
37

2

4
46

1

2
43

Antud alternatiivide võrdluses osutus parimaks alternatiiv 2 – süvendamine + kaadamine uuel
kaadamisalal.
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8. NEGATIIVSE KESKKONNAMÕJU VÄLTIMISEKS JA
LEEVENDAMISEKS KAVANDATUD MEETMED
8.1 Sadama eeskirjaga kehtestatud nõuded
Vastavalt sadama eeskirjale on reguleeritud kõik sadama veealal toimuv, sealhulgas tehtavad
süvendus- ja kaadamistööd. esitatud nõuded ning on sadamakapteni ja ta osakonna
korraldada.
Sadamaeeskirjaga on kehtestatud laevaliikluse kord sadama veealal.
Sadamaeeskirjaga on kehtestatud ilmastikust tulenevad eritingimused:
• Halva nähtavuse korral otsustab sadamasse sisenemise ja sealt väljumise laeva
kapten kooskõlastatult sadamakapteni osakonnaga.
• Paldiski lõunasadamas on laevade sildumine kaide nr 7, 8, ja 9 äärde ning sealt
lahkumine läänekaare tuule korral üle 15 m/s lubatud erandkorras,
sadamakapteni eelneval loal.
Sadama eeskirjas on reguleeritud ka sadama veealal tehtavad süvendustööd.
Süvendus- ja tuukritööd (sadamaeeskiri):
• Piirkond, kus kavatsetakse läbi viia süvendustöid, kooskõlastatakse sadamakapteniga.
Süvenduslaeva saabumisel peab laeva kapten esitama sadamakapteni osakonnale
tööjuhendi, navigatsiooniohutuse tagamise juhendi ja süvenduslaeva ankrute
paiknemise skeemi.
• Süvenduslaevad ja neid teenindavad laevad peavad tagama pideva raadioside ULL
kanalitel sadamakapteni osakonnaga.
• Veealuste tööde teostamiseks peab töödejuhataja saama loa sadamakapteni osakonnalt.
Süvendus- ja kaadamistööde läbiviimise ajaks tuleb tööde piirkonnas tagada ohutu
laevaliiklus.
Peatükis esitatut on käsitletud Natura hindamise peatükis 5.5.1 Sadama eeskirjaga kehtestatu.

8.2 Süvendus-ja kaadamistööde kohustuslikud leevendusmeetmed.
Kohustuslikud leevendusmeetmed
1. Mitte teostada Pakri Lõunasadama akvatooriumi ja sissesõidutee süvendustöid ja
kaadamistöid Pakri lahe A1 ja A2 kaadamisaladel ajavahemikul 01. aprillist kuni 10.
juulini. Kalakudemise ja larvide arenguks vajalikule piirangule aprilli algusest kuni 10
juulini tuleb määrata lisaks võimalus vee temperatuuri mõõtmiseks*, mille põhjal on
võimalik esitada vee erikasutusloas otsus süvendustööde piirangu osas. Külma kevade
korral ei pea siis täiendavalt vee erikasutusluba taotlema.
2. Süvendus- ja kaadamistöid ei tohi teostada kui tuule kiirus on üle 15 m/s. Oluline
meede, avarii- ja reostusohu vältimisel ning vähendab läänekaarte tuulte korral A1
kaadamisalalt heljumi jõudmist krüüslite ja teiste samas piirkonnas toituvate
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3.
4.

5.

6.
7.

8.
9.

veelindude toitumisaladele. A2 kaadamisalalt veelindude antud toitumisalale heljumi
jõudmise oht ei ole oluline (praktiliselt puudub).
Seire ja järelevalve. Koos teiste heljumi mõjusid vähendavate meetmetega
süvendamisel ja kaadamisel merekeskkonnale oluline meede.
Süvendus- ja kaadamistööd tuleb peatada, kui heljumiseire käigus seirejaamad
tuvastavad kõrge kontsentratsiooniga heljumi kandumist Pakri poolsaare lääneranna
alla 15 m sügavasse rannikumerre ning Pakri neeme krüüslite toitumis- ja
pesitsusalale; Väike-Pakri ja Suur-Pakri vahelisse väina suudmesse (saartevahelises
madalmeres on põhilised kalad koelmualad).
Kasutada tuleb PVT, mille esitavad kohustuslikult kõik süvedus- ja kaadamistöödel
tegemise hankes osalevad firmad. Erinevatel firmadel võivad olla erinevad
süvendustehnoloogia PVT väljapakkumised. Tänane PVT ei pruugi olla tööde
teostamise ajal parim võimalik tehnika.
Süvendustööde teostamiseks kasutatavad süvendajad ja setteid vedavad alused peavad
vastama kehtivatele tehnilistele eeskirjadele sh ka tööohutuse nõuetele.
Võimaliku ohuolukorra tekkimisel tuleb lähtuda Paldiski Lõunasadama ohuolukorra
lahendamise plaanist (lisa 8). Võimalike reostusavariide puhuks ja tagajärgede
minimeerimiseks ning likvideerimise korraldamiseks on Keskkonnainspektsiooniga
kooskõlastatud AS Tallinna Sadam Paldiski Lõunasadama akvatooriumi reostustõrje
plaan (lisa 8)
• Reostustõrje paanis on käsitletud reostustõrje juhtimise, tööjõu, tehniliste
vahendite ja informatsiooni edastamine.
• Reostustõrje plaanis on esitatud erinete variantide jaoks väljatöötatud reostuse
lokaliseerimise ja likvideerimise korraldus.
• Reostustõrje plaani lisas 2 on Reostuse likvideerimise ja likvideerimise
operatiivplaan.
Sadamaeeskirjale vastavalt peavad olema tuleohutusnõuded tagatud nii süvendajatel
kui ka setteid vedavatel pargastel.
Tööde läbiviijad peavad arvestama töökoha (merel) ilmastikutingimusi: veetase, tuule
kiirus, lainetus, temperatuur, sademed, jääolud jms.
• Näiteks: Kuna praamidega kaadamiskohta transporditava süvendatud materjali
veesisaldavus on suur, siis selle liikuvus praami sees võib kõrgema lainetuse
korral olukorraga mitte arvestamisel kutsuda esile ohu ümberminekuks.
Ülaltoodu kehtib eriti iseliikuvate praamide puhul (LEL 2010).
• Oluline meede ka võimalike avariide tekkimise vähendamiseks ja reostusohu
vähendamiseks.

Oluliseks meetmeks on A2 lahendi kohaselt kaadamisala väljaviimine Pakri loodus- ja
linnualalt.
*Näiteks räime kudemine algab kui kudemiskoha vee temperatuur on kerkinud üle 4-6 °C
(optim 5-6(8) kuni 14-16 °C); lestal on optimaalne kudemistemperatuur 8-16 °C
Lisaks eeltoodud kohustuslikele leevendusmeetmetele on alljärgnevalt esitatud põhiliselt
kaadamist käsitletavad nõuded.
Nõuded kaadamise läbiviimiseks:
1. Kaadamisala tuleb jagada ruutudeks ja pidada arvestust kaadatava pinnase mahu
kohta.
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2. Heljumi võimaliku madalasse rannikumerre kandumise vähendamiseks tuleb sõltuvalt
tuule suunast ja tugevusest valida ohustatud rannikualast kõige kaugem kaadamisala
piirkond (ruut), et heljumi teekond ranniku poole oleks võimalikult pikk. Eriti oluline
on see kui kaadamine kavandatakse vastavalt alternatiivile 1.
3. Süvendatud materjali kaadamisalale vedava pargased võivad liikuda ainult piki
laevateed, mis on kooskõlastatud sadamakapteni ja ta osakonna poolt.
4. Süvendusprojektis peab olema näidatud laevatee kaadamisalale.
5. Pargased peavad olema pidevalt jälgitavad laevade automatiseeritud identifitseerimise
süsteemi (AIS) abil.
6. Pargaste liikumisteed tuvastatakse AIS andmete alusel ja see võimaldab kontrollida
süvendatud materjali vedavate pargaste ettenähtud liikumisalas püsimist ning
kaadamise teostamist selleks ettenähtud kaadamisala ruudus.
Peatükis esitatut on käsitletud ka Natura hindamise peatükis 5.5.2 Leevendavate meetmete
olulisus Pakri loodus- ja linnualal.

8.3 Seire ja järelevalve
Süvendamist ja kaadamist tuleb teostada vastavalt peatüki 8.1 Sadama eeskirjaga kehtestatud
nõuded ja 8.2 Süvendus-ja kaadamistööde kohustuslikud leevendusmeetmed nõuetele.
Kontrolli teostab sadamakapteni osakonnast järelevalveks määratud isik.
Heljumi leviku seiret tuleb teostada esimene kord süvendustööde eel ja siis pidevalt
(võimaldab operatiivselt koheselt vajadusel peatada tööd ja võtta kasutusele heljumi levikut
vähendavad meetmed) süvendus- ning kaadamistööde perioodil.
Süvendus- ja kaadamistööd tuleb katkestada, kui heljumiseire käigus täheldatakse märgatavat
heljumi kandumist:
• Pakri poolsaare läänerannal alla 15 m sügavusse madalasse rannikumerre (otsene mõju
vee läbipaistvusele, põhjataimestikule ja –loomastikule ning seeläbi ka antud
rannikumere osas toituvatele veelindudele, kellele on see oluline kogunemise ja
toitumisala).
• Pakri neemele krüüslite pesitsus- ja toitumisala ning madal rannikumeri on siin oluline
ka teiste samas piirkonnas toituvatele ja ränneteks kogunevatele veelindudele.
• Väike-Pakri idaranda (otsene mõju vee läbipaistvusele, põhjataimestikule ja –
loomastikule ning seeläbi ka antud rannikumere osas toituvatele veelindudele, kellele
on see oluline kogunemis- ja toitumisala).
• Pakri saarte vahelisse väina, kus on põhilised kalade koelmualad ja ka veelindude
toitumis- ning pesitsemiskohad.
Süvendus- ja kaadamistööde täpsemate võimalike mõjude selgitamiseks tuleb teostada veel
põhjataimestiku ja –loomastiku, kalastiku ja linnustiku seiret. Seirete teostamine on vajalik, et
teada Paldiski lahe ja selle lähialade seisundit peale tööde tegemist ja selle seisundi
dünaamikat (varasemate seirete materjalid). Sõltuvalt selguvast dünaamikast on võimalik
kavandada järgnevaid samalaadseid töid.
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Põhjataimestiku- ja loomastiku seireid tuleks teostada: esimene kord intensiivse
süvendusperioodi keskel ja teine kord süvendusele järgneva aasta jooksul. Algseisundi
annavad eelmiste tööde tegemiseks (töödele järgneval aastal) tehtud viimane seire.
Kalastikuseiret tuleks teha esimene kord intensiivsel süvendusperioodil ning teine kord
süvendusele järgneva aasta jooksul.
Linnustiku ühe aastase kestusega seirega peab kaardistama veelinnustiku reaalne paiknemine
ja liikumine Pakri lahes ning rannikumeres sh uuel A2 kaadamisalal. Veelinnustiku seirega
tuleks alustada peale kavandatud süvendus- ja kaadamistööde lõppu (täpsema aja määrab veeerikasutusloa väljastaja kaitsealavalitseja ettepanekul).
Antud Pakri lahe veelinnustiku seire on jätkuks kõigile senini Pakri lahes toimunud
süvendustele ja kaadamistele tehtud seiretele. Süsteemselt ühildumiseks LNG raames A.
Tuule 2012-2013 tehtud veelinnu-uuringuga on vaja, et seirekava maht ja metoodika oleks
samalaadselt koostatud. Ühtsesse süsteemi kuuluva seire tulemusi (koos varem toimunud
seiretega) on vajalik arvestada kõigis Pakri lahte ja selle rannaaladel kavandavates
planeeringutes ja projekteerimistes.

Seire nõuded väiksema mahuliste remontsüvenduste ja kaadamiste korral.
Väiksema mahuliste (alla 10000 m3) remontsüvenduste ja kaadamiste korral seirete
teostamine ei ole vajalik kui on täidetud allpool käsitletud nõuded:
1. Süvendamist ja kaadamist tuleb teostada vastavalt peatükis 8.1 Sadama eeskirjaga
kehtestatud nõuded
ja 8.2 Süvendus-ja kaadamistööde kohustuslikud
leevendusmeetmed esitatud nõuetele.
2. Kontrolli teostab sadamakapteni osakonnast järelevalveks määratud isik.
3. Kaadamine teostatakse uuele KMH aruande alternatiivina 2 käsitletud kaadamisalale.
4. Alla 10000 m3 remontsüvendatav ala ei jää Pakri loodusalale. Jäädes Pakri loodusalale
või vahetult selle kõrvale võib olla vajalik heljumi seire teostamine.
5. Mitme alla 10000 m3 remontsüvenduse samaaegsel teostamisel, kui ei asu ka Pakri
loodusalal on vajalik teha heljumi seiret.
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9. KOKKUVÕTE
9.1 Ülevaade ja kavandatuga kaasnevad mõjud
1. Paldiski Lõunasadama maa-ala jääb Pakri poolsaare edelaossa, looduslikult sügava ja
peaaegu jäävaba Paldiski lahe äärde. Idast piirneb laht Pakri poolsaarega. Poolsaar
kujutab endast umbes 12 km pikkust ja keskmiselt 5 km laiust paelava.
2. Paldiski Lõunasadamas on võimalik lastida−lossida naftat ja naftasaadusi, sega- ja
puistlasti, puitu ning konteiner- ja ro-ro laevu. Lisaks täidab Paldiski Lõunasadam
reisisadama funktsioone.
3. Paldiski Lõunasadama akvatooriumi ja sissesõidutee süvendustööde eesmärgiks on
tagada sadama arenguplaanist tulenevad sügavused suurema süvisega laevade
sissesõiduks ja vastuvõtuks ning Sadama eeskirjas deklareeritud sügavused ja ohutu
laevade navigatsioon Paldiski Lõunasadama akvatooriumis.
4. Süvendustööd mahus kuni 2 600 000 m3 on vajalikud suurema süvisega laevade
vastuvõtuks ja tulevikus ka uute tegevuste alustamiseks (näiteks rafineerimistehase
rajamise korral).
5. Süvendamine teostatakse Pakri linnu- ja loodusalast
välja jäävas Paldiski
Lõunasadama akvatooriumis (sh laevade pöörderingi ja sissesõidutee süvendamine).
6. Kogu süvendatud materjali kaadamine on alternatiiv 1 kohaselt kavandatud Pakri
linnu- ja loodusalale jäävale kaadamisalale. Antud kaadamisala 24 ha jääb
elupaigatüüp 1110. Kavandatud kaadamisalast alla 0,9 km idapoole jäävad krüüslite
toitumisalad ja veidi kaugemale pesitsuskohad.
7. KMH ja Natura hindamise protsessis on kerkinud üles ettepanek viia Natura alalt
kaadamispaik välja. Välja pakutud uuest kaadamiskohast on kagusse jääva Pakri
loodus- ja linnualani ca 1 km (vt joonis 4.1). Kaadamiskohale tehtud matemaatiline
modelleerimine näitas, 15 m/s puhuva tuulega on kaadamiskohast leviva heljumipilve
kaugus maksimaalselt 650 m. Välja pakutud uuest kaadamiskohast on kagusse jääva
Pakri neemeni 3,96 km.
8. Pakri lahes on loomulik setete jaotumus, et rannale lähemates, madalamates
piirkondades kuhjuvad jämedateralisemad setted ja akvatooriumi sügavamas osas
peeneteralisemad setted (aleuriit, peliit ,jne).
9. Aluspõhjaks on Alamordoviitsiumi Pakerordi ning Alamkambriumi Tiskre kihistu
liivakivi, mis lamavad uuritud ala kirdeosas (enam kui 14 m sügavusel merepinnast
ning laevade pöördeala keskel üle 18 m sügavusel, uuringuala edelaosas eeldatavalt
veelgi sügavamal.
10. Pakri lahel ja poolsaarel on aastaringselt valdavad lõuna- ja edelatuuled. Tuulte
keskmine kiirus on 5,5 m/s. Suvel domineerivad läänekaarte (edela-, lääne- ja
loodetuul), talvel rohkem lõunakaarte tuuled (kagu-, lõuna- ja edelatuul), kevadel ja
suvel puhub sageli kirdetuul. Tugevaimad tuuled (15 m/s või rohkem) puhuvad
novembrist jaanuarini, enamasti lõunast ja kagust keskmiselt 36 päeval aastas.
11. Matemaatilise modelleerimise tulemused näitavad, et kuni 15 m/s puhuva edelatuule
korral süvendustöödel tekkiv heljumi pilv jääb põhiliselt paigale ja settib merepõhja
tagasi ligikaudu 400 m läbimõõduga alale süvenduskoha ümbruses. Pikaajalise ja
tugeva loodetuulega (15 m/s võib toimuda kitsa heljumipilve levik kuni 1,3 km
sadamasse sissesõidutee süvendusala põhjaosas, mis väheneb lõunaosas alla 750 m.
12. Tuginedes matemaatilise modelleerimise tulemustele võib väita, et Pakri
Lõunasadama akvatooriumis teostatav süvendamine ja saadud materjali uputamine
pinnasepuiste kohta ei mõjuta oluliselt Pakri lahe hüdrodünaamilisi tingimusi ega
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rannaprotsesse Pakri lahes. Võimalikud mõjud on lühiaegsed ja lokaalsed, piirdudes
sadama akvatooriumil süvendatava alaga ning selle vahetu lähipiirkonnaga.
13. Vastavalt matemaatilise modelleerimise andmetele süvendamise käigus olulist heljumi
levikut väljapoole akvatooriumi piire ei toimu (mõningane oht on tugeva loodetuulega
süvendusala lõunapiirdel toimuvatel töödel), seega põhjataimestikule ja –loomastikule
ei ole olulist negatiivset mõju.
14. Süvendusala ulatuses oluline merepõhjaelustik puudub ja mõju on väheoluline.
Põhjuseks akvatooriumis pidevalt toimunud ja toimuv laevaliiklus, perioodilised
remontsüvendustööd ning ka akvatooriumi sügavus. Negatiivne mõju
merepõhjaelustikule on väheoluline.
15. Pakri linnuala on oluline nii saartel ja rannikul pesitsevate kui ka rändel peatuvate veeja rannikulindude jaoks. Alal peatub regulaarselt vähemalt 20 000 veelindu.
16. Pakri linnuala asub veelindude Ida-Atlandi rändeteel ja siinseid sobivaid elupaiku
kasutavad paljud linnuliigid arvukalt rändepeatustel, kuid ka talvitumiseks ja suvel
sulgimiseks.
17. Pakri maastikukaitseala olulisemaid haudelinde on Pakerordi klinti asustav krüüsel,
kes pesitseb seal umbes 20 paarina. Krüüsel on eriti ohustatud liigina kantud Eesti
punasesse raamatusse ning kuulub II kategooria kaitsealuste liikide hulka.
Krüüslikoloonia kaitseks on Pakri maastikukaitsealale moodustatud Pakerordi
sihtkaitsevöönd.
18. Pakri laht koos Kurkse väina ja kõrvalasuva Lahepera lahega on Soome lahe suudme
lõunaranniku tähtsaim veelindude koondumis- ja pesitsusala, kus igal aastal kujunevad
välja ka talvituvate lindude kolooniad. Ka Pakri poolsaare ja sellega piirneva
madalmere linnustik on rikkalik. Kokku on siin on kindlaks tehtud 138 linnuliiki, neist
pesitsevaid 125 liiki.
19. Pakri lahe põhjaosa erineb veelindude elupaigana ülejäänud Pakri lahest.
Rannikumeres on veealune pangaastang ja platoo, kuhu linnud kogunevad. Põhjuseks
on paeplatool söödava rannakarbi (Mytilus trossulus) esinemine, mille arvukus ja
biomass on viimastel aastatel tõusutendentsiga. Nimetatud liik on aulide peamine
toiduobjekt. Pakri poolsaare ümbrust ja madalat iseloomustavad kõige paremini
suured, mitmesaja isendilised aulide parved.
20. Linnustiku rände- ja talvitumise arvukus Pakri lahes sõltub eelkõige toidu
kättesaadavusest toitumis- ja talvitusalal, samuti iga konkreetse aasta ilmaoludest.
Süvendustööde tagajärjel vette paiskuva heljumi tõttu väheneb veealune nähtavus, mis
muudab eelkõige merepõhja loomastikust toituvate sukelpartidele elutingimusi ja
sellega nende arvukust antud merealal. Täheldatud on heljumi kahetist mõju. Esiteks
vähendab see vee sügavamatesse kihtidesse jõudvat valguse hulka, mis põhjustab
veetaimede hulga vähenemist. Teiseks suurendab põhja settiv toiterikas materjal
põhjaloomastiku biomassi.
21. KMH protsessis tehtud keskkonnamõjude hindamine ja läbiviidud Natura
eelhindamine näitasid, et süvendamise ja kaadamise läbiviimisel ei saa välistada
olulise negatiivse mõju tekkimist kavandatava tegevuse mõjupiirkonnas olevatele
Natura aladele. Kavandatud tegevuse läbiviimiseks on vajalikud leevendusmeetmed,
sest ilma nendeta võib oluliselt suureneda oht olulise negatiivse keskkonnamõju
tekkeks
22. Merel toimuda võivate avariide võimalik õlireostus ohustab kõiki merel peatuvaid ja
toituvaid linnuliike (eriti partlased). Õlireostus võib põhjustada lindude hukkumise,
elujõulisuse ja produktiivsuse ning toidubaasi vähenemise. Üha suureneva
laevaliiklusega kasvab oluliselt ka võimaliku õlireostusoht. Lisaks üleriigilised
meetmetele õlireostuste ennetamiseks, avastamiseks, likvideerimiseks ja tagajärgede
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rehabiliteerimiseks on oluliseks ka vahetult kohapeal ettevõetavad meetmed. Lisas 8
olevas Paldiski Lõunasadama ohuolukorrakavas on esitatud tegevuskava, kuidas
käituda õlireostuse ilmnemisel, õlireostuse lokaliseerimisel ja likvideerimisel.
23. Laevaliiklus häirib (korraline + süvendatud materjali vedavad praamid) üldiselt
rohkem sügavamatel merealadel peatuvad veelinnuliike (aul, vaerad, krüüsel, kaurid).
24. Süvendamisel ja kaadamisel võib heljumi kandumine Pakri linnuala merel peatuvate ja
toituvate veelindude toitumisaladele põhjustada toitumisalal olevate veelindude
häirimist, vee läbipaistvuse vähenemine nii toitumistingimuste kui ka toidu
kättesaadavuse muutumist. Mõju suurus oleneb heljumi kontsentratsioonist, saastuse
ajast.
25. KKK 2011-2020 on üldiselt hinnatud Pakri hoiualal seni tehtud süvenduste ja
kaadamiste negatiivset mõju tervikuna nõrgaks, kohati mõõdukaks.
26. KMH protsessis Natura hindamisel läbi viidud määratlemise ja hindamise tulemusena
võib väita, et kasutades süvendamisel leevendavaid meetmeid (ptk 5.5 ja 8.1, 8.2 ja
8.3) sh heljumi seiret ei ole ohtu Pakri loodus- ja linnuala terviklikkuse säilimisele ega
kaitse-eesmärkidele.
27. KMH protsessis Natura hindamisel läbi viidud määratlemise ja hindamise tulemusena
võib väita, et kaadamisel loodus- ja linnualale jäävale A1 kaadamiskohta on oht Pakri
loodus- ja linnuala terviklikkusele ning kaitse-eesmärkidele.
28. KMH protsessis Natura hindamisel läbi viidud määratlemise ja hindamise tulemusena
võib väita, et kaadamisel väljapoole Pakri loodus- ja linnuala jäävale A2
kaadamisalale puudub oht Pakri loodus- ja linnuala terviklikkusele ning kaitseeesmärkidele.
29. Vastavalt sadama eeskirjale on reguleeritud kõik sadama veealal toimuv, sealhulgas
tehtavad süvendus- ja kaadamistööd. esitatud nõuded ning on sadamakapteni ja ta
osakonna korraldada.
30. Meresõiduohutuma sadama sissesõidutee ja akvatooriumi süvendamine suurendab
sadama ja seda kasutatavate inimeste turvalisust võimalike naftareostusavariide suhtes.
Koos sadama ohutumaks muutmisega kaasnevad paremad võimalused ettevõtluse
teostamiseks Paldiski Lõunasadamas, mis omakorda loob töökohti ja eeldatavalt ka
töö parema tasustamise läbi tõstab inimeste heaolu.
31. Kavandatav on Paldiski linna üldplaneeringu ja arengukava üldiseid eesmärke
arvestav.
32. Lõunasadama arendamine vastab Eesti Vabariigi majanduse arendamise eesmärkidele
ja Paldiski linna huvidele.

9.2 Lõppjäreldused
1. Süvendus- ja kaadamistööde läbiviimiseks on kohustuslikud peatükkides 5.5.2
Leevendavate meetmete olulisus Pakri loodus- ja linnualal, 8.1 Sadama eeskirjaga
kehtestatud nõuded
ja 8.2 Süvendus-ja kaadamistööde kohustuslikud
leevendusmeetmed nõuded.
2. Eeltoodud meetmete ja nõuete täitmisega on võimalik linnustikule avalduv mõju
minimeerida mitteoluliseks ja süvendus- ja kaadamistöid võib teostada.
3. Alternatiivide võrdluses osutus parimaks alternatiiv 2 – süvendamine + kaadamine
uuel kaadamisalal.
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4. Heljumi leviku seiret tuleb teostada esimene kord süvendustööde eel ja siis pidevalt
(võimaldab operatiivselt koheselt vajadusel peatada tööd ja võtta kasutusele heljumi
levikut vähendavad meetmed) süvendus- ning kaadamistööde perioodil.
5. Süvendus- ja kaadamistööde teostamiseks tuleb läbi viia veel põhjataimestiku ja –
loomastiku, kalastiku ja linnustiku seiret.
6. Paldiski Lõunasadam on suure potentsiaaliga regionaalne sadam, mille põhitegevus on
suunatud Eesti eksport- ja importkaupade ning transiitkaupade käitlemisele. Paldiski
lõunasadamas käideldakse peamiselt ro-ro kaupu, vanametalli, puitu, turvast ja
naftatooteid. Oluliseks tegevusvaldkonnaks on naaberturgudele mõeldud uute autode
transiit ja müügieelne teenindus.
7. Pidev sadamategevuste laienemine nõuab, et üha rohkem tähelepanu pöörataks
merenduse turvalisusele ning parematele laevade manööverdamistingimustele
8. Kavandatav on oluline nii Eesti kui ka piirkondlikku sotsiaalset, majanduslikku
aktiivsust ja heaolu tõstvast aspektist.
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1 Sissejuhatus
1.1 Asukoht
Paldiski Lõunasadama akvatooriumi ja sissesõidutee süvendustööd viiakse läbi Pakri lahes.
Pakri laht on looduslikult sügav, peaaegu jäävaba laht. Idast piirneb laht Pakri poolsaarega.
Poolsaar kujutab endast umbes 12 km pikkust ja keskmiselt 5 km laiust paelava. Paelava
laskub põhjakaartes järsu pankrannana, mida meri kohati murrutab. Poolsaar lõpeb Pakri
neemega, mille tipuks on 25 m kõrgune pank. Läänest piirneb laht Pakri saartega, millest kaks
suuremat on Suur ja Väike- Pakri. Oma tekkelt on Pakri laht sügavalt mandrisse lõikunud
klindilaht. Mere sügavus ulatub siin 26 meetrini. Lahesuu kitsaim koht (2,6 km) on VäikePakri saare ja Pakri poolsaare vahel.
Joonisel 1 on toodud punase pideva joonega süvendatava ala asukoht, süvendamise sügavused
ja süvendusmaht.

Joonis 1. Süvendatava ala asukoht ja teostusskeem. Allikas: Maa-ameti X-GIS

1.2 KMH algatamine
Keskkonnaministeerium 07.04.2011 nr 12-20/044-3 kirjas AS Tallinna Sadamale algatas
keskkonnamõju hindamise menetlusse võetud vee erikasutusloa taotlusele (04.02.2011). Vee
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erikasutusluba taotleti Paldiski Lõunasadama akvatooriumis (sh laevade pöörderingi ja
sissesõidutee süvendamine) vajalike süvendustööde tegemiseks mahus kuni 2 600 000 m3.
Vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS)
§ 6 lõige 1 punktile 17 on mere süvendamine alates pinnase mahust 10 000 m3 olulise
keskkonnamõjuga tegevus, mistõttu vee erikasutusloa saamiseks on vajalik tegevuse
keskkonnamõju hindamine.
Lisas 2 on Ametlikud Teadaanded 13.04.2011 KMH algatamise teade.

2. Kavandatud tegevuse eesmärk
Paldiski Lõunasadama akvatooriumi ja sissesõidutee süvendustööde eesmägiks on tagada
sadama arenguplaanist tulenevad sügavused laevade sissesõiduks ja vastuvõtuks ning Sadama
eeskirjas deklareeritud sügavused ja ohutu laevade navigatsioon Paldiski Lõunasadama
akvatooriumis. Süvendustööd mahus kuni 2 600 000 m3 on vajalikud garanteeritud sügavuste
tagamiseks ja tulevikus ka uute tegevuste alustamiseks (näiteks rafineerimistehase rajamise
korral)*.
*KMH programmi avalikul arutelul (ptk 7.1 punkt 1 ja lisa 7) leiti, et kuna süvendamine on
seotud ka kavandatava rafineerimistehase rajamisega, siis peaks nii KMH programmis, kui ka
aruandes seda käsitlema. Arutelu käigus otsustati, et nii aruandesse kui ka programmi viiakse
sisse viide süvendustööde vajalikkuse kohta nii koos võimalike uute planeeritavate tegevuste
(näiteks rafineerimistehase rajamine) kui ka ilma uute planeeritavate tegevusteta. Samas ei
käsitleta töös uute planeeritud tegevuste mõjusid, kuna selle kohta koostatakse tulevikus
vajadusel eraldi keskkonnamõju hindamine.

Keskkonnamõju hindamise eesmärk (KeHJS § 2 lõige1):
1. Teha kavandatava tegevuse keskkonnamõju hindamise tulemuste alusel ettepanek
kavandatavaks tegevuseks sobivaima lahendusvariandi valikuks, millega on võimalik
vältida või minimeerida keskkonnaseisundi kahjustumist ning edendada säästvat
arengut.
2. Anda tegevusloa andjale teavet kavandatava tegevuse ja selle reaalsete alternatiivsete
võimalustega kaasneva keskkonnamõju kohta ning negatiivse keskkonnamõju
vältimise või minimeerimise võimaluste kohta.
3. Võimaldada keskkonnamõju hindamise tulemusi arvestada tegevusloa andmise
menetluses.
Keskkonnaministeerium 07.04.2011 nr 12-20/044-3 kirjas esitas KMH käigus teha tulevad
uuringud:
ohtlike ainete ja raskmetallide sisaldus süvendatavas pinnases; kaadamiskoha valik; mõju
põhjaelustikule, rannaprotsessidele, kalastikule, linnustikule, mereimetajatele, Natura 2000
võrgustiku ala kaitse-eesmärkidele; sotsiaalmajanduslikud mõjud; projekti teostamise
alternatiivide ja 0-variandi võrdlev analüüs; seire programmi väljatöötamine.
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3. Kavandatud tegevus ja selle alternatiivid
3.1 KMH metoodika
KMH metoodikas kasutatakse Eestis üldkasutatavat keskkonnamõju hindamise protsessi,
mille sisulised etapid on järgmised: algatamine, ülesande püstitamine, kavandatud tegevuse
eesmärgi ja vajaduse määratlemine, alternatiivide määratlemine, huvipoolte ja hindamise
valdkondade määratlemine, materjali kogumine ja tutvumine ning kohtülevaatuste
läbiviimine, fooni kirjeldus, mõjude ja leevendusmeetmete analüüs, alternatiivide hindamine
ja võrdlemine.
Protsessis kuuluvad arvestamisele: teemaga haakuvad planeeringud ja arengukavad,
seadusandlus, ekspertide varasemad kogemused, varem ja KMH ajal tehtud uuringud,
kohtülevaatused, avalikustamise protsessis esitatud ettepanekud, eksperthinnangud ja muud
asjassepuutuvad tööd, publikatsioonid jm.
KMH aruande koostamisel kasutatakse KMH protsessis ja ka varasemaid kättesaadavaid
Pakri lahe ja kaadamisala merekeskkonda puudutavaid infomaterjale.
Protseduuriliselt järgitakse KeHJS nõutud etappe: KMH algatamine ja sellest teatamine,
KMH programmi koostamine ja avalikustamine, KMH programmi heakskiitmine, KMH
aruande koostamine vastavalt heakskiidetud programmile ning KMH aruande avalikustamine.
KMH protsessis teostatava matemaatilist modelleerimisega (MIKE 21 programmiga)
selgitatakse süvendamisest ja kaadamisest tuleneva hüdrodünaamiliste protsesside võimalikku
kulgu sh heljumi levikut nii süvenduskohas kui ka kaadamisalal.
Matemaatiline modelleerimine võimaldab prognoosida süvendamise ja kaadamise võimalikke
mõjusid põhjaelustikule, kaladele, mereimetajatele, lindudele, kaitsealadele sh Natura 2000
võrgustiku aladele ja rannaprotsessidele.
KMH protsessi käigus viiakse läbi Natura hindamine, mis esitatakse KMH aruandes iseseisva
peatükina. Natura hindamise läbiviimisel kasutatakse Keskkonnaministeeriumi
koduleheküljelt Natura 2000 ala hindamine vastavalt EU loodusdirektiivi 92/43/EMÜ artikli
6 nõuetele juhendmaterjale arvestades ka teisi Keskkonnaministeeriumi poolt väljastatud
Natura hindamist (Juhised loodusdirektiivi artikli 6 lõigete 3 ja 4 rakendamiseks Eestis. K.
Peterson, SEI. Tallinn 2006) käsitlevaid juhismaterjale.
KMH aruandes käsitletakse nii süvendus- kui ka kaadamistööde aegset heljumi levikut,
reostustõrjet, PVT, seiret ja ajalisi piiranguid ning esitatakse vajalikud leevendavad meetmed.
Kumulatiivsete mõjude hindamisel arvestatakse KMH aruandes erinevatest projektidest
kumuleeruda võivaid mõjusid ja pakutakse välja leevendavad meetmed või nõuded.
KMH aruandes esitatakse kavandatud tegevuse ja 0-alternatiivi kirjeldused ning tehakse
alternatiivide hindamine koos võrdleva analüüsiga. Parima lahendi leidmiseks võrreldakse ja
hinnatakse alternatiive paaride meetodil ühtede kriteeriumide järgi. Sellega integreeritakse
arvestatavad keskkonnamõjud. Kasutatavad kriteeriumid haaravad kõiki olulisi
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mõjuvaldkondi, arengutegevuse mõjutegureid ning projekti rakendamist mõjutavaid
asjaolusid.

3.2 Kavandatud tegevus ja alternatiivid
AS Tallinna Sadam esitas 04.02.2011 Keskkonnaministeeriumile vee erikasutusloa taotluse
Paldiski Lõunasadama akvatooriumi ja sissesõidutee süvendustööde tegemiseks mahus kuni
2 600 000 m3. Eelkõige on süvendustööd vajalikud tulevikus planeeritava rafineerimistehase
rajamise korral (vt ptk 7.1 punkt 1). AS Tallinna Sadam koosseisu kuuluva Paldiski
Lõunasadama arengukavale vastavalt on süvendustööd vajalikud ka laevadele ohutute
navigatsioonitingimuste tagamiseks nii sissesõidul sadamasse kui ka sadamas.
Võimaliku kaadamiskohana on kaalutud Pakri lahe suudmes asuvat Veeteede Ameti
ametlikku pinnasepuisteala. Pinnasepuisteala keskpunkti koordinaadid on 59°23’03’’N;
24°00’03’’E ja raadius ~1 km. Maa- Ameti kaardirakenduse andmetel on puistealal mere
sügavuseks 44-53 m. Kaadamisala on aastakümneid olnud kasutusel Pakri lahes toimunud
süvendustöödel saadud pinnase uputamise kohana.
Pinnasepuisteala asub Pakri linnuala ja Pakri loodusala veeosal.
ESTMAR („Natura 2000 rakendamine Eesti merealadel – alade valik ja kaitsemeetmed“
2007-2011) projekti raames koostati Pakri hoiuala ja maastikukaitseala mereosa
kaitsekorralduskava 2011-2020 ettepanek (kava on kinnitamata)* sisaldab mere-elupaikade
hinnangut. Kaitsekorralduskava koostajalt Merle Kuriselt (MTÜ Balti Keskkonnafoorum)
said eksperdid infomaterjale, mida kasutati kokkuleppel koostajaga viidetega Corson OÜ töös
nr 1010 (2011) Harjumaal Pakri poolsaarel Paldiski linnas Jaama tn 6c väikesadama
detailplaneeringu KSH aruandes peatükis 5 Natura hindamisel.
* Eeldatavalt on kaitsekorralduste kava menetluses Keskonnaministeeriumi ja
Keskkonnaameti osakondades.
Hinnangud kaitsekorralduskavade jaoks ESTMAR projekti raames Pakri maastikukaitseala ja
hoiuala mere-elupaigad . Tiia Möller. TÜ Eesti Mereinstituut. 2011. materjalide alusel ulatub
kaadamisala lõunaossa, kus mere sügavus on 41-44 m (kaadamisala põhjaosas on mere
sügavus 49-53 m), EL loodusdirektiivi I lisa mere-elupaik - mereveega üle ujutatud
liivamadalad – kood 1110.
KMH programmi avalikul arutelul arutatud kaadamisala mere-elupaigaga seonduvat on
käsitletud peatükis 7.1 KMH programmi avalik arutelu punktis 2 ja lisas 7.
Paldiski Lõunasadama akvatoorium ja süvendatav sissesõidukanal ei jää Natura 2000
võrgustiku alale.

Alternatiivid
Alternatiiviks 1 on kavandatud sadama akvatooriumi ja sadamasse sissesõidutee
süvendamine. Süvendamisel saadud pinnast on kavandatud kaadata Pakri lahe ametlikule
pinnasepuistealale, kasutada Uue lainemurdja ja kai tagala-ala ning Kai nr 6a täitematerjalina.
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Süvendustööde orienteeruvad parameetrid:
• Süvendustööde maht - ca 2 600 000 m3.
• Süvendustööde pindala – ca 624 000 m2.
• Faktilised sügavused – max 14 m.
• Planeeritavad sügavused – max 16 m akvatooriumis ja 17 m sissesõiduteel.

Alternatiiviks 2 on 0-alternatiiv, mille tulemusena süvendustöid ei tehta.
Kui KMH protsessi käigus lisandub reaaalseid alternatiive, siis ka need kaasatakse
alternatiivide võrdlusse parema alternatiivi välja selgitamiseks.
Süvendamise ja kaadamise läbiviimiseks PVT selgub KMH protsessis. PVT seonduvat on
käsitletud peatüki 7.1 KMH programmi avalik arutelu kolmandas punktis.

4. Kavandatud tegevuse ja selle alternatiivide mõjuallikad, mõjuala
ning võimalik keskkonnamõju
Kavandatava tegevuse ja selle võimalike alternatiivide hindamise objektiks on
Lõunasadama akvatoorium ja kaadamisala ning nende lähialad.

Paldiski

Otseste keskkonnamõjude väljundalaks on süvendatav akvatoorium, sissesõidutee ja
pinnasepuisteala. Otseste mõjude mõjualaks on lisaks eelnimetatud aladele veel nende
lähialad (näiteks: tekkekohast heljumi pilve ulatus, hüdrodünaamilised protsessid,
merekeskkond) Pakri lahes.
Kuna kavandatu tegevused toimuvad veekeskkonnas, siis ka otsesed mõjud avalduvad
veekeskkonnas. Merekeskkonnale avalduvate mõjude kaudu on seotud ka teised
looduskeskkonda puudutavad mõjud: mõju kaitsealadele, mõju linnustikule.
Süvendamise ja kaadamise kaudsed mõjud avalduvad üldiselt hiljem koos akvatooriumi ja
sissesõidutee kasutusega. Need väljunduvad nii looduskeskkonna kui ka sotsiaal- ja
majanduskeskkonna erinevates aspektides.

Mõjuallikad: akvatooriumi ja sissesõidutee süvendamine, kaadamine, süvendusel ja
kaadamisel kasutatav tehnika. Mõjude kumuleerumine on võimalik mitme süvenduse korral.
Akvatooriumi ja sissesõidutee süvendamise ning nende hilisema kasutamisega kaasnevad
keskkonda mõjutavad tegevused:
1. Süvendamine.
2. Kaadamine.
3. Korduvsüvenduse vajadus.
4. Paldiski Lõunasadama töökorraldus.
5. Ohutu laevaliikluse tagamine Pakri lahes ja võimalike avariiriskite minimeerimine.
6. Majanduslikud arengud (mujal maailmas, Eestis, Paldiski linnas, Tallinna Sadam ASis, Paldiski Lõunasadamas).
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7. Sotsiaal-majanduslikud mõjud (piirkonna areng, tööhõive, inimese tervis ja heaolu,
turism, puhkemajandus).

Kavandatava tegevuse ja selle alternatiivide hindamise mõjuala on Paldiski Lõunasadama
akvatoorium ja selle lähiala ning kaadamiskoht koos lähialaga

Mõju suurust süvendamisel ja kaadamisel mõjutavad tegevused ja olukorrad:
1. Süvendamisest ja kaadamisest lähtuva mõju suurus oleneb:
• Mahust.
• Läbiviimise ajast.
• Läbiviimise logistilistest lahenditest
• Kasutatud tehnoloogiast ja tehnikast.
• Meteoroloogilistest tingimustest.

Süvendamise ja kaadamise mõjud võivad avalduda otseselt mereelustikule (põhjataimestik ja
–loomastik, kalastik, mereimetajad). Süvendamisesest on mõjutatud Paldiski Lõunasadama
akvatoorium ja selle lähiümbrus.
Paldiski Lõunasadama akvatooriumi ja sissesõidutee süvendamine võimaldab sadamal
tõhusamalt tagada ohutum navigeerimine sadamas ning paremini ja keskkonnaohutumalt täita
oma areguplaanides kavandatut. Sadama arendamine on otseselt seotud ja vajalik Eesti
majanduslikke eesmärkide täitmiseks.
Eeldatavad võimalikud keskkonnamõjud (olulisus selgub täpsemini KMH protsessis):
• Mõju mereelustikule (põhjaelustik, kalastik ja mere imetajad).
• Mõju lindudele.
• Mõju rannaprotsessidele, lainetusele ja setete liikumisele.
• Süvendamise mõjud.
• Kaadamise mõjud.
• Hinnatakse kordussüvenduste vajadust.
• Mõju kaitsealustele objektidele ja kaitsealadele.
• Mõju Natura 2000 võrgustiku ala kaitse eesmärkidele.
• Mõju Pakri lahele.
• Meresõidu ohutumaks muutumiseks ja avariiriskide vähendamiseks tingimuste
loomine.
• Sotsiaal-majanduslikud mõjud: piirkonna areng, tööhõive, turvalisus, mõju inimese
tervisele ja heaolule, puhkemajandus, turism.
• Majanduslikud mõjud.
• Kumulatiivne mõju.
KMH aruandes tuuakse välja süvendamisel, süvendatud materjali kaadamisel ja sadama
hilisemal kasutamisel avalduda võivad negatiivsed mõjud ja riskid (sh ohutusküsimused),
nende vältimise ja leevendamise meetmed (vajadusel esitatakse seireprogramm, mis sisaldab
muuhulgas informatsiooni seirepunktide asukoha ning seire sageduse kohta).
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Paldiski Lõunasadama akvatooriumi ja sissesõidutee süvendamisel ning nende hilisema
kasutamisega ei ole kavandatud ja ette näha selliseid tegevusi, mis võiksid põhjustada
riigipiirini ulatuvat olulist mõju. Paldiski Lõunasadama akvatooriumi ja sissesõidutee
süvendamisega ei kaasne eeldatavalt piiriülest mõju.
KMH aruandes käsitletakse mõjutatava looduskeskkonna (mereelustik, linnustik,
rannaprotsessid, veerežiim,) ja sotsiaal-majandusliku keskkonna (sotsiaal-majanduslikud
tegurid, sh piirkonna areng, tööhõive, turvalisus, inimese tervis ja heaolu, puhkemajandus,
turism) olemust ja mõjutatavust ning võimalike reaalsete alternatiivide võrdlust.

5. KMH protsess ja selle teostuse ning tulemuste
avalikustamise ajakava
-

-

-

-

-

-

-

Keskkonnaministeerium algatas 07.04.2011 nr 12-20/044-3 vee erikasutusloa
taotlusele AS Tallinna Sadam saadetud kirjas KMH (lisa 1). Lisas 2 on KMH
algatamise teade 13.04.2011 Ametlikud Teadaanded
Eksperi ja arendaja koostöös valminud KMH programm esitati otsustajale KeHJS § 16
järgse KMH programmi avaliku väljapaneku ja arendajale avaliku arutelu
korraldamiseks.
Keskkonnaministeerium teatas Paldiski Lõunasadama akvatooriumi ja sissesõidutee
süvendustööde KMH programmi avalikustamisest Ametlikud Teadaanded 02.07.2012,
ajalehes Postimees 26.06.2012 ja 04.07.2012 ning menetlusosalistele 02.07.2012 (lisa
5). KMH programmi avalikustamise teade oli väljapandud Paldiski Lõunasadama
terminali infotahvlile.
KMH
programmiga
oli
võimalik
tutvuda
kuni
16.07.2012.
a:
1) Keskkonnaministeeriumi merekeskkonna osakonnas - Narva mnt 7a, Tallinn, IV
korrus, ruum nr 402a. Kontaktisik oli merekeskkonna osakonna spetsialist Kaspar
2)
Anderson
(tel
626
2990,
e-post:
kaspar.anderson@envir.ee);
Keskkonnaministeeriumi
koduleheküljel:
http://www.envir.ee/1127302;
3) OÜ Corson kontoris aadressil Akadeemia tee 21b-201, Tallinn;
4) AS Tallinna Sadama koduleheküljel: http://www.ts.ee/menetluses-kmhd.
KMH programmi avalik arutelu toimus 17. juulil 2012. a kell 13:00 AS Tallinna
Sadama Paldiski Lõunasadama terminali III korrusel aadressil Rae põik 10, Paldiski.
Lisas 7 on KMH programmi avaliku arutelu protokoll ja osalenute nimekiri.
Ettepanekuid ja vastuväiteid KMH programmi kohta ning küsimusi sai
Keskkonnaministeeriumile kirjalikult või e-posti teel esitada 16. juulini 2012. a. Lisas
6 on Keskkonnaameti 05.07.2012 ja Keskkonnainspektsiooni 10.07.2012 kirjad KMH
programmi kohta ning nendele vastuskirjad.
Avalikustamise materjalidega täiendatud KMH programmi esitab arendaja KeHJS §
18 lõige 1 kohaselt KMH järelevalvajale heakskiitmiseks.
KMH järelevalvaja teeb oma otsuse KMH programmi heakskiitmise või heakskiitmata
jätmise kohta 30 päeva jooksul ja teavitab sellest arendajat ja otsustajat.
KMH programmi heakskiitmisest teatamine toimub vastavalt KeHJS § 19-le.
Edasine KMH läbiviimine ja aruande koostamine toimub ekspertide poolt
heakskiidetud KMH programmi alusel vastavalt KeHJS § 20-le.
Otsustaja korraldab KMH aruande avalikustamise ja arendaja korraldab avaliku
arutelu.
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-

-

-

Avalikustamise tulemusi arvestatakse KeHJS §-des 16 ja 17 sätestatud korras.
Arendaja esitab pärast KMH aruande avalikku arutelu avalikustamise materjalidega
ekspertide poolt täiendatud aruande kahes eksemplaris KMH järelevalvajale
heakskiitmiseks ja keskkonnanõuete määramiseks.
Vastavalt KeHJS § 22 lõige 2 teatab järelevalvaja oma otsuse 30 päeva jooksul
arendajale ja otsustajale. Heakskiitmise korral edastatakse KMH aruande üks
eksemplar otsustajale.
KMH järelevalvaja teatab KMH heakskiitmisest ja keskkonnanõuete määramisest
KeHJS §-s 19 sätestatud korras.
Otsustaja tegevusloa andmine või selle andmisest keeldumine toimub vastavalt KeHJS
§ 24.

Tabel 1. Paldiski Lõunasadam akvatooriumi ja sissesõidutee süvendustööde keskkonnamõju
hindamise (KMH) teostuse ajakava
Jk
nr
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7

8.
9.

KMH etapid
KMH programm
KMH programmi
avalikustamisest
teatamine
KMH programmi
avalik väljapanek
KMH programmi
avalik arutelu
KMH programmi
täiendamine

KMH programm

KMH programmi
heakskiitmisest
teatamine
KMH aruande
koostamine
KMH aruande
avalikustamisest
teatamine

Tegevuse kirjeldus ja läbiviija

Kestvus

Koostamine ja esitamine otsustajale (KM).
Eksperdid koos arendajaga.
Otsustaja (KM) teatab arendaja kulul 14 päeva
jooksul avalikust väljapanekust ja avalikust
arutelust.
Otsustaja (KM) korraldab vähemalt 14 –
päevase kestvusega avaliku väljapaneku.
Arendaja korraldab programmi tutvustamiseks
avaliku arutelu. Osalejad: avalikkus, arendaja,
eksperdid, järelevalve.
Eksperdid koos arendajaga täiendavad
avalikustamise materjalide alusel KMH
programmi.
Arendaja saadab KMH programmi kohta lihtvõi tähtkirjaga saatnud isikutele selgituskirja
esitatud ettepanekute ja vastuväidete
arvestamise või mittearvestamise kohta ning
vastused küsimustele.
Täiendatud KMH programmi koos nõutud
koopiate ja avaliku aruelu protokolliga esitab
arendaja KMH järelevalvajale heakskiitmiseks
KMH järelevalvaja otsustab 30 päeva jooksul
KMH programmi heakskiitmise või
heakskiitmata jätmise
KMH järelevalvaja teatab 14 päeva jooksul
KMH programmi heakskiitmisest

3 päeva

Heakskiidetud KMH programmist lähtudes
koostavad eksperdid aruande.
Otsustaja (KM) teatab arendaja kulul 14 päeva
jooksul avalikust väljapanekust ja avalikust
arutelust.

14 päeva

Vähemalt 14
päeva.
1 päev

5 päeva

30 päeva

14 päeva

26 päeva
14 päeva
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10.

KMH aruande
avalik väljapanek
KMH aruande
avalik arutelu

Otsustaja (KM) korraldab vähemalt 14 –
Vähemalt 14
päevase kestvusega avaliku väljapaneku.
päeva.
11.
Arendaja korraldab aruande tutvustamiseks
1 päev
avaliku arutelu. Osalejad: avalikkus, arendaja,
eksperdid, järelevalve.
12. KMH aruande
Eksperdid koos arendajaga täiendavad
10 päeva
täiendamine
avalikustamise materjalide alusel KMH
aruannet.
Arendaja saadab KMH aruande kohta liht- või
tähtkirjaga saatnud isikutele selgituskirja
esitatud ettepanekute ja vastuväidete
arvestamise või mittearvestamise kohta ning
vastused küsimustele.
Peale avalikustamise materjalidega aruande
täiendamist ekspertide poolt esitab arendaja
KMH aruande kahes eksemplaris
järelevalvajale heakskiitmiseks ja
keskkonnanõuete määramiseks.
13.
KMH aruande
KMH järelevalvaja teeb otsuse 30 päeva
30 päeva
heakskiitmine
jooksul.
KMH menetlus kuni KMH aruande heakskiitmiseks esitamiseni on 146 päeva, sellest 46
päeva tööde teostamiseks.

6. KMH protsessis osalejate andmed
Arendaja – AS Tallinna Sadam, Sadama 25, Tallinn, 15172. Kontaktisik: Ellen Kaasik,
kontakt tel 631 8104, e-post: e.kaasik@ts.ee .
Otsustaja ja KMH järelevalvaja – Keskkonnaministeerium, Narva mnt 7a, 15172 Tallinn
(e-post: Keskkonnaministeerium@envir.ee) Kontaktisik on Kaspar Anderson (tel 626 2990,
e-post: kaspar.anderson@envir.ee);

Keskkonnamõju hindaja: OÜ Corson, Akadeemia tee 21d-201, 12881 Tallinn (e-post:
corson@corson.ee). Kontaktisikud Toomas Liiv, kontakt tel: 5653373, e-post:
toomas@corson.ee
ja Kalev-August Parksepp, kontakt tel: 56933301, e-post:
kalev@corson.ee .
KMH töögruppi juhib KeHJS § 14-le vastav OÜ Corsoni keskkonnaekspert (tegevuslitsents
nr KMH0119) Toomas Liiv.
Töögrupp:
Toomas Liiv - OÜ Corson, litsentseeritud (lisa 3) keskkonnaekspert (tegevuslitsents nr
KMH0119 annab õiguse hinnata järgmiste tegevus- ja mõjuvaldkondade keskkonnamõju:
tegevusvaldkonnad – energeetika, reoveekäitlus, vesi ja kanalisatsioon, veeteede ja sadamate
ehitus, veekogu süvendamine ja veekogusse tahkete ainete kaadamine, ehitus, teenindus;
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mõjuvaldkonnad – pinnas- ja maastik, hüdrodünaamika ja rannaprotsessid, soojus, veesaaste
ja veetase), töögrupi juht, hüdrodünaamika ja planeerimise ekspert.
Uno Liiv – OÜ Corson, tehnikadoktor, hüdrodünaamika ja rannaprotsessid.
Tatjana Tihhomirova- OÜ Corson, tehnorajatised ja -võrgud.
Nelly Oldekop – Corson OÜ, TTÜ tehnikateaduse magister. Ehitusteaduskonna tööstus- ja
tsiviilehituse eriala sadama ehitus ja rannikutehnika spetsialiseerumisega.
Mihkel Parksepp – konsultant-assistent.
Peeter Vissak – bioloog.
Kalev-August Parksepp – OÜ Corson projektijuht, litsentseeritud (lisa 3) keskkonnaekspert
(tegevuslitsents nr KMH0120 annab õiguse hinnata järgmiste tegevus- ja mõjuvaldkondade
keskkonnamõju: tegevusvaldkonnad – põllumajandus, maaparandus, metsamajandus,
jäätmekäitlus, vesi ja kanalisatsioon, puhkemajandus ja haljastus, transport ja liiklus;
mõjuvaldkonnad – pinnas- ja maastik, jäätmeteke, maismaa taimestik, mets, kaitstavad
loodusobjektid, Natura hindamine).
KMH protsessi käigus võib toimuda töögrupi koosseisus muudatusi.

7. KMH programmi avalikul väljapanekul ja avalikul aruelul esitatu
arvestamine edasises KMH protsessis
7.1 KMH programmi avalik arutelu
KMH programmi avalik arutelu toimus 17. juulil 2012. a kell 13.00 – 14.30 AS Tallinna
Sadama Paldiski Lõunasadama terminali III korruse nõupidamise ruumis aadressil Rae põik
10, 76806 Paldiski. Lisas 7 on KMH programmi avaliku arutelu protokoll ja osalenute
nimekiri.
Avalikul koosolekul osalesid: Keskkonnaministeerium kahe, Paldiski LV kahe, AS Tallinna
Sadam kolme, TTÜ MSI ühe esindajaga ja üks eraisik ning ekspert.
Koosoleku algul keskkonnaekspert T.Liiv tutvustas KMH programmi, kavandatud uuringuid
ja KMH programmi avalikustamise protsessi ajal saadetud kahe kirja (lisa 6).
Arutelul esiletõstetud teemad ja otsustused.
1. K. Anderson ütles, et Keskkonnaministeeriumi seisukoht on, et kuna süvendamine on
seotud oluliselt kavandatava rafineerimistehase rajamisega, siis peaks nii KMH
programmis, kui ka aruandes seda käsitlema.
• Arutelu käigus otsustati, et nii aruandesse kui ka programmi viiakse sisse viide
mille jaoks süvendustööd vajalikud on: kas seni maksimaalsete mõõtmetega
lubatud laevade laadimiseks-lossimiseks ja/või uute sadamas planeeritavate
tegevuste tarvis. Samas ei käsitleta töös uute planeeritud tegevuste mõjusid,
kuna selle kohta koostatakse tulevikus vajadusel eraldi keskkonnamõju
hindamine.
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Sadama sissesõidukanali süvendamine peab aga toimuma ka uute tegevuste
alustamiseta sadamas (näiteks rafineerimistehaseta), sest oluline osa
süvendustöödest on vajalikud seniste garanteeritud sügavuste tagamiseks
(hoovuste tulemusel on eelneva süvendustööga saavutatud sügavused
vähenenud).
• Lepiti kokku, et aruandele lisatakse info milline on Paldiski Lõunasadama
suurim soovituslik süvis, mis realiseerub kui kogu kavandatav ala
süvendatakse.
2. Teine aruteluteema oli Pakri poolsaare juures asuval kaadamiskohal asetseva
võimaliku EL loodusdirektiivi I lisa mere-elupaiga (mereveega üle ujutatud
liivamadalad – kood 1110) staatus. Kui kaadamisalal on väärtuslik mere-elupaik, siis
ei saa seda kasutada.
• Otsustati, et mere-elupaiga staatuse kinnitamiseks kutsutakse võimalikult ruttu
kokku koosolek, kus oleksid esindatud kõik huvitatud osapooled. Siis saab
otsustada, kas käesolevat kaadamisala saab kasutada või tuleb leida uus.
3. K. Vahter tõstatas küsimuse kuidas oleks kõige sobivam viis kirjeldada parimat
võimalikku tehnikat (PVT). Arutelu käigus selgus, et tihti selgub parim võimalik
tehnika alles ehitushanke lõpuks. Väga ohtlik on kui keskkonnaekspert toob välja
ainult ühe kindla mehhanismi liigi, kuna alati võib esineda ettenägematuid olukordi
(süvendamisel võib paljanduda pinnaseid, mida ehitusgeoloogiliste uuringutega ei
märgatud), kus parimaks osutub mõni teine tehnoloogia.
• Otsustati, et aruande peatükkides, mis käsitlevad PVT tuuakse välja erinevaid
parima võimaliku tehnoloogia lahendusi
Kokkuvõtvalt:
1. KMH programmi lisatakse info kavandatava tegevuse eesmärkide kohta.
• Arvestatud: peatükis 2 Kavandatud tegevuse eesmärk algusest esimene ja teine
lõik (lk 4).
2. Programmi arutelul tehtud märkusi arvestatakse aruande koostamisel.

7.2 Avalikustamise protsessis esitatud ettepanekutega arvestamine
Ettepanekuid ja vastuväiteid KMH programmi kohta ning küsimusi sai
Keskkonnaministeeriumile kirjalikult või e-posti teel esitada 16. juulini 2012. a. Lisas 6 on
Keskkonnaameti 05.07.2012 nr 6-7/12/15921-2 ja Keskkonnainspektsiooni 10.07.2012 nr J-617/626-3 kirjad KMH programmi kohta ning nendele AS Tallinna Sadam vastuskirjad:
07.08.2012 nr 18-7/11-280/3672 ja 07.08.2012 nr 18-7/11-280/3674.
Keskkonnaameti 05.07.2012 ettepanekud ja arvestamine:
1. Juhime tähelepanu, et süvendustööde piirkonda ja tööde mahtu arvestades kaasneb
süvendustööde läbiviimisega heljumi levik Pakri linnu- ja loodusalale (kuuluvad
Natura 2000 võrgustikku), mida tuleb arvestada tegevuse mõjupiirkonna
määratlemisel. Näeme vajadust KMH koostamisel erilist tähelepanu pöörata
süvendustööde käigus tekkiva heljumi leviku piiramisele tehniliste vahenditega ning
selle kaudu negatiivsete mõjude ärahoidmisele Pakri linnu- ja loodusala kaitseeesmärgiks olevatele linnuliikidele ning mereelupaigatüüpidele, aga ka kalastikule,
mere põhjataimestikule ja -loomastikule. Koos heljumi leviku piiramisega tuleb
põhjalikult analüüsida ka kavandatava tegevuse mõju minimeerivate ajaliste piirangute
seadmise aspekti.
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Ettepanekuga on arvestatud KMH programmi täiendamisel ja arvestatakse
edasises KMH protsessis ning aruande koostamisel. KMH protsessi viiakse
läbi süvendamisel ja kaadamisel tekkiva heljumipilve leviku väljaselgitamiseks
matemaatiline modelleerimine.
• KMH aruandes käsitletakse nii süvendus- kui ka kaadamistööde aegset heljumi
levikut, reostustõrjet, PVT, seiret ja ajalisi piiranguid (programmis ptk 3.1 lk 5
alt kolmas lõik).
2. Soovitame KMH töögruppi varakult kaasata Pakri linnu- ja loodusala kaitseeesmärgiks olevate elupaigatüüpide ja liikide bioloogiat hästi tundvad
erialaspetsialistid, see aitab tagada KMH koosseisus teostatava Natura hindamise
kvaliteedi ning vältida suuremate sisuliste probleemide kuhjumist KMH aruande
avalikustamise ja heakskiitmise.
• KMH töögruppi on lisandunud piirkonnas varasemate töökogemustega bioloog
P. Vissak (lk 12).
3. Seoses mitmete teiste kavandatavate süvendus-, kaadamis- ja täitetöödega, mida
kavandatakse Paldiski Põhjasadama ja Lõunasadama kai ehitustega seoses, on KMH
käigus vajalik põhjalik kumuleeruvate mõjude käsitlus.
• Kumulatiivsete mõjude hindamisel arvestatakse KMH aruandes erinevatest
projektidest kumuleeruda võivaid mõjusid ja pakutakse välja leevendavad
meetmed või nõuded (programmis ptk 3.1 lk 5 alt teine lõik).

Keskkonnainspektsiooni 10.07.2012 ettepanekud ja arvestamine:
1. Vastuseks Teie kirjale teatame, et 2006. a Loode-Eesti rannikumere reostus
naftaproduktidega (raskekütus) jõudis ka süvendatavasse piirkonda ning võis ladestuda mere
põhja. Süvendustööde ja pinnase kaadamise käigus võivad naftaproduktid põhjustada
merereostuse. Tulenevalt eelnevast peab olema valmisolek reageerida reostuse leviku
tõkestamiseks (poomid, kokkukorjamine). Samuti on vajalik tagada pidev seire kogu tööde
teostamise ajal.
• KMH aruandes käsitletakse süvendus- ja kaadamistöödega seonduvaid
reostustõrje ja seire küsimusi (programmis ptk 3.1 lk 5 alt kolmas lõik).

Lisad
Lisa 1. Keskkonnaministeeriumi 07.04.2011 nr 12-20/044-3 keskkonnamõju hindamise
(edaspidi KMH) algatamine.
Lisa 2. Keskkonnaameti KMH algatamise teade Ametlikud Teadaanded 13.04.2011.
Lisa 3. Ekspertide KMH litsentside KMH0119 ja KMH0120 koopiad.
Lisa 4. Paldiski Lõunasadama süvendusala.
Lisa 5. KMH programmi avalikustamise teade: AT 02.07.2012, PM 26.06.2012 ja
04.07.2012 ning menetlusosalistele 02.07.2012.
Lisa 6. Keskkonnaamet Harju-Järva-Rapla regiooni 05.07.2012 ja Keskkonnainspektsiooni
10.07.2012 kirjad KMH programmi kohta ja nendele vastuskirjad.
Lisa 7. KMH programmi avaliku arutelu 17.07.2012 protokoll ja osalejate nimekiri.
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KMH programmi lisa 1

KESKKONNAMINISTEERIUM

p.r Ellen If~~ik
AS Talli~a~~a
Sadama 2~
15051 TAlLINN

Teie 04.02.2011 nr 18-7/11-280/649

!I

Keskkonna'

qju

I

Meie 0;04.2011 nr 12-20/ /oLr4 -:!;J

rm ,amise algatamine

.

Lugupeetud pr ui Kaasik

.

Keskkonnamiiist~eriUm
on võtnud menetlusse Teie vee erikasutusloa taotluse Paldiski
LõunasadaJa sttvhbJiamiseks mahus kuni 2 600 000 m", Vastavalt keskkonnamõju hindamise
ja keskkonriaj liti~iksüsteemi seaduse § 6 lõike 1 punktile 17 on kavandatav tegevus olulise
k~skko~aJ.õjlu~al ~istõtt~ vee erikasutusloa saan:i.seks on v~jalik tegevuse keskkonnam~~u
hmdamme.IVasfaralt
eelmmetatud seaduse § 8 lõigetele 1 Ja 2 korraldab keskkonnamõju
hindamist ardntlaija I ning. kannabsellega
seotud kulud; § 13 kohaselt koostab pärast
kavand~t~vt Ite,eruf~ .kes~~nnamõju hind~mise algatamise _?ts~se te~emist, ekspe:t või
eksperdirühhi eKsPfI1I~I
juhtimisel koos areridajaga keskkonnamõju hindamise programmi.
.

I .1 .

.....

. .

....

..

..

.

Keskkonnamõju hindamise käigus on vajalik teha järgmised uunngud: ohthke amete Ja
raskemetall~df fis~IJtus s~vendat~vas .~innases; ka~dam~skoha valik; mõju põ~jaelu~tikule,
rannaprotsessld~le,1 kalastIkule, linnustikule, mereimetajatele, Natura 2000 võrgustiku ala
kaits~ ee.sifkt~elef
~.~.tsiaa~majanduslik~d ..~õj.~.~; projekti teostamise alternatiivide ja
o-vmandd!~o)le. baluus; seire programm! väljatöötamine.

LUgUpI armsega

Kantsler

TALLINNA SADAM

".?:f.: ·rJA·rif.f ....·....201. ,1.':5
Nr..

Narva mnt 7a
15172 Tallinn
Reg nr 70001231

1..!..~.f.i!.(,,:.&!.Q/(1~

telefon 626 2802, faks 626 2801
Kes kkon na m inisteeriu m@envir.ee
www.envir.ee
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Ametlikud teadaanded
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AMETLIKUD TEADAANDED
eRIK
13.04.2011

Kinnistusraamat

Äriregistri teabesüsteem

Äriregistri ettevõtjaportaal

Keskkonnamõju hindamise teated

Keskkonnaministeerium teatab keskkonnamõju hindamise (edaspidi KMH) algatamisest Paldiski
Lõunasadama süvendamiseks mahus kuni 2 600 000 m³ vastavalt keskkonnamõju hindamise ja
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõike 1 punktile 17. Loa taotlejaks on Aktsiaselts Tallinna
Sadam (registrikood 10137319).
Keskkonnamõju hindamise käigus on vajalik teha järgmised uuringud: ohtlike ainete ja
raskemetallide sisaldus süvendatavas pinnases; kaadamiskoha valik; mõju põhjaelustikule,
rannaprotsessidele, kalastikule, linnustikule, mereimetajatele, Natura 2000 võrgustiku ala kaitse
eesmärkidele; sotsiaalmajanduslikud mõjud; projekti teostamise alternatiivide ja 0-variandi
võrdlev analüüs; seire programmi väljatöötamine.
Ettepanekuid ja vastuväiteid KMH algatamise kohta ning küsimusi saab esitada
Keskkonnaministeeriumile kirjalikult või e-posti teel 29.04.2011. a. Elektronposti aadres:
heidi.kaar@envir.ee, telefon 626 2990. Taotlusmaterjalidega on võimalik kohapeal tutvuda
aadressil Narva mnt 7A, 15172 Tallinn, ruum 402a.
Registrite ja Infosüsteemide Keskus - Lõkke 4, 19081 Tallinn.

Tel. 6 636 322

Faks 646 0165

rik.info@just.ee

http://www.ametlikudteadaanded.ee/index.php?act=1&teade=1598014

Kasutustingimused

28.02.2012
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Keskkonnam6iu
hindamise

LITS ENTS
L i t s e r t s iK
f fM H 0 1 1 9

5. aprill

20,12 . a.

Litsentsi omaniku andmed:
perekonnanimt
E€s-ja
Toomas

Liiv

rsikukood:

36904050271

Elukoha
aadress:

ooviiulitalu, Kabilaktrla,76311 Harjumaa

Muud kontaktandmed:

Litsents annab 6iguse hinnata
jergmiste tegevus-ja m6juvaldkondade keskkonnam6ju:
Tegevusvaldkonnad:

1) energeetika
2) reoveekaitlus
3) vesijakanalisatsioon
ja
ja
4)veeteede sadamate
ehitus,veekogusUvendamine
veekogusse
tahketeainetekaadamine
5) ehitus6) teenindus
M6juvaldkonnad:

ja rannaprotsessid
1) pinnasja maastik2) hiidrodilnaamika
3) soojus4) veesaasteja veetase

Litsents kehtib kqni.

27.O4.2017

Litsentsiandja: keskkonnamin

Keskkondministediumi

pitsad JAlend

5N
ftP9
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Ametlikud teadaanded
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AMETLIKUD TEADAANDED
eRIK
02.07.2012

Kinnistusraamat

Äriregistri teabesüsteem

Äriregistri ettevõtjaportaal

Keskkonnamõju hindamise teated

Keskkonnaministeerium teatab Paldiski Lõunasadama akvatooriumi ja sissesõidutee
süvendustööde keskkonnamõju hindamise (edaspidi KMH) programmi avalikustamisest.
AS Tallinna Sadam esitas Keskkonnaministeeriumile taotluse vee erikasutusloa saamiseks Paldiski
Lõunasadama akvatooriumi ja sissesõidutee süvendamiseks mahus kuni 2 600 000 m³.
KMH osapooled on:
1) arendaja on AS Tallinna Sadam (Sadama 25, Tallinn), kes taotleb Keskkonnaministeeriumilt
vee erikasutusluba. Kontaktisik on Ellen Kaasik, e.kaasik@ts.ee;
2) KMH teostajaks on OÜ Corson (Akadeemia tee 21b-201, 12618 Tallinn), kontaktisikud Toomas
Liiv, tel 565 3373, toomas@corson.ee ja Kalev-August Parksepp, tel 569 33301,
kalev@corson.ee;
3) tegevusloa andja ja KMH järelevalvaja on Keskkonnaministeerium,
keskkonnaministeerium@envir.ee.
KMH programmiga on võimalik tutvuda kuni 16.07.2012. a:
1) Keskkonnaministeeriumi merekeskkonna osakonnas - Narva mnt 7a, Tallinn, IV korrus, ruum
nr 402a. Kontaktisik on merekeskkonna osakonna spetsialist Kaspar Anderson (tel 626 2990, epost: kaspar.anderson@envir.ee);
2) Keskkonnaministeeriumi koduleheküljel: http://www.envir.ee/1127302;
3) OÜ Corson kontoris aadressil Akadeemia tee 21b-201, Tallinn;
4) AS Tallinna Sadama koduleheküljel: http://www.ts.ee/menetluses-kmhd.
KMH programmi avaliku arutelu koosolek toimub 17. juulil 2012. a kell 13:00 AS Tallinna Sadama
Paldiski Lõunasadama terminali III korrusel aadressil Rae põik 10, Paldiski.
Ettepanekuid ja vastuväiteid KMH programmi kohta ning küsimusi saab
Keskkonnaministeeriumile kirjalikult või e-posti teel esitada 16. juulini 2012. a.
Teate avaldamise õiguslik alus: KeHJS § 16 lg 2 p 1.
Registrite ja Infosüsteemide Keskus - Lõkke 4, 19081 Tallinn.

Tel. 6 636 322

Faks 646 0165

rik.info@just.ee

http://www.ametlikudteadaanded.ee/index.php?act=1&teade=4796781

Kasutustingimused

3.07.2012

4 I EESTI ll pOSTI.&EESJ25, JUUN! :01?

Keskkonnaministeerium
teatab paldiski L6unasadamaakvatooriumi
ja sisses6iduteesiivendustdddekeskkonnamojuhindamise(edaspidi
Klt4H)programmiavalikustamisest.
AS TallannaSadam esitas Keskkonnaministeeriumile
taoduse vee
edkasutusloa saamiseks paldiski L6unasadama akvatooriumi ja
sissesoiduteesUvendamiseks
mahus kuni 2 600 000 m3.
KMHosapooledon:
1) arendajaon AS TallinnaSadam(Sadama25, Ta inn). kestao$eb
Keskkonnaminideeriumilt
vee erikasutusluba,Kontaktisikon Ellen
Kaasik,e.kaasik@ts.ee;
2) KMHteostajakson OU Corson(Akadeemiatee 2tb-201, 12618
Tallinn),kontaktisikudToomasLiiv,tet 565 3373,
ja Kalev-Augustparksepp,tel 5693 3301,
toomas@corson.ee
kalev@corson.ee:
3) tegevusloaandjaja KMHj5relevalvajaon Keskkonnaministeerium,
keskkonnaministeerium@envir,ee.
KM programmigaon v6imalik tuwuda kuni lL.O7.2012.ai
1) Keskkonnaministeeriumi
merekeskkonna
osakonnasNarvamnt 7a.
Tallinn,lV korrus, ruum nr 402a. Kontaktisikon merekeskkonn;
osakonna.spetsialistKaspar Anderson (tel 626 2990, e_post:
Kaspar.anderson@envir.ee)
;
2) Keskkonnaministeeriumi
kodulehekiiljel:
http ://www.enviree/1127302:
3) OU CorsonkontorisaadressilAkadeemiatee 21b-201,Tallinn;
4) ASi TallinnaSadam kodutehekiitiet:
http://www.ts,ee/menetluses:kmhd.
KM programmi avaliku arutelu koosolektoimub 12. juulil 2012. a
kell 13.00 ASi Ta inna Sadam paldiski L6unasadami terminali In
korruselaadressilRaep6ik 10, paldiski.
Ettepanekuidja vastuvaiiteidKMHprograrnmikohta ning
KusrmustsaaD Keskkonnaministeeriumile
kirialikult
v6i
e-postiteel esitada11.juutini2012.a.

f: li KUUTUTUSED ll PCSTIMESS 4. JUUl,r 2O1?

Keskkonnaministeerium teatab, et muutunud on paldiski L6una-
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From: Ellen Kaasik [e.kaasik@ts.ee]
Sent: 2. juuli 2012. a. 13:39
To: Kalev; Toomas Liiv
Subject: FW: paldiski lõunasadama süvenduse KMH programmi avalik arutelu

From: Kaspar Anderson [mailto:Kaspar.Anderson@envir.ee]
Sent: 2. juuli 2012. a. 13:24
To: info@eko.org.ee; info.KAPost.KANord@keskkonnaamet.ee; valve@kki.ee; info@mv.harju.ee;
paldiski@paldiski.ee; Ellen Kaasik; eva@vta.ee
Subject: paldiski lõunasadama süvenduse KMH programmi avalik arutelu

Tere
05. mail saadetud kirjas oli märgitud, et Paldiski Lõunasadama akvatooriumi ja sissesõidutee süvendustööde
keskkonnamõju hindamise programmi avaliku arutelu koosolek toimub 12. juulil 2012. a kell 13:00 AS
Tallinna Sadama Paldiski Lõunasadama terminali III korrusel aadressil Rae põik 10, Paldiski.
12. juulil 2012. a ei ole võimalik arutelu korraldada ning seoses sellega toimub avalik arutelu 17. juulil 2012.
a kell 13:00 AS Tallinna Sadama Paldiski Lõunasadama terminali III korrusel aadressil Rae põik 10, Paldiski.
Tervitades
Kaspar Anderson
Merekeskkonna osakonna spetsialist

file://\\solomon\users\kalev\1204 Paldiski lõunasadama KMH\FW paldiski lõunasadam... 3.07.2012
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Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, 15172 Tallinn, registrikood 70008658
Tel 627 2193, faks 627 2182, info@keskkonnaamet.ee
www.keskkonnaamet.ee

Keskkonnaministeerium

Teie 20.06.2012 nr 11-2/5028-2

keskkonnaministeerium@envir.ee

Meie 05.07.2012 nr 6-7/12/15921-2

Seisukoht Paldiski Lõunasadama akvatooriumi ja sissesõidutee süvendustööde
keskkonnamõju hindamise programmile

Teavitasite Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni (edaspidi Keskkonnaamet)
20.06.2012 kirjaga nr 11-2/5028-2 Paldiski Lõunasadama akvatooriumi ja sissesõidutee
süvendustööde keskkonnamõju hindamise (edaspidi KMH) programmi avalikustamisest.
Keskkonnaamet on eelnimetatud KMH programmiga tutvunud ning märgib järgmist:
1. Juhime tähelepanu, et süvendustööde piirkonda ja tööde mahtu arvestades kaasneb
süvendustööde läbiviimisega heljumi levik Pakri linnu- ja loodusalale (kuuluvad Natura
2000 võrgustikku), mida tuleb arvestada tegevuse mõjupiirkonna määratlemisel. Näeme
vajadust KMH koostamisel erilist tähelepanu pöörata süvendustööde käigus tekkiva
heljumi leviku piiramisele tehniliste vahenditega ning selle kaudu negatiivsete mõjude
ärahoidmisele Pakri linnu- ja loodusala kaitse-eesmärgiks olevatele linnuliikidele ning
mereelupaigatüüpidele, aga ka kalastikule, mere põhjataimestikule ja -loomastikule. Koos
heljumi leviku piiramisega tuleb põhjalikult analüüsida ka kavandatava tegevuse mõju
minimeerivate ajaliste piirangute seadmise aspekti.
2. Soovitame KMH töögruppi varakult kaasata Pakri linnu- ja loodusala kaitse-eesmärgiks
olevate elupaigatüüpide ja liikide bioloogiat hästi tundvad erialaspetsialistid, see aitab
tagada KMH koosseisus teostatava Natura hindamise kvaliteedi ning vältida suuremate
sisuliste probleemide kuhjumist KMH aruande avalikustamise ja heakskiitmise faasi.
3. Seoses mitmete teiste kavandatavate süvendus-, kaadamis- ja täitetöödega, mida
kavandatakse Paldiski Põhjasadama ja Lõunasadama kai ehitustega seoses, on KMH
käigus vajalik põhjalik kumuleeruvate mõjude käsitlus.

Lugupidamisega
/Allkirjastatud digitaalselt/
Rein Urman
Keskkonnakasutuse juhtivspetsialist juhataja ülesannetes

Egle Alt 384 8744
egle.alt@keskkonnaamet.ee
Elle Valtna 674 4823
elle.valtna@keskkonnaamet.ee
Harjumaa
Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn
Tel 674 4800, faks 674 4801
harju@keskkonnaamet.ee

Järvamaa
Wiedemanni 13, 72213 Türi
Tel 384 8688, faks 385 7118
jarva@keskkonnaamet.ee

Raplamaa
Tallinna mnt 14, pk 5, 79513 Rapla
Tel 484 1171 faks 485 5798
rapla@keskkonnaamet.ee

AS TALLINNA

SADAM

Registrikood 10137319
Sadama 2S, 150S1 Tallinn
tel: 631 8SSS
faks: 631 8166
ts@ts.ee
www.ts.ee

Hr Allan Piik
KESKKONNAAMET
Viljandi mnt 16
11216 TALLINN

Teie:

05.07.2012 nr 6-7/12/15921-2

Jb 1:1-

Meie: 07.08.2012 nr 18-7/11-280/

Seisukoht Paldiski lõunasadama akvatooriumi ja
sissesõidutee süvendustööde KMH programmile

Lugupeetud härra Piik

Täname Teid ettepanekute eest Paldiski lõunasadama
hindamise (edaspidi KMH) programmile.

akvatooriumi

ja sissesõidutee

keskkonnamõju

Märkuste punktis 1 esitatud ettepanekuga arvestatakse KMH protsessis ja KMH aruande koostamisel
viiakse läbi süvendamisel ja kaadamisel tekkiva heljumi leviku väljaselgitamiseks
matemaatiline
modelleerimine.
KMH aruandes käsitletakse nii süvendus- kui ka kaadamistööde PVT'd ja seiret ning
ajalisi piiranguid.
Teie kirja punktis 2 soovituse täitmiseks
töökogemustega bioloog P. Vissak.

on lisatud KMH ekspertide

Märkuste punktis 3 esitatud ettepanekuga arvestatakse
projektidest kumulatiivsete mõjude hindamist.
KMH programmis

töögruppi

piirkonnas

varasemate

ning KMH aruandes

käsitletakse

erinevatest

peatükis 7.2 on esitatud info ettepanekutega

arvestamise kohta.

Ellen Kaasik
kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimise

osakonna juhataja

e.kaasik@ts.ee 6318 104

cv)

-er
('\J
o
o

o

VANASADAM

MUUGA SADAM

PALDISKI

Sadama

Maardu

Rae põik 10

Paljassaare

76806

10313

15051

25
Tallinn

74115

tee 57
Maardu

LÕUNASADAM

Paldiski

PALJASSAARE

SADAM

28D

Tallinn

SAAREMAA

SADAM

Ninase küla, Mustjala
93613

Saaremaa

tel: 631 8454

tel: 631 9502

tel: 631 8800

tel: 631 8800

tel: 610 0703

faks: 631 8377

faks: 631 9144

faks: 631 8803

faks: 631 8803

faks: 631 0704

e-post

e-post:

e-post:

e-post: paljassaare,@ts.ee

e-post: saaremaa@ts.ee

vanasadam@ts.ee

muuga@ts.ee

pald,ski@ts.ee

vald

KESKKONNAINSPEKTSIOON

Hr Arvo Veskimets
Keskkonnaministeerium

Teie 20.06.2012 nr 11-2/5028-2
Meie 10.07.2012 nr .J-6-17/626 - 3

Paldiski Lõunasadama süvendustööde
keskkonnamõju hindamine

Vastuseks Teie kirjale teatame, et 2006. a Loode-Eesti rannikumere reostus naftaproduktidega
(raskekütus) jõudis ka süvendatavasse piirkonda ning võis ladestuda mere põhja. Süvendustööde
ja pinnase kaadamise käigus võivad naftaproduktid põhjustada merereostuse.
Tulenevalt eelnevast peab olema valmisolek reageerida reostuse leviku tõkestamiseks (poomid,
kokkukorjamine). Samuti on vajalik tagada pidev seire kogu tööde teostamise ajal.

Lugupidamisega

/digitaalselt allkirjastatud/

Olav Avarsalu
peadirektori asetäitja peadirektori ülesannetes

Sulev Rünne 696 2270
Sulev.Runne@kki.ee

Kopli 76
10416 TALLINN

Telefon 696 2236
Faks
696 2237
E-post: valve@kki.ee

Registrikood 70003106

AS TALLINNA SADAM
Registrikood 10137319
Sadama 25, 15051 Tallinn
tel: 631 8555
faks: 631 8166
ts@ts.ee
www.ts.ee

Hr Olav Avarsalu
KESKKONNAINSPEKTSIOON
Kopli 76
10416 TALLINN

Teie:

10.07.2012 nr J-6-17/626-3

Meie: 07.08.2012 nr 18-7/11-280/

JtlY

Seisukoht Paldiski lõunasadama akvatooriumi ja
sissesõidutee süvendustööde KMH programmile

Lugupeetud härra Avarsalu

Täname Teid ettepanekute eest Paldiski lõunasadama akvatooriumi ja sissesõidutee keskkonnamõju
hindamise (edaspidi KMH) programmile.
KMH aruandes käsitletakse süvendus- ja kaadamistöödega seonduvaid reostustõrje ja seire küsimusi
vastavalt Teie kirjas toodud ettepanekutele. Samuti on KMH programmi peatükis 7.2 esitatud info
ettepanekutega arvestamise kohta.

Lugupidamisega

~
Ellen Kaasik
kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimise osakonna juhataja

e.kaasik@ts.ee 6318 104

VANASADAM

MUUGA SADAM

Sadama

Maardu

15051

25
Tallinn

74115

tee 57
Maardu

PALDISKI LÕUNASADAM
Rae põix 10

PALJASSAARE

76806

10313

Paldiski

Paljassaare

SADAM

280

Tallinn

SAAREMAA

SADAM

Ninase

küla, Mustjala

93613

Saaremaa

tel: 631 8454

tel: 631 9502

tel: 631 8800

tel: 631 8800

tel: 610 0703

faks: 631 8377

faks: 631 9144

faks: 631 8803

faks: 631 8803

faks: 631 0704

e-post: vanasadam@ts.ee

e-post:

e-post:

e-post:

e-post: saaremaa@ts.ee

muuga@ts.ee

paldiski@ts.ee

paljassaare@ts.ee

vald
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Paldiski Lõunasadama akvatooriumi ja sissesõidutee süvendustööde keskkonnamõju
hindamise programmi avaliku arutelu protokoll.
KMH programmi avalik arutelu toimus 17.07.2012 algusega kell 13.00 AS Tallinna Sadam
Paldiski Lõunasadamaterminali III korruse nõupidamiste ruumis (Rae Põik 10, 76806
Paldiski).
KMH aruande avaliku arutelu kestis kella 13.00 – 14.30.

KMH programmi avalikul arutelul osalejad:
Kärt Madiberk
AS Tallinna Sadam
Margus Lääne
eraisik
Ellen Kaasik
AS Tallinna Sadam
Andres Kungla
AS Tallinna Sadam
Kaimo Vahter
TTÜ MSI
Erki Ruben
Paldiski LV
Arvo Täks
Paldiski LV
Kaspar Anderson
Keskkonnaministeerium
Arvo Veskimets
Keskkonnaministeerium
Toomas Liiv
OÜ Corson
Avalikul arutelul osalenute registreerimisleht on toodud protokolli järel.

Koosolekut juhatas T.Liiv

Koosoleku päevakord:
1. Keskkonnaekspert T.Liiv tutvustad KMH programmi ja kavandatud uuringuid.
2. Toimus KMH programmi avalikustamise protsessi ajal saadetud kahe kirja
tutvustamine.
a) Keskkonnaameti 05.07.2012 kirjas nr 6-7/12/15921-2 KMH programmi kohta
soovitati pöörata erilist tähelepanu süvendustööde tõttu tegevuse
mõjupiirkonna määratlemisele ja kaasata KMH töögruppi Pakri linnu- ja
loodusala kaitse-eesmärgiks olevate elupaigatüüpide ja liikide bioloogiat hästi
tundvad erialaspetsialistid. Ühtlasi rõhutati vajadust hinnata süvendus-,
kaadamis- ja täitetööde kumuleeruvat mõju.
b) Keskkonnainspektsioon juhtis oma kirjas 10.07.2012 nr J-6-17/626 – 3
tähelepanu et 2006. a Loode-Eesti rannikumere reostus naftaproduktidega
jõudis ka süvendatavasse piirkonda ning võis ladestuda mere põhja. Seetõttu
peaks kogu süvendusaja jooksul olema valmisolek reageerida reostuse leviku
tõkestamiseks. Samuti on vajalik tööde tegemise ajal tagada pidev seire.
c) Mõlemas kirjas toodud tähelepanekutega arvestatakse.
3. Avalik arutelu:
Arutelu alla tulid järgmised punktid:

1

a) Kaspar Anderson ütles, et Keskkonnaministeeriumi seisukoht on, et kuna
süvendamine on seotud oluliselt kavandatava rafineerimistehase rajamisega,
siis peaks nii KMH programmis, kui ka aruandes seda käsitlema.
Koosolekul toimunud arutelu käigus otsustati, et nii aruandesse kui ka
programmi viiakse sisse viide mille jaoks süvendustööd vajalikud on: kas seni
maksimaalsete mõõtmetega lubatud laevade laadimiseks-lossimiseks ja/või
uute sadamas planeeritavate tegevuste tarvis. Samas ei käsitleta töös uute
planeeritud tegevuste mõjusid, kuna selle kohta koostatakse tulevikus
vajadusel eraldi keskkonnamõju hindamine. Sadama sissesõidukanali
süvendamine peab aga toimuma ka uute tegevuste alustamiseta sadamas
(näiteks rafineerimistehaseta), sest oluline osa süvendustöödest on vajalikud
seniste garanteeritud sügavuste tagamiseks (hoovuste tulemusel on eelneva
süvendustööga saavutatud sügavused vähenenud). Lepiti kokku, et aruandele
lisatakse info milline on Paldiski Lõunasadama suurim soovituslik süvis, mis
realiseerub kui kogu kavandatav ala süvendatakse.
b) Teine aruteluteema oli Pakri poolsaare juures asuval kaadamiskohal asetseva
võimaliku EL loodusdirektiivi I lisa mere-elupaiga (mereveega üle ujutatud
liivamadalad – kood 1110) staatus. Kui kaadamisalal on väärtuslik mereelupaik, siis ei saa seda kasutada. Otsustati, et mere-elupaiga staatuse
kinnitamiseks kutsutakse võimalikult ruttu kokku koosolek, kus oleksid
esindatud kõik huvitatud osapooled. Siis saab otsustada, kas käesolevat
kaadamisala saab kasutada või tuleb leida uus.
c) Kaimo Vahter tõstatas küsimuse kuidas oleks kõige sobivam viis kirjeldada
parimat võimalikku tehnikat (PVT). Arutelu käigus selgus, et tihti selgub
parim võimalik tehnika alles ehitushanke lõpuks. Väga ohtlik on kui
keskkonnaekspert toob välja ainult ühe kindla mehhanismi liigi, kuna alati võib
esineda ettenägematuid olukordi (süvendamisel võib paljanduda pinnaseid,
mida ehitusgeoloogiliste uuringutega ei märgatud), kus parimaks osutub mõni
teine tehnoloogia. Otsustati, et aruande peatükkides, mis käsitlevad PVT
tuuakse välja erinevaid parima võimaliku tehnoloogia lahendusi
Kokkuvõtvalt:
1. KMH programmi lisatakse info kavandatava tegevuse eesmärkide kohta.
2. Programmi arutelul tehtud märkusi arvestatakse aruande koostamisel.

Protokolli koostas:

Toomas Liiv
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AMETLIKUD TEADAANDED
eRIK
08.11.2012

Kinnistusraamat

Äriregistri teabesüsteem

Äriregistri ettevõtjaportaal

Keskkonnamõju hindamise teated

Keskkonnaministeerium teatab Paldiski Lõunasadama akvatooriumi ja sissesõidutee
süvendustööde keskkonnamõju hindamise (edaspidi KMH) programmi heakskiitmisest.
AS Tallinna Sadam esitas Keskkonnaministeeriumile taotluse vee erikasutusloa saamiseks Paldiski
Lõunasadama akvatooriumi ja sissesõidutee süvendamiseks mahus kuni 2 600 000 m³.
KMH osapooled on:
1) arendaja on AS Tallinna Sadam (Sadama 25, Tallinn), kes taotleb Keskkonnaministeeriumilt
vee erikasutusluba. Kontaktisik on Ellen Kaasik, e.kaasik@ts.ee;
2) KMH teostajaks on OÜ Corson (Akadeemia tee 21b-201, 12618 Tallinn), kontaktisikud Toomas
Liiv, tel 565 3373, toomas@corson.ee ja Kalev-August Parksepp, tel 569 33301,
kalev@corson.ee;
3) tegevusloa andja ja KMH järelevalvaja on Keskkonnaministeerium,
keskkonnaministeerium@envir.ee.
KMH programmi ning selle heakskiitmise otsusega on võimalik tööpäeviti tutvuda
Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse osakonnas aadressil Narva mnt 7a, ruum 610,
Tallinn. Kontaktisik on Timo-Mati Pall (tel 626 2972, e-post: timomati.pall@envir.ee).
Registrite ja Infosüsteemide Keskus - Lõkke 4, 19081 Tallinn.

Tel. 6 636 322

Faks 646 0165

rik.info@just.ee

http://www.ametlikudteadaanded.ee/index.php?act=1&teade=6819512

Kasutustingimused

9.11.2012

Pakri Maastikukaitseala ja hoiuala kaitsekorralduskava 2007-2016 (edaspidi KKK 20072016). Koostas Andres Tõnisson. Tallinn 2006.
Alljärgnevalt täiendavalt väljavõtteid KKK 2007-2016 peatükkidest ja lisadest.

Väljavõtted A. Tõnissoni poolt koostatud Pakri maastikukaitseala ja hoiuala
kaitsekorralduskavast 2007-2016.
http://www.keskkonnaamet.ee/kkk/Pakri_MKA_HA_KKK_2007_2016.pdf

A. Tõnissoni poolt koostatud Pakri maastikukaitseala ja hoiuala kaitsekorralduskavas 20072016 oli kaitsealuste taimete tabel KKK lisas 2.

Pakri hoiuala ja maastikukaitseala mereosa kaitsekorralduskava (KKK) 2011-2020 (kinnitamata). Koostas Merle Kuris (MTÜ Balti
Keskkonnafoorum). Töörühma kuulusid ornitoloogid Andres Kalamees, Andrus Kuus (Eesti Ornitoloogiaühing). Alljärgnevalt KKK
ornitoloogide poolt koostatud tabel 1 ja 2.

Tabel 1. Pakri linnualaga seotud vee- ja rannikulindude staatus ning kaitseväärtus.
HA
LiA
LiD** I
Staatus*
KK*** kaitse- kaitselisa
***
eesmärk eesmärk
Liik
Kühmnokk-luik (Cygnus olor)
Väikeluik (C. col. bewickii )
Laululuik (Cygnus cygnus)
Hallhani (Anser anser)
Rabahani (Anser fabalis)
Valgepõsk-lagle(B. leucopsis)
Ristpart (Tadorna tadorna)
Viupart (Anas penelope)
Rääkspart (Anas strepera)
Piilpart (Anas crecca)
Sinikael-part (Anas platyrhynchos)
Soopart (Anas acuta)
Luitsnokk-part (Anas clypeata)
Punapea-vart (Aythya ferina)
Tuttvart (Aythya fuligula)
Merivart (Aythya marila)
Hahk (Somateria mollissima)

I
I

I

II
II

X
X
X

X
X
X

III
III
X

X

X

X

II

II

X
X

X
X

P,R,T
R
R,T
P
R
R
P,R
P,R
P,R
R
P,R,T
R
P,R
P,R
P,R,T
R,T
P,R,T

LIFE

NAT

FW* % FW* %

Pes

Peatuv

Talv

Pes

Peatuv

133

615
89
52

704
2
35

50

810
300
700

Talv

LIFE

NAT

0,3
0,4
0,1

0,3
1,5
1,2

2
7000

1,2

1200
+
289

5

3
43
7
9
48
16

130
480
80
2099
14787
150
(1000)

491

1025
0,1

47
90
1

0,6
1,2
7000
3700

0,1

2,3
0,5

6

Aul (Clangula hyemalis)
Mustvaeras (Melanitta nigra)
Tõmmuvaeras (Melanitta fusca)
Sõtkas (Bucephala clangula)
Väikekoskel (Mergus albellus)
Rohukoskel (Mergus serrator)
Jääkoskel (Mergus merganser)
Punakurk-kaur (Gavia stellata)
Järvekaur (Gavia arctica)
Kaur (Gavia stellata et arctica)
Tuttpütt (Podiceps cristatus)
Hallpõsk-pütt(P. grisegena)
Kormoran (P. carbo)
Hüüp (Botaurus stellaris)
Merikotkas (Haliaeetus albicilla)
Lauk (Fulica atra)
Punajalg-tilder (Tringa totanus)
Naerukajakas (Larus ridibundus)
Kalakajakas (Larus canus)
Jõgitiir (Sterna hirundo)
Randtiir (Sterna paradisaea)
Väiketiir (Sterna albifrons)
Krüüsel (Cephus grylle)

III
I

I
I

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

II

III
II

III
I
I

II
I
III

X

X
X

I
I
I

III
III
III
II

X

X
X
X
X

X

R,T
R,T
P,R,T
P,R,T
R,T
P,R,T
P,R,T
R,T
R,T
R,T
P,R,T
R
P,R,T
P
P,R,T
P,R
P,R
P,R,T
P,R,T
P,R
P,R
P,R
P,R,T

7
28

(46000)
(1000)
16
1237
450
6
41

6

6
30

334

2

11
3

12978
4
50
3508
4
12
200
3
2

59100

1,0
0,1

1,3

10410

0,3
1,1

0,9

25

25

3
1
74

0,1

173

3
1
4

1
40

300
218
10
14
4
20

956

14
540

190
+
+

3

2

25

Paksult märgitud liigid – liigid mis ületavad 1% kriteeriumi, FW %* - protsent läbirändavast populatsioonist, LiD** – linnudirektiiv (Directive 2009/147/EC), KK*** –
siseriiklik kaitsekategooria, staatus****: P-pesitseja, R-läbirandaja, T-talvituja.
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Tabel 2. Linnustikku mõjutavad tegurid ja meetmed
Tegevus/tegur

Mõju lindudele

Mõjutatud/ohustat
ud liigid/rühmad

Mõju suund ja tugevus

Kaitsemeetmed

Toimivad mõjutegurid
Inimeste
viibimine
lindude pesapaikades
pesitsemise
ja
poegade
üleskasvatamise ajal

Häirimise ja röövluse
põhjustatud
sigimisedukuse langus;
pikemas
ajaskaalas
arvukuse langus

Laidudel pesitsevad
linnurühmad
ja
liigid
(tiirud,
kajakad, hanelised,

Suund negatiivne
Keskmine kuni tugev

Hukkumine,
elujõulisuse
ja
produktiivsuse
vähenemine;
toidubaasi vähenemine

Kõik merel
peatuvad ja
toituvad liigid, eriti
partlased

Suund negatiivne
Tugev

Kaitse‐eeskirja uuendamine (tsoneeringu ja kaitsekorra
muutmine, tähtajalise liikumispiirangu kehtestamine).
Praegu on Pakri saarte vahelistel laidudel inimeste viibimine
aastaringselt võimalik. Kappal ja Bjärgronnel tuleb
kehtestada liikumispiirang. Storgronne on muuli ja silla abil
Pakritega ühendatud ja seal ei ole liikumispiirangu
rakendamine otstarbekohane.
Üleriigilised
meetmed
õlireostuste
ennetamiseks,
avastamiseks,
likvideerimiseks
ja
tagajärgede
rehabiliteerimiseks. Väiksemaid õlireostuse juhtumeid on
dokumenteeritud, sh on Pakerorti koloonias vaadeldud ja
fotografeeritud õlist krüüslit.
Üldised
meetmed
Läänemere
keskkonnasisundi
parandamiseks
Paldiski Lõuna‐ ja Põhjasadam on Eesti olulisemaid
meretransporditaristuid, mille laevaliiklussagedust piirata ei
ole otstarbekohane. Praegu puudub selleks ka vajadus.
Üleriigiline õlitõrjevõimekuse tõstmine.

Õlireostus

Muu toksiline saaste
Laevaliiklus

Häirimine;
õli‐ ja muu saaste ohu
suurenemine

Eutrofeerumine

Toidubaasi
muutumine,
(vee
läbipaistvuse
vähenemine ja selle
mõju
toitumise
efektiivsusele)
Hukkumine
sissemässimise
või
allaneelamise korral

Prügi meres

Häirimine – süga‐
vamatel merealadel
peatuvad liigid (aul,
vaerad,
krüüsel,
kaurid)
Kõik merel toituvad
liigid

Kõik
vee‐
rannikuliigid

ja

Negatiivne
Tugevus teadmata
Negatiivne
Häirimine – keskmine
Õli‐ ja muu saaste ohu
suurenemine ‐tugev
Teatud piirini võib olla
positiivne tänu toidubaasi
suurenemisele
Pikemas
ajaskaalas
negatiivne

Üldised meetmed eutrofeerumise vähendamiseks

Negatiivne
Tugevus teadmata (vastavad
andmed Eestis puuduvad)
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Veelinnujaht

Häirimine,
hukkumine,
toksiline
saaste
pliihaavlite kasutamisel

Madalamatel
merealadel
peatuvad liigid

Muud
rekreatiivsed
tegevused

Häirimine

Veelinnud

Kalapüük

Hukkumine
kalavõrkudes,
(häirimine, toidubaasi
muutused)

Hukkumine
võrkudes ‐ kõik
sukeldudes
toituvad
liigid.
Ohtlikem periood
aprillist oktoobrini,
hukkuvad
peamiselt
talvituvad
sukelpardid.

Negatiivne
Merel peatuvatest liikidest
lastakse Eestis eelkõige
sinikael‐parti jt. ujuparte.
Ametliku statistika järgi on
lastavate
lindude
arv
suhteliselt
väike
ning
populatsiooni üldarvukust
tõenäoliselt oluliselt ei
mõjuta, olulisem on jahi
häiriv mõju. Andmed tugeva
häiriva mõju kohta Pakri
linnualal puuduvad.
Negatiivne
Mõju tugevus teadmata

Kaitse‐eeskirja uuendamine (tsoneeringu ja kaitsekorra
muutmine) kaaluda veelinnujahi keelustamist kaitsealal.
Kommertsliku jahiturismi arendamist tuleks vältida ka
hoiualal.
(Üleriigiline seadusemuudatus pliivabale laskemoonale
üleminekuks – Eestis edasi lükatud kuni 2013 aastani)

Kaitse‐eeskirja uuendamine (tsoneeringu ja kaitsekorra
muutmine
‐
krüüsli
kaitseks
tähtajalise
vee‐
mootorsõidukitega
sõitmise
piirangu
kehtestamine
olulisimal merealal)

Negatiivne
Soome lahes ja ühtlasi ka
Pakri
piirkonnas
on
suhteliselt suure võrgupüügi
koormuse tõttu lindude
kaaspüük küllalt suur. Kõige
suuremal määral hukkuvaks
linnuliigiks on aul.

Potentsiaalsed
mõjutegurid
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Uute
meretaristute
ehitamine (LNG jm)

Süvendamine,
kaadamine

Tuulegeneraatorite
rajamine

Veelindude elupaikade
hävitamine
ja
kahjustamine
(põhjaelupaigad),
toidubaasi muutused,
häirimine
Toidubaasi
muutumine,
(häirimine,
vee
läbipaistvuse
vähenemine ja selle
mõju
toitumise
efektiivsusele)

Tuulikute häiriv mõju,
hukkumine
kokkupõrgetel
tuulikutega,
(toidubaasi muutused,
häirimine ehitus‐ ja
hooldustöödel)

Veelinnud

Negatiivne
Eeldatavalt keskmine kuni
tugev

Eelnev keskkonnamõjude hindamine, sh kvaliteetne Natura
hindamine

Merel peatuvad ja
toituvad liigid

Negatiivne
Hoiualal tervikuna nõrk
(kohati mõõdukas). Hoiualal,
Pakri lahe suudmealal asub
kaadamiskoht
(pinnase‐
puisteala), mille keskpunkti
koordinaadid
on
59º23’03’’N;
24º00’03’’E
ning raadius ca 1 km.
Negatiivne
Merel
käesoleval
ajal
puudub
Pakri
tuulepargi
(8
tuulegeneraatorit)
mõju
lindude
hukkumise
põhjustajana
üheaastase
seire tulemuste järgi nõrk
(Volke ja Lutsar 2005)

Eelnev keskkonnamõjude hindamine, sh kvaliteetne Natura
hindamine.
Võimalusel hoiualal asuva pinnasepuisteala likvideerimine.
(2011.
a
on
Veeteede
Ametil
koostöös
Keskkonnaministeeriumiga plaanis üle vaadata ja vajadusel
muuta olemasolevad pinnasepuistealad.)

Järgida ka edaspidi põhimõtet, et linnuhoiualadele merre
tuuleparke ei rajata.
Eelnev keskkonnamõjude hindamine, sh kvaliteetne Natura
hindamine hoiuala/kaitseala lähedusse kavandatavate
tuulegeneraatorite puhul.
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Paldiski lõunasadama ohuolukorra
lahendamise plaan
Lisa 1
KOOSKÕLASTATUD
Keskkonnainspektsioon
04.03.2003.a. J-6-13/265

KINNITAN
.................................
LEMBIT VISNAPUU
Infrastruktuuri halduse juht
“ ”
2011.a

AS TALLINNA SADAM PALDISKI LÕUNASADAMA
AKVATOORIUMI REOSTUSTÕRJE PLAAN

1. Üldandmed
Paldiski lõunasadamas on 10 kaid kogupikkusega 1850 m. Sadamas on võimalik
laadida ja lossida naftat ja naftasaadusi, sega- ja puistlasti, puitu ning konteiner- ja
ro-ro laevu.
Suurim vastuvõetav laev:
- Pikkus: 230 m
- Laius: 32 m
- Süvis: 13 m
Sadama asendiplaan (lisa 2.) sisaldab:
- juurdepääsu teid kaidele
- tehniliste vahendite paiknemist reostuse likvideerimiseks
2. Operatiivne juhtimine
Reostuse lokaliseerimise ja likvideerimise eest vastutab Paldiski lõunasadama
sadamakapten.
Reostuse lokaliseerimist ja likvideerimist juhib kuni sadamakapteni
saabumiseni vahetuse ülem
3. Tööjõud
Operatiivse tööjõu Paldiski lõunasadama vahetuse ülema käsutuses moodustavad
vastavalt lepingule ESTEVE Terminal AS kaimadrused koos vahetusstividoriga (6
inimest), terminali tööline ( 1 inimene).Tööpäevadel kella 08.00 – 16.30 on lisaks veel
hooldusosakonna personal ja vanemdispetser.
Lisatööjõuna reostuse likvideerimisel võib kaasata kõiki sadama territooriumil
tegutsevate operaatorfirmade personali ja sadamas seisvate laevaperede liikmeid.
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4. Tehnilised vahendid
4.1 Mootorpaat Lamor LC 7500 kai nr 2 ääres.
4.2 Kummipaat päramootoriga (angaaris)
4.3 Õlitõkkeboonid kõrgusega 0,75m “RO-CLEAN DESMI” (kokku 600m):
Kai nr 1 merepoolsel osal – 1 rullil 200 meetrit
Kai nr 5 ja 6 ühinemiskohal – 1 rullil 200 meetrit
Kai nr 7 ja 8 ühinemiskohal – 1 rullil 200 meetrit
4.4 Õlitõkkeboonid kõrgusega 0,9 m :
Angaaris kolmele BRENDERUP tüüpi haagisele paigaldatud kokku 400 m
Õlitõkkeboonid on 25 m pikkuste omavahel ühendatavate sektsioonidena.
4.5 Ujuvabsorbtsiooniboonid “SPC” 300 m, ∅ 20 (100 x 3m). Asuvad kail nr.2
konteineris ja osaliselt angaaris.
4.6 Absorbtsioonipuru 500 liitrit kasutamiseks kail.
4.7 HYDROBREAK vesilahus 1 : 200 veepinnalt vähese õlikile lahustamiseks.
4.7 Kaubik Renault Master
4.8 Kahveltõstukid – 2 tk.

5. Informatsiooni edastamise kord reostuse avastamisel akvatooriumil
Paldiski lõunasadama vahetuse ülem saades teate reostusest, informeerib
alljärgnevalt:
-

Sadamakaptenit tel. 6 318 805 mob. 5 049361
Vanemdispetšerit mob. 5 064 122
Operatiivinformatsiooni-ja Mereseirekeskust (OIMSK) tel. 6 922 500 (JRCC)
faks 6 922 501
Keskkonnainspektsiooni lühinumbril 1313, tel. 69 62 236 või faks 69 62 237
Põhja Eesti Häirekeskust tel. 112

Vajadusel kutsutakse välja:
-

AS Ragn – Sells tel. 16755 (vaakumautod)
Greene Marine tel.6 318 253 faks 6 318 254; 515 9303 – 24h
Naftakogumislaevad ( sadamakapteni korraldusel)
Muuga Sadamast Skimmer ja mahutid (sadamakapteni korraldusel)
OÜ Ökoloog tel. 6102315 mob. 5013800 (BLRT) lisapoomid
„Vaggen“ 50 28 000
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Reostuse lokaliseerimine ja likvideerimine

Reostuse likvideerimiseks kaide nr. 1. ja nr. 7.ümbruses on välja töötatud Paldiski
lõunasadama ja AS Alexela Terminali vaheline ühise tegutsemise plaan, mis on
käesoleva dokumendi lisa nr 1.

1. Reostuse lokaliseerimine
Reostuse lokaliseerimiseks on viis varianti, mille puhul arvestatakse reostuse kohta
või ala ning ilmastiku olusid ja tuulesuunda (plaan lisa 3 ).

Variant 1.

Reostus on valgunud üle kogu akvatooriumi ning liigub tuulte mõjul (tuul
läänekaartest) ümber 5 kai otsa 6 kai poole.
Õlitõkkeboonide üldpikkus (600m + 400m) võimaldab sulgeda kogu sadama
akvatooriumi ühekordselt, paigaldades booniliini esimese kai otsast kuuenda kai
otsani (470m).
Tegutsemine:
1. Operatiivjuhi korraldusel veetakse järelkärudel olevad 0,9 m kõrgused
õlitõkkeboonid kail nr.1 asuva rulli juurde kaubikuga Renault Master
2. Samaaegselt suundub sinna ka mootorpaat lamoor LC 7500
3. Õlitõkkeboonide rullilt kinnitatakse booni ots mootorpaadi külge ning paat
hakkab liikuma ümber reostatud ala kai nr 6 rambi poole tõmmates
booniliini enda järel kiirusega kuni 2 sõlme (NB! Rullil on 200m boone.
Treilerilt lisasektsioone üle rulli vette laskmiseks tuleb need omavahel
ühendada). Jõudes mootorpaadiga kai nr 6 sulundseinani booni algus
seotakse sulundite külge rambist mere pool asuval kaldakindlustusel.
4. Seejärel kinnitatakse boonide teine ots kai nr 1 redelilt kai külge.
5. Booniliin ankurdatakse vajadusel iga 40 m tagant spetsiaalsete ankrutega,
mis on vajalik selleks, et booniliin seisaks tuule ja lainetusega paigal.
6. Ankurdamisel ja samuti teistel vajalikel abioperatsioonidel on kasutusel ka
päramootoriga kummipaat.

Variant 2.
Reostus on tekkinud 1; 2; 3; 4 või 5 kai ääres seisvalt laevalt.
Õlitõkkeboonide üldpikkus (600m + 400m) võimaldab sulgeda sadama akvatooriumi
vajadusel isegi kahekordselt, paigaldades booniliini esimese kai otsast viienda kai
otsani.
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Tegutsemine:
1. Operatiivjuhi korraldusel veetakse kaubikuga Renault Master
õlitõkkeboonid järelkärudel kai nr. 5 ja kai nr. 6 nurgas või kai nr. 1 otsas
asuvate boonirullide juurde olenevalt tuulesuunast.
2. Sinna kohta kuhu organiseeriti lisaboonid sildub kai äärde mootorpaat
Lamor LC.
3. Rullil oleva õlitõkkebooni ots kinnitatakse veoaasaga mootorpaadi külge
ning see hakkab liikuma ümber reostatud ala, tõmmates booniliini enda
järel kiirusega kuni 2 sõlme (NB! Rullil on 200m boone ja booniliini
pikendamiseks tuleb lisaboonid järelkärul ühendada rullil oleva te boonide
lõpuga). Vajadusel on abiks ka päramootoriga kummipaat.
4. Kui reostus on õlitõkkeboonidega ümbritsetud, sildub mootorpaat kai
ääres ning mõlemad booniliini otsad kinnitatakse kaide külge
kinnitusaasadega nii, et reostus ei pääseks nende vahelt välja valguma.
5. Booniliin ankurdatakse vajadusel iga 40 m tagant spetsiaalsete ankrutega,
mis on vajalik selleks, et booniliin seisaks tuule ja lainetusega paigal.
Variant 3.
Reostus on tekkinud 6 kai ääres seisvalt laevalt.
Tõkkepoomide üldpikkus (200 m rullil + 400m treileritel) võimaldab ümbritseda kai
nr. 6 ääres seisva laeva (vajadusel ka kahekordselt), paigaldades poomiliini viienda
kai otsast kuuenda kai otsani.
Tegutsemine:
1. Operatiivjuhi korraldusel veetakse järelkärudel õlitõkkeboonid kaubikuga
kai nr. 5 ja nr. 6 nurgas asuva boonirulli juurde.
2. Mootorpaat Lamor LC 7500 sildub rulli juures.
3. Rullil oleva booni ots kinnitatakse veoaasaga mootorpaadi külge ning see
hakkab liikuma ümber reostatud ala, tõmmates rullilt booniliini enda järel
kiirusega kuni 2 sõlme (NB! Rullil on 200 m boone ja need tuleb
ühendada lisaboonidega treileritelt). Mootorpaat suundub kai nr 6 lõpus
oleva sulundseina juurde. Vajadusel on abiks ka päramootoriga
kummipaat.
4. Kui reostus on boonidega ümbritsetud, kinnitatakse mootorpaadi abil
booniliini otsad kai ja sulundseina külge kinnitusaasadega nii, et reostus ei
pääseks nende vahelt välja valguma.
5. Booniliin ankurdatakse vajadusel iga 40 m tagant spetsiaalsete ankrutega,
mis on vajalik selleks, et booniliin seisaks tuule ja lainetusega paigal.

Variant 4.
Reostus on tekkinud kai nr 8 ääres seisvalt laevalt.
Õlitõkkeboonide üldpikkus (200m rullil + 400m treileritel) võimaldab ümbritseda kai
nr. 8 ääres seisva laeva (vajadusel ka kahekordselt).
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Tegutsemine:
1. Operatiivjuhi korraldusel järelkärudel olevad boonid veetakse kaubikuga
kai nr. 7 kai nr. 8 vahel asuva 200m boonirulli juurde.
2. Boonirulli juurde suundub mootorpaat Lamor LC 7500.
3. Rullil oleva õlitõkkeboonide ots kinnitatakse veoaasaga mootorpaadi
külge ning mootorpaat hakkab liikuma ümber reostatud ala, tõmmates
booniliini enda järel kiirusega kuni 2 sõlme (NB! Rullil on 200m boone ja
need tuleb ühendada lisaboonidega treileritel). Vajadusel on abiks ka
päramootoriga kummipaat.
4. Kui reostus on boonidega ümbritsetud, kinnitatakse boonide otsad kai
külge mootorpaati kasutades kinnitusaasadega nii, et reostus ei pääseks
nende vahelt välja valguma.
5. Vajadusel booniliin ankurdatakse iga 40 m tagant spetsiaalsete ankrutega,
mis on vajalik selleks, et booniliin seisaks tuule ja lainetusega paigal.

Variant 5.
Reostus on tekkinud kai nr 9 ääres seisvalt laevalt.
Tõkkepoomide üldpikkus (Rullil 200 m + 400m treileritel) võimaldab ümbritseda kai
nr. 9 ääres seisva laeva.
Tegutsemine:
1. Operatiivjuhi korraldusel järelkärudel olevad õlitõkkeboonid veetakse
kaubikuga kai nr.7 ja nr 8 vahel asuva boonirulli juurde.
2. Sinna suundub mootorpaat Lamor LC 7500 .
3. Rulli olevate boonide ots kinnitatakse veoaasaga mootorpaadi külge ning
mootorpaat hakkab liikuma ümber reostatud ala, vedades booniliini enda
järel kiirusega kuni 2 sõlme (NB! Rullil on boone 200 m ja need tuleb
ühendada treileritel olevate boonidega). Vajadusel on abiks ka
päramootoriga kummipaat.
4. Kui reostus on boonidega ümbritsetud, kinnitatakse boonide otsad kaide
külge kinnitusaasadega nii, et reostus ei pääseks nende vahelt välja
valguma.
5. Vajadusel booniliin ankurdatakse iga 40 m tagant spetsiaalsete ankrutega,
mis on vajalik selleks, et booniliin seisaks tuule ja lainetusega paigal.

2. Reostuse likvideerimine
Õlitõkkeboonidega piiratud alal hakkab tuule ja lainetuse mõjul reostus kogunema
ühte kohta, mille tulemusena on võimalik muuta tõkkepoomide asetust ja vähendada
reostunud ala.

Tegutsemine:
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1. Absorbtsiooniboonid ühendatakse jadamisi booniliiniks nii pikalt, et seda
oleks võimalik ümber reostunud ala tõmmata.
2. Olenevalt olukorrast booniliin tõmmatakse ümber reostunud ala kas
mootorpaadilt, kailt või laeva pardalt köiega koomale, vähendades reostuse
pindala ja kontsentreerides reostust kohta, kus on parem juurdepääs korjeks
või absorbentboonide kasutamisks.
3. Reostus korjatakse veepinnalt vaakumautode, skimmeri või absorbentboonide
abil, suurema reostuse puhul kutsub sadamakapten appi korjelaevad kas
teistest sadamatest või Merepäästekeskusest.
4. Kui
reostus on täielikult likvideeritud, tõmbavad kaimadrused koos
hooldusosakonna töötajatega reostunud absorbtsiooniboonid merest välja ning
asetavad spetsiaalsesse konteinerisse (ohtlike jäätmete konteinerid).
5. Liikumiseks akvatooriumil on kasutusel mootorpaat Lamor LC 7500 ja
päramootoriga kummipaat.
Lisa 1 - Paldiski Lõunasadama ja ALEXELA terminali ühise tegutsemise plaan
Lisa 2 - Sadama asendiplaan
Lisa 3 - Reostuse lokaliseerimise 5 varianti.
Koostas:

Andres Kungla
Sadamakapten
“ 16. “juuni.2008.a
Korrigeeritud: Andres Kungla, Sadamakapten 18. märts 2009
Korrigeeritud: Andres Kungla 17. 12.2009 a
Korrigeerinud: Andres Kungla 28. 07.2011 a.
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Paldiski Lõunasadama akvatooriumi reostustõrje plaani

Lisa 1

AS TALLINNA SADAM PALDISKI LÕUNASADAMA JA
AS ALEXELA TERMINALI

ÜHISE TEGUTSEMISE PLAAN
REOSTUSE LIKVIDEERIMISEKS

1. Üldandmed. Käesolev plaan on ühise tegutsemise plaan kaide nr. 1 ja nr. 7 ääres
seisvatelt laevadelt ja laadimisseadmetest tekkinud reostuse lokaliseerimiseks ja
likvideerimiseks.
Töödeldavate (lastitavate ja lossitavate) naftaproduktide tüübid (margid) on näidatud AS
Alexela Terminali poolt koostatud ettevõtte teabelehel (lisa 1.) ja iga konkreetse tankeri
puhul kaubadokumentidega.
Suurim vastuvõetav tanker:
- Pikkus: 230 m
- Laius: 32 m
- Süvis: 13 m
Suurim nafta- ja keemiaproduktide laadimiskiirus on 2500 m3/h. Hädaolukorra puhul
pumpade seiskamise kirjeldus on näidatud AS Alexela Terminali hädaolukorra plaanis.
Kaide nr 1 ja nr 7. asendiplaan (lisa 2.) sisaldab:
- juurdepääsu 1 ja 7 kaile;
- tehniliste vahendite paiknemist reostuse likvideerimiseks;
- nafta- ja keemiaproduktide laadimiskohtade ja torustiku paiknemist.

2. Operatiivne juhtimine
Reostuse likvideerimise eest vastutavad Paldiski lõunasadama sadamakapten ja Alexela
Terminali tehnikadirektor.
Üldist reostuse likvideerimist juhivad Paldiski lõunasadama vanemdispetšer ja Alexela
Terminali vahetusülem.
Reostuse likvideerimist kohapeal juhendab Paldiski lõunasadama vahetuse ülem ja
Alexela Terminali vahetusülem, kes tegutsevad vastavalt käesolevale ÜHISE
TEGUTSEMISE PLAANILE.

3. Tööjõud
Operatiivse tööjõu Paldiski lõunasadama vahetuse ülema ja Alexela Terminali
vahetusülema käsutuses moodustavad ESTEVE Terminal AS kaimadrused (6 inimest),
Alexela Terminali vahetuses olevad operaatorid (4 inimest). Lisatööjõuna reostuse
likvideerimisel võib kaasata kõiki sadama territooriumil tegutsevate operaatorfirmade ja
sadamas seisvate laevade meeskonnaliikmeid.
Õlitõkkeboonide paigaldamiseks on jäävabal perioodil mootorpaat Lamor LC 7500

4. Tehnilised vahendid
1.

Mootorpaat Lamor LC 7500
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kummipaat päramootoriga.
Õlitõkkeboonid kõrgusega 0,75m “RO-CLEAN DESMI” õlireostuse
lokaliseerimiseks ; 3 x 200 m sektsioonides rullidel. Rullide asukohta vaata plaanilt.
Õlitõkkeboonid kõrgusega 0,9 m 25m sektsioonidena kokku 400m treileritel.
Ujuvabsorbtsioonipoomid “SPC” 300 m, ∅ 20 (100 x 3m).
500 liitrit absorbentgraanuleid( pisireostuse kõrvaldamiseks kail.)
Kaubik Renault Master

8. Informatsiooni edastamise kord naftareostuse avastamisel
Reeglina avastab või saab õlireostusest esimesena teada Alexela Terminali kail valves
olev operaator, kes seejärel teatab koheselt:
-

Alexela Terminali vahetusülemat tel. 6 790 996, mob 5 170 177.

Alexela Terminali vahetusülem teatab koheselt:
-

Paldiski lõunasadama vahetuse ülemat tel. 6 318 810 mob. 5 221 757.

Paldiski lõunasadama vahetuse ülem saades teate naftareostusest, informeerib
alljärgnevalt:
-

Paldiski lõunasadama sadamakaptenit. tel. 6 318 805 mob. 5 049 361;
Paldiski lõunasadama vanemdispetšerit mob. 5 064 122;
Operatiivinfo ja-mereseirekeskust (OIMSK) tel. 6 922 500 (JRCC);
Keskkonnainspektsiooni valvetelefonil. 6 603 333 või faks 6 962 237; või
lühinumbril 1313
Põhja Eesti Häirekeskust tel. 112.

Vajadusel kutsutakse välja:
-

AS Ragn – Sells tel. 16 755 (vaakumautod);
Greene Marine tel. 50 28 000
OÜ Ökoloog tel. 6 102 315 mob. 5 013 800;
Naftakogumislaevad ( sadamakapteni korraldusel);
Muuga Sadamast Skimmer ja mahutid (sadamakapteni korraldusel);

Reostuse lokaliseerimine ja likvideerimine
Reostuse lokaliseerimine
Õlitõkkeboonide üldpikkus (Rullil 200 m + 400m treileritel) võimaldab ümbritseda 7 kai
ääres seisva tankeri (max. pikkus 230 m) ühekordse booniliiniga ja 1 kai ääres seisva tankeri
(max. pikkus 180 m) kahekordse booniliiniga.
Õlitõkkeboonide asukoht on näidatud asendiplaanil (lisa 2).

Reostuse lokaliseerimiseks on kaks varianti, mille puhul arvestatakse reostuse kohta või ala.
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Variant 1.
Reostuse kohaks on 7 kai ääres seisva tankeri ümbrus (plaan lisa 3). Antud olukord võib
tekkida laeva tankide ülelaadimisest, laadimisvooliku purunemisest või laeva ja
laadimisvooliku ühenduskoha lekkest.
Tegutsemine:
1. Kai nr. 7 ja kai nr. 8 nurgal asuva boonirulli juurde veetakse kaubikuga järelkärudel
asuvad boonid. Sinna suundub mootorpaat Lamor LC 7500.
2. Õlitõkkeboonide ots kinnitatakse veoaasaga mootorpaadi külge ning mootorpaat
hakkab liikuma ümber reostatud ala, tõmmates booniliini enda järel kiirusega kuni 2
sõlme (NB! Rullil on boone 200 m ja need tuleb ühendada treileritel olevate
boonidega).
3. Kui reostus on boonidega ümbritsetud, kinnitatakse mootorpaati kasutades mõlemad
booniliini otsad kaide külge kinnitusaasadega nii, et reostus ei pääseks nende vahelt
välja valguma.
4. Vajadusel booniliin ankurdatakse iga 40 m tagant spetsiaalsete ankrutega, mis on
vajalik selleks, et booniliin seisaks tuule ja lainetusega paigal.

Variant 2.
Reostuse kohaks on 1 kai ääres seisva tankeri ümbrus (plaan lisa 4). Antud olukord võib
tekkida laeva tankide ülelaadimisest, laadimisvooliku purunemisest või laeva ja
laadimisvooliku ühenduskoha lekkest.
Tegutsemine:
1. Õlitõkkeboonid järelkärudel veetakse kaubikuga kai nr. 1 otsal asuva boonirulli
juurde.
2. Boonirulli juurde suundub mootorpaat Lamor LC 7500
3. Õlitõkkeboonide ots kinnitatakse veoaasaga mootorpaadi külge ning mootorpaat
hakkab liikuma ümber reostatud ala, tõmmates booniliini enda järel kiirusega kuni 2
sõlme (NB! Rullil on boone 200 m ja need tuleb ühendada treileritel olevate
boonidega).
4. Kui reostus on boonidega ümbritsetud, kinnitatakse mootorpaati kasutades mõlemad
booniliini otsad kaide külge kinnitusaasadega nii, et reostus ei pääseks nende vahelt
välja valguma.
5. Vajadusel booniliin ankurdatakse iga 40 m tagant spetsiaalsete ankrutega, mis on
vajalik selleks, et booniliin seisaks tuule ja lainetusega paigal.

Reostuse likvideerimine
A. Väiksemad reostused (kuni 5 tonni väljavoolanud naftaprodukti) on võimalik likvideerida
absorbtsiooniboone kasutades. Õlitõkkeboonidega piiratud alal hakkab tuule ja lainetuse
mõjul reostus kogunema ühte kohta.
Tegutsemine:
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1. Absorbtsiooniboonid ühendatakse jadamisi booniliiniks nii pikalt, et seda oleks
võimalik ümber reostunud ala tõmmata.
2. Booniliin tõmmatakse ümber reostunud ala kas mootorpaadilt, kai pealt või laeva
pardalt köiega.
3. Reostusaine absorbeerumisel vähendatakse reostatud ala pindala kas kailt või kaatrilt
booniliini liigutades.
4. Vajadusel kutsutaks spetsiaalne vaakumauto reostunud merevee imemiseks.
5. Kui reostus on täielikult likvideeritud, tõmmatakse reostunud absorbtsiooniboonid
merest välja ning asetatakse spetsiaalsesse konteinerisse (ohtlike jäätmete konteinerid
jms).
6. Õlitõkkeboonid tõmmatakse merest välja ja vajadusel tellitakse litsentsi omava firma
puhastusteenus.
B. Suuremad reostused (üle 5 tonni väljavoolanud naftaprodukti).
Tegutsemine:
1. Organiseeritakse Muuga Sadamast skimmer ja mahutid (sadamakapteni korraldusel)
2. Vajadusel organiseeritakse naftakogumislaevad (sadamakapteni korraldusel)
3. Vajadusel organiseeritakse vaakumautod (sadamakapteni korraldusel)
Lisa 2 – kaide 1 ja 7 plaan ja tehniliste vahendite paiknemine.
Lisa 3 - reostuse lokaliseerimise variant 1
Lisa 4 - reostuse lokaliseerimise variant 2

Andrus Kontaveit
AS Tallinna Sadam
väikesadamate haldusjuht

Aarto Eipre
AS Alexela Terminali
tegevdirektor

“

“

“…………….2008a.

“……………….2008.a.

Andres Kungla
AS Tallinna Sadam

Ando Kirotar
Paldiski lõunasadama

väikesadamate sadamakapten

vanemdispetšer

.“

“

“ ________2008.a.

“ _____ 2008.a.

Korrigeeris: Andres Kungla
Paldiski lõunasadama sadamakapten
Korrigeeris: Andres Kungla
Paldiski lõunasadama sadamakapten

Tarmo Maripuu
AS Tallinna Sadam

ohutusjärelvalve spetsialist

“

“ ________ 2008.a.

20. Märtsil 2009.
28. Juulil 2011
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Lisa 1. TEABELEHT – ETTEVÕTTES OLEVATE OHTLIKE

KEMIKAALIDE LOETELU

OHTLIKU KEMIKAALI NIMETUS

MAKSIMAALNE
VÕIMALIK KOGUS
TONNIDES

ÜRO NUMBER,
OHUTUNNUS ja
R-FRAASID

1

Bensiin(pliivaba)

97000

1203, F+, Xn, T,
N, R12, R48, R2022, R45

2

Tolueen

2200

1294, F, Xn; R11;
R20

3

Paraksüleen

11700

1307,Xn, 1020/21-38

4

Isopreen

2300

1218, F+, R12

5

Benseen

3900

1114,F, T, 45-1148/23/24/25-(5253)

6

Ortoksüleen

7800

1307, Xn, 1020/21-38

7

Butaan

2300

1011, F+, R12,
R45, R46

Jrk
nr
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Lisa 2

REOSTUSE LOKALISEERIMISE JA LIKVIDEERIMISE
OPERATIIVPLAAN

SITUATSIO
ON
Saabub teade
reostuse
kohta

AMETIISI
K
Lõunasada
ma
vahetuse
ülem

MEETMED

TEATAMINE

1.Teeb kindlaks:
reostuse ala,
reostuse liigi
ja ulatuse.
2.Kuni Paldiski
LS
sadamakapteni
või lõunasadama
vanemdispetšeri
saabumiseni
tegutseb nende
asemel.
3.Kutsub kohale
kaimadrused
4.Saadab alluva
mootorpaati
Lamor LC
7500(vajadusel
läheb ise paati)
5.Määrab
reostuse
võimaliku leviku
suuna arvestades
tuule suunda ja
tugevust.
6.Määrab pärast
sadamakapteniga
konsulteerimist
paigaldatavate
boonide koguse,
organiseerib
nende
transportimise
vajalikku kohta,
annab käsu
paigaldamiseks.
7.Vajaduse korral
peatab
laevaliikluse,
korraldab laevade
väljaviimise

Reostusest teatab
Paldiski LS
sadamakaptenile tel
.6 318 805
mob.5049 361
6 414 040(kodus)
lõunasadama
vanemdispetšerile
mob.50 64 122 ja
seejärel
sadamakapteniga
kooskõlastatud infot
vastavalt
Akvat.reostuse
likv. plaan p.5
Operatiivinfo jaMereseirekeskust
tel. 6 922 500(
JRCC)
Keskkonnainspektsi
ooni tel.6 603 333,
faks 6 962 237 või
lühinumbril 1313
Põhja Eesti
Häirekeskust tel 112

MÄRKUS
ED
Teade võib
saabuda
laevadelt,
sadama
töötajatelt,
teistelt
isikutelt.
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Mootorpaat
Lamor LC
7500

reidile või
ümberhaalamise,
peatab laadimislossimistööd.
8.Vajadusel
kaasab sadamas
viibivate
ujuvvahendite
meeskonnad või
sadamas
tegutsevate
operaatorfirmade
töötajaid reostuse
likvideerimistööd
ele.
9.Organiseerib
autotranspordi
vajalike inimeste
sadamasse
toomiseks.
1.Täidab reostuse
likvid. juhataja
korraldusi
2.Paigaldab
akvatooriumile
boone
3.Jälgib reostuse
levikut

Kannab ette tehtust,
oma asukohast ja
reostuse levikust
sadama vahetuse
ülemale ULL 9
kanalil
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Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, 15172 Tallinn, registrikood 70008658
Tel 627 2193, faks 627 2182, info@keskkonnaamet.ee
www.keskkonnaamet.ee

Hr Toomas Liiv
Keskkonnaekspert
Corson OÜ

14.11.2012 nr HJR 6-7/12/28364-1 corson@corson.ee

Pr Ellen Kaasik
Tallinna Sadam AS
e.kaasik@ts.ee
Keskkonnaministeerium
keskkonnaministeerium@envir.ee
Kaspar.Anderson@envir.ee

Paldiski Lõunasadama akvatooriumi ja sissesõidutee süvendustööde KMH aruande
koostamise osas täiendava ettepaneku esitamine
Corson OÜ on koostamas keskkonnamõjude hindamise aruannet Harjumaal Paldiski
Lõunasadama akvatooriumi ja sissesõidutee süvendustööde kohta. KMH programm on
Keskkonnaministeeriumis heaks kiidetud 01.11.2012 kirjaga 11-2/5028-6. KMH programmis
lk 4 on loetletud rida uuringuid, mille teostamist KMH käigus Keskkonnaministeerium on
vajalikuks pidanud, sh linnustik.
Keskkonnaametile on Paldiski sadamate arendusplaane käsitletavate KMH aruannete
menetlemisel saanud teatavaks, et aruannetes on kasutatud linnustikmõjude hindamisel ning
Natura hindamisel alusmaterjalina TTÜ MSI poolt 2005.a koostatud tööd “Paldiski
Põhjasadama süvendusaegne merekeskkonna seire 2003-2005”, mis sisaldab Pakri lahel
2004.a seisuga kaardistatud linnustikandmeid (koondumisalade määratlemine, arvukuste ja
liigilise koosseisu määramine). Keskkonnaametile teadaolevalt ei ole hilisemal ajaperioodil
Pakri lahel lindude koondumisalade kaardistamist teostatud. Seega on käesoleval ajal Pakri
lahes kavandatavate süvendus-, täite ja kaadamistööde mõjude hindamisel aluseks 8 aasta
vanused linnustikandmed.
Eelnevast tulenevalt teeb Keskkonnaamet ettepaneku Paldiski Lõunasadama akvatooriumi ja
sissesõidutee süvendustööde KMH aruande koostamise raames teostada Pakri lahel täiendav
veelindude koondumisalade kaardistamine. Nimetatud töö sisuks oleks kaardistada
veelindude koondumisalad Pakri lahel, sh määrates koondumisaladel ka arvukuse ja liigilise
koosseisu. Vaatluste periood peaks vältama ühe aasta, et hõlmata rändeperioode,
talvitumisaega ning tuvastada suvised koondumis-toitumisalad. Töö eesmärgiks on
asjakohaste linnustikandmete kogumine, mille baasil on võimalik adekvaatselt hinnata Pakri
lahel toimuvate süvendustöödega kaasnevaid mõjusid linnustikule ning Natura 2000 linnuala
terviklikkusele ja kaitse-eesmärkidele. Arvestades KMH objektiks oleva süvendustöö mahtu
(2,6 milj m3), võib sellises mahus süvendus- ja kaadamistöödel olla oluline mõju Pakri lahel
Harjumaa
Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn
Tel 674 4800, faks 674 4801
harju@keskkonnaamet.ee

Järvamaa
Wiedemanni 13, 72213 Türi
Tel 384 8688, faks 385 7118
jarva@keskkonnaamet.ee

Raplamaa
Tallinna mnt 14, pk 5, 79513 Rapla
Tel 484 1171 faks 485 5798
rapla@keskkonnaamet.ee

peatuvatele ja pesitsevatele lindudele, kuid mõju ulatust ja olulisust on raske hinnata
adekvaatseid ja värskeid alusandmeid omamata.
Kõnealuse KMH protsessi raames on olnud arutlusel ka Pakri lahes oleva kaadamisala
asukoha muutmine (viimine ca 1-2 km loodesse, vahetult Pakri hoiualast välja), kuna
kaadamisala kattub osaliselt EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning
loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7-50) I lisas
nimetatud elupaigatüübiga veealused liivamadalad (1110). Peame otstarbekaks teostada
linnustiku uuring ka potentsiaalsel uuel kaadamisala asukohal, et vältida kaadamisala
sattumist linnustiku jaoks olulisele koondumiskohale.
Täiendavalt selgitame, et käesoleva ettepaneku tegemise eesmärgiks on vältida võimalikke
vaidlusi KMH aruande kvaliteedi üle selle valmimise faasis. Keskkonnaamet on seoses
Paldiski LNG terminali KSH aruande heakskiitmisega, kus sarnaselt Paldiski Lõunasadama
akvatooriumi ja sissesõidutee süvendustööde KMH aruandega hinnatakse mõjusid Natura
2000 aladele, sattunud pahameele alla seoses sellega, et nimetatud KSH aruande järelduste, sh
Natura hindamises esitatu kinnitamiseks puudub adekvaatne alusandmestik. Käesoleva
kirjaga soovime sarnaseid probleeme tulevikus teiste KMH ja KSH aruannete puhul ennetada,
mistõttu palume esitatud ettepanekusse tõsiselt suhtuda.
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Joonis 1. Olulised lainekõrgused. Tuul loodest.
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Joonis 2. Olulised lainekõrgused. Tuul edelast.
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Joonis 3. Hoovused loodetuule korral.
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Joonis 4. Hoovused edelatuule korral.
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Joonis 5. Heljumi levik süvendamisel loodetuule korral.
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Joonis 6. Heljumi levik süvendamisel edelatuule korral.
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Joonis 7. Olulised lainekõrgusd kaadamisalal loodetuule korral.
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Joonis 8. Hoovuste väli kaadamisalal loodetuule korral.
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Joonis 11. Auli talvine levik Eestis 2012.a. jaanuaris.

400 - 3 500 (29)
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70 - 170 (14)
40 70 (14)
140 (31)

Aul (Clangula hyemalis)
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Joonis 12. Sõtka talvine levik Eestis 2012.a. jaanuaris.

190 - 2 050 (36)
140 - 190 (19)
80 - 140 (23)
40 80 (34)
140 (35)

Sõtkas (Bucephala clangula)
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73
32
14
6
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(27)
(27)
(25)
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Joonis 14. Kühmnokk-luige talvine levik Eestis 2012.a. jaanuaris.

73 32 14 61-

Kühmnokk-luik (Cygnus olor)

20

Joonis 15. Laululuige talvine levik Eesti rannikul 2012.a. jaanuaris.
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10 - 19 (10)
7 - 10 (8)
5 - 7 (8)
1 - 5 (17)

Laululuik (Cygnus cygnus)

21

594
73
28
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7

(29)
(23)
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(29)

Joonis 16. Jääkoskla talvine levik Eesti rannikul 2012.a. jaanuaris.

73 28 13 71-

Jääkoskel (Mergus merganser)
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Joonis 19. Sinikael-pardi talvine levik Eestis 2012.a. jaanuaris.

70 - 2 650 (52)
50 70 (11)
40 50 (8)
20 40 (31)
120 (40)

Sinikael-part (Anas platyrhynchos)
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Lisa 1. Veelindude arvukuskriteeriumid Eestis.
Number criteria (internationally, nationally and locally important staging areas of waterfowl species in Estonia)
LIIK
International
National (Estonia) Local
9lLNHOXLN&\JQXVFROXPELDQXV Ord)
250
250
50
Laululuik, Cygnus cygnus (L.)
400
250
50
9lLNHNRVNHOHSXGXNRVNHO0HUJXVDOEHOOXV /
250
100
25
Hallhani e. roohani, Anser anser anser (L.)
250
100
25
9DOJHS}VN-lagle, Branta leucopsis (Bechst.)
3000
1000
250
5llNVSDUW$QDVstrepera strepera (L.)
300
100
25
6}WNDV%XFHSKDODFODQJXODFODQJXOD /
3000
1000
250
Merivart, Aythya marila marila (L.)
3100
1000
250
+DOOS}VN-SWW3RGLFHSVJULVHJHQD %RGG 
150
50
10
Luitsnokk-part, Anas clypeata (L.)
400
100
25
Kirjuhahk, Polysticta stelleri (Pall.)
400
100
25
9lLNH-laukhani, Anser erythropus (L.)
40
10
2
-llNRVNHO0HUJXVPHUJDQVHUPHUJDQVHU /
2000
500
100
Tuttvart, Aythya fuligula (L.)
10000
2500
500
Aul, Clangula hyemalis (L.)
20000
5000
1000
.KPQRNN-luik, Cygnus olor (Gm.)
2100
500
100
Rabahani, Anser fabalis (Lath.)
6000
1000
250
Kormoran e. karbas, Phalacrocorax carbo (L.)
1200
250
50
Soopart e. pahlsaba-part, Anas acuta acuta (L.)
600
100
25
Suur-laukhani, Anser albifrons albifrons (Scop.)
6000
1000
250
6DUYLNSWW3RGLFHSVDXULWLXV
50
10
2
Mustvaeras, Melanitta nigra nigra (L.)
16000
2500
500
Punapea-vart, Aythya ferina (L.)
3500
500
100
7}PPXYDHUDV0HODQLWWDIXVFDIXVFD / 
10000
1000
250
Piilpart, Anas crecca
4000
500
100
Kaur, Gavia spe.
1200
100
25
Rohukoskel, Mergus serrator (L.)
1250
100
25
Viupart, Anas penelope (L.)
12500
1000
250
7XWWSWW3RGLFHSVFULVWDWXV / 
1500
100
25
Hahk, Somateria mollissima mollissima (L.)
15000
1000
250
Lauk, (Fulica atra)
15000
1000
250
Sinikael-part, Anas platyrhynchos
20 000
1000
250
Ristpart, Tadorna tadorna (L.)
3000
50
10
.UVHO &HSSKXVJU\OOH
10000 ?
?
Mustlagle, Branta bernicla L.
3000 ?
?
5lJDSDUW$QDVTXHUTXHGXOD / 
20000 50 ?
10 ?
Alk, (Alca torda)
12000 ?
?
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AMETLIKUD TEADAANDED
eRIK
17.06.2013

Kinnistusraamat

Äriregistri teabesüsteem

Äriregistri ettevõtjaportaal

Keskkonnamõju hindamise teated

Keskkonnaministeerium teatab Paldiski Lõunasadama akvatooriumi ja sissesõidutee
süvendustööde keskkonnamõju hindamise (edaspidi KMH) aruande avalikustamisest.
AS Tallinna Sadam esitas Keskkonnaministeeriumile taotluse vee erikasutusloa saamiseks Paldiski
Lõunasadama akvatooriumi ja sissesõidutee süvendamiseks mahus kuni 2 600 000 m³.
KMH osapooled on:
1) arendaja on AS Tallinna Sadam (Sadama 25, Tallinn), kes taotleb Keskkonnaministeeriumilt
vee erikasutusluba. Kontaktisik on Ellen Kaasik, e.kaasik@ts.ee;
2) KMH teostajaks on OÜ Corson (Akadeemia tee 21b-201, 12618 Tallinn), kontaktisikud Toomas
Liiv, tel 565 3373, toomas@corson.ee ja Kalev-August Parksepp, tel 5693 3301,
kalev@corson.ee;
3) tegevusloa andja ja KMH järelevalvaja on Keskkonnaministeerium,
keskkonnaministeerium@envir.ee.
KMH aruandega on võimalik tutvuda kuni 08.07.2013. a:
1)Keskkonnaministeeriumi merekeskkonna osakonnas - Narva mnt 7a, Tallinn, IV korrus, ruum
nr 402a. Kontaktisik on merekeskkonna osakonna spetsialist Kaspar Anderson (tel 626 2990, epost: kaspar.anderson@envir.ee);
2)Keskkonnaministeeriumi koduleheküljel: http://www.envir.ee/1127302;
3)OÜ Corson kontoris aadressil Akadeemia tee 21b-201, Tallinn;
4)AS Tallinna Sadama koduleheküljel: http://www.ts.ee/menetluses-kmhd.
KMH aruande avaliku arutelu koosolek toimub 10. juulil 2013. a kell 13:00 ASi Tallinna Sadam
Paldiski Lõunasadama terminali III korruse nõupidamise ruumis aadressil Rae põik 10, Paldiski.
Ettepanekuid ja vastuväiteid KMH aruande kohta ning küsimusi saab Keskkonnaministeeriumile
kirjalikult või e-posti teel esitada 08. juulini 2013. a.
Registrite ja Infosüsteemide Keskus - Lõkke 4, 19081 Tallinn.

Tel. 6 636 322

Faks 646 0165

rik.info@just.ee

http://www.ametlikudteadaanded.ee/index.php?act=1&teade=13706316

Kasutustingimused

19.06.2013
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AS Tallinna Sadam
19.06.2013 nr 11-2/13/5408-1

Paldiski Lõunasadama süvendustööde
keskkonnamõju hindamise aruande
avalikustamine
Keskkonnaministeerium teatab Paldiski Lõunasadama akvatooriumi ja sissesõidutee
süvendustööde keskkonnamõju hindamise (edaspidi KMH) aruande avalikustamisest.
AS Tallinna Sadam esitas Keskkonnaministeeriumile taotluse vee erikasutusloa saamiseks
Paldiski
Lõunasadama
akvatooriumi
ja
sissesõidutee
süvendamiseks
mahus
kuni 2 600 000 m³.
KMH osapooled on:
1) arendaja on AS Tallinna Sadam (Sadama 25, Tallinn), kes taotleb
Keskkonnaministeeriumilt vee erikasutusluba. Kontaktisik on Ellen Kaasik, e.kaasik@ts.ee;
2) KMH teostajaks on OÜ Corson (Akadeemia tee 21b-201, 12618 Tallinn), kontaktisikud
Toomas Liiv, tel 565 3373, toomas@corson.ee ja Kalev-August Parksepp, tel 5693 3301,
kalev@corson.ee;
3)
tegevusloa
andja
ja
KMH
järelevalvaja
on
Keskkonnaministeerium,
keskkonnaministeerium@envir.ee.
KMH aruandega on võimalik tutvuda kuni 08.07.2013. a:
1) Keskkonnaministeeriumi merekeskkonna osakonnas – Narva mnt 7a, Tallinn, IV korrus,
ruum nr 402a. Kontaktisik on merekeskkonna osakonna spetsialist Kaspar Anderson
(tel 626 2990, e-post: kaspar.anderson@envir.ee);
2) Keskkonnaministeeriumi koduleheküljel: http://www.envir.ee/1127302;
3) OÜ Corson kontoris aadressil Akadeemia tee 21b-201, Tallinn;
4) AS Tallinna Sadama koduleheküljel: http://www.ts.ee/menetluses-kmhd.
KMH aruande avaliku arutelu koosolek toimub 10. juulil 2013. a kell 13:00 AS Tallinna
Sadama Paldiski Lõunasadama terminali III korrusel aadressil Rae põik 10, Paldiski.

Ettepanekuid
ja
vastuväiteid
KMH
aruande
kohta
ning
küsimusi
Keskkonnaministeeriumile kirjalikult või e-posti teel esitada 8. juulini 2013. a.

saab

Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Silver Vahtra
Merekeskkonna osakonna nõunik osakonna
juhataja ülesannetes

Sama: Eesti Keskkonnaühenduste Koda, Harju Maavalitsus,
Keskkonnainspektsioon, Paldiski Linnavalitsus, Veeteede Amet

Kaspar Anderson 626 2990; kaspar.anderson@envir.ee

Keskkonnaamet,

Keskkonnaministeeriumi kodulehekülg
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Lehte viimati muudetud:
17.06.2013

Paldiski Lõunasadama akvatooriumi ja sissesõidutee süvendustööde
keskkonnamõju hindamise (edaspidi KMH) aruande avalikustamine
AS Tallinna Sadam esitas Keskkonnaministeeriumile taotluse vee erikasutusloa saamiseks Paldiski Lõunasadama
akvatooriumi ja sissesõidutee süvendamiseks mahus kuni 2 600 000 m3.

KMH osapooled on:
1) arendaja on AS Tallinna Sadam (Sadama 25, Tallinn), kes taotleb Keskkonnaministeeriumilt vee erikasutusluba.
Kontaktisik on Ellen Kaasik, e.kaasik@ts.ee;
2) KMH teostajaks on OÜ Corson (Akadeemia tee 21b-201, 12618 Tallinn), kontaktisikud Toomas Liiv, tel 5653373,
toomas@corson.ee ja Kalev-August Parksepp, tel 56933301, kalev@corson.ee;
3) tegevusloa andja ja KMH järelevalvaja on Keskkonnaministeerium, keskkonnaministeerium@envir.ee.
KMH aruandega on võimalik tutvuda kuni 8. juulini 2013. a:
1) Keskkonnaministeeriumi merekeskkonna osakonnas - Narva mnt 7a, Tallinn, IV korrus, ruum nr 402a. Kontaktisik on
merekeskkonna osakonna spetsialist Kaspar Anderson (tel 626 2990, e-post: kaspar.anderson@envir.ee);
2) Keskkonnaministeeriumi kodulehel -

KMH aruanne ja lisad;

3) OÜ Corson kontoris aadressil Akadeemia tee 21b-201, Tallinn;
4) AS Tallinna Sadama kodulehel.
KMH aruande avaliku arutelu koosolek toimub 10. juulil 2013. a kell 13.00 ASi Tallinna Sadam Paldiski
Lõunasadama terminali III korruse nõupidamise ruumis aadressil Rae põik 10, Paldiski.
Ettepanekuid ja vastuväiteid KMH aruande kohta ning küsimusi saab Keskkonnaministeeriumile kirjalikult või e-posti teel
esitada 8. juulini 2013. a.

Tel: 6262 802

Narva mnt 7a
15172 Tallinn, Eesti

Faks: 6262 801
e-post: keskkonnaministeerium@envir.ee

http://www.envir.ee/?class=document&action=print&section=1199385

19.06.2013
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Menetluses olevad keskkonnamõjuhinnangud
Keskkonnaministeerium teatab Paldiski Lõunasadama akvatooriumi ja sissesõidutee süvendustööde
keskkonnamõju hindamise (edaspidi KMH) aruande avalikustamisest.
AS Tallinna Sadam esitas Keskkonnaministeeriumile taotluse vee erikasutusloa saamiseks Paldiski Lõunasadama
akvatooriumi ja sissesõidutee süvendamiseks mahus kuni 2 600 000 m³.
KMH osapooled on:
1) arendaja on AS Tallinna Sadam (Sadama 25, Tallinn), kes taotleb Keskkonnaministeeriumilt vee erikasutusluba.
Kontaktisik on Ellen Kaasik, e.kaasik@ts.ee;
2) KMH teostajaks on OÜ Corson (Akadeemia tee 21b-201, 12618 Tallinn), kontaktisikud Toomas Liiv, tel 5653373,
toomas@corson.ee ja Kalev-August Parksepp, tel 56933301, kalev@corson.ee;
3) tegevusloa andja ja KMH järelevalvaja on Keskkonnaministeerium, keskkonnaministeerium@envir.ee.
KMH aruandega on võimalik tutvuda kuni 08.07.2013. a:
1) Keskkonnaministeeriumi merekeskkonna osakonnas - Narva mnt 7a, Tallinn, IV korrus, ruum nr 402a. Kontaktisik
on merekeskkonna osakonna spetsialist Kaspar Anderson (tel 626 2990, e-post: kaspar.anderson@envir.ee);
2) Keskkonnaministeeriumi koduleheküljel: www.envir.ee/1127302;
3) OÜ Corson kontoris aadressil Akadeemia tee 21b-201, Tallinn;
4) AS Tallinna Sadama koduleheküljel: www.ts.ee/menetluses-kmhd
KMH aruande avaliku arutelu koosolek toimub 10. juulil 2013. a kell 13:00 ASi Tallinna Sadam Paldiski
Lõunasadama terminali III korruse nõupidamise ruumis aadressil Rae põik 10, Paldiski.
Ettepanekuid ja vastuväiteid KMH aruande kohta ning küsimusi saab Keskkonnaministeeriumile kirjalikult või e-posti
teel esitada 08. juulini 2013.
Paldiski lõunasadama süvendustööde KMH aruanne (koos lisadega)

http://www.ts.ee/menetluses-kmhd?&prn=1

19.06.2013

Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, 15172 Tallinn, registrikood 70008658
Tel 627 2193, faks 627 2182, info@keskkonnaamet.ee
www.keskkonnaamet.ee

Lp Silver Vahtra
Merekeskkonna osakonna nõunik
osakonna juhataja ülesannetes
Keskkonnaministeerium
keskkonnaministeerium@envir.ee

Teie 19.06.2013 nr 11-2/13/5408

Meie 10.07.2013 nr HJR 6-7/13/28364-<jrk_nr>

Seisukoht Paldiski Lõunasadama akvatooriumi ja sissesõidutee süvendustööde
keskkonnamõju hindamise aruandele

Austatud härra Vahtra

Andsite 19.06.2013 Keskkonnaametile teada Paldiski Lõunasadama akvatooriumi ja
sissesõidutee süvendustööde keskkonnamõju hindamise (edaspidi nimetatud KMH) aruande
avalikustamisest.
Paldiski Lõunasadama akvatooriumi ja sissesõidutee süvendustööde eesmärgiks on tagada
sadama arenguplaanist tulenevad sügavused laevade sissesõiduks ja vastuvõtuks ning sadama
eeskirjas deklareeritud sügavused ja ohutu laevade navigatsioon Paldiski Lõunasadama
akvatooriumis. Süvendustööd mahus kuni 2 600 000 m3 on vajalikud garanteeritud sügavuste
tagamiseks ja tulevikus ka uute tegevuste alustamiseks (näiteks rafineerimistehase rajamise
korral).
Keskkonnaamet esitas KMH aruande koostamise ajal KMH eksperdile, arendajale ja
Keskkonnaministeeriumile ettepanekukirja “Paldiski Lõunasadama akvatooriumi ja
sissesõidutee süvendustööde KMH aruande koostamise osas täiendava ettepaneku esitamine“
(14.11.2012 kiri nr HJR 6-7/12/28364-1), milles tõime välja, et Pakri lahes kavandatavate
süvendus-, täite ja kaadamistööde mõjude hindamisel on aluseks 8 aasta vanused
linnustikandmed ning tulenevalt sellest tegime ettepaneku Paldiski Lõunasadama
akvatooriumi ja sissesõidutee süvendustööde KMH aruande koostamise raames teostada Pakri
lahel täiendav veelindude koondumisalade kaardistamine. Märkisime, et nimetatud töö
eesmärgiks on asjakohaste linnustikandmete kogumine, mille baasil on võimalik adekvaatselt
hinnata Pakri lahel toimuvate süvendustöödega kaasnevaid mõjusid linnustikule ning Natura
2000 linnuala terviklikkusele ja kaitse-eesmärkidele.
Keskkonnaametis tutvuti avalikul väljapanekul oleva Paldiski Lõunasadama akvatooriumi ja
sissesõidutee süvendustööde KMH aruandega ning aruande peatükist 1.3.4 (lk 10, 11)
järeldub, et KMH ekspert ei pea vajalikuks Keskkonnaameti ettepanekuga arvestada ning teeb
omapoolse ettepaneku linnustiku uuringuid kõnesoleva KMH aruandega mitte siduda. Antud
ettepaneku selgituseks on muuhulgas toodud asjaolu, et KMH aruande koostamisel on
kasutatud võimalikult „värskeid“ linnustikku käsitlevaid materjale (saadud 2012. a lõpus ja
Harjumaa
Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn
Tel 674 4800, faks 674 4801
harju@keskkonnaamet.ee

Järvamaa
F. J. Wiedemanni 13, 72213 Türi
Tel 384 8688, faks 385 7118
jarva@keskkonnaamet.ee

Raplamaa
Tallinna mnt 14, pk 5, 79513 Rapla
Tel 484 1171 faks 485 5798
rapla@keskkonnaamet.ee

2013. a), mida ekspert on ka oma hinnangute esitamisel arvestanud. Nimetatud “värskete”
andmete allikana on viidatud: “Luigujõe, L. jt. 2012. Talvituvate veelindude vaatlused Pakri
poolsaare ümbruses. Suulised andmed”.
Keskkonnaameti hinnangul ei saa niivõrd mahuka projekti puhul, nagu seda on Paldiski
Lõunasadama akvatooriumi ja sissesõidutee süvendustööde projekt, pidada adekvaatseks
alusandmestikuks (eriti mis puudutab ajakohaseid andmeid) üksnes kitsa linnugrupi (nt
talvituvad veelinnud) vaatluste suulisi andmeid. Keskkonnaamet jääb oma 14.11.2012 kirjas
esitatud seisukoha juurde, et antud KMH aruande koostamise raames tuleb teostada Pakri
lahel täiendav veelindude koondumisalade kaardistamine (arvestades ka uue kavandatava
kaadamisalaga), sh määrata koondumisaladel arvukus ja liigiline koosseis ning vaatluste
periood peaks vältama ühe aasta, et hõlmata rändeperioode, talvitumisaega ning tuvastada
suvised koondumis-toitumisalad. KMH aruande peatükis 1.3.4 toodud selgitused, miks ei
peaks linnustiku uuringuid tegema ning kõnealuse aruandega siduma, ei ole piisavalt
argumenteeritud.
Nagu juba oma 14.11.2012 kirjas välja tõime, arvestades KMH objektiks oleva süvendustöö
mahtu (2 600 000 m3), võib sellises mahus süvendus- ja kaadamistöödel olla oluline mõju
Pakri lahel peatuvatele ja pesitsevatele lindudele, kuid mõju ulatust ja olulisust on raske
hinnata adekvaatseid ja värskeid alusandmeid omamata.
Samuti märgime, et Keskkonnaameti hinnangul tuleks süvendamisel saadud pinnase
kaadamiseks eelistada KMH aruandes toodud Pakri lahe suudmes asuvat uut kavandatavat
pinnasepuisteala ehk alternatiivi 2, mis jääb väljapoole Pakri loodus- ja linnuala piire.

Lugupidamisega

/Allkirjastatud digitaalselt/
Rein Urman
Keskkonnakasutuse juhtivspetsialist
regiooni juhataja ülesannetes

Egle Alt 384 8744
egle.alt@keskkonnaamet.ee
Andres Järve 674 4824
andres.jarve@keskkonnaamet.ee

2

Keskkonnaameti poolt 10.07.2013 kirja nr HJR 6-7113128364 Paldiski Ldunasadama
akvatooriumi ja sissesdidutee siivendustddde KMH aruandele antud seisukoha arutelu
koosoleku protokoll.

KMH aruande avalikul arutelul 10. juulil 2013 otsustati, et KMH protsessi jiitkamiseks on
tarvis Keskkonnaameti ja arendaja esindajatel ning ekspertidel kohtuda, et otsustada ja
liibi arutada KMH edasine arendus.
Keskkonnaameti ja arendaja esindajate ning ekspertide arutelu toimus Keskkonnaametis
(Viljandi mnt 16) 16.07.2013 algusega kell 10:00. Osalejate nimekiri on toodud potokolli

jiirel.
Keskkonnaameti 10.07.2013 kirjas
aruandele on lisas 15.

nr HJR 6-7113/28364 toodud

seisukohad KMH

Koosolekul arutati KMH aruande eelndus kiisitletud linnustiku uuringute esitust ja
vajadust aruannet tiiiendada uute uuringute ja materjalidega.
Keskkonnaamet leidis, et KMH protsessiga edasi minemiseks on ekspertidel vaja KMH
aruannet tiiienda.

KMH aruandes peab linnustiku mdjudele ja Natura aladele

avalduvate mdjudele

hinnangute andmisel arvestama:
1. LNG raames tehtud A.Tuule 2012-2013 veelinnu-uuringu materjale.
2. Paldiski LNG terminali teemaplaneeringu KSH aruanne. T66 nr El177. O'0 EKonsult. Tallinn 2012.

KMH aruande eelndu teksti tuleb KMH
arutletut j a li samaterj
Peale

alidest saadut.

KMH aruande tiiiendamist tuleb

Protokolli koostas 16,07 .2013.

K-A. Parksepp

aruande tiiiendamisel korriseerida arvestades

see esitada Keskkonnaametile iilevaatamiseks..

K%

REGISTREERIMISLEHT
Keskkonnaameti poolt 10.07 .2013 nr HJR 6-7113128364 Paldiski L6unasadama akvatooriumi
ja sisses6idutee stivendustodde KMH aruandele antud seisukoha arutelu koosolek

Koht: Keskkonnaamet
aadressil Narva mntTa 15172 Tallinn
16.07.2013 kell 10:00
Ees- ja perekonnanimi
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Pakri lahe veelinnustiku juhuvaatlustulemused ajavahemikus 2009-2012.
Linnuvaatuste andmebaasi alusel koostas P. Vissak ülevaate Pakri lahe veelinnustiku
juhuvaatlustulemustest (sügisel, talvel ja kevadel) ajavahemikus 2009-2012
Avaldatud andmete põhjal otsustades on aulide arvukus läbi aastate olnud väga stabiilne.
Aulid on peamiselt seotud toitumisaladega. Aastatel 2010 kuni 2012 on
talvitumisperioodil aule juhuvaatluste käigus registreeritud salkade ja parvedena alates 60
linnust kuni 3000 linnuni:
3 oktoober 2009
550
6 oktoober 2010
3000
1 jaanuaril 2011
2000
31 detsember 2011 500
16 jaanuar 2012
240 + 150 + 390
28 jaanuar 2012
750
10 november 2012 500
Krüüslit (Cepphus grylle) on suviti (maist septembrini) Pakri neeme ümbruses kohatud
regulaarselt, mida kinnitavad küllaltki sagedased vaatlused. On kohatud korraga kuni 6
isendit. Sügisest kevadeni on teada suhteliselt vähe juhuvaatlusi, korraga tavaliselt 1
isend, hoolimata sellest, et Eesti vetes võib talvituda kuni 1000-3000 isendit.
Registreeritud vaatluste kuupäevad:
12.04.2009
06.09.2009
17.05.2011
16.01.2012
28.10.2012
Sõtkast Bucephala clangula on Pakri neeme ümbruses sügistalvisel perioodil vaadeldud
regulaarselt, kuid lindude hulk on suuresti erinev, vahemikus detsember 2011 kuni
detsember 2012 on vaadeldud isendite hulk varieerunud 3-300.
10.11.2012 sõtkas 15; 21.08.2012 sõtkas 12; 21.08.2012 sõtkas 12; 21.08.2012
sõtkas 17; 11.02.2012 sõtkas 15; 28.01.2012 sõtkas 300; 16.01.2012 sõtkas 160;
16.01.2012 sõtkas
7; 16.01.2012 sõtkas 35; 31.12.2011 sõtkas 3.
Väikeluike ja laululuike linnuvaatluste andmebaas viimase 3 aasta talveperioodidel ei
näita. Kühmnokk-luik Cygnus olor esineb Pakri ümbruses regulaarselt, mõnest
mõnekümne isendini:
25.03.2012 kühmnokk-luik 1; 11.02.2012 kühmnokk-luik 17; 28.01.2012 kühmnokkluik 40; 16.01.2012 kühmnokk-luik 15 (ad.); 16.01.2012 kühmnokk-luik 3 (2a.).
Vartide linnuvaatluste andmebaas sügisesel, talvisel ja kevadisel perioodil ei näita ühtegi
vaatlust Pakri ümbrusest. Merivardi arvukus võib olla väga varieeruv. See liik võib
talvituda Pakri ümbruses, aga mitte igal aastal.

Viuparti Anas penelope kohatakse Pakri ümbruses augustis-septembris, hiljem reeglina
enam mitte.
Tõmmuvaerast kohatakse aeg-ajalt, kuid mitte sageli. Näiteks linnuvaatluste andmebaasis
on 31 detsembril 2011 registreeritud 70 isendit. Mustvaerast Melanitta nigra on nähtud ja
registreeritud sügisrändel juulist septembrini:
20.08.2012 mustvaeras 25; 21.07.2012 mustvaeras 5500; 04.09.2011 mustvaeras 330.
Parvelise eluviisiga lindude puhul on suur osatähtsus juhuslikkusel, sest avamerel
liikudes pole nad seotud ühegi konkreetse paiga ega ilminguga.
Kosklaid kohatakse vähesel arvul regulaarselt:
10.11.2012 Mergus merganser jääkoskel 1; 11.02.2012 jääkoskel 25; 28.01.2012
jääkoskel 15; 16.01.2012 jääkoskel 4; 16.01.2012 jääkoskel
13; 31.12.2011
jääkoskel 3;
31.12.2011 Mergus serrator rohukoskel 1 (emane).

Samas on põhjust väita, et põhjalikumad vaatlused näitavad oluliselt rohkem liike. Heaks
näiteks on korraldatavad võistuvaatlused, milles osaleb hulgaliselt vaatlejaid. 2010 aasta
märtsis registreeris 4 vaatlejast koosnev rühm Paldiski ümbruse veealadel alljärgnevaid
linnuliike :
Kühmnokk-luik Cygnus olor, väikeluik, Cygnus columbianus bewickii, aululuik Cygnus
cygnus, hallhani Anser anser, rabahani Anser fabalis, suur-laukhani Anser albifrons,
kanada lagle Branta canadensis, ristpart Tadorna tadorna, sinikael-part Anas
platyrhynchos, viupart Anas penelope, piilpart Anas crecca, tuttvart Aythya fuligula,
merivart Aythya marila, hahk Somateria mollissima, aul Clangula hyemalis, mustvaeras
Melanitta nigra, tõmmuvaeras Melanitta fusca, sõtkas Bucephala clangula, väikekoskel
Mergus albellus, jääkoskel Mergus merganser, rohukoskel Mergus serrator, tuttpütt
Podiceps cristatus, kormoran Phalacrocorax carbo.

Paldiski L6unasadama akvatooriumi
tdienduste arutelu koosoleku protokoll.

ja

sissesdidutee siivendustddde

KMH

Arutelu koosolek toimus 07.11.2013 algusega kell 10:00 Keskkonnaametis
Viljandi mnt l6 Tallinn 11216.

aruande

aadressil

Arutelul osalesid Keskkonnaameti ja AS Tallinna Sadam esindajad ning KMH koostajad.
Osalejate nimekiri on toodud potokolli jiirel.

Koosolekul arutati Keskkonnaametis 16.07.2013 toimunud arutelul otsustatu kasutust
Paldiski Ldunasadama akvatooriumi ia sisses6idutee siivendustdode KMH aruande
tiiiendamisel.

Arutelul otsustati,

et KMH

aruandes

tuleb p6hjalikumalt k[sitleda Pakri lahe

veelinnustikku:

l.

2.

Peatiikki 5.2.3.2 Kaitstavad linnuliigid tuleb tuua Pakri lahe viimaste aastate
veelinnu-uuringute andmestik ja nende alusel anda hinnanguid. KMH aruandes on
Pakri lahe uusi linnustiku uuringute (LNG raames A. Tuule tehtud veelinnuuuring, riikliku keskkonnaseire kesktalvise 2012 veelinnuloendus) materjale
kiisitletud erinevates peatiikkides, aga puudub terviklik esitus ptk 5.2.3.2.
KMH aruande lisa 19 kaardil on toodud auli paiknevus Pakri lahes. KMH
aruandes tuleb esitada kaardid- skeemid ka teiste veelinnuliikide paiknemise
kohta Pakri lahes. Allikad: LNG raames tehtud A. Tuule veelinnu-uuring ja
riikliku keskkonnaseire kesktalvise 2012 veelinnuloenduse Pakri lahte kiisitlevad
materjalid.

ka

3. KMH

4.
5.

seire ndudeid viiiksema mahuliste
aruandes tuleb kiisitleda
remontsiivendu ste j a kaadami ste korral.
KMH protsessis saadetud ettepanekute vastuskirjade koopiad panna lisadesse vdi
kui on kuidagi teisi niiiteks suuliselt teemat kiisitletud, siis KMH aruandes esitada
vastav miirge.
Peale eeltoodud punktidega KMH tiiiendamist ja enne uue KMH aruande avaliku
arutelu korraldamist tuleks KMH aruanne tile vaadata.

Protokolli koostas

K-A. Parksepp

07

.l I.2013.
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Pr Ellen Kaasik
AS Tallinna Sadam

Teie 10.08.2012 nr 18-7/11-280/3722
Meie 01.11.2012 nr 11-2/5028-6

Paldiski Lõunasadama akvatooriumi ja
sissesõidutee süvendustööde keskkonnamõju
hindamise programmi heakskiitmine

Austatud proua Kaasik

Keskkonnaministeeriumis tutvuti Paldiski Lõunasadama akvatooriumi ja sissesõidutee
süvendustööde keskkonnamõju hindamise (KMH) programmiga.
Käesolevaga kiidame keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse
(KeHJS) § 10 lõike 1, lõike 3 punktide 2 ja 4–5, § 13, § 18 lõigete 2 ja 3 alusel eelnimetatud
programmi heaks.
Keskkonnaministeerium peab KeHJS § 19 lõike 1 alusel KMH programmi heakskiitmisest
teatama väljaandes Ametlikud Teadaanded ning kirjalikult menetlusosalistele. Programmi
heakskiitmisest teatamise eest tuleb Teil tasuda riigilõiv 6,39 eurot. Riigilõivu on võimalik
maksta Rahandusministeeriumi kontole SEB Panka (arveldusarve nr 10220034796011,
viitenumber 2900078680) või Swedbanki (arveldusarve nr 221023778606; viitenumber
2900078680). Riigilõivu tasumisel tuleb maksekorraldusel märkida selgituste lahtrisse, et tasu
on Paldiski Lõunasadama akvatooriumi ja sissesõidutee süvendustööde KMH programmi
heakskiitmise teate eest.
Käesoleva otsusega seotud kaalutlused on esitatud järgnevalt.

Otsuse põhjendused ja kaalutlused:
1. Õiguslikust alusest ja pädevusest
Keskkonnaministeerium on tegevusloa andja ning tulenevalt KeHJS § 10 lõikest 1 ka Paldiski
Lõunasadama akvatooriumi ja sissesõidutee süvendustööde KMH järelevalvaja.
KMH programmi heakskiitmise või heakskiitmata jätmise üle otsustamiseks peab

Keskkonnaministeerium KMH järelevalvajana hindama programmi sisu ja KMH menetluse
vastavust seadusest tulenevatele nõuetele. Anda tuleb üldine hinnang KMH programmi
kvaliteedile ja menetluse õiguspärasusele. Otsus Paldiski Lõunasadama akvatooriumi ja
sissesõidutee süvendustööde KMH programmi heakskiitmise üle on tehtud KeHJS § 10
lõike 1, lõike 3 punktide 2 ja 4–5, § 18 lõigete 2 ja 3 alusel.
2. Senitoimunust
Keskkonnaministeerium algatas Paldiski Lõunasadama akvatooriumi ja sissesõidutee
süvendustööde KMH 07. aprillil 2011. a, kuna tulenevalt AS Tallinna Sadam vee
erikasutusloa taotlusest ning keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi
seaduse paragrahvi 6 lõike 1 punktist 17, on kavandatud tegevus olulise keskkonnamõjuga
tegevus.
3. KMH programmi avalikustamine
KMH programmi avalikustamisest teatamine:
Tulenevalt KeHJS § 16 lõikest 2, teatab otsustaja KMH programmi avalikust väljapanekust ja
avaliku arutelu toimumisest väljaandes Ametlikud Teadaanded ning ajalehes. Kirjalikult
teavitatakse liht- või tähtkirjaga KeHJS § 16 lõikes 3 nimetatud asutusi ja isikuid.
Paldiski Lõunasadama akvatooriumi ja sissesõidutee süvendustööde KMH programmi
avalikustamise teade ilmus 02. juulil 2012. a väljaandes Ametlikud Teadaanded ning 26.
juunil ja 04. juulil 2012. a ajalehes Postimees. Kirjalikud teated saadeti 02. juulil 2012. a
kõigile KeHJS § 16 lõikes 3 nimetatud asutustele ja isikutele.
KMH programmi avalik väljapanek ja avalik arutelu:
KeHJS § 16 lõike 1 kohaselt korraldatakse kavandatud tegevuse ja KMH programmi
tutvustamiseks 14 päevase kestvusega programmi avalik väljapanek ja avalik arutelu.
Paragrahvi 16 lõike 5 alusel on igaühel õigus programmi avaliku väljapaneku ja avaliku
arutelu ajal tutvuda programmi ning muude asjakohaste dokumentidega, esitada programmi
kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi ning saada neile vastuseid. Kui menetluse
algatamisest teatatakse pärast väljapaneku algust, ei või tähtaeg olla lühem kui kaks nädalat
teatamisest arvates.
KMH programmi avalik väljapanek kestis 14 päeva, st 02. juuli 2012. a kuni 16. juulini
2012. a. Programmiga oli võimalik eelnevalt tutvuda Keskkonnaministeeriumis, OÜ Corson
kontoris ning AS Tallinna Sadam ja Keskkonnaministeeriumi kodulehe vahendusel.
Keskkonnamõju hindamise programmi avalik arutelu toimus 17. juulil 2012. a AS Tallinna
Sadam Paldiski Lõunasadamas. Avalikul arutelul osales 10 inimest. Esindatud olid arendaja,
ekspert, otsustaja, TTÜ Meresüsteemide Instituut, Paldiski Linnavalitsus ja eraisik.
KMH programmi kohta esitatud ettepanekud, vastuväited ja küsimused:
Avaliku väljapaneku ajal KMH programmi osas esitasid kirjalikke ettepanekuid
Keskkonnaamet ja Keskkonnainspektsioon. Laekunud ettepanekutele vastati arendaja poolt
kirjalikult 07. augustil 2012. a.
Avalikul arutelul tutvustati kavandatavat tegevust ning Paldiski Lõunasadama akvatooriumi ja
2

sissesõidutee süvendustööde KMH programmi. Avalikul arutelul esitatud küsimustele vastati
kohapeal suuliselt.
Lähtudes eelnevast on KMH programmi avalikustamise menetlus olnud õiguspärane.
4. KMH programmi vastavus kehtestatud nõuetele
KMH programmi sisu määrab KeHJS § 13. Järgnevalt analüüsime heakskiitmiseks esitatud
KMH programmi vastavust kehtestatud nõuetele.
KeHJS § 13 punkti 1 kohaselt on KMH programmi punktis 2 toodud kavandatava tegevuse
eesmärk ja kirjeldus.
Tulenevalt KeHJS § 13 punktist 2 peab KMH programm sisaldama reaalsete alternatiivsete
võimaluste lühikirjeldust. KMH programmi punktis 3 on kirjeldatud alternatiivid 1 ja 2.
Programmis on välja toodud mõjuallikad ning
keskkonnaelemendid, samuti on kirjeldatud mõjuala suurus.

nimetatud

on

mõjutatavad

KeHJS § 13 punkti 4 kohaselt on programmis toodud keskkonnamõju hindamisel kasutatava
hindamismetoodika kirjeldus.
KeHJS § 13 punkti 5 kohaselt on Paldiski Lõunasadama akvatooriumi ja sissesõidutee
süvendustööde KMH programmi punktis 5 toodud ka KMH ajakava.
5. Keskkonnamõju hindaja
Paldiski Lõunasadama akvatooriumi ja sissesõidutee süvendustööde keskkonnamõju
hindamise juhtekspert on Toomas Liiv, kellele on antud KMH litsents KMH0119 kehtivusega
27.04.2017.
Toomas Liivi KMH litsentsile nr KMH0119 on muuhulgas määratud mõjuvaldkonnad: pinnas
ja maastik, veesaaste ja veetase, hüdrodünaamika ja rannaprotsessid ning tegevusvaldkonnad:
reoveekäitlus, vesi ja kanalisatsioon, veeteede ja sadamate ehitus, veekogu süvendamine ja
veekogusse tahkete ainete kaadamine, ehitus.
Keskkonnamõju hindamisse on kaasatud lisaks veel teisi nii litsentseeritud kui
litsentseerimata sisueksperte.

Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)

Keit Pentus-Rosimannus
Minister

Dagmar Heringas 626 2974; dagmar.heringas@envir.ee
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Kinnistusraamat

Äriregistri teabesüsteem

Äriregistri ettevõtjaportaal

Keskkonnamõju hindamise teated

Keskkonnaministeerium teatab Paldiski Lõunasadama akvatooriumi ja sissesõidutee
süvendustööde keskkonnamõju hindamise (edaspidi KMH) aruande avalikustamisest.
AS Tallinna Sadam esitas Keskkonnaministeeriumile taotluse vee erikasutusloa saamiseks Paldiski
Lõunasadama akvatooriumi ja sissesõidutee süvendamiseks mahus kuni 2 600 000 m³.
KMH osapooled on:
1) arendaja on AS Tallinna Sadam (Sadama 25, Tallinn), kes taotleb Keskkonnaministeeriumilt
vee erikasutusluba. Kontaktisik on Ellen Kaasik, e.kaasik@ts.ee;
2) KMH teostajaks on OÜ Corson (Akadeemia tee 21b-201, 12618 Tallinn), kontaktisikud Toomas
Liiv, tel 565 3373, toomas@corson.ee ja Kalev-August Parksepp, tel 5693 3301,
kalev@corson.ee;
3) tegevusloa andja ja KMH järelevalvaja on Keskkonnaministeerium,
keskkonnaministeerium@envir.ee.
KMH aruandega on võimalik tutvuda kuni 20.03.2014. a:
1) Keskkonnaministeeriumi merekeskkonna osakonnas - Narva mnt 7a, Tallinn, IV korrus, ruum
nr 402a. Kontaktisik on merekeskkonna osakonna spetsialist Kaspar Anderson (tel 626 2990, epost: kaspar.anderson@envir.ee);
2) Keskkonnaministeeriumi koduleheküljel: http://www.envir.ee/1127302;
3) OÜ Corson kontoris aadressil Akadeemia tee 21b-201, Tallinn;
4) AS Tallinna Sadama koduleheküljel: http://www.ts.ee/menetluses-kmhd.
KMH aruande avaliku arutelu koosolek toimub 21. märtsil 2014. a kell 13:00 ASi Tallinna Sadam
Paldiski Lõunasadama terminali III korruse nõupidamise ruumis aadressil Rae põik 10, Paldiski.
Ettepanekuid ja vastuväiteid KMH aruande kohta ning küsimusi saab Keskkonnaministeeriumile
kirjalikult või e-posti teel esitada 20. märtsini 2014. a.
Registrite ja Infosüsteemide Keskus - Lõkke 4, 19081 Tallinn.

Tel. 6 636 322

Faks 646 0165

rik.info@just.ee

https://www.ametlikudteadaanded.ee/index.php?act=1&teade=24875501

Kasutustingimused
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Keskkonnaministeerium teatab
Paldiski L6unasadama akvatooriumi ja sisses6idutee
stivendust66de keskkonna m6ju hindamise
(edaspidi KMH) aruande avalikustamisest.
AS Tallinna Sadam esitas Keskkonnaministeeriumile taotluse vee
erikasutusloa saamiseks paldiski L6unasadama akvatooriumi ja
sisses6idutee suvendamiseks mahus kuni 2 600 000 m3,
KMH osapooled:

1) arellaja on

AS Tallinna Sadam (Sadama 25, Tallinn), kes taofleb
Keskkonnaministeeriumilt vee erikasutusluba. Kontaktisik on

2)
_.
3)

Ellen Kaasik, e.kaasik@ts.ee;
KMH teostajaks on OU Corson (Akadeemia tee 21b-201, 1261g
Tallinn), kontaktisikud Toomas Liiv, tel 565 3373, toomas@corson.ee
ja lGlev-August Parksepp, tel 5693 3301, kalev@corson,ee;
tegevusloa andja ja KMH jArelevalvaja on Keskkonnaministeerium,
kqskkonnaministeerium@envinee.

KMH aruandega on vdimalik tutvuda kuni 20.03.2014. a:
1) 5e-s.l*onltgfinisteeriumi merekeskkonna osakonnas Narva mnt 7a,

Taffinn,'IV korrus, ruum nr 402a, Kontaktisik on merekeskkonna
osakonna spetsialist Kaspar Anderson (tel 626 2990, rs-p6s1.

2)
3)
4)

kaspar.anderson@envir. ee) ;
Ke.skkonnaministeeriumi kodulehel : http://www.envir.ee/1 127302;
OU Corson kontoris aadressil Akadeemia'tee 21b-201, Tallinn;
ASi Tallinna Sadam kodulehel: http://www.ts.ee/menefluses-kmhd.

KMH aruande avaliku arutelu koosolek toimub 21, mdrtsil 2OI4. a

kell 13.00 ASi Tallinna Sadam paldiski L6unasadama terminali III
korruse n6upidamise ruumis aadr€ssil Rae.p6ik 10, paldiski.

kohta
, .r;., ,,
kirjalikult,',:1t..L:
'' i:ii.': .
a.

Ettepanekuid ja vastuviiiteid KMH aruand€
ning kaisimusi saab Keskkonnaministeeriumile
vdi e-posti teel esitada 20. m5rtsini 2014.

:

Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, 15172 Tallinn, registrikood 70008658
Tel 627 2193, faks 627 2182, info@keskkonnaamet.ee
www.keskkonnaamet.ee

Hr Arvo Veskimets
Osakonnajuhataja
Keskkonnaministeerium
keskkonnaministeerium@envir.ee

Teie 25.02.2014 nr 11-2/14/1316-2

Meie 10.03.2014 nr HJR 6-7/14/28364-4

Seisukoht Paldiski Lõunasadama akvatooriumi ja sissesõidutee süvendustööde
keskkonnamõju hindamise aruandele

Austatud härra Veskimets

Andsite 25.02.2014 Keskkonnaametile teada Paldiski Lõunasadama akvatooriumi ja
sissesõidutee süvendustööde keskkonnamõju hindamise (edaspidi nimetatud KMH) aruande
täiendavast avalikustamisest.
Paldiski Lõunasadama akvatooriumi ja sissesõidutee süvendustööde eesmärgiks on tagada
sadama arenguplaanist tulenevad sügavused laevade sissesõiduks ja vastuvõtuks ning sadama
eeskirjas deklareeritud sügavused ja ohutu laevade navigatsioon Paldiski Lõunasadama
akvatooriumis. Süvendustööd mahus kuni 2 600 000 m3 on vajalikud garanteeritud sügavuste
tagamiseks ja tulevikus ka uute tegevuste alustamiseks (näiteks rafineerimistehase rajamise
korral).
Keskkonnaamet tutvus täiendaval avalikul väljapanekul oleva Paldiski Lõunasadama
akvatooriumi ja sissesõidutee süvendustööde KMH aruandega ning on arvamusel, et
Keskkonnaameti poolt eelnevalt tehtud ettepanekute ja märkustega on arvestatud ning
vajalikud muudatused on aruandesse sisse viidud.
Keskkonnaministeeriumi poolt menetlusosalistele saadetud kirjas esineb ebatäpsusi
kuupäevades. Kirja kohaselt on KMH aruandega võimalik tutvuda kuni 30.03.2014. a., kuid
avalik arutelu toimub 21. märtsil 2014. a., ning ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada kuni
20. märtsini 2014. a.

Lugupidamisega

/Allkirjastatud digitaalselt/
Taimar Ala
Peadirektori asetäitja keskkonnakasutuse alal regiooni juhataja ülesannetes
Ester Pindmaa, 3848744, ester.pindmaa@keskkonnaamet.ee
Harjumaa
Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn
Tel 674 4800, faks 674 4801
harju@keskkonnaamet.ee

Järvamaa
F. J. Wiedemanni 13, 72213 Türi
Tel 384 8688, faks 385 7118
jarva@keskkonnaamet.ee

Raplamaa
Tallinna mnt 14, pk 5, 79513 Rapla
Tel 484 1171 faks 485 5798
rapla@keskkonnaamet.ee

Paldiski L6unasadama akvatooriumija sissesdidutee stivendustocide KMH aruande avaliku

koosoleku protokoll
Koosolek toimus Paldiskis AS Tallinna Sadam hoones 21.03.2014 a. algusega k.13.00.

Koosolekust v6ttis osa 9 inimest (vt. Registreerimisleht).
Koosoleku algul Corson OU esindaja Kalev-August Parksepp luges ette Keskkonnaameti kirja

10.03.20L4, milles anti seisukoht tdiendaval avalikul vdljapanekul olevale KMH aruandele.

Keskkonnaameti seisukoht oli, et avalikustamisele esitatud KMH aruandes on
Keskkonnaameti poolt eelnevalt tehtud ettepanekute ja mdrkustega arvestatud ning
vajalikud muudatused on aruandesse sisse viidud. K-A. Parksepp selgitas ltihidalt KMH
aruande tdiendamisel tehtut ja juhtis tdhelepanu sellele, et uue kaadamisala kasutusele
v6tmisega oleksid paremini arvestatud Natura aladele ka tulevikus esitatavad nOuded. KMH
aruande seire ja jdrelevalve peatrikis on kisitletud vdiksema mahuliste remontsrjvenduste
ning kaadamiste seire teostuse vajadust ja ndudeid.

Arutelu kdigus esitati rida krisimusi, mis on seotud uue kaadamisala karakteristikutega:

- A. Veskivdli: v6rdlus vana ja uue kaadamisalade vahel (pindalad ja stigavused).
- K. Anderson: vajalik on jdlgida, et pargased kaadaksid siivendatud materjali
srivendusalale aga mitte kusagile mujale.

-

A. Veskivdli: kuidas toimuvad remontstivendused, mille mahuks on kuni
E. Kaasik: vastava

LOOOO m3?

graafiku alusel.

T. Laur: vastavalt navigatsiooniohutust tagavatele srigavustele.

Peale ktisimustele vastuste saamist ja vastavat arutelu

-

A. Veskivdli: ilmset on pakutud variant 6ige ja arvestab tuleviku n6udeid.

Peale avalikustamise materjalidega KMH aruande tdiendamist tuleb see esitada KMH
jd relevalvajale heakskiitmiseks ja keskkon nan6uete mdd ramiseks.
Protokollis Uno Liiv

REGISTREERIMISLEHT
Paldiski L6unasadama akvatooriumi

ja

sissesdidutee siivendust<icide

KMH aruande avalik

arutelu
Koosoleku koht: Rae pdik 10, 76806 Paldiski, AS Tallinna Sadam Paldiski Ldunasadama
terminali III komrse ndupidamise ruumis.
Aes: 21.03.2014 kell 13:00
Ees- ja perekonnanimi
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Keskkonnaministeeriumi 20.06.2014 nr 11-2/14/1316-5 kirja ettepanekud ja nendega arvestamine KMH aruandes
Lisas 27 toodud Keskkonnaministeeriumi 20.06.2014 kirja lõigud on tabelis esitatud nummerdatult
Jrk nr Keskkonnaministeeriumi 20.06.2014 täiendusettepanekud KMH aruandele
KMH aruandes arvestamine
1
KMH aruandes korrigeeritud ja täiendatud kohad
on esitatud punaselt.
2

Arvestatud: peatükkide 5.4.2 ja 5.4.4 algul on antud
informatsiooni piisavuse hinnang. Natura
hindamises esitatu on korrigeertud.

3

Arvestatud: tabelid 5.9, 5.10 ja 5.11 on
korrigeeritud ja täiendatud.

4

Arvestatud: tabelit 5.11 on korrigeeritud ja
täiendatud.

1

5

Arvestatud: tabelit 5.11 ja Natura hindamises on
teksti korrigeeritud.

6

Arvestatud: Peatükk 5.4.4 ja tabel 5.19 on
korrigeeritud.

7

Arvestatud: Natura hindamise allpeatükid on üle
vaadatud ja vastavalt korrigeeritud. KMH aruande
lisas 29 on Natura elupaigatüüpide kaart, millest
väljavõte on peatükis 5.3.3.4 joonisena 5.4.
Arvestatud: ptk 5.5.2 on seiret ja heljumi kõrget
kontsentratsiooni selgitatud.

8

9

Arvestatud: peatükk 2.1.8.4 on viidud sobivamasse
kohta peatükiks 6.3 ja Selles on selgitatud seoseid
LIFE projektiga.

10

Arvestatud: peatüki 3.2 lõpus on käsitletud PVT.
Tabelis 7.1 on teiste oluliste mõjude seas
kumulatiivne mõjule antud suhtelisel skaalal kaal 1.
Ptk 6.1 olnud on viga parandatud.

2

11

Arvestatud. Korrigeeritud tekstiosad on punased

3
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