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1. ÜLDOSA  

1.1 Kavandatava tegevuse eesmärk ja vajadus 
 
Seoses Tallinna linna külastavate kruiisilaevade arvu kasvuga tekkis vajadus uue kruiisikai 
rajamiseks AS Tallinna Sadamale kuuluvasse Vanasadamasse. Kruiisikai on ette nähtud 
Tallinna külastavate suurte kuni 340 m pikkuste kruiisilaevade sildumiseks, mille arvutuslik 
veeväljasurve GT on 150 000 t ja süvis 9,0 m.  
 
Keskkonnaamet 25.11.2011 kirjas nr 7-6/11734640-2 (lisa 1) Tallinna Sadam AS-ile  algatas 
keskkonnamõju hindamise menetlusse võetud vee erikasutusloa taotlusele (17.11.2011). Vee 
erikasutusluba taotleti uue  kruiisikai rajamiseks vajalike süvendustööde tegemiseks mahus 
kuni 15 000 m3.  Kruiisikai on kavandatud üle 1350 tonni veeväljasurvega aluste 
teenindamiseks. 
 
Vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS) 
§ 6 lõige 1 punktidele 16 ja 17 on sadama või maismaaga ühendatud kai püstitamine, kui see 
teenindab 1350 tonni ületava veeväljasurvega aluseid ja mere süvendamine alates pinnase 
mahust 10 000 m3 olulise keskkonnamõjuga tegevus, mistõttu kai ehitamiseks 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 kaasneva võimaliku negatiivse mõju 
minimeerimisvõimaluste esitamine. 
 
KMH tegemise käigus antakse keskkonnaalaseid hinnanguid ja tehakse ettepanekuid 
süvendusprojektis esitatud lahenditele. 
 
Keskkonnaamet 25.11.2011 kirjas nr 7-6/34640-2 (KMH programmi lisa 1) esitas KMH 
käigus teha tulevad uuringud:  
kaadamiskoha valik ning ammutamisel kui ka kaadamisel toimuva heljumi transpordi 
hinnang; saasteainete sisaldus ammutatavas pinnases; tegevuse mõju põhjaelustikule, 
kalastikule ning rannaprotsessidele; võimaliku keskkonnamõju vältimise ja minimeerimise 
meetmete analüüs; parima võimaliku tehnika väljaselgitamine; projekti teostamise 
alternatiivide ja 0-variandi võrdlev analüüs; kordustööde vajaduse hinnang; vajadusel 
seireprogrammi väljatöötamine. 
 
KMH protsessis tehti matemaatiline modelleerimine ja teised vajalikud uuringud.  
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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, puhkemajandus ja turism) 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). KMH koostamisel on arvestatakse süvendusprojekti materjale.  
 
 

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 – Keskkonnaamet, Narva mnt 7a, 15172 Tallinn (e-post: 
info@keskkonnaamet.ee) Kontaktisikud on Kaari Männikus-Nilson, tel 615 5456, e-post: 
kaari.mannikus-nilson@keskkonnaamet.ee ja Egle Alt, tel 384 8744, e-post: 
egle.alt@keskkonnaamet.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 15) 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. 
 
Marko Ründva- Akukon OY Eesti filiaal, mürauuringud. 
 
Peeter Ude  - OÜ Meremõõdistuskeskus, hüdrograaf.  
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Kalev-August Parksepp – OÜ Corson projektijuht, litsentseeritud (lisa 15) 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 ning avalikkuse 
kaasamine 
 

- Keskkonnaameti algatas 25.11.2011 nr 7-6/11734640-2  vee erikasutusloa taotlusele 
AS Tallinna Sadam saadetud kirjas  KMH (KMH programmi lisa 1). KMH programmi 
lisas 2 on KMH algatamise teade Ametlikud Teadaanded 28.11.2011. 

- Eksperdi ja arendaja koostöös valminud KMH programm esitati otsustajale KeHJS § 
16 järgse KMH programmi avaliku väljapaneku ja arendajale avaliku arutelu 
korraldamiseks. 

- Keskkonnaamet teatas tulenevalt keskkonnamõju hindamise ja 
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS) § 16 lõike 2 punktist 1 
Vanasadama uue, E (ida) kruiisikai rajamise keskkonnamõju hindamise (edaspidi 
KMH) programmi valmimisest, programmi avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu 
toimumisest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadanded 21.02.2012 ja  ajalehes Eesti 
Päevaleht 23.02.2012 (KMH programmi lisa 7). KMH programmi lisas 8 on otsustaja 
poolt 21.02.2012 KMH programmi avalikustamise menetlusosaliste nimekiri ja 
saadetud teade. 

- KMH programmiga oli võimalik tutvuda avaliku väljapaneku perioodil 23.02.2012 
kuni 08.03.2012 tööpäeviti Keskkonnaametis (Narva mnt 7a, Tallinn) ja ameti 
kodulehel www.keskkonnaamet.ee  ning aktsiaseltsi Tallinna Sadam kodulehel 
www.ts.ee (KMH programmi lisa 7). 

- KMH programmi kohta sai esitada ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi kirjalikult 
või e-posti teel ülaltoodud kontaktide kaudu kuni 08.03.2012.  

- Kirjalikke ettepanekuid esitasid Terviseamet Põhja talitus 02.03.2012 (KMH 
programmi lisa 9), Veeteede Amet  06.03.2012 (KMH programmi lisa 10) ja   Tallinna 
Keskkonnaamet 08.03.2012 (KMH programmi lisa 11). Kirjalikke ettepanekuid ja 
nendega arvestamist käsitleti KMH programmi peatükis 7. AS Tallinna Sadama poolt 
ettepanekute esitajatele saadetud vastuskirjad on ettepanekutega samas KMH 
programmi lisas.  

- KMH programmi avalik arutelu toimus 09.03.2012 kell 14.00 AS Tallinna Sadam 
kontori III korruse nõupidamiste ruumis (aadress: Sadama 25, 15172 Tallinn). 

- KMH programmi avaliku arutelu protokoll ja osalenute nimekiri on KMH programmi 
lisas 12. KMH programmi peatükis 7 anti ülevaade KMH programmi avalikust 
arutelust.  

- Avalikustamise materjalidega täiendatud KMH programmi esitas 16.03.2012 arendaja 
KeHJS § 18 lõige 1 kohaselt  KMH järelevalvajale heakskiitmiseks.  

- KMH järelevalvaja kiitis 18.04.2012 KMH programmi heaks (lisa 2).   
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- Heakskiidetud KMH programm koos lisadega on KMH aruande lisas 1 ja 
Keskkonnaameti KMH programmi heakskiitmine lisas 2. Lisas 3 on KMH programmi 
heakskiitmise teade 19.04.2012 Ametlikud Teadaanded ja teated menetluses 
osalejatele.  

- Edasine KMH läbiviimine ja aruande koostamine toimus heakskiidetud KMH 
programmi alusel vastavalt KeHJS § 20-le.  

- Keskkonnaamet teatas tulenevalt KeHJS § 21 ja § 16 lõike 2 punktist 1 Vanasadama 
uue, E (ida) kruiisikai rajamise KMH aruande valmimisest, aruande avalikust 
väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest Ametlikud Teadaanded 29.05.2012, 
ajalehes Eesti Päevaleht 30.05.2012 ja menetlusosalistele (lisa 19). KMH aruande 
avalikustamise teade oli arendaja poolt väljapandud B reisiterminali 
informatsioonitahvlil (lisa 19). 

- KMH aruandega oli võimalik tutvuda avaliku väljapaneku perioodil 30.05.2012 kuni 
13.06.2012 tööpäeviti Keskkonnaametis (Narva mnt 7a, Tallinn) ja Keskkonnaameti 
kodulehel www.keskkonnaamet.ee (Uudised & Teated - Keskkonnamõju hindamised) 
ning AS Tallinna Sadam kodulehel www.ts.ee/menetluses-kmhd (Ettevõttest - 
Kvaliteet ja keskkond - Keskkond - Menetluses olevad KMH-d). 

- Aruande kohta sai esitada ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi kirjalikult või e-posti 
teel ülaltoodud kontaktide kaudu kuni 13.06.2012.  

- KMH aruande avalikustamise protsessis saadetud kirju on käsitletud kahes järgnevas 
peatükis. KMH aruandele esitatud ettepanekutega kirjad ja saadetud vastuskirjad on 
lisas 20. 

- Aruande avalik arutelu toimus 14.06.2012 algusega kell 14.00 AS Tallinna Sadam 
büroohoone III korruse nõupidamiste ruumis (aadress Sadama 25, Tallinn). Avaliku 
arutelu protokoll ja osalejate nimekiri on lisas 21. 

- Arendaja esitab ekspertide poolt KMH aruande avalikustamise materjalidega 
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. 

 

1.3.2 KMH  aruande avalik arutelu  
KMH aruande avalik arutelu toimus 14.06.2012 kell 14.00 AS Tallinna Sadam büroohoone 
III korruse nõupidamiste ruumis. KMH aruande avalikustamise protsessis saadeti neli KMH 
aruannet käsitlevat kirja (lisa 20).  
 
Avalikul arutelul oli 11 osalejat. Esindatud olid Keskkonnaamet, Tallinna Keskkonnaamet, 
OÜ Logi Projekt, AS Tallinna Sadam ja aruande koostajad. 
 
Arutelul käsitleti avalikustamise protsessis saadetud kirju, jäätmekäitlust, kruiisituristidest 
tulenevat liikluskorraldust, parimat võimalikku tehnikat, korduvsüvendust ja müra. KMH 
aruande avaliku arutelu protokoll ja osalejate nimekiri on lisas 21. 
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Terviseameti Põhja talituse 08.06.2012 kirjas nr 9.3-4/1950-6 KMH aruande kohta küsimusi, 
täiendavaid ettepanekuid ja vastuväiteid ei olnud.  
 
Keskkonnaamet Harju-Järva-Rapla regioon esitas 14.06.2012 nr 6-7/3488-14 märkused KMH 
aruande kohta. Ettepanekud käsitlesid ogalikku, jäätmekäitluse peatükis esitatut, 
korduvsüvenduste vajadust ja parimat võimalikku tehnikat.  
 
Tallinna Keskkonnaameti 13.06.2012 nr 6.1-4.1/131-10 kirjas olid ettepanekud parima 
võimaliku tehnika (PVT), korduvsüvendustööde ja jäätmekäitluse kohta.  
 
OÜ Logi Projekt 08.06.2012. a nr 47 kirjas leiti, et KMH aruannet on vaja täiendada 
kruiisituristide liikluskorralduse, transpordi ja logistiliste lahenduste osas, mis võib avaldada 
mõju inimese tervisele, heaolule ja varale.. 
 
Kokkuvõtvalt leiti, et KMH aruannet on vajalik täiendada kruiisituristide liikluskorralduse, 
parima võimaliku tehnika, korduvsüvendustööde vajaduse ja jäätmekäitluse osas.  
 
KMH eksperdid lubasid eelnimetatud teemade osas KMH aruannet täiendada. Järgmises 
peatükis 1.3.3 on esitatud informatsioon  ettepanekutega arvestamise kohta aruande 
täiendamisel. 
 
 

1.3.3 KMH aruande avalikustamise käigus esitatud ettepanekutega arvestamine 
aruandes 
Alljärgnevalt informatsioon KMH aruande avalikustamise protsessis neljas kirjas esitatud 
seisukohtade ja ettepanekutega arvestamise kohta KMH aruandes. 
 

1. OÜ Logi Projekt 08.06.2012. a nr 47 kirja (lisa 20) liikluskorralduse ettepanekut on 
arvestatud: 

• KMH aruande peatükkides 2.2.2.3 Vanasadama liikluskorraldus, 2.2.3.4 
Turismi- ja transporditeenuse osutajatele esitatavad nõuded, 4.9.1.3 
Kruiisilaevade liikluse ja kruiisireisijatega seonduvat ja lisas 16 Pääs 
kruiisialale ja transpordi- ning turismiteenuse korraldus. 

2. Terviseameti Põhja talituse 08.06.2012 kirjas nr 9.3-4/1950-6 KMH aruande kohta 
küsimusi, täiendavaid ettepanekuid ja vastuväiteid ei olnud (lisa 20).  

3. Tallinna Keskkonnaameti 13.06.2012 nr 6.1-4.1/131-10 kirja (lisa 20) märkustega 
arvestamine: 

• Kirja punktis üks käsitleti paremat võimalikku tehnikat. Peatükis 7.2 Parim 
võimalik tehnika ja korduvsüvenduste vajalikkus on parima võimaliku tehnika 
kasutus esitatud.  

• Kirja teises punktis esitatud korduvsüvenduse vajadust on käsitletud peatükis 
7.2 Parim võimalik tehnika ja korduvsüvenduste vajalikkus. 

• Kirja kolmandas punkti  laevaheitmete käsitluse ettepanekut on arvestatud 
peatükkides 2.2.4.2 Laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtmine ja käitlemine, 
2.2.4.3 Kruiisilaevadelt tekkinud prügi vastuvõtmine ja käitlemine  ja lisades 
17 Teatis sissesõidu sadamale ja 18 Kruiisilaevadelt tekkinud prügi 
vastuvõtmine ja käitlemine AS Tallinna Sadam.  

4. Keskkonnaamet Harju-Järva-Rapla regiooni 14.06.2012 nr 6-7/3488-14 kirja (lisa 20) 
ettepanekutega arvestamine: 
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• Kirja punktis üks esitati ogalikku käsitlev küsimus. Kalanduseksperdi otsusel 
on ogalik jäetud peatükist 2.1.4.5 Tallinna lahe kalastik ja kalapüük välja.  

• Punktide 2, 3 ja 4 jäätmekäitlust käsitlevas osas on peatükki 2.2.4 
Jäätmekäitlus lisatud alapeatükid 2.2.4.1 Jäätmehooldus ja ehitusjäätmete 
käitlus, 2.2.4.2 Laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtmine ja käitlemine, 
2.2.4.3 Kruiisilaevadelt tekkinud prügi vastuvõtmine ja käitlemine  ja lisades 
17 Teatis sissesõidu sadamale ja 18 Kruiisilaevadelt tekkinud prügi 
vastuvõtmine ja käitlemine AS Tallinna Sadam.. 

• Punkti 5 korduvsüvenduse vajadust on käsitletud peatükis 7.2 Parim võimalik 
tehnika ja korduvsüvenduste vajalikkus. 

• Punkti 6 parima võimaliku tehnika küsimust on arvestatud peatükis 7.2 Parim 
võimalik tehnika ja korduvsüvenduste vajalikkus. 

• Peatükis 6.1 Ülevaade teises lõigus on eksimus parandatud.  
 
KMH aruande avalikustamise protsessis saadetud ettepanekutega kirjad ja nendele AS 
Tallinna Sadam saadetud vastuskirjad on lisas 20.  
 
 
 

1.4 Metoodika 
 
Kasutatakse 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 järgitakse 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 kuuluvad arvestamisele: 

• 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; 
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• arendaja poolt esitatud projektmaterjalid; 
• varemtehtud tööd, publikatsioonid jm.  

 
KMH aruande koostamisel on kasutatud KMH protsessis ja ka varasemaid kättesaadavaid 
Vanasadamat puudutavaid infomaterjale.  
 
KMH protsessis tehti matemaatiline modelleerimine, et MIKE 21 programmiga välja 
selgitada hüdrodünaamiliste protsesside võimalikku kulgu süvendamise ja süvendatud 
materjali kaadamise läbiviimisel. Süvendamisel ja kaadamisel tekkiva heljumi levikut ning   
hüdrodünaamiliste protsesside võimalikku kulgu on oluliselt tarvis teada, et prognoosida 
mõjusid mereelustikule, linnustikule ja rannale.  
 
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 
mõjuvaldkondi, arengutegevuse mõjutegureid ning projekti rakendamist mõjutavaid 
asjaolusid.  
 
KMH protsessi tulemused esitatakse käesoleva aruandena. 
 
Metoodilise alusena lähtutakse Eesti ja rahvusvahelistest vastavatest kehtivatest õigusaktidest 
ja 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. 

 
Keskkonda käsitletakse elukeskkonnana 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. KMH järelevalvaja poolt heakskiidetud KMH programm (lisa 1). 
2. Tallinna üldplaneering (kehtestatud 2001). 
3. Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneering „Asustust ja maakasutust suunavad 

keskkonnatingimused“ (kehtestatud 11.02.2003). 
4. Paljassaare ja Russalka vahelise ranna-ala üldplaneering (kehtestatud 09.12.2004). 
5. Paljassaare hoiuala kaitsekorralduskava 2008-2016 (kinnitatud 26.09.2008). 
6. Tallinna Sadam, Sadama eeskiri (kehtib alates 09.05.2012).  
7. AS Tallinna Sadam, Vanasadama uue kruiisikai tööprojekti koostamine. Töö nr 1109. 

Corson OÜ. Tallinn  2012. 
8. Vee erikasutusloa taotlusmaterjalid. 
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9. Tallinna Vanasadama remontsüvendustööde keskkonnamõjude hindamise aruanne. 
TTÜ Meresüsteemide Instituut. Tallinn 2010. 

10. Tallinna Vanasadama süvendustööde keskkonnamõjude hindamise aruanne. TTÜ 
Meresüsteemide Instituut. Tallinn 2006. 

11. Vanasadama looderajooni kruiisikai rajamise keskkonnamõju hinnang aruanne. Töö nr 
E887. OÜ E-Konsult, Tallinn 2003. 

12. Hundipea sadama rekonstrueerimise keskkonnamõjude hindamine. Eesti 
Mereakadeemia. KMH koordinaator: A. Järvik. Tallinn 2009.  

13. Miinisadama akvatooriumis asuvate lainemurdjate rekonstrueerimisprojekti 
keskkonnamõju hindamise aruanne. E-Konsult OÜ. Tallinn 2006.  

14. Logi tn 8, 9 ja 10 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju 
strateegiline hindamine aruanne. Entec AS. Tallinn 2007.   

15. Paljassaare hoiuala ja selle ümbruse rannikumere elupaikade uuring . Aruanne, TÜ 
Eesti Mereinstituut. G. Martin Tallinn 2008. 

16. Harjumaa Keskkonnateenistuse poolt 14.06.2006 Tallinna Sadam AS-le väljastatud 
välisõhu saasteluba L.ÕV.HA-57258. 

17. Eesti pinnaveekogude ökoloogiline seisund 2004-2008. Lepingu nr  18-25/521 
lõpparuanne, Keskkonnaministeerium, Tallinn 2008. 

18. Tehniline abi laevateede süvendamiseks ja rekonstrueerimiseks Lääne-Eesti 
saarestikus (LEL) keskkonnamõju hindamise aruanne. Ramboll Eesti AS. Tallinn 
2010. 

19. Vanasadama uus kruiisikai. Töö nr 1109. Tööprojekt. Köide II Välisvõrgud. Corson 
OÜ. Tallinna 2012. 

20. Tallinna Sadama Vanasadama uus kruiisikai. Elektripaigaldised. Töö nr 11.26. 
Tööprojekt. Arpen Elekter OÜ. Tallinn 2012. 

21. Tallinna Sadam, Vanasadama uus kruiisikai. Töö nr 11.26 Nõrkvoolupaigaldis.  
Tööprojekt. Arpen Elekter OÜ, Tallinn 2012. 

 
 
KMH protsessis sai töögrupp asjakohast teavet Keskkonnaametist, Eesti Veeteede Ametist, 
Tallinna Sadam AS-ilt, meediast ja teistelt pädevatelt spetsialistidelt.  
 
 
 

1.6 KMH arvestatud uuringud 
 
KMH protsessis arvestatud uuringud.  
 

1. IV etapp Tallinna lahest hoovustega koos liikuva tahke sette sadamasse sisse 
kandumise võimaluste hindamine. Töö nr 797. Corson OÜ. Tallinn 1997. 

2. Vanalinna sadama akvatooriumis toimuvate põhjasetete ja uhtainete liikumise 
uurimine Töö nr 001 OÜ Corson Tallinn 2000.  

3. Tallinna Vanasadama kruiisikai Ehitusgeoloogilise uuringu aruanne. Töö nr 398-00. 
OÜ REI Geotehnika. Tallinn 2000. 

4. Existing Information on the Hydrographic Conditiions for the Ports of Tallinn. Töö nr  
004. Corson OÜ, Tallinn 2000. 

5. Kiirlaevade liikumisest tekkinud lainetuse modelleerimine Vanasadamasse 
kavandatava uue kruiisikai piirkonnas. Töö nr 0612. Corson OÜ, Tallinn 2006. 
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6. Kiirlaevade liikumisest tekkinud lainetuse uuring Vanasadama kruiisikai ja 
sadamasuudme ümbruses. Töö nr 0624. Corson OÜ Tallinn 2006. 

7. Tallinna Vanasadam, Keskkonnamüra uuringu lõpparuanne. Insinööritoimisto Akukon 
OY töö nr 2301-5 Rev 2. Tallinn 03/2008. 

8. Väljaõppe- ja administratiivkeskuse “Mereväebaas” kaide nr 3 ja 4 renoveerimiseks 
vajaliku vee erikasutusloa nr L.VT.EE-44883 muutmine. Töö nr 0814. Corson OÜ, 
Tallinn 2008.  

9. Merepõhjaelustik ja kalastik mõjupiirkonnas ning võimalikud mõjud neile. A. Järvik 
Tallinn 2010. 

10. Tallinna sadama territooriumil 2009 ja 2010 teostatud välisõhu kvaliteedi mõõtmised. 
EU projekti raames teostas välisõhu kvaliteedi mõõtmised Eesti Keskkonnauuringute 
Keskus.  

11. Vanasadama uus kruiisikai. Geotehnilised uuringud. Töö nr 11-04-0964. OÜ IPT 
Projektijuhtimine. Tallinn 2011 

12. 2011 kruiisihooaja lõpp: Kokkuvõte. AS Tallinna Sadam. Koostas: S. Arro. Tallinn 
2012. 

13. Matemaatiline modelleerimine. Corson OÜ, Tallinn 2012. Matemaatilise 
modelleerimise alusel koostatud joonised on lisas 12. 

14. Vanasadama uus kruiisikai 2012 a Tallinna linn, Tallinna laht, Harjumaa 
Navigatsioonimärgistuse projekt. Töö nr M11069. OÜ Meremõõdistuskeskus. Tallinn 
2012. 

 
 

1.7 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).  
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• Teeseadus (RT I 1999, 26, 377; RT I 2010, 22, 108). 
• 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).  
• Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus. (RT I 1999, 25, 363; RT I 2010, 56, 363).  
• Keskkonnaministri 11.08.2010. a määrus nr 38 Ohtlike ainete sisalduse piirväärtused 

pinnases (RTI, 18.08.2010, 57, 373 ). 29.09.2010. 
• 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 Projekti asukoht ja võimalikud mõjualad 
 
Ehitatav kruiisikai (joonis 2.2) asub Tallinna lahes Vanasadamas. Kruiisikai rajamise mõjuala 
jääb Tallinna lahte. Olulisema mõjuga alad jäävad Vanasadama akvatooriumi ja Paljassaare 
pinnase puistealale ning nende lähialadele. 
 
Eesti üks sügavamaid lahtesid, Tallinna laht on Soome lahe siselaht. Lahe lõunarannikul 
paikneb Tallinn. Tallinna laht jääb Aegna saare ja Suurupi poolsaare vahele. Tallinna laht 
jaotatakse omakorda kolmeks osaveekoguks: Kakumäe ehk Tiskre laheks, Kopli laheks ja 
Tallinna reidiks. 
 
Joonisel 2.1 on väljavõte Eesti Veeteede Ameti „Naissaarest Rammu saareni” (1: 100000) 
1998 a kaardilt. Väljavõte haarab Tallinna lahes Vanasadamat ja Paljassaare lahes olevat 
pinnase puisteala.  

 
Joonis 2.1.  Piirkonna kaart. Allikas: EVA Naissaarest Rammu saareni kaart. 
 
Joonise 2.1 kaguosas asuva Vanasadama akvatooriumis on kavandatud kruiisikai (joonis 2.2) 
rajamiseks teostada süvendustöid mahus 12300 m3. Lisas 4 oleval asendiplaanil on  
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süvendatavad alad märgistatud. Süvendatud materjal on kavandatud kaadata  Paljassaare lahes 
asuvas pinnase puiste alal, joonisel 2.1 Paljassaare poolsaarest läänes. 
 

 
Joonis 2.2. Uue kruiisikai asukoht. Allikas: Maa-ameti X-GIS. 
 
 

2.1.2 Tallinna lahe meteoroloogiline ja hüdroloogiline režiim 

2.1.2.1 Kliima 
Tallinna piirkonnas on merelise kliima tunnused – sisemaaga ja Lõuna-Eestiga võrreldes on 
sügis soojem, talveilmad pehmemad, hilisem jahe kevad, tugevad tuuled, päikesepaiste rohkus 
ning sademete vähesus. Õhuniiskus on mere ääres soojal ajal alati suurem kui sisemaal. 
Näiteks maikuus, kui suhteline õhuniiskus varieerub Eesti piires kõige rohkem, ulatub 
Saaremaal Sõrve poolsaarel keskmine õhuniiskus 90%-ni, Tallinnas jääb see 75% ja sisemaal 
Lõuna-Eestis umbes 70% kanti. Tallinna õhutemperatuuri ja sademeid iseloomustavad Eesti 
Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi (EMHI) vaatluste põhjal koostatud graafikud on lisas 
13 joonistel 1 ja 2). 
 

2.1.2.2 Tuul 
Mõõdetud tuulte kohta esitatud andmed (lisas 13 tabelid 1, 2 ja 3) on vastavuses tuule 
statistikaga, mis on mõõdetud 40 aasta pikkusel perioodil Naissaare 
hüdrometeoroloogiajaamas ja mida saab kasutada Vanasadamas esinevate tuule 
karakteristikute iseloomustamiseks. 
 
Tuuleandmete analüüs näitab, et tuule suundade üldises jaotuses tuule tugevuse järgi 
domineerivad piirkonnas edela-, lääne- ja idatuuled (joonis 2.3). Mõõdukate tuulte seas esineb 
rohkem lõuna-, edela- ja läänetuuli, tugevate tuulte korral on enam edela-, lõuna- ja 
loodetuuli.  



Vanasadama uue, E (ida) kruiisikai rajamise KMH aruanne  
 

Corson OÜ. Töö nr 1202 17

Üldiselt esineb aasta jooksul kõige rohkem suvekuudel läänest puhuvaid tuuli, muudel 
aastaaegadel lõuna- ja edelatuuli. 
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Joonis 2.3. Tuule tugevuse esinemise tõenäosus erinevatest suundadest 
 

2.1.2.3 Lainetus 
Tallinna laht on Soome lahe siselaht, mis on looduslik veekogu ja mille põhjasügavused 
ulatuvad Viimsi ja Paljassaare poolsaare vahelisel alal -35 meetrini. Tugevaimat mõju 
Tallinna lahele avaldavad Soome lahelt sisenevad lained, kuna laht on avatud põhjakaarte 
tuultele ja nende mõjul Soome lahes tekkinud lainetusele. Tallinna lahele väga kõrgeid lained 
siiski ei jõua, sest Naissaar, Aegna saar ja nendevahelised madalad ning osaliselt ka Viimsi 
poolsaar takistavad lahte tulevate pikkade ja kõrgete lainete sisenemist. Mõõdukate tuultega 
tekkivate lainete periood on 2-3 sekundit, tugevates tormides 5-6 sekundit. Lähiajaloo 
kõrgeimad lained on Tallinna lahel olnud 2001. aasta novembris ja 2005. aasta jaanuaritormi 
ajal, kui Soome lahel oli mitmemeetriste lainete periood mitme tunni vältel 11-12 sekundit. 
Tormid on kõige sagedasemad ajavahemikus juulist kuni novembrini. 
 
Lisaks looduslikele tuulelainetele esineb Tallinna lahes inimtekkelisi laineid laevaliiklusest, 
eriti kiirlaevadest. Kiirlaevalaineid on käsitletud peatükis 4.2.7  Kiirlaevade liikumisel 
tekkivad lained uue kruiisikai ümbruses. 
 
Tallinna lahe lainetust, hoovusi ja setete transporti on põhjalikult käsitletud peatüki 4.2 
Matemaatiline modelleerimine alapeatükkides.  
 

2.1.2.4 Veetasemed  
Veetase Tallinna lahes sõltub Soome lahe üldisest veeseisust, mis on tavalisest kõrgem lääne 
ja edela tuultega. Tallinna lahe veetaseme muutumise andmed ja statistika põhineb perioodil 
1842-1975. a ehk üle saja aasta jooksul tehtud mõõtmistel, mille tulemused on vastavuses 
Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudiga. Vastavalt nendele tulemustele ületab kõrge 
veetase 124 cm ja madal veetase -95 cm piiri keskmiselt korra iga 100 aasta tagant (lisa 13 
tabel 4) – seega on veetaseme ekstreemne tõus Tallinna lahes suhteliselt harva esinev 
sündmus. Veetaseme muutumine loodetest on vähemärgatav, kõikumised on peamiselt 
põhjustatud õhurõhu ja tuulte mõjust. 
 



Vanasadama uue, E (ida) kruiisikai rajamise KMH aruanne  
 

Corson OÜ. Töö nr 1202 18

Maksimaalne mõõtmisperioodil registreeritud veetase Tallinna lahel oli +124 cm ja see kestis 
üle tunni aja ning minimaalne veetase oli -95 cm, mis kestis üle kümne tunni (lisa 13 tabelid 5 
ja 6). Tallinna lahe veetase on üldiselt madalam hilistalvel ja kevadel ning alates juulist, 
sügisel ja talvekuudel on veetase üle nulltaseme (lisa 13 tabel 7). 
 
Hundipea sadama rekonstrueerimistööde kohta 2009. a koostatud KMH aruandes on esitatud 
TTÜ Meresüsteemide Instituudi andmed aastatel 1981-1994 tehtud mõõtmistest ning selle 
põhjal oli maksimaalne veetase Tallinna lahes 125 cm (11. jaanuar 1991) ja minimaalne -74 
cm (26 märts 1984), madalaim kuukeskmine veetase (-19 cm) oli mais ja kõrgeim (+19 cm) 
jaanuaris. 
 
Tallinna Sadam AS andmetel olid Vanasadama veetasemed 2010. aasta aprilli jooksul 
maksimaalselt +4,8 cm ja minimaalselt -20,0 cm. 12. aprillil 2010. aastal ehk kohtülevaatuse 
päeval oli veepinna tase kogu päeva jooksul -12 cm allapoole nn „Kroonlinna“ nulltaset.  
 

2.1.2.5 Hoovused 
Hoovuse liikumise andmete aluseks on 1994. a Taani Hüdraulika Instituudi ja Eesti 
Mereinstituudi poolt Eesti Keskkonnakaitse Ministeeriumile teostatud uurimistöö Transfer of 
Technology for Investigtions of Receiving Water to Estonia. Phase II Töös on andmed 
hoovuste kohta , mis on määratud katseliselt Tallinna lahel toimunud ekspeditsioonide käigus 
ja matemaatilise modelleerimise tulemusena kasutades DHI poolt väljatöötatud numbrilist 
mudelit Mike 21. 

 
 
Joonis 2.4. 1994 a Tallinna lahes teostatud hoovuste mõõtmiste asukohad . Allikas: Transfer 
of Technology for Investigtions of Receiving Water to Estonia (Final Report) Danish 
Hydraulic Institute. October 1994 
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Keskmine hoovuse kiirus mõõtmistulemuste põhjal on väiksem kui 10 cm/s vähese tuule tõttu 
juuli keskpaigast augusti lõpuni. Keskmiselt on hoovuste kiirused suuremad lahe põhjaosas, 
üksiku sündmusena registreeriti maksimaalseks hoovuse kiiruseks 50 cm/s. Voolamised 
Tallinna lahe ülemises ja alumises kihis on peaaegu vastupidised vastavalt WSW ja NE 
suundadele. Ülemises kihis on voolamine küllaltki stabiilne ja püsiv, kuid alumises 
domineerivad lühiajalised kõikumised. Tallinna lahe idapoolses lõpuosas oli voolamine 
peamiselt põhja suunas ja vähese muutlikkusega, mis on otseselt mõjutatud merepõhja 
topograafiast ja rannajoone orientatsioonist.  
 

2.1.2.6. Jäätingimused  
Andmed jäätingimuste kohta Soome lahel ja seega Tallinna lahel ulatuvad aastasse 1920. 
Uuritud on lahe üldist kaetust jääga, jääkatte paksust, kestvust jne, kuid jäätingimused 
sõltuvad väga palju konkreetsest merealast ja talvede ilmastikutingimustest.  
 
Pikaajaliste vaatluste ja uuringute põhjal (lisa 13 tabelid 8 ja 9) on võimalik öelda, et üldiselt 
on Tallinna laht jääga kaetud igal aastal, kuid viimaste aastakümnete talvekuud on olnud 
pehmed ning seetõttu on jää välja kujunenud ainult rannajoone lähedal ja merejää on 
muutunud suhteliselt harvaesinevaks.  
 
Keskmiselt on laht jääga kaetud üheksandal päeval pärast esimese jää tekkimist. Maksimaalne 
jää paksus, milleks oli 73 cm, on Tallinna lahel registreeritud 1939-40 aasta talvel. Seda Eesti 
talve iseloomustavad ekstreemselt madalad temperatuurid.  
 
Lisa 13 tabelis 8 toodud andmete põhjal saab järeldada, et alates 1920ndast aastast on jääkatte 
tekkimise kõige varasem päev aastas olnud 3. november ja hiliseim päev 12. märts. Keskmiste 
talvede jooksul tekib lahele esmane õhuke jääkate, mis võib kohati sulada, jaanuari lõpus. 
Stabiilne jääkate kujuneb veebruari keskel.  
 
Keskmine Tallinna lahe jääga kaetuse periood kestab ajavahemikus jaanuarist aprillini 70-80 
päeva, maksimaalne periood on olnud 150 päeva. Jääkatte keskmine paksus jääkatteperioodi 
jooksul on 35 cm ja maksimaalne on olnud 73 cm. Jääkate hakkab murduma keskmiselt 
märtsi lõpus või aprilli alguses ja laht on jäävaba hiljemalt mai keskpaigaks (lisa 13 tabel 9). 
 
 

2.1.3 Geoloogiline ülevaade 
Peatüki koostamisel on kasutatud: Vanasadama uus kruiisikai. Geotehnilised uuringud. Töö 
nr 11-04-0964. OÜ IPT Projektijuhtimine. Tallinn 2011. 
 

2.1.3.1 Projektiala geoloogiline ülevaade  
Ala jääb Tallinna lahte suubuva aluspõhja lõikunud ürgoru piirkonda. Aluspõhjaks on 
kambriumi vanusega aleuroliit ja liivakivi sinisavi vahekihtidega. Aluspõhja pealispind 
paikneb orienteeruvalt absoluutkõrgusel >60 m. Aluspõhjal esineb lokaalmoreen, mille 
pealispind on absoluutkõrgusel  -41 m.  
 
Uuritud sügavuses (kuni absoluutkõrguseni -38,5 m) levivad merelised, jääjärvelised ja 
jääjõelised liiv- ja savipinnased. 
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Looduslikku pinnast katavad kaasaegsed setted, mille all mõeldakse kuhjunud muda ning 
muulide /kaide rajamisel ümberpaigutatud materjali.  
 
Geoloogiline läbilõige alast on esitatud lisas 6 ja uuringupunktide ja geoloogilise lõike 
asukoht ning Eesti Geoloogiakeskuse labori analüüsitulemused nr T11-59 on lisas 5.  
 
Kihtide paiknemine (lisa 6):   

1. Kiht 1 (täide). Täitena on käsitletud projekteeritava kruiisikaiga ristuva muuli 
rajamisel kasutatud pinnaseid. Varasemate tööde alusel on  muuli rajamisel täitena 
kasutatud ülemises ca 2 m osas muutliku koostisega kivist pinnast, milles vahetäitena 
liiva, kruusa,  puidu-, tellise jm ehitusprahi jäätmeid, mullarikkaid pesi. Alumises osas 
valdab jämepurd liivase vahetäitega. Töös nr 11-04-0964 on eraldatud 2 kihti. 
Ülemises osas kuni 6,5 m sügavuseni esineb kivimaterjal suurte lahmakate näol (kiht 
1). Sügavamale jääb liivane täitepinnas (kiht 1A). Kihi paksus on ca 11-12 m. Kaide ja 
maapealsete sadamarajatiste piires on täitepinnase paksus suur, rannast kaugemal see 
väheneb. 

2. Kiht 2 (mudane möll). Kiht moodustab mere põhja pindmise osa. Eraldatud kiht 
esineb väga koheva või voolava heljumina, mis koosneb mudasest savimöllist või 
liivast, paiguti sisaldab vähest klibu. Kihi paksus on 0,9...2,5 m. Löökpenetreerimisel 
vajub koonus vasara raskuse mõjul pinnasesse, mistõttu kihi paksuse määratlemine on 
tinglik.  

3. Kiht 3 (mölline liiv). Kiht koosneb merelise geneesiga hallist kohevast möllisest 
peenliivast.  Lõimises valdava fraktsiooni (0,2...0,06 mm) sisaldus on 76 %, 
sauefraktsiooni (<0,002 mm) sisaldus 4 %, jämefraktsioon puudub. Möllise liiva kiht 
eraldati merre rajatud loodemuuli ümbruses, paksus 1...3 m. Ülemises osas võib olla 
tegemist täitelise liivaga. Merelise savikompleksi pealispind paikneb 
absoluutkõrgustel -12,4...-15,5 m ning kompleksi kogupaksus on 5,5…7,8 m.  

4. Kiht 4 (savi). Mereliste savide kompleksi ülemine ca 4 m  osa koosneb peaasjalikult 
keskplastsest hallist savist. Kiht on välimäärangu põhjal voolava konsistentsiga.  

5. Kiht 5 (savi). Mereliste savide kompleksi alumine osa  koosneb peaasjalikult 
keskplastsest ja väga plastsest  hallist savist. Kiht on välimäärangu põhjal voolava ja 
pehme konsistentsiga. Kohati esineb kihis õhukesi mölli ja möllise liiva vahekihte.  
Piir nimetatud savipinnaste vahel on tinglik. Otseselt muuli all (LP7) on suure 
koormuse tõttu savikompleks tihenenud  ning omab suuremat tugevust võrreldes 
ümbritseva alaga.  

6. Kiht 6 (rohke liivaga savimöll). Kihi moodustab rohke liivaga väheplastne savimöll 
ja mölline peenliiv. Geneesilt võib pinnas kuuluda merelise settekompleksi alumisse 
ossa. Lõimises valdava fraktsiooni (0,2...0,06 mm) sisaldus on 45...62 %, 
sauefraktsiooni (<0,002 mm) sisaldus 2,4...10,5 %, jämefraktsioon puudub. Kihi 
pealispind lasub absoluutkõrgustel -20,2 …-22,1 m. Kihi paksus on valdavalt 1,8...2,6 
m.  

7. Jääjärveline kompleks koosneb hallikaspruunist savist ja möllsavist, mis kohati 
sisaldab mölli või peenliiva varve. Kompleksi pealispind paikneb absoluutkõrgustel -
22,1...-24,1 m. Jääjärveline kompleks on jaotatud 2 kihiks: keskplastne  savi (kiht 7) 
ning kesk- või väheplastne rohke liiva ning vähese kruusaga savi või möllsavi (kiht 8). 

8. Kiht 7 (savi, möllsavi). Kiht koosneb valdavalt keskplastsest savist ja  möllsavist. 
Konsistentsilt on varvilise tekstuuriga savipinnas poolpehme.   Kihi pealispind lasub 
absoluutkõrgustel -22,1...-24,1 m. Kihi paksus on  valdavalt 3...4 m, jääjõeliste 
pinnaste pealispinna tõustes kuni 1m. 
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9. Kiht 8  (möllsavi, savimöll). Kiht on muutliku koostisega, moodustades nn 
üleminekukihi ning  sügavusse kasvab tolmu- ja liivafrakstsiooni sisaldus, samuti ka 
tihedus. Kihitatud pinnases esineb üksikuid kruusateri, konsistents muutub pehmest 
kuni sitkeni.  Kihi pealispind lasub absoluutkõrgustel -25,7...28,1 m. Kihi paksus on  
valdavalt 1,8...3,2 m, jääjõeliste pinnaste pealispinna tõustes suidub välja. 

10. Kiht 9 (savimöll liivaga). Kiht koosneb pruunist savimöllist liiva ja mölli 
vahekihtidest. Pinnas on hea kandevõimega, kuid on võimalik saviste ja nõrgemate 
vahekihtide olemasolu. Kihi pealispind jääb löökpenetratsioonikatse tulemustest 
lähtuvalt absoluutkõrgusele -26 kuni -30 meetrit. Eraldatud kiht täidab lamava 
jääjõelise pinnase pealispinna kausjat lohku ja on järkjärgult üleminev lamavaks 
pinnaseks. Kihi paksus on 1,2...7,6 m.  

11. Kiht 10 (mölline liiv ja jämemöll). Kihi moodustab väga tihe mölline peenliiv või 
jämemöll, milles üksikuid möllsavi  ja rohke liiva vahekihte.  Rajatava kai pikilõikes 
kasvab lõuna suunas pealispinna tõustes  pinnase tihedus järsult. Kihi pealispind jääb 
löökpenetratsioonikatse tulemustest lähtuvalt absoluutkõrgusele -24,7 kuni -37 
meetrit.  Pealispind on kausja reljeefiga. Iseloomulik on pealispinna tõustes tiheduse 
veelgi suurem kasv. Kihi läbitud paksus on 1,2...5,4 m. Pinnas on hea kandevõimega 
ja  kandvaks kihiks vaiadele. 

 

2.1.3.2 Geotehnilised tingimused 
• Geotehnilised tingimused uuritud alal on kai rajamiseks rasked. 
• Mere sügavus on kai pikilõikes 9,5...13,5  m.  
• Planeeritava kruiisikaiga ristuv muul on täitmise teel rajatud merre. 
• Mere põhjast  7...8,5  m sügavuseni levivad nõrgad pinnased (erimid möllidest 

kuni savideni).   
• Olemasoleva muuli all on pinnased täite mõjul tihenenud. 
• Hea kandevõimega pinnaste  (kiht 9 ja 10) pealispind jääb merepõhjast 

14...16,5 m sügavusele, absoluutkõrgusele -24,5...-37 m.  Üldine tõus on lõuna 
suunas. 

• Väga tihe jääjõelise jämemölli/möllise liiva (kiht 10) pealispind on kausjas, 
jäädes absoluutkõrgusel  -24,7 kuni -37 meetrit.  

• Vaia kandevõime hindamisel kasutati löökpenetratsioonikatsete tulemusi ja 
kandevõime analüüsi varasematest selles piirkonnas tehtud töödest. 

• Soovitame vaiade projekteerimisel juhinduda olemasoleva kruiisikai 
ehituskogemusest ja seal määratud kandevõimetest, kuna vaiade aluseks oleva 
liivakihi (kiht 10) omadused on sarnased.  

• Vaiade kandevõime antud konkreetsetes tingimustes tuleb kontrollida 
ehituslike vaiade katsetega. 

• Vaiad on soovitav süvitada mitte vähem kui 2 m ulatuses kihti 10.  
 

2.1.3.3 Paljassaare kaadamisala ülevaade 
Koostamisel on kasutatud Hundipea sadama rekonstrueerimise KMH. Eesti Mereakadeemia. 
A. Järvik. Tallinn 2009. materjale.  
 
 
Paljassaare lahe suudmes paiknev kaadamisala on piiritletud koordinaatidega: 
59° 28.41' N; 24° 38.51' E  
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59° 29.11' N; 24° 39.52' E  
59° 28.41' N; 24° 39.52' E  
59° 28.26' N; 24° 39.19' E 
 
Paljassaare laht on sügavale maismaasse lõikunud tüüpiline klindilaht. Laht praegusel kujul 
moodustus 18–19. sajandil saarte mandriga ühinemisel. Lahte on mõjutanud inimtegevus, 
setete kuhjumine ja neotektooniline maakerge (2–2,5 mm/a). Lahe siseosa on olnud läbi 
aegade madal. Laht sügavneb kiiremini Paljassaare poolsaare rannikul, Kopli poolsaare pool 
sügavneb meri aeglasemalt. Kopli poolsaare otsast loode poole ulatub madalik ligikaudu 1 km 
kaugusele rannast. See takistab ka läänekaarte tuultest põhjustatud tugeva lainetuse jõudmist 
Paljassaare lahte. Samal ajal on laht avatud põhjakaarte tuultele ja nende mõjul tekkivale 
lainetusele. Lainetuse mõju ulatub siinses madalmeres põhjani ning nüüdissette kiht kas 
puudub või on väga õhuke. Peeneteralisemaid setteid esineb vaid lahe laiemas ja sügavamas 
suudmeosas. Lahe lääne- ja lõunarannikul on rannaprotsessid väheaktiivsed, sest madala 
rannanõlva tõttu on lained oma energia juba rannast kaugemal kaotanud. Paljassaare lahe 
idarannikul, kus suuremad meresügavused ulatuvad rannale lähemale, esineb rannas ka 
lainetuse tekitatud madal murrutusastang. 
 
 

2.1.4 Merekeskkond 

2.1.4.1 Tallinna 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:  
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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.  
 
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. 
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Joonis 2.5. Üldlämmastiku (TN, µM) ja üldfosfori (TP, µM) sisaldus Tallinna piirkonna 
seirejaamades suveperioodil 1993-2008 koos trendijoontega.(Allikas: Eesti pinnaveekogude 
ökoloogiline  seisund 2004-2008). 
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Tallinna ja Muuga laht 
Lisaks Tallinn lahele hõlmab see veekogum Kakumäe, Kopli, Paljassaare, Muuga ja Ihasalu 
lahe. Süviku olemasolu lahe põhjaosas võimaldab Soome lahe sügavamate veekihtide vete 
sissevoolu. Soolsus jääb vahemikku 5,5-9,5 psu. Piirkonna vete toitainete sisaldus on tugevalt 
mõjutatud Tallinna linna ja intensiivse laevaliikluse poolt. Enamus reostusest pärineb Tallinna 
linnast, osaliselt Pirita jõest (Anonüümne, 2001). Piirkond on intensiivselt seiratud. 
Keskkonnatingimusi iseloomustavad andmed on olemas alates 1992 aastast. 
 
Muuga-Tallinna-Kakumäe lahe rannikuvee kogumi puhul on tegemist loodusliku veekoguga, 
mis kuulub tüüpi III (sügav rannikuvesi). Kvaliteedielementide hindamisel andsid 
kvaliteedielemendid Füüsikalis-keemilised üldtingimused, Fütoplankton ja Suurselgrootud 
kvaliteedi klassiks „kesine”. Seega on üldhinnang sellele veekogule „kesine”. Tegemist on 
kõrge usaldusväärsusega hinnanguga kuna see põhineb kolmel sarnasel hinnangul (kolm 
kvaliteedielementi näitasid sama klassifikatsioonitulemust) ja hinnangud on tehtud 
pikaajaliste andmeridade põhjal (Tallinna lahe piirkonnas on veekvaliteedi ja mereelustiku 
seisundi seiret läbi viidud juba alates 1992 aastast). 
Tabel 2.1. 

NR Kogumi 
kood Kogumi nimi  pindala Alam-

kategooria Tüüp  Seisund Usaldus-
väärsus 

   km2     
5 EE_5 Muuga-Tallinna-Kakumäe lahe rannikuvesi 917,34 looduslik III kesine kõrge 

 
Veekogumite Tallinna ja Muuga laht, Haapsalu lahe rannikuvesi, Liivi lahe rannikuvesi ja  
Pärnu laht seisundi paranemist soodustaks toitainete juurdevoolu piiramine valgalast. 
 
 

2.1.4.2 Tallinna lahe põhjataimestik 
Tallinna lahe põhjataimestik on antropogeense mõju all, mis on põhjustatud sadamate 
ekspluatatsioonist ja arendamisest, heit- ja sadevete juhtimisest Tallinna lahte, 
kiirlaevalainetest ning supelrandade olemasolust Tallinna lahe rannikul. 
 
Tallinna lahe põhjataimestiku olukorra iseloomustamiseks teostatakse põhjataimestiku 
uuringuid Aegna saare juures asuval transektil vastavalt Riiklikule Keskkonnaseire 
programmile. Tallinna lahe põhjataimestiku seisundi ülevaade on koostatud 2003-2006 a. 
riikliku seire andmete põhjal (TÜ EMI Põhjataimestiku seire rannikumeres, 2003, 2004, 2005, 
2006). Viie vaatlusaluse aasta põhjal on Aegna transektil põhjataimestik olnud suhteliselt 
vähevarieeruv. Piirkonnas on esindatud rohevetikavöönd ning põisadruvöönd, klassikaline 
punavetikavöönd puudub seoses sobiva substraadi puudumisega suurematel sügavustel. 
 
Uuringute tegemise ajast viimase kolme aasta taimestikuseire läbiviimisel on Tallinna lahes 
registreeritud põhjataimestiku maksimaalne kasvusügavus on ulatunud 8 meetrini. Seirealal 
on registreeritud järgmisi rohevetikaid: Cladophora glomerata ja Cladophora rupestris, 
Enteromorpha intestinalis, pruunvetikaid: Fucus vesiculosus, Dictyosiphon phoeniculaceus, 
Pilayella littoralis, punavetikaid: Ceramium nodulosum, Ceramium tenuicornet, Polysiphonia 
fucoides, Rhodomela confervoides, Furcellaria lumbricalis ning kõrgtaimi: Potamogeton 
pectinatus ja Ruppia sp. jm. Tallinna lahe dominantliigiks on põisadru Fucus vesiculosus, mis 
esineb sügavustel 0,5-6 m ja mille biomassi on väärtused vaatlusperioodil on olnud kõrged 
(>1000 g/m2) ning põisadru vöönd on suhteliselt heas seisus. Liigi maksimaalne biomass 
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4254 g/m2 registreeriti 2006. aastal 1 m sügavusel. Peale Fucus vesiculosus on Tallinna lahes 
kõrge katvusega ka rohevetikad C. glomerata ja C. rupestris, punavetikas Ceramium 
nodulosum ja pruunvetikas Dictyosiphon phoeniculaceus.  
 
Hundipea sadama töö raames tehtud uuringute üks transektidest asus Paljassaare poolsaare 
idarannikul. Põhjataimestikust on sellel transektil määratud kokku 7 liiki – nendest suuremate 
katvustega olid esindatud rohevetikaliik Cladophora glomerata, punavetikaliik Rhodomela 
confervoides ning kaks pruunvetikaliiki Fucus vesiculosus (põisadru) ja Sphacellaria arctica. 
Kõik need liigid, peale Cl. glomerata on mitmeaastased vormid ning nende massiline 
esinemine antud piirkonnas viitab suhteliselt stabiilsetele, häirimata keskkonnatingimustele. 
Lahtise hõljumi hulk oli kogu antud transekti ulatuses suhteliselt madal ja kuni 5 m sügavuses 
vees puudus märgatav lahtine sete. Antud põhjataimestiku koosluse struktuur on iseloomulik 
Soome lahe sarnaste soolsustingimustega rannikumere piirkondadele, kus inimtegevuse mõju 
on minimaalne. 
 

2.1.4.3 Tallinna lahe põhjaloomastik  
Tallinna lahe põhjaloomastiku seisundi ülevaade on koostatud 2009. aasta Tallinna 
Vanasadama remontsüvendustööde KMH aruandes toodud 2003-2006 a. riikliku rannikumere 
põhjaloomastiku seire andmete põhjal. Tallinna lahe põhjaloomastiku olukorra 
iseloomustamiseks teostatakse uuringuid Aegna saare juures asuval transektil vastavalt 
Riiklikule Keskkonnaseire programmile. 
 
Tallinna lahe põhjaloomastiku koosseis on väga varieeruv. Osaliselt on see on tingitud lahele 
avaldatavast antropogeensest survest: heitvete sissevool, supelrandade kasutamine, 
laevaliiklus, sadamate tööd jne. 1997-2002. aastal teostatud põhjaloomastiku seire tulemused 
näitasid, et seoses Tallinna lahe reostuskoormuse vähenemisega (reoveepuhastussüsteemide 
parendamisest) on toimunud lahe põhjaelustiku taastumine, mida iseloomustab liigilise 
mitmekesisuse suurenemine ja põhjaloomastiku üldbiomassi langus. 2006. aastal määrati 
uuritud transektil 16 põhjaloomastiku liiki, mis on sarnane tulemus 2002-2004. aastaga. 2005. 
aastal põhjaproovis leitud liikude arv (tabel 2.2) oli tunduvalt väiksem jäädes alla kümne liigi.  
 
Tabel 2.2 Põhjaloomastiku liikide keskmised biomassid (g/m2) Aegna transekti proovides 
2005 ja 2006. aastal 

 
Liigi tähtsus (%) – näitab selle liigi rolli aastatevahelises erinevuses.  
Tundlikkus – suurem number tähistab suuremat tundlikkust reostuse suhtes. 
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Projektiala ja lähiala sadamate piirkonnas on põhjaloomastik liigiliselt koosseisult vaene, 
loomastiku arvukus ja biomass on väike. Kogu põhjaloomastiku koosseisule mõjub 
negatiivselt laevaliiklusest tingitud setete liikuvus ja lähialadel asuvate sadamate 
ekspluateerimine.  
 

2.1.4.4 Paljassaare lahe põhjataimestik 
Paljassaare lahes on viimati põhjataimestiku detailsed uuringud läbi viidud aastatel (1992-
1998 (Kukk& Viitasalo 1995; Kukk et al. 1997, Kotta & Kotta, 1997) aga samuti Balti 
Laevaremondi tehase Vene-Balti sadama süvendus-kaadamistööde keskkonnamõjude seire 
käigus ja Hundipea sadama rekonstrueerimise ja süvendamise keskkonnamõjude hindamise 
aruanne 2003). Uuringud viidi siis läbi kokku neljal transektil. Kolm nendest asusid 
kaadamispiirkonna vahetus läheduses Paljassaare lahe siseosas ning üks Paljassaare poolsaare 
idarannikul. Kõigil kolmel transektil teostati vaatlusi sama metoodika alusel registreerides 
kindla sügavuste intervalli tagant põhjataimestiku koosluste liigilist koosseisu ja eri liikide 
katvust.  
 
Transekt 1 asus Paljassaare lahe läänepoolses osas ning vaatlusi teostati kuni sügavuseni 10 
m. Kokku määrati transektil 6 põhjataimestiku liiki, millest neli liiki olid esindatud 
katvusväärtustega >5%. Kaks liiki olid esindatud üksikute leidudena ning asusid tõenäoliselt 
antud piirkonnas juhuslikult. Põhjataimestik levis antud transektil sügavuseni 7 m. Kõige 
suuremad üldkatvuse näitajad olid sügavustel 0-3 m ning moodustasid 95-100 %. Seejärel 
üldkatvus tunduvalt langes ning 4 m sügavusel moodustas 25 %. Antud transekti 
madalaveelises osas esinesid liigid Cladophora glomerata ning Enteromorpha intestinalis. 
Põhimassi (75-90% katvusest) moodustas niitjas rohevetikas Cl. glomerata. Alates sügavusest 
4 m olid vähese katvusega esindatud ka üks pruunvetikaliik Sphacellaria arctica ning 
punavetikaliik Rhodomela confervoides. Mõlemad need liigid levisid sügavusvahemikus 4-7 
m. Lahtist hõljumit hinnati antud transekti kogu ulatuses ning alates sügavusest 3 m oli lahtise 
hõljumi hulk suur. Madalamas vees oli lahtise hõljumi hulk mõnevõrra väiksem ning see on 
seostatav eelkõige lainetuse mõjuga. 
 
Transekt 2 asus Paljassaare lahe keskosas ning vaatlusi teostati sügavusvahemikus 0-11 m. 
Transekti põhjataimestik koosnes ainult neljast liigist. Sügavusvahemikuni kuni 3 m 
moodustasid põhjataimestiku vaid kaks niitjat rohevetikaliiki Enteromorpha intestinalis ja 
Cladophora glomerata. Alates sügavusest 4 m olid vähese katvusega esindatud ka punavetikas 
Rhodomela confervoides ning pruunvetikas Sphacellaria arctica. Põhjataimestik levis antud 
transektil kuni sügavuseni 7 m. Lahtise hõljumi hulk oli antud transektil mõnevõrra väiksem 
kui tansektil 1. 
 
Transekt 3. Antud transektil esinesid põhjataimestikust vaid kolm liiki ja nad kõik olid 
üheaastased niitjad vormid. Peale eelpool mainitud kahe rohevetikaliigi esines kuni 
sügavuseni 4 m ka pruunvetikaliik Pilayella littoralis. Antud transektil levis põhjataimestik 
sügavuseni 5 m. Lahtise hõljumi hulk oli antud transektil samuti külaltki suur kogu 
sügavusvahemiku ulatuses. 
 
Uuringu kokkuvõte 
Põhjataimestiku koosluste struktuuris ja selle horisontaalse leviku iseärasustes võib märgata 
tendentsi:  

• Paljassaare lahe siseosas on põhjataimestiku liigiline kooseis palju vaesem ning on 
massiliselt esindatud üheaastaste niitjate vormidega.  
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• Transektid 1 ja 2 olid oma põhjataimestiku struktuuri ja leviku iseärasuste poolest 
üsna sarnased. Esinenud liigid ja nende katvuse jaotumine olid suhteliselt sarnased 
ning viitavad kõrgendatud troofsustaseme olemasolule piirkonnas. 

• Madalad katvusnäitajad sügavamal kui 4 m viitavad suhteliselt halbadele 
valgustingimustele. Mõlemad nähtused, nii kõrgendatud troofsustase kui halvad 
valgustingimused antud piirkonnas võivad eelkõike olla tingitud kaadamispaiga 
lähedusest. Samale asjaolule viitab ka suur lahtiste setete hulk merepõhjal kogu 
sügavusvahemiku vältel.  

• Transektil 3 on põhjataimestik tunduvalt rohkem häiritud ja sellele viitab eelkõige 
mitmeaastaste vormide täielik puudumine piirkonnas. Antud transekti 
põhjakooslustele avaldab tõenäoliselt suurt pärssivat toimet Tallinna heitvete 
süvalaske avariilasu olemasolu. Transektil avaldab otsene reostus avariiväljalasust 
tunduvalt suuremat mõju kui kaadamistööd. Kalade kudesubstraadina on kõigi kolme 
transekti põhjataimestiku kooslused väheväärtuslikud eeskätt mitmeaastaste vetikate 
puudumise tõttu. 

 

2.1.4.5 Tallinna lahe kalastik ja kalapüük 
Peatükk on koostatud: Merepõhjaelustik ja kalastik mõjupiirkonnas ning võimalikud mõjud 
neile. A. Järvik. Tallinn 2010. materjalide põhjal. 
 
Tallinna lahe merealal on kalasaakides registreeritud ühtekokku kaks liiki sõõrsuuseid ja 36 
kalaliiki, millest 24 liiki omavad ka töönduslikku tähtsust. Ülejäänud on nn. 
mittetöönduslikud kalaliigid. 
 
Kalade bioloogiline ülevaade. 
Tallinna lahes esinevateks peamisteks töönduslikku väärtust omavateks merekaladeks on 
räim, kilu ja lest. Vähem arvukalt on esindatud veel teised Soome lahes elutsevad liigid nagu 
tursk, tuulehaug, kammeljas, lõhilased, merisiig, meritint, ahven jne. ning ka töönduslikult 
mitteolulised emakala, merivarblane, meripühvel jt. Alates 2000-ndate algusest on Tallinna 
lahes saakidesse ilmunud Lõuna-Läänemerest siia liikunud hõbekoger. Kaspia basseini 
päritolu ümarmudilat, kes on üpris arvukas Muuga lahes, Tallinna lahes teadaolevalt veel ei 
esine. 
 
Merekalaliigid 
Räim, Clupea harengus membras L.  
Räim on kilu kõrval Eesti kaluritele traditsiooniliselt tähtsaks püügiobjektiks , mille 
aastasaagid on olnud Soome lahest kuni 20 000 tonni. 2000-ndate alguses olid räimevarud 
madalseisus ja saagid Soome lahes langesid kuni 5-6 tuhande tonnini. Viimastel aastatel on 
räimevarud aga hakanud tõusma ja saagid Soome lahes on jälle ulatunud üle 10 000 tonni 
(joonis 2.6, tabel 2.3. ). Kuigi räim on peamiselt avamerekala, on tema paljunemine ja 
noorjärkude kasv seotud rannikumerega. Sellepärast mõjustavadki kõikvõimalikud 
hüdrotehnilised tööd rannavööndis eelkõige tema paljunemisprotsessi ja varaseid 
arengustaadiume.  
Räimekoelmud asuvad pea kõikjal Eesti rannikumeres sügavustel kuni 15 m. Räim koeb 
peamiselt mais-juunis valdavalt taimsele kudesubstraadile, milleks eelistatult on pruun- ja 
punavetikad (Sphacelaria arctica, Pilayella littoralis, Ceramium tenuicorne, Furcellaria 
lumbricalis jt.). Nende levikust Soome lahes on ülevaade antud arvukates kirjandusallikates 
näit. (Raid, 1985,1991,1998).  
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Võimaliku mõju piirkonda jäävate räimekoelmute keskmine aastaproduktsioon Tallinna lahes 
on 133-156 * 106 üle 10 mm räimelarvi ruutkilomeetri koelmuala kohta, (Raid, 1985). 
Arvestades, et larvidest hukkub enne täiskasvanuks saamist üle 90 %, siis oleks 1 km 2 panus 
püütavasse räimevarusse ligilähedaselt 400 tonni Tallinna piirkonnas (Raid, 1985). Otseselt 
Paljassaare sadama piirkonnas ja ka potentsiaalsel kaadamisalal Paljassaare lahes räime 
koelmud puuduvad, võib neid siiski esineda siiski Kopli poolsaare tipu lähistel sügavustel 1-
10 m. Eeltoodust järeldub, et süvendus- ning kaadamistööde ja muude sarnaste 
hüdrotehniliste ettevõtmiste mõju räime reproduktsiooonile rannavetes on tugevalt sesoonse 
iseloomuga, olles maksimaalne aprilli lõpust juuli alguseni. Augustiks-septembriks on 
räimevastsed omandanud juba piisava aktiivse liikumise võime ning lahkuvad tavaliselt 
kudealadelt mujale toituma. Samuti on selleks ajaks koelmualadelt lahkunud täiskasvanud 
räimed. Seetõttu on räimemarjale ja -larvidele süvendus- ja kaadamistööd ohtlikud praktilisel 
ainult kevadel. Kuna aga vaadeldavatel merealadel räimekoelmud käesoleval ajal praktiliselt 
puuduvad, siis ei ole ka sel ajavahemikul Vanasadamas tehtavatel kruiisikai rajamisel 
tehtavate tööde oodatav mõju märkimisväärne.  
Tuulehaug, Belone belone belone L..  
Pelaagiline merekala. Ilmub massiliselt meie rannikumerre kudema mais-juunis kui merevee 
pindmine kiht on soojenenud +100C. Koelmutena eelistab taimestikuga merealasid. 
Tuulehaug koeb ka hõljuvatele vetikavaipadele. Tuulehaugi peamised koelmud paiknevad 
Lääne-Eesti saarte rannikumeres ja Väinameres. Kuid tihti satub kudevalmis tuulehaug 
saakidesse ka Soome lahe lääne-ja keskosas, s.h. Tallinna lahes.  
Kammeljas, Psetta maximus L..  
Eelistab elupaigana kõrgema soolsusega ja mõõduka sügavusega kivi-liivapõhjalisi 
merealasid. Eesti rannikumeres massiliselt ei esine. Soome lahes võib esineda ka kammelja 
koelmud. Koeb mais-juunis. Mari inkubeerub 7-9 päeva. Toituvad põhjaloomastikust. Üle 
21cm pikkused kammeljad muutuvad valdavalt röövtoidulisteks ning nende ratsiooni põhiosa 
moodustavad räimed, kilud, luukaritsad, väike tobiad jne.  
Lest, Platichthys flesus Dunker  
Oletatavateks koelmualadeks Soome lahes on nimetatud Lohusalu madalat, Naissaare 
piirkonda, Viimsi poolsaart (Mikelsaar, 1984). Paldiski ja Suurupi vahel 70-80 m sügavusel 
on leitud kudevat lesta, kelle rassiline kuuluvus on määramata. Soome lahe lääneosas on 100-
140 m sügavustel leitud ka süvikukudulesta pelaaagilist (ujuvat) marja märtsi lõpust-aprillist 
alates ning mais ja vastseid 80-120  sügavusel aprillist juulini. Süvikukudulesta kudealade 
levik sõltub suuresti soolsusest ja praegusel hetkel, kui viimane tugev soolasema vee 
sissevool Läänemerre oli 1978.a ning keskmise tugevusega sissevool 1993.a., võib oletada, et  
süvikukudulesta marja Soome lahes olulisel määral ei esine. Ka rannikukudulesta mari vajab 
normaalseks arenguks soolsust vähemalt 6 PSU (TÜ Eesti Mereinstituut, 2003).  Nii 
süvikukudulesta kui ka rannikukudulesta maimud toituvad rannikumeres. Lest vanusega 0, 1, 
ja osalt ka 2 aastat toitub põhiliselt sügavustel alates mõnest cm kuni 2 m-ni (Mikelsaar, 
1958). Mõne m sügavusele hoiduvad lestad vanusega 2-4 aastat, vanemad kalad on aga veel 
sügavamal. Suvel on enamus lestast sügavustel kuni 40 m, talvel aga  Soome lahes kuni 100 
m ja mujal Läänemeres veelgi sügavamal.  
Lesta kudekarja biomassi hinnati Soome lahe Eesti vetes aastal 1985 üle 3000 t, aastal 1992 
ligikaudu 170 t ja 2008.a. ligikaudu 400 t, millest suurem osa püüti rannikumeres  Tallinnast 
kuni Soome lahe suudmeni. Biomass on vähenenud 1980.a. teisest poolest  alates ja peale 
1996.a. soolsuse tõusu Soome lahes on see mõnevõrra suurenenud, kuid ei ole võrreldav 
1980-ndate aastate algusega.  
Paljassaare ja Tallinna lahes esineb peamiselt juba aastavanune või vanem lest, kellele 
heljumi kontsentratsiooni tõus vees ei mõju.  
Tursk, Gadus morhua L.  
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Tursa arvukus Soome lahes on kõikunud väga suures ulatuses sõltuvalt soolsusest. Madala 
soolsuse tõttu on viimasel kümnendil tursa arvukus Soome lahes olnud väga  madal ja 
kalapüügi seisukohast ei oma tursk praegu siin majanduslikku tähtsust. Situatsioon võib aga 
muutuda. Piisab vaid tugevast soolasema vee sissevoolust Põhjamerest Läänemerre, kui 2-3 
aastat hiljem võib tursa arvukus Soome lahes järsult tõusta ja ületada tunduvalt lesta arvukuse. 
1980-ndate aastate alguses püüti Soome lahest turska üle 10 000 tonni aastas. Eesti tursasaak 
Soome lahes on viimastel aastatel olnud kuni 1 t rannikumeres (peamiselt Harjumaa vetes) 
(tabel 2.3.), sedagi kaaspüügina. Tursa peamised koelmualad jäävad Läänemere lõuna-ja 
keskossa. Kõrgema soolsusega aastatel ulatuvad tursa koelmud Hiiumaa ja Stockholmi 
vaheliste sügavamate aladeni. Väiksemaid tursa kudekarju on täheldatud isegi Soome lahe 
lääneosas (Mikelsaar, 1984) Veel 1986.a. leiti tursa marja Saaremaa vetest. Praegu tursk Eesti 
vetes arvatavasti ei koe.  
 
 
Siirde ja poolsiirdekalad 
 
Meritint, Osmerus eperlanus eperlanus L.  
Tallinna lahes esineb vähearvukalt toituv ja ka Pirita jõkke (aprillis) kudematulev meritint. 
Koeb varakevadel jõgede suudmealadel ja ka madalamates lahesoppides.  
Lõhi, Salmo salar L.  
Lõhi on lõheliste sugukonda kuuluv külmaveeline siirdekala. Koeb hilissügisel. Tallinna lahes 
võivad suvel ja sügisel esineda eelkõige Pirita, Vääna ja Jägala jõkke kudema siirduvad 
isendid. Arvestades Paljassaare poolsaare rannikumere suhteliselt kõrget reostustaset, siis seal 
on lõhe esinemine vähetõenäone. Lõhi on hinnaline püügikala, kuid saagid sõltuvad eelkõige 
kalakasvatustes sisselastud noorlõhede – smoltide, arvust ja ellujäämisest. Loodusliku lõhe, 
s.h. ka Eesti jõgedest pärit, osatähtsus saakides on väike (ca 5%).  
Meriforell, Salmo trutta trutta L.  
Meriforell on samuti lõheliste sugukonda kuuluv külmaveeline siirdekala. Tõus koelmutele 
algab soodsatel aastatel juba augustis. Koeb +40 - 60C vees jõgede kärestikulises osades. 
Mandri jõgedes toimub see tavaliselt oktoobri lõpus septembri alguses, saartel mõnevõrra 
hiljem. Tallinna lahes võivad eelkõige esineda Jägala ja Pirita jõkke kudema siirduvad 
meriforellid.  
Merisiig, Coreogonus lavaretus lavaretus L..  
Ka merisiig on lõhilaste hulka kuuluv külmaveeline poolsiirdekala. Võtavad ette vaid piiratud 
ulatusega turgutus-ja kuderändeid. Külmaveelise liigina reageerib teravalt hapnikusisalduse 
langusele vees. Kudemiseks vajab oligotroofseid, ilma taimestikuta ja liivase põhjaga 
merealasid.  
Arvatavasti koeb ta Kolga lahes ja ka Kakumäe (Kopli) lahes. Kudemine toimub valdavalt 
oktoobris-novembris taimestikuvabale kruusasele-liivasele põhjale. Merisiia looduslik varu on 
üldiselt Eesti rannikumeres depressioonis, v.a. Soome lahe kesk-ja idaosas. Merisiig on II 
kategooria looduskaitsealune objekt. Siiasaakide tagamiseks tegeldakse kalamajandites juba 
aastakümneid merisiia marja inkubeerimise- ja maimude asustamisega merelahtedesse. Tema 
esinemine Paljassaare poolsaare rannikumeres on tõenäone, kuid juhusliku iseloomuga. 
Angerjas, Anguilla anguilla L. Levinud peaaegu kõigis meie merelahtedes ning nendega 
seotud järvedes ja jõgedes. Meie rannikualade angerjavaru on seotud madalaveeliste 
turgutusaladega. Angerja leviku kitsaskohaks on sobivate talvitusalade vähesus, sest nad 
vajavad talvitumiseks pidevat vee läbivoolu.  
Vimb, Vimba vimba L..  
Vimb on karplaste sugukonda kuuluv bentostoiduline poolsiirdekala. On suhteliselt tolerantne 
eutrofeerumisele. Tallinna lahes turgutuvad vimmad pärinevad ümbruskonna kärestikulistes 
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jõgedes: Vääna, Pirita, Jägala ja Keila, kudevatest vimbadest. Osaliselt tõusevad koelmutele 
sügisel, osaliselt aga alles kevadel. Kudemine toimub keskmisel kevadel maikuu teisel poolel. 
Vimb on portsjonkudeja. Merre laskuvad noored vimmad kas varakevadel või siis 
hilissügisel.  
 
Mageveekalade bioloogia 
Haug, Esox lucius L.  
Eelistab elupaigana rohkete varjevõimalustega ja otseste tuulte eest varjatud alasid. Meie 
rannikumere haugivaru on koondunud rohkete mageveeliste sissevooludega merealadele. 
Eelistatult koeb varakevadel, märtsis aprillis ning osaliselt ka mais üleujutatud jõeluhtadel või 
siis madalates merelõugastes taimestikule kui veetemperatuur on tõusnud +30C-ni. Tallinna 
lahe piirkonnas leidub vähe haugile sobilikke kudepaiku, mistõttu seal esineb haugi vähe.  
Särg, Rutilus rutilus L.  
Kuna vaatlusalused merepiirkonnad on põhja-, loode-ja kirdesuunalistele tuultele (valdavalt 
toovad kaasa vee jahenemise) avatud ja vee soolsus on särje soolsustaluvuse piiril, siis on särg 
Tallinna lahes suhteliselt vähearvukas. Särg koeb jõgedes maikuus kui veetemperatuur on 
tõusnud + 8º-15ºC.  
Säinas, Leuciscus idus L.  
Põhja-ning Kirde-Eesti rannikumeres, s.h. Tallinna lahes, vähearvukas. Koeb aprilli esimesel 
poolel, sageli juba enne jääminekut.  
Latikas, Abramis brama L.  
Latikas on karplaste sugukonda kuuluv bentostoiduline mageveekala, kes toiduotsingutel 
liigub ka madalamates merelahtedes.  
Luts, Lota lota L.  
1-2-aastane luts elab aastaringselt jõgedes, 3-aastane ja vanem rändab jõkke alles hilissügisel, 
kus koeb kiirevoolulises jõeosas kõvale põhjale. Peale kudemist laskub koheselt tagasi merre. 
Tallinna lahes praktiliselt puudub.  
Koha, Zander lucioperca L.  
Eelistab eluks madalaid ja vähese läbipaistvusega veealasid. Kudemine algab +120-130C 
veetemperatuuri juures. Põhja-ja Loode-Eesti rannikumeres leiab koha väga vähe kudepaiku, 
mistõttu on Soome lahe lääne-ja keskosas merealadel vähearvukas.  
Ahven, Perca fluviatilis L.  
Koeb vaatlusalustel merealadel tavaliselt mai teisest poolest kuni juuni lõpuni 0,5-1,5m 
sügavuses veekihis, kui temperatuur on + 8º-15ºC. Kudemine lõpeb +18ºC juures. Marjalint 
kinnitatakse põhjast kõrgemal substraadile. Areneb hõljuvas olekus, mistõttu ei karda eriliselt 
setetega kattumist. Ahven eelistab elupaigana tuulte eest varjatud ja peitevõimalustega 
merealasid, mille vähesus Põhja-Eesti kõnesolevatel merealadel on tema leviku limiteerivaks 
teguriks. Potentsiaalses mõjupiirkonnas on tegemist valdavalt mageveelistest sissevooludest 
pärineva turgutusahvenaga. Sageli suundub ahven mageveest merre ka talvituma.  
 
Kalade rännetest ja sigimisest võimalikku mõjupiirkonda jäävatel rannikumere aladel  
 
Kevadel kudev räim saabub rannikumerre mitme erineva kudekarjana ning viibib ühtekokku 
koelmutel pikemat aega. Räime kudemine kestab ilmastikust sõltuvalt keskeltläbi kaks kuud 
aprilli lõpust kuni juuni lõpuni. Sõltuvalt tuultest ja pindmise veekihi ebaühtlasest 
soojenemisest, võib räimeparvede liikumine ajaliselt tugevasti varieeruda. Pärast kudemist ei 
lahku räim alati kohe rannikumerest, vaid võib jääda siia toituma. Kui aga veetemperatuur 
tõuseb juba üle +160C liiguvad räimeparved tavaliselt tagasi avamerele. Räimeparvede 
liikumisteed koelmutele on väga püsivad. Soodsate tuulte korral tuleb räim pikkadel ja 
soojadel sügistel veelkord tagasi rannikumerre, seekord toituma. Mageveekaladest on Tallinna 
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lahe saakides enam ahvenat ja karplasi (särg, nurg, latikas). Kõik need liigid koevad kevadel, 
aprillis -juunis. Latika kudemine võib kesta juulini. Siirdekaladest on enam lõhilasi (lõhe, II 
kategooria kaitsealune liik ja meriforell), kes koevad sügisel Tallinna lahte suubuvas Pirita 
jões. Nende arvukus ei ole siiski kõrge.  

 
Joonis 2.6. Kilu ja räimesaagid (tonni) Soome lahe traalpüügil aastatel 2008 ja 2009. 
 
Tabel 2.3. Rannapüügisaagid Harju Maakonnas 2008 ja 2009 aastatel, kg 

 Kalaliik/aasta 2009 2008 

Angerjas 805 48,2 

Ahven 3704 637,6 

Emakala 18 2,6 

Haug 383 107,8 

Hõbekoger 2807 1711,5 

Kammeljas 7 10,5 

Koha 12 92 

Latikas 134 46,5 

Lest 72678 7335 

Luts 3 2,5 

Lõhe 1884 180,3 

Meriforell 3476 945,9 

Merisiig 5274 1651,6 

Meritint 2058 413,8 

Räim 153827 123301,3 

Särg, nurg 918 301,8 

Tursk 1700 1429,9 

Tuulehaug 1287 3966,2 

Viidikas 12 20 

Vikerforell 38 3,5 

Vimb 1576 535,4 

Ümarmudil 492 566 

 Kokku 253171 143309,9 
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Kalapüük Tallinna ja Paljassaare lahes  
Kopli ja Tallinna lahel, nagu ka naaberlahtedes, on iseloomulik aktiivne kalapüük 
harrastuskalastajate poolt, eelkõige nakkevõrkudega ja ka ulatuslik sportlik kalapüük. Tallinna 
lahes püütakse peamiselt lahe lõuna-ja idaosas. Aastasaagid ulatuvad 30-40 tonnini. 
Püünistena kasutatakse nakkevõrke ja ääremõrdu. Paljassaare poolsaare rannikumeres ja 
Paljassaare lahes kutselist kalapüüki ei teostata, kuid püüavad harrastuskalastajad, peamisel 
õngpüünistega. Kahjuks nende saakide üle eraldi arvestust ei peeta. Sadamate tegevuse, s.h. 
süvenduste, mõju ei ole kalasaakidele Tallinna lahes olnud sedavõrd märgatav kui Kunda ja 
ka Muuga lahes, kus mõlemas on kalastiku seiret sadamate piirkonnas tehtud juba 1994. a-st 
saati. (TÜ Eesti Mereinstituut, 2008). 
 
 

2.1.5 Mõjupiirkonna linnustik 
Peatükk ja lisa 14 on koostatud: Tallinna Vanasadama remontsüvendustööde KMH aruande. 
TTÜ Meresüsteemide Instituut. Tallinn 2010. materjalide põhjal. 
 
Veelindude pesitsemist Vanasadama akvatooriumi piirides ei ole täheldatud, kuid enamik 
sadamas registreeritud liikidest pesitseb süvendustööde lähipiirkonna naabruses, Vanasadama 
ja Paljassaare lahe vahel, põhiliselt Paljassaare poolsaare rannikul ja roostikus. Toitekülaliste 
ja juhuslike esinejatena on Vanasadamas registreeritud 20 linnuliiki. Teadusliku 
klassifikatsiooni alusel kuuluvad nad valdavalt haneliste ja kurvitsaliste (viimastest kõik 
kajakalased) seltsi – vastavalt 10 ja 7 liiki. Pütilised, pelikanilised ja kurelised on esindatud 
kõik ühe liigiga. Pesitsusperioodil esineb 9 liiki, talvitusperioodil 12 liiki ning 
rändeperioodidel kõik liigid.  
 
Kaitse alla kuulub 4 liiki – merivart, jõgitiir, randtiir ja väiketiir. Merivart kuulub 
Looduskaitseseaduse alusel II kaitsekategooriasse, kõik kolm tiiruliiki III kaitsekategooriasse 
ning on ühtlasi kantud EÜ Linnudirektiivi (79/409/EMÜ) I lisasse. Liigid esinevad alal 
pesitsus- ja rändeperioodil vähearvukalt, mõnevõrra arvukamalt randtiir.  
 
Tallinna Vanasadama remontsüvendustööde KMH aruandes on Vanasadama akvatooriumi 
linnustik hinnatud liigi- ja isendivaeseks.  
Põhjused on järgnevad:  

• Akvatooriumi väike pindala.  
• Akvatooriumi lähipiirkonna ranniku industriaalmaastik, mis ei paku enamikele 

linnuliikidele soodsaid pesitsuskohti. 
• Laevaliiklusest ja sadamate tegevusest tulenev suur inimmõju rannikul ja merel.  
• Pesitsemist mittesoosivate looma- ja linnuliikide (kassid, koerad, hallvaresed, 

hõbekajakad) suur kontsentratsioon.  
 
Tallinna Vanasadama remontsüvendustööde KMH aruande kontekstis liigitati linnuliigid 
toitumisviisi järgi. Akvatooriumis esineb 10 liiki sukelduvaid ja 11 liiki pinnalt toituvaid või 
küünitavaid linde (lauk toitub mõlemal viisil). Sukelduvad linnuliigid toituvad peamiselt 
põhjataimestikust, –loomastikust ja kaladest. Pinnalt toituvad liigid ulatuvad vaid nii sügavale 
vee alla, kui nende kaela pikkus võimaldab.  
 
Juba Tallinna asend Soome lahe lõunakaldal soodustab lindude kevad- ja sügisrände ajal 
paljude veekogudega seotud rändlindude sattumist linna territooriumile. Tallinna Vanasadam 
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paikneb lindude jaoks aastaringselt eriti atraktiivsele Paljassaare poolsaarele suhteliselt 
lähedal ning antud asjaolu mõjutab kindlasti märgatavalt ka Vanasadama akvatooriumi 
linnustikku.  
 
Üle-Euroopalisse kaitsealade võrgustikku Natura 2000 kuuluval Paljassaare hoiualal 
baseeruvad või peatuvad linnud satuvad tahes-tahtmata ka Vanasadama akvatooriumi 
lähipiirkonda. Seda valdavalt rändeperioodidel ning samuti seoses teatud ebasoodsate 
ilmastikutingimustega – näiteks tugeva W-SW tuule ja/või kõrge lainetuse korral. Veelgi 
enam sunnib veelinde sadama vetesse tulema aga karm talv – seda siis, kui rannikumere 
jääolud muutuvad ka sukelduvate veelindudele jaoks juba liiga karmiks.  
 
Viimasel ajal tuleb talvekuudel kestvat pakast küll harva ette, aga kui see juhtub, on lindudel 
toiduhankimisega suuri raskusi. Ilmekaks näiteks kujunes 2006. a. kevadtalv, mil Paljassaare 
vetes kahanes sukelduvate veelindude toitumiseks sobiva sügavusega ala vaid paari väikese 
lahvanduseni, mis olid siis lindude poolt sõna otseses mõttes üleasustatud.  
 
Vanasadama piirkonnas kohata võivad linnuliigid ja nende suhe akvatooriumi ning 
sadamaalaga on toodud lisas 14. 
 
 

2.1.6 Kaitstavad loodusobjektid ja Natura 2000 alad 
 
Paljassaare lahe kaadamisalast (joonis 2.1) idas,  Paljassaare poolsaare põhja- ja lääneosas 
asub 277 ha suurune Paljassaare hoiuala (Vabariigi Valitsuse 16. juuni 2005. a määrus nr 144 
– Hoiualade kaitse alla võtmine Harju maakonnas), mis kuulub linnualana Natura 2000 
(Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k – Euroopa Komisjonile esitatav 
Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri) võrgustikku.  
 
Paljassaare linnuala (EE0010170) kaitseväärtused: 
Liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on rästas-roolind (Acrocephalus arundinaceus), 
luitsnokk-part (Anas clypeata), piilpart (Anas crecca), viupart (Anas penelope), sinikael-part 
(Anas platyrhynchos), rägapart (Anas querquedula), rääkspart (Anas strepera), punapea-vart 
(Aythya ferina), tuttvart (Aythya fuligula), sõtkas (Bucephala clangula), soorisla e soorüdi e 
rüdi (Calidris alpina), kõvernokk-risla e kõvernokk-rüdi e rüdi (Calidris ferruginea), värbrüdi 
e rüdi e värbrisla (Calidris temminckii), väiketüll (Charadrius dubius), liivatüll (Charadrius 
hiaticula), roo-loorkull (Circus aeruginosus), aul (Clangula hyemalis), väikeluik (Cygnus 
columbianus bewickii), laululuik (Cygnus cygnus), tuuletallaja (Falco tinnunculus), lauk 
(Fulica atra), sookurg (Grus grus), punaselg-õgija (Lanius collurio), kalakajakas (Larus 
canus), naerukajakas (Larus ridibundus), väikekoskel (Mergus albellus), jääkoskel (Mergus 
merganser), rohukoskel (Mergus serrator), suurkoovitaja (Numenius arquata), väikekoovitaja 
(Numenius phaeopus), veetallaja (Phalaropus lobatus), tutkas (Philomachus pugnax), 
täpikhuik (Porzana porzana), rooruik (Rallus aquaticus), kaldapääsuke (Riparia riparia), 
hahk (Somateria mollissima), väiketiir (Sterna albifrons), jõgitiir (Sterna hirundo), randtiir 
(Sterna paradisaea), tumetilder (Tringa erythropus), mudatilder (Tringa glareola), heletilder 
(Tringa nebularia), punajalg-tilder (Tringa totanus) ja kiivitaja (Vanellus vanellus) 
 
Paljassaare hoiuala kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ I lisas nimetatud 
linnuliikide ja I lisas nimetamata rändlinnuliikide ning EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ II 
lisas nimetatud liigi elupaikade kaitse. Liigid, kelle elupaika kaitstakse: luitsnokk-part (Anas 
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clypeata), piilpart (Anas crecca), rägapart (Anas querquedula), rääkspart (Anas strepera), 
tuttvart (Aythya fuligula), hüüp (Botaurus stellaris), sõtkas (Bucephala clangula), soorüdi ehk 
soorisla (Calidris alpina), kõvernokk-rüdi ehk kõvernokk-risla (Calidris ferruginea), värbrüdi 
ehk värbrisla (Calidris temminckii), väiketüll (Charadrius dubius), liivatüll (Charadrius 
hiaticula), roo-loorkull (Circus aeruginosus), aul (Clangula hyemalis), väikeluik (Cygnus 
columbianus bewickii), kühmnokk-luik (Cygnus olor), punaselg-õgija (Lanius collurio), 
jääkoskel (Mergus merganser), väikekoovitaja (Numenius phaeopus), sarvikpütt (Podiceps 
auritus), tuttpütt (Podiceps cristatus), täpikhuik (Porzana porzana), rooruik (Rallus 
aquaticus), hahk (Somateria mollissima), jõgitiir (Sterna hirundo), randtiir (Sterna 
paradisaea), tumetilder (Tringa erythropus), mudatilder (Tringa glareola), punajalg-tilder 
(Tringa totanus), kiivitaja (Vanellus vanellus) ja suur kuldtiib (Lycaena dispar) 
 
Elustiku inventuurid on tõestanud, et Paljassaare hoiuala on elustiku poolest väga 
mitmekesine ja täielikult kasutuses ala väiksuse tõttu. Kogu hoiuala omab funktsionaalset 
tähtsust erinevate liikide jaoks nende erinevatel eluperioodidel – linnu- ja loomaliikide jaoks 
pesitsus, rände- ja talvitumisperioodil ning taimede jaoks vegetatsiooniajal. 
 
Hoiualal on registreeritud 379 soontaime taksonit, üks on II kategooria ja kuus III kategooria 
liigid. Lisaks sellele on registreeritud 60 sambla ja 43 seene taksonit. Hoiuala 
kaitsekorralduskava koostamise käigus kohati ühte nahkhiire liiki (põhja-nahkhiir), 42 
suurliblikaliiki ja 13 liiki astlalisi. Inventuuri käigus registreeriti ühtlasi kaks kahepaikseliigi – 
tähnikvesiliku ja rabakonna – ning kaks roomajaliigi – nastiku ja arusisaliku – esinemist. 
 
 
 

2.2 Sotsiaal-majanduslikud tingimused 

2.2.1 Lähipiirkonna sadamad 
Alljärgnevalt on käsitletud Tallinna lahes Vanasadamaga rohkem seoseid omavaid sadamaid. 
Patareisadam, Lennusadam, Peetri sadam, Miinisadam ja Hundipea sadam asuvad kahe AS 
Tallinna Sadam sadama: Vanasadama ja Paljassaare sadama vahel. AS Tallinna Sadam ja 
Vanasadamat on käsitletud eraldi peatükkides. 
 
Patareisadam 
 
Mööda Tallinna lahe lõunarannikut Vanasadamast lääne poole jääb  Patareisadam, mida 
kasutavad tiiburlaevad ja kohalike liinide reisilaevad. 

• Sadama geograafilised koordinaadid on 59° 27′ N, 24° 45′ E. 
• Sadama territoorium hõlmab 2 060 m2 maa-ala ja 121 000 m2 veeala. 
• Sadamas on 2 kaid üldpikkusega 215 m.  
• Suurim sügavus kai ääres on 5,6 m. 
• Suurim võimalik laev: pikkus 105 m, laius 20 m, süvis 4,5 m.  

http://et.wikipedia.org/wiki/Patareisadam 
 
 
Lennusadam 
 
Patareisadamast lääne poole jääva Lennusadama koordinaadid on 59°27,2'N24°44,1'E. 
Sadama veeala kaitsevad E ja W muul. Sissesõiduks kasutatakse 400 m pikkust, 48 m laiust ja 
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9,3 m vähima veesügavusega kanalit. Sissepääsu laius on 55 m ja vähim veesügavus 9,3 m. 
Suurima vastuvõetava laeva mõõtmed on: 140x40x7,5 m (Eesti Lootsiraamat 2003). 
 
Sadam on tähelepanuväärne rahvusvaheliselt oluliste arhitektuuri- ja ajaloomälestiste – 
raudbetoonkoorikust vesilennukite angaaride – tõttu. Ligi sajandipikkuse ajalooga sadamast ja 
angaaridest on saanud Eesti Meremuuseumi filiaal. Lennusadama territooriumil asuvad 
rahvusvaheliselt olulised arhitektuuri- ja ajaloomälestised - koorikbetoonist Vesilennukite 
angaarid (ehitatud 1916 - 1917), kus oleks tulevikus võimalik eksponeerida allveelaeva 
„Lembit“ koos meresõjatehnikaga.  
 
Piirkonna ajalooline taust ja sellel asuvad hetkel kasutust mitteleidvad ajaloolised hooned 
(kasarmuhoone, staabihoone), kõrval asuv rannakaitsepatarei üliatraktiivne ajalooline 
kompleks, vesilennukite angaarid ning Eesti Meremuuseumi väärtuslik kogu loovad aluse 
Läänemere piirkonnas arvestatava kultuuri- ja turismiobjekti rajamiseks. 
 
 Muuseumilaevade sadama väljaarendamine koos vabaõhuekspositsiooniga ning sealsete 
ajalooliste rajatistega - vesilennukite angaarid, kasarm ja staabihoone kujuneb ilma kahtluseta 
muuseumi lähiaastate suurprojektiks, mis aga valmides annab olulise lisa kõnealuse Tallinna 
rannaala väärtustamisele ning teadvustamisele. http://www.meremuuseum.ee/?id=4&op=body 
 
Lennusadama pidulik avamine toimus 2012 aasta 11. mai õhtul ning alates 12. mai 
hommikust on muuseum avatud kõigile külastajatele. 
 
 
Peetri sadam  
 
Peetri sadam ehk Noblessneri sadam asub Tallinnas Miinisadama ja Lennusadama vahel. 
Sadama koordinaadid on 59°27,3'N24°44,1'E. Peetri sadam on olnud laevaehituse ja -
remondiga seotud sadam.  
 
Peetri sadama omanik on BLRT Grupp AS, kellele kuulub ka Kopli poolsaarel asuv Vene-
Balti sadam.  
 
Peetri sadamas toimub remondis viibivate laevade teenindamine, kindlustamine kai 
kohtadega, harrastusmeresõitjate teenindamine. 
 
 
Miinisadam 
 
Peetri sadamast läänepool asub Eesti mereväele kuuluv Miinisadam. Kahe sissepääsuga 
sadam on mere poolt kaitstud muulide ja lainemurdjaga. 
 
 Eesti Mereväe laevade kodusadamaks on Tallinnas asuv Miinisadam. 2007.a avati 
Miinisadama renoveeritud kaid, mis rahuldavad hetkel kõigi Eesti Mereväe laevade 
kaikohtade vajaduse.  
 
Miinisadam on võimeline vastu võtma NATO ja teiste liitlasriikide sõjalaevu ning tagama 
vajalikud sadamateenused.  
http://www.mil.ee/?menu=merevagi&sisu=mev 
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Hundipea sadam 
 
Miinisadamast läänes asuva Veeteede Ameti kasutuses oleva Hundipea sadama koordinaadid 
on 59°27,60'N24°44,1'E. 
 
Veeteede Amet võttis elmise aasta lõpus kasutusele Hundipea sadama akvatooriumisse 
rajatud uue kahepoolse kasutusega kai ning rekonstrueeritud olemasolevad kaid (kokku seitse 
kaid) kogupikkusega 700 meetrit. 
 
Hundipea sadam on Veeteede Ameti laevastiku peasadam, Sadam on kodusadamaks 
hüdrograafia- ja poilaevadele, patrullkaatritele, jäämurdjale Tarmo, mitmeotstarbelisele 
laevale EVA-316, samuti tuleva aasta jaanuaris Eestisse jõudvale Norra jäämurdjale, mis on 
planeeritud jäämurdetöid tegema Soome lahel paralleelselt jäämurdjaga Tarmo.  
 
2012  aasta kevadel valmib veeteede ametil uus kaasaegne SWATH-tüüpi avamere 
mõõdistuslaev, mille planeeritud kodusadam on samuti Hundipeal. 
http://uudised.err.ee/index.php?06239197 
 
 
Paljassaare sadam 
Paljassaare sadam (lisa 11) on üks AS Tallinna Sadam sadamast, mida on  käsitletud ka 
peatükis 2.2.2 AS Tallinna Sadam. 
 
Paljassaare sadam  

• Sadama koordinaadid on ϕ=59°27′N λ=024°42′E. 
• Sadama territoorium on 43,6 ha. 
• Sadama akvatoorium on 33,5 ha.   
• Kaide arv on 11, kogupikkusega 1859 m. 
• Maks sügavus on 9,0 m   
• Laevade maksimaalsed mõõted: pikkus 190 m laius 30 m. 
• Sadamasse sisenetakse ja sealt väljutakse kanali kaudu, mille pikkus on 800 m, laius 

90-150 m, sügavus 9,0 m. 
• Sadamas on võimalik lastida−lossida naftat ja naftasaadusi, sega- ja puistlasti ning 

puitu ning teostada laevade remonti, sh dokiremonti. 
• Laevad pikkusega üle 150 m sisenevad Paljassaare sadamasse ja väljuvad reeglina 

üksnes siis, kui tuule kiirus ei ületa 10 m/s (Sadama eeskiri). 
 
 

2.2.2 AS Tallinna Sadam 

2.2.2.1 Üldosa 
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. 
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Sadama eeskiri kehtib (alates 09.05.2012) 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. 
 

 

 
Joonis 2.7. AS Tallinna Sadam koosseisu kuuluvad sadamad. Allikas: Sadama eeskiri  (kehtib 
alates 09.05.2012).                  
 
AS Tallinna Sadam koosseisu kuuluvad: 

1. Vanasadam (lisa 9) 
• 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 (lisa 11) 
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• 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. 

• 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). 

 
AS Tallinna Sadam sadamaid läbib aastas ligi 8 miljonit reisijat, suurem osa neist reisib 
liinilaevadega. Reisijaid teenindavad AS Tallinna Sadam viiest sadamast kaks: Vanasadam ja 
Saaremaa sadam. 
 
Selleks, et toime tulla aasta-aastalt kasvava kruiisireisijatevooga, kavandab AS Tallinna 
Sadam täiendava kruiisikai rajamist Vanasadamas. 
 

2.2.2.2 Vanasadam  
Koostamise  allikad: http://www.ts.ee/vanasadam ja sadama eeskiri. 
 
Vanasadam on Eesti suurim reisisadam olles suurepäraseks sildumispaigaks nii 
reisiparvlaevadele kui ka kruiisilaevadele ja kiirlaevadele. 
 
Reisiterminalides töötavad internetikioskid, taksofonid, autorent, sularahaautomaadid, 
pakihoid ja pakihoiukapid, baarid, kauplused, turismiinfo- ja valuutavahetuspunktid jmt. 
Vanasadama reisiterminalides ja nende ümbruses on tasuta internetiühendus. 
 
Sadama arendusplaanid näevad ette Vanasadama muutmist täielikult reisisadamaks, seetõttu 
on kaupade käitlemine Vanasadamast liikunud aja jooksul Muugale ja Paldiski 
lõunasadamasse. 
 
Täna käitlevad Vanasadama kaubaterminalid põhiliselt ro-ro kaupu (veeremit)* ja vähesel 
määral segalasti. 
*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. 
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Vanasadamast väljuvad Tallinki, Eckerö Line'i ja Viking Line'i laevad Helsingisse, Tallinki 
Tallinn-Stockholmi liini teenindavad reisilaevad ning St. Peterline'i laevad Peterburgi. 
Regulaarsed laevaliinid sadamas:  
Vanasadam – Helsingi – Vanasadam  
Vanasadam – Mariehamn – Stockholm – Mariehamn – Vanasadam  
Peterburg – Stockholm – Vanasadam – Peterburg  
Peterburg – Helsingi – Vanasadam – Peterburg  
Vanasadam – Naissaar – Vanasadam 
http://www.ts.ee/laevaliinid 
 
Vanasadama arenduskavades on kaubakäitlemisest vabaks jäänud territooriumi 
kasutamisplaanid seotud linnakeskkonna loomise ja kinnisvaraarendusega. 
 
Praegu on üle 50 ha suurune Vanasadama ala kasutusel sadama liiklusmaana ja suures osas 
hoonestamata. Olemasolevad hooned  on seotud enamjaolt sadama opereerimisega.   
 
Vanasadama arendamisel on eesmärgiks rajada terviklik multifunktsionaalne linnaosa 
aktiivselt toimiva sadama piirkonnaga, mis arvestab sadama eripärast tulenevaid nõudmis 
 
Tabel 2.4. Vanasadama andmed. 

Koordinaadid Sadamaala 
ha 

Akvatoorium
ha 

Kaide 
arv 

Kaid 
m 

Sügavus 
m 

Laeva 
pikkus m 

Laeva 
laius m 

ϕ=59°27′N 
λ=024°46′E 

52,9 75,9 23* 4166,5 10,7 320 40 

 
*Arvestatud ei ole matkelaevade silla kaid nr 24 ja 25. Lisas 11 on esitatud kaide numbrid ja 
deklareeritud sügavused veetaseme 0-seisu korral. 
 
Tuleviku Vanasadam on Eesti suurim ja atraktiivseim turismivärav ning moodsa linnaruumi 
osa. http://www.ts.ee/vanasadama-arendusplaanid 
 

2.2.2.3  Vanasadama  liikluskorraldus 
 
Ühistransport 
Reisiterminalidesse saab bussiga nr 2, mis sõidab marsruudil Lennujaam-Kesklinn-
Reisisadam. Peatused: Reisisadam D-terminal ja Reisisadam A-terminal.  Jalutustee 
kaugusele (umbes 700 m) A ja B terminalidest jääb Linnahalli trammipeatus, kus peatuvad 
trammid nr 1 ja 2. http://www.ts.ee/transport 
 
Takso 
Kõigi terminalide juures asuvad taksopeatused.  
 
Parkimine 
Parkimine Tallinna kesklinna ja sadama-alal on tasuline. Sadama-alal on mitmes kohas 
parkimine üldse keelatud. Terminalide lähiümbruses on sõiduautode parkimine lubatud ainult 
tasulistes valveta parklates. Tasulised autoparklad sadama territooriumil paiknevad Sadama 
Turu (endise C-terminali) ja D-terminali juures. Invasõidukitele on terminalide ees lubatud 
parkida lühiajaliselt. Pikaajalise parkimise korral tuleb kasutada eelnimetud parklaid. 
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Terminalide ees on lubatud lühiajaliselt parkida ainult bussidel. 
 
Reisiterminal A: 
Reisijate pealeminek laevadele: 
MS Nordlandia (Eckerö Line) 
MS Viking XPRS (Viking Line) 
Princess Anastasia (St. Peterline) 
 
 
 
 
 
Reisiterminal B: 
 
Reisijate saabumine laevadelt: 
MS Nordlandia (Eckerö Line) 
MS Viking XPRS (Viking Line) 
Princess Anastasia (St. Peterline) 
 
 
 
 
 
Reisiterminal D: 
Tallinki laevad: Reisijate pealeminek ja saabumine:  
M/S Star, M/S Baltic Princess, M/S Superstar, 
M/S Baltic Queen ja M/S Victoria I 
 
 
 
 
 
 
Jahisadam: 
Sadama 25/4 
15051, Tallinn 
Endine C-terminal: 
Alates detsembrist 2010 asub endise C-terminali 
1. korrusel Sadama Turg.  
Alates maist 2010 asub hoone 2. korrusel 
Vanasadama Jahisadama jahtklubi. 
 
http://www.ts.ee/reisiterminalid 
 



Vanasadama uue, E (ida) kruiisikai rajamise KMH aruanne  
 

Corson OÜ. Töö nr 1202 41

 
Joonis 2.8.  Vanasadama liikluskorraldusplaan. Allikas: http://www.ts.ee/sadama-teejuht 
 
Vanasadamas on praegu koostamisel uus liikluskorralduse kava koos liikluslahendusega, mis 
arvestab uue kruiisikai rajamisest tingitud muutusi liikluskorralduses. 
 
AS Tallinna Sadam koostöös naaberkinnistute omanikega ja Tallinna 
Linnaplaneerimisametiga lahendatakse uue liikluslahendusega transpordi ja inimeste 
liikumine sadamaalalt linna ja tagasi. 
 
Liikluslahenduse projekteerimistingimused väljastab ning projekti kooskõlastab Tallinna linn. 
Kooskõlastamisel analüüsitakse, kas AS Tallinna Sadama poolt esitatud projekt on piisav 
liikluskorralduse lahendamiseks. 
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2.2.2.4 Vanasadama jahisadam 
Kevadel 2010 avati Vanasadama alla kuuluv uus jahisadam Old City Marina (Vanasadama 
jahisadam) - uus väikelaevadele mõeldud sadam otse Tallinna südames, Admiraliteedi 
basseinis. 
 
ASi Tallinna Sadam koosseisu kuuluva Vanasadama sadamaalal asuv jahisadam on 
Admiraliteedi basseinis asuvatest, 110 kohaga väikelaevade ujuvkaidest ja endise C-terminali 
hoonest koosnev kompleks, mis teenindab väikelaevu (pikkusega kuni 24 m).  
 
Jahisadama veeala kaitsevad basseinikanal ja kaldarajatised. Sadama koordinaadid: N 
59º26,62` E 024º45,81`. Jahisadama inglise keelne nimetus: Old City Marina 
 
Jahisadamasse sisenemine ja sealt väljumine toimub läbi tiheda reisi- ja kruiisilaevade 
liiklusega Vanasadama akvatooriumis asuvate basseinide 3 ja 2 ning mööda kanalit, mille 
pikkus on 220 m, laius 37 m, sügavus 4,5 m. 
 
Liikudes Vanasadama akvatooriumil peab väikelaev hoiduma kõrvale laevadest ega või 
takistada laevade manööverdamist. 
 
Jahisadama tehnilised andmed: Jahisadamas on kokku 110 ujuvkai kohta; ujuvkai kõrgus 
veepinnast on 0,6 m, laevade gabariidipiirangud jahisadamas: ujuvkaide ääres L max 18 m, T 
= 4,0 m; sadama kaide nr 18-23 (lisa 9) ääres L max 50 m, T = 4,3 m. 
 
Jahisadama navigatsioonihooaeg algab jooksva aasta 01.mail ja lõpeb 31.oktoobril ning võib 
muutuda sõltuvalt valitsevatest jää- ja ilmastikuoludest. 
 
Jahisadamasse sisenevate ja sealt väljuvate väikelaevade liiklemine Vanasadama 
akvatooriumil on keelatud tuule tugevusega üle 18 m/sek ja/või nähtavusega alla 100 m. 
Vastava otsuse võtavad vastu Vanasadama sadamakapten koos väikelaeva kapteniga, 
arvestades väikelaeva tehnilisi iseärasusi. 
 
Laevaliiklus Vanasadama akvatooriumis: 

• Väikelaevad võivad siseneda Vanasadama akvatooriumisse ja väljuda kanalist üksnes 
• foori rohelise tule korral. 
• Fooris põleva punase tule korral on väikelaevade liikumine Vanasadama 

akvatooriumil keelatud. 
• Luba tuleb küsida ULL (VHF) kanalil 14 Vanasadama Port Control kutsungil Tallinn-

raadio 5 (Port Control) või telefonil +372 6 318 588; 
 
Jahisadamas osutatavad teenused: kaikohtade kasutusse andmine; joogiveega varustamine; 
elektrienergiaga varustamine; sorteeritud olmeprügi vastuvõtmine; WC tankide ja keemiliste 
WCde tühjendamine; pilsivee ja õlijäätmete vastuvõtt; pesu pesemise ja -kuivatamise 
võimalus; dušš, saun, WC; kütusega varustamine (diisel ja bensiin A-95); slipitee kasutamise 
võimalus; WIFI; väikelaevade tõstetööde korraldamine (tellimisel); tehniline abi (tellimisel); 
piirivalve- ja tolliteenused (tellimisel);  videovalve 24 tundi (Vanasadama jahisadama eeskiri). 
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2.2.3 Kruiisiturism 

2.2.3.1 Ülevaade 
Inglisekeelne sõna „cruise“ tähendab ristlevat merereisi või lõbusõitu, aga ka merematket, 
huvireisi. Kruiis tähendab tänapäeval nii alla saja reisijaga jahti, kui üle kolme tuhande 
reisijaga megalaeva. 
 
Kruiisireisi paketis on tavaliselt kruiisilaeva* erinevate sihtkohtade külastamine, suurepärane 
köök, organiseeritud meelelahutusprogramm ja kaldaekskursioonid erinevates maades, reisi 
jooksul on reisijaid teenindamas esmaklassilise koolituse saanud personal. Puhkusekruiiside 
pikkus ulatub üheöisest minikruiisist nelja kuu pikkuse ümbermaailmakruiisini. Kõige 
populaarsemad on siiski nädalased laevasõidud. Kruiisiturism on maailmas järjest kasvava 
populaarsusega reisimise viis. 
 
Kruiisiturism on kogu maailmas kõige kiiremini arenev turismiliik, garanteerides ainulaadse 
elamuse kõigile, vanusest ja huvidest sõltumata. 
Pikki aastaid on kruiise peetud ainult vanema ja 
rikkama põlvkonna puhkusevormiks. 
Tänapäeval seilab rahvusvahelistel vetel 
varasemast rohkem ka nooremat rahvast. Sest 
nemadki on märganud, et kruiis on parim viis 
reisida ja näha maailma erinevaid paiku. 
Müüdid hirmkõrgetest hindadest ei vasta enam 
tõele. Pakutakse ka eestimaalastele taskukohase 
hinnaga reise. Kruiis on tõeline puhkus, ei 
mingit kohvrite pakkimist, ei kartust vales 
suunas sõitvasse bussi istuda, ei närvesöövaid 
hotelliotsinguid ega mingit söögikohtade vahel 
ekslemist tundmatus kohas. Ja tegemist jätkub kruiisilaevadel nii suurtele kui väikestele, nii 
kultuuri- kui ka peohuvilistele, spordisõpradest rääkimata – restoranid, spa-kompleks, 
basseinid, aeroobika- ja jõusaalid, golfiväljakud ja korvpalliplatsid, kino, raamatukogu, 
kontserdid, revüüprogrammid, muusikabaarid, kasiinod jm. 
 
Tähtsaim kruiisipiirkond on Kariibi meri, kus leiavad aset ligi pooled kogu maailma 
kruiisidest. Populaarsuselt järgneb Euroopa ( nii Vahemere regioon kui ka Põhja-Euroopa) ja 
kolmandana ameeriklaste hulgas soositud Alaska. Viimastel aastatel võib täheldada huvi 
kasvu ka Kaug-Ida ja nn eksootiliste kruiiside osas. 
 
Kruiisilaevad, mis seilavad kogu maailmas, liiguvad talvel tavaliselt Lõuna-Ameerikas, 
Kariibi merel, Panama kanalil või Aasias, kevadel Vahemerel, suvel Läänemerel või Alaskas 
ning sügisel Kanadas või Vahemerel.  
 
Kruiisihooaeg Läänemerel kestab üsna lühikest aega - mai keskpaigast septembri keskpaigani, 
senikaua, kuni meie ilm ilus on. Sooja hooaja lühiduse korvavad aga siinsed 
vaatamisväärsused, pikk ja kirev ajaloo- ning kultuuripärand. Selle piirkonna põhiliseks 
tõmbenumbriks on Peterburi, millele sekundeerivad Läänemereäärsete riikide pealinnad 
Tallinn, Kopenhaagen, Stockholm ning Helsingi. http://www.ts.ee/kruiisilaevad 
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Vanasadamas on mõned matkelaevade külastused toimunud ja võivad toimuda oktoobris ja 
novembris, detsembris, need kavandatakse võtta vastu kaidel 14-16. Uuel idakail ei planeerita 
talvel kruiisilaevasid teenindada.  
 
*Kruiisilaev – organiseeritud huvireise sooritav reisijateveo sertifikaati omav laev, mis ei 
osale regulaarses liiniliikluses, ei vea kaupa ning huvireisi jooksul ei võta peale ega lase 
maale liinireisijaid. Organiseeritud huvireis peab kestma vähemalt 60 tundi ja reisi jooksul 
peab laev külastama lisaks reisi algus- ja lõpp-punktile veel vähemalt kahte sadamat. 
Mõniteist aastat tagasi soovitati eestikeelse terminina kasutada sõna „matkelaev”. 
 

2.2.3.2 Tallinn ja kruiisiturism  
Tallinn asub täpselt üleöö meresõidu kaugusel Peterburist ja teel Neevalinna või sealt tagasi 
põikavad kõik suuremad kruiisikorraldajad oma laevadega Tallinnasse. Võrreldes 
suurlinnadega on Tallinn pisike, aga kruiisiäris võib see ka vooruseks olla – Tallinna 
Vanalinnaga jõuab poole päevaga tutvust teha küll ja kui sadamas seismise aeg pikem on, 
leiavad kruiisireisijad tee ka linnast välja – näiteks Lahemaale loodust ja mõisaid avastama. 
 
Tallinnas peatuvad maailma suurima kruiisifirma Carnival korporatsiooni kuuluvate 
kruiisioperaatorite P&O Princess Cruises, Costa Cruises, Cunard Line, MSC, Pullmantur, 
Seabourn Cruises jt laevad, aga ka Royal Carribbean International & Celebrity Cruises, 
Crystal Cruises, Regent Seven Seas, Star Gruppi kuuluvad Norwegian Cruise Line jt laevad. 
Tallinna Vanasadam on populaarne ka Euroopapõhiste kruiisioperaatorite nagu Fred Olsen 
Cruises, Saga Cruises, Hapaq Lloyd jt hulgas. 
 
Võib julgelt väita, et Tallinn on endiselt üks populaarsemaid sihtkohti Läänemere 
kruiisisadamate hulgas. Erinevad kruiisikorraldajad on kinnitanud Tallinna Sadamale, et nad 
on positiivselt meelestatud edasise kruiisilaevanduse turu arengu suhtes Läänemere regioonis. 
http://www.ts.ee/kruiisilaevad 
 
Saaremaast mööduvad kruiisilaevad praktiliselt iga reisi käigus ja üks osa põikab neist ka 
Saaremaa sadamasse. Küll mitte kõige suuremad laevad ja mitte nii sageli kui Tallinnasse, aga 
oma eripäralt sobibki Saaremaa väiksematele kruiisilaevadele.  
 

2.2.3.3 Pööring  
2011. aasta läheb AS Tallinna Sadama ajalukku sellega, et esimest korda toimusid Tallinnas 
pööringud (turnaround'id) ehk Tallinn oli Hispaania kruiisifirma Läänemere kruiisi algus- ja 
lõpp-punktiks. http://www.ts.ee/kruiisilaevad 
 
Pööring tähistab lennuki/laeva saabumise ja väljumise vahele jäävat aega, kui saabunud 
reisijad tulevad maha, uued reisijad lähevad peale ja lennuk/laev seatakse valmis järgmiseks 
reisiks. Termini ingliskeelne vaste „turnaround“ on laialt kasutuses nii lennunduses kui ka 
reisilaevanduses, viimast eriti kruiisireise silmas pidades.  
 
Tallinnas toimus esimene kruiisireisijate „pööring“ 5. juulil 2011, kui Hispaania kruiisifirma 
Happy Cruises kasutas Tallinna laeva „Gemini“ reisijate vahetuse operatsiooniks. 
Kruiisireisijad saabusid Tallinna peamiselt Hispaaniast charter-lendudega. Nii Tallinna 
Lennujaamale kui ka Tallinna Sadamale oli kruiisireiside pööringu teenindamine uudne 
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kogemus, peamiselt toimuvad need Läänemere kruiiside puhul Kopenhaagenis, aga ka näiteks 
Southamptonis, Stockholmis jt. 
 
Sagedamini korraldataksegi Läänemere matkete pööringuid Kopenhaagenis ja Stockholmis, 
kus on rohkesti lennuliine. Linnale on kasulikum olla pööringu- kui külastussadam, sest 
pööringul olevad turistid vajavad selles linnas rohkem teenuseid - majutust, toitlustust ja 
transporti - kui ühepäevasel külastusel olevad matkelaeva reisijad. 
 
 
 

2.2.3.4 Turismi- ja transporditeenuse osutajatele esitatavad  nõuded  
 
Transpordi- ja turismiteenust kruiisilaevadega saabuvatele külastajatele on õigus osutada 
Vanasadama loodeterritooriumil selleks ASi Tallinna Sadam poolt väljastatud vastavat luba 
omavatel isikutel nende kasutuses olevate transpordivahenditega.  
 
Oma tegevuses peavad transpordi- ja turismiteenuse osutajad lähtuma alljärgnevatest 
õigusaktidest ja nendest tulenevatest nõuetest (lisa 16):  

• ASi Tallinna Sadam sadamaaladele sissepääsu kord. 
• ASi Tallinna Sadam sadamaeeskiri, sh iseäranis selle punkt 1.9 „Kõik AS Tallinna 

Sadam sadamate sadamaalal tegutsevad isikud on kohustatud täitma rahvusvahelist 
konventsiooni inimelude ohutusest merel (SOLAS), sh rahvusvahelist laevade ja 
sadamarajatiste turvalisuse koodeksit (ISPS) ning Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 
31.03.2004.a. määrust nr 725/2004 laevade ja sadamarajatiste turvalisuse tugevdamise 
kohta, Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 26.10.2005.a. direktiivi nr 2005/65 sadamate 
turvalisuse tugevdamise kohta ning nende alusel koostatud ja Veeteede Ameti poolt 
kooskõlastatud sadamarajatiste turvalisuse plaanide nõudeid.”. 

• Kruiisilaevadega saabuvate külastajate pääs sadamaalale toimub ainult pardakaardi 
alusel, mille olemasolu on kohustatud transpordi- ja turismiteenuse osutaja 
kontrollima. 

• Kruiisilaevadega saabuvaid külastajaid, kes vastava palve esitamisel kas ei taha või ei 
saa oma pardakaarti esitada, ei tohi transpordi- ja turismiteenuse osutaja lubada 
siseneda transpordivahendisse ning toimetada neid sadamaalale. Sellistest katsetest 
tuleb teatada ASi Tallinna Sadam Vanasadama valvekeskusele telefonile 6 318 518. 

• Transpordi- ja turismiteenust osutava ettevõtte transpordivahendite ja isikute läbipääs 
sadamaalale toimub ainult käesoleva kinnituskirja lisana 1 Excel-formaadis toodud 
nimekirja alusel (transpordivahendi registreerimise number, isikute nimed ja 
sünniajad, kruiisilaeva nimi ning kruiisi toimumise aeg), mis on edastatud transpordi- 
ja turismiteenust osutava ettevõtte volitatud isiku poolt e-posti aadressile: 
kruiisi.valve@ts.ee või kirjalikult Vanasadama kruiisipääslasse sadama lepingulisele 
turvaettevõttele. 

• Nimekirjast puuduvatel transpordivahenditel ja isikutel on sadamaalale sisenemine 
keelatud, samuti on keelatud kasutada pääslat kolmandate isikute ja keelatud esemete 
toimetamiseks sadamaalale. Sellistest katsetest tuleb teatada ASi Tallinna Sadam 
Vanasadama valvekeskusele telefonile 6 318 518. 

• Vastavalt sadama turvalisuse plaanile on sadama lepingulisel turvaettevõttel õigus 
teostada sadamaalale sisenevatele transpordivahenditele ja isikutele turvakontrolli 
keelatud esemete leidmiseks. 
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• Transpordi- ja turismiteenuseid osutav ettevõte on kohustatud teavitama eelnimetatud 
nõuetest kõiki oma töötajaid, kes osutavad vahetult teenust. 

• Sanktsioonid sadama või sadamarajatise turvanõuete rikkumise ning omavolilise 
sissetungi eest on sätestatud sadamaseaduses ning karistusseadustikus. 

 
Lisas 16 on toodud sissepääsu kord Vanasadama kruiisialale 2012 kruiisihooajal.  
 

2.2.4 Jäätmekäitlus 

2.2.4.1 Jäätmehooldus ja ehitusjäätmete käitlus 
Tallinna haldusterritooriumil määrab jäätmehoolduse korra kõikidele juriidilistele ja 
füüsilistele isikutele Tallinna Linnavolikogu 08.09.2011 määrusega nr 28 kehtestatud 
Tallinna jäätmehoolduseeskiri ning jäätmehoolduse kavandamine toimub Tallinna 
jäätmekava 2012-2016 järgi. 
 
Jäätmehoolduseeskirjast: 
§ 5 määrab jäätmevaldaja kohustused, mille lõige 2 punkti1 kohaselt sortima ja liigiti koguma 
enda valduses olevaid jäätmeid eeskirja ja teiste õigusaktidega kehtestatud nõuete kohaselt 
ning korraldatud jäätmeveo piirkonnas andma korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmed üle 
jäätmevedajale. 
§ 4 Jäätmekäitluse üldnõuded näevad ette, et iga tegevuse juures tuleb püüda jäätmeteket 
vältida või kui see ei ole võimalik, siis vähendada. Tekkinud jäätmeid tuleb taaskasutada, kui 
see on tehnoloogiliselt võimalik ega ole muude käitlusviisidega võrreldes ülemäära kulukas. 
§ 4 lõige 2 kohaselt jäätmeid tuleb sortida tekkekohas ja seejärel liigiti koguda, et võimaldada 
nende taaskasutamist võimalikult suures ulatuses. Olmejäätmete sortimisel tekkekohas tuleb 
liigiti koguda keskkonnaministri 16. jaanuari 2007 määruse nr 4 “Olmejäätmete sortimise 
kord ning sorditud jäätmete liigitamise alused” kohaselt.  
 
Vanasadama territooriumilt ja terminalidest kogub prügi koristusfirma, millise valikuks 
korraldab AS Tallinna Sadam konkursi. Prügi viib ära ja vajadusel teeb järelsorteerimist 
tütarettevõte AS Green Marine. 
 
Ehitusjäätmete käitlus 
 
Ehitusjäätmete käitlus peab toimuma vastavalt Tallinna jäätmehoolduseeskirja peatükk 3-le, 
mis määrab ehitusjäätmete käitlemise nõuded. 
§ 38 lõige 1 järgi ehitusjäätmete hulka kuulub pinnas ning puidu, metalli, betooni, telliste, 
ehituskivide, klaasi ja muude ehitusmaterjalide jäätmed (sh asbesti ja teisi ohtlikke jäätmeid 
sisaldavad materjalid), mis tekivad ehitamisel, remontimisel ja lammutamisel (edaspidi 
ehitamine). 
§ 38 lõige 2 sätestab, kui ehitamise käigus tekib ehitusjäätmeid üle 10 m3, tuleb nende 
käitlemine enne ehitamise alustamist kooskõlastada Tallinna Keskkonnaametiga lõike 3 
kohaselt. Ehitise kasutusloa taotlemisel tuleb vormistada jäätmeõiend ja kinnitada see 
Tallinna Keskkonnaametis. Jäätmeõiend tuleb lisada kasutusloa taotlemise dokumentide 
juurde. Ehitusjäätmete õiendi vormi kinnitab Tallinna Keskkonnaamet. 
§ 38 lõige 3 kohaselt peab ehitusprojektile peavad olema lisatud järgmised andmed: 
1) jäätmete hinnanguline kogus ja liigitus kehtiva jäätmenimistu järgi; 
2) pinnasetööde mahtude bilanss; 
3) selgitused jäätmete liigiti kogumiseks ehitusplatsil; 
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§ 39  lõige 1 järgi ehitusjäätmete eeskirja nõuetele vastava käitlemise eest vastutab 
ehitusjäätmete valdaja. Ehitusjäätmete valdaja on ehitise omanik. 
§ 39  lõige 2 kohaselt on ehitise omanik eeskirja tähenduses ehitise kui vallasasja omanik, 
kinnistu omanik, hoonestusõiguse või mõne muu piiratud asjaõiguse alusel kinnistu kasutaja 
või isik, kellele on välja antud ehitusluba. 
 § 39  lõige 4 sätestuse kohaselt on ehitusjäätmete valdaja kohustatud: 
1) rakendama kõiki tehnoloogilisi ja muid võimalusi ehitusjäätmete liigiti kogumiseks 
tekkekohas; 
2) korraldama oma jäätmete taaskasutamise või andma jäätmed käitlemiseks üle jäätmeluba 
omavale või jäätmekäitlejana registreeritud isikule. Ohtlike ehitusjäätmete puhul peab olemas 
olema ohtlike jäätmete käitluslitsents; 
3) rakendama kõiki võimalusi ehitusjäätmete taaskasutamiseks; 
4) võtma tarvitusele abinõud tolmu tekke vältimiseks ehitusjäätmete paigutamisel mahutitesse 
või laadimisel veokitele või nende kohapeal taaskasutamisel; 
5) valmistama ette tasase kõvakattelise aluspinna jäätmemahutite paigutamiseks; 
6) kooskõlastama transpordiametiga jäätmemahutite paigutamise tänavatele ehitus- ja 
remonttööde tegemisel; 
7) tagama, et kinnistul või krundil oleksid eraldi märgistatud mahutid olmejäätmete ja ohtlike 
jäätmete kogumiseks; 
8) teavitama oma töötajaid eeskirjaga kehtestatud jäätmehoolduse nõuetest. 
 

2.2.4.2 Laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtmine ja käitlemine 
Koostamise allikas: ASi Tallinna Sadam Laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtmise ning 
käitlemise kava. Kinnitatud juhatuse esimehe käskkirjaga nr 31 30.03.2011. Heakskiidetud: 
Keskkonnaamet 08.10.2009 kiri nr HJR 8-2/21593-4. 
 
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.  
 
Kuna olulisi muudatusi pole olnud, siis AS Tallinna Sadam esitab uuesti kava heakskiitmiseks 
Keskkonnaametile käesoleva aasta oktoobris, siis ajakohastatakse statistilised andmed. 
 
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, 
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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.  

  
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.   
 
Lisas 17 on toodud teatis, mille peab laev esitama sissesõidusadamale  
 

2.2.4.3 Kruiisilaevadelt tekkinud prügi vastuvõtmine ja käitlemine  
Lisas 18 on kruiisilaevadelt tekkinud prügi vastuvõtmise ja käitlemise kord. Laevadelt 
tekkinud prügi vastuvõtmist korraldab sadamaga sõlmitud lepingu alusel AS Green Marine.  
 
AS Green Marine võtab laevadelt tekkinud prügi vastu liigiti järgmiselt:  

• Pakendi- ja taaskasutatavad jäätmed (nt paber ja kartong, klaas, plast)  
• Ohtlikud jäätmed (nt õline kalts, uv-lambid, akud, vanad ravimid, õlifiltrid, värvid ja 

lahustid)  
• Biojäätmed (nt toidujäätmed)  
• Segaolmejäätmed ja sortimisjäägid (nt sortimisjäägid, keraamika ja portselan)  
• Muud jäätmed (nt elektri- ja elektroonikaseadmed, ehitusjäätmed)  
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Kui laeva poolt äraantavad sorteeritud ja taaskasutavate jäätmete kogus on väike, tuuakse 
jäätmekäitleja poolt majanduslikel ja logistilistel põhjustel kaile mitme erineva konteineri 
asemel ainult üks konteiner. Ohtlike jäätmete jaoks tuuakse kaile alati eraldi konteiner.  
 
Kas jäätmed suunatakse taaskasutusse või ladestatakse prügilas sõltub jäätme liigist. AS 
Green Marine teeb kõik selleks, et kõik taaskasutatavad jäätmed oleks suunatud prügilasse 
ladestamise asemel taaskasutusse. Prügilasse viiakse ainult taaskasutuseks kõlbmatu prügi, 
näiteks segaolmejäätmed.  
 
Kõik sorteeritud ja taaskasutatavad jäätmeid viiakse sorteerimisjaama, kus neid sorteeritakse 
täiendavalt materjali ja kvaliteedi põhiselt. Seejärel jäätmed pakitakse ning viiakse 
ümbertöötlemisele või taaskasutusele. 
 
AS Green Marine poolt kogutud taaskasutatava materjali lõppkäitlejad ja kasutusalad:  
Kartong, segapaber  

• AS Räpina Paberivabrik  
• Klaipedos Kartonas AB (Leedu)  
• UAB Kauno Popierius (Leedu)  
• ОАО Kiievi Kartongi- ja Paberivabrik (Ukraina)  
• ACN (Europe) Dong Guang Nine Dragon Paper Industries CO.Ltd (Hiina RV)  

 
Kile, erinevad plastid  

• OÜ Gektor-Grupp - lillepotid, kanalisatsioonitoru liitmikud  
• OÜ Nelitäht - kummi ja plastisegust tänavakivid/tellised  
• Flexoplast (Läti) - kilekotid  

 
Purustatud klaas  

• AS Järvakandi Klaas - klaastaara tootmine  
• UAB Super Montes (Leedu) - klaastaara tootmine  
• AS Estonian Pottery - klaasiliiv tellistesse ning savipottidesse  

 
Puit  

• AS Repo Vabrikud - puitlaastplaadid  
• AS Teesalu Auto - katlamajade kütus  
• AS Veolia - katlamajade kütus  
• AS Tallinna Prügila - biolagundamine koos muude biolagunevate jäätmetega  

 
Kaubaalused  

• AS Toom Tekstiil - taaskasutatavad kaubaalusena  
 
Kasutatud toiduõli  

• OÜ Smarteks Biodiesel - biodiisel  
 
Metallijäägid  

• OÜ Vakaru Refonda - vanametalli töötlemine  
 
Määrdunud pakendid  

• AS Kunda Nordic Tsement - jäätmekütus  
• Procene Tsemenditehas (Läti)  
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3. KAVANDATAVA TEGEVUSE JA ALTERNATIIVIDE KIRJELDUS  
 

3.1 Kavandatud tegevuse mõjuala ja allikad  
 
Kavandatava tegevuse ja selle võimalike alternatiivide hindamise objektiks on  kruiisikai ja 
tema teeninduspiirkond Vanasadama akvatooriumis  ning kaadamisala.  
 
Otseste keskkonnamõjude alaks on kruiisikai alune ja süvendatav ala koos lähialadega ning 
vahetud kaadamiskohad. 
 
Mõjuallikad: süvendamine, süvendusel kasutatav tehnika, kruiisikai rajamine ja kasutatav 
tehnika, kaadamine ja kruiisikaid kasutavad alused.  Mõjude võimalik kumuleerumine mitme 
süvenduse korral. 
 
Looduskeskkonna mõjud nii rajamisel kui ka kruiisikai kasutamisel avalduvad valdavalt 
veekeskkonnale. Samas sotsiaal-majanduslikud  ja majanduslikud mõjud avalduvad oluliste 
mõjudena majanduselu arendamise (turism, puhkemajandus, kaubandus, investeeringute 
kasv), tööhõive, sissetulekud jms näol. Antud projekti oodatav positiivne otsene ja kaudne 
mõju avaldub Eesti riigile ja  eeldatavalt ulatub ka üle piiride kaugemale.  
 
Kruiisikai rajamise ja  hilisema kasutamisega kaasnevad keskkonda mõjutavad tegevused: 

1. Süvendamine. 
2. Kaadamine.  
3. Kruiisikai rajamine. 
4. Korduvsüvenduse vajadus. 
5. Laevaliiklus Tallinna lahes.  
6. Vanasadama töökorraldus.  
7. Sotsiaal-majanduslikud mõjud (piirkonna areng, turism, puhkemajandus). 

 
 
Kavandatava tegevuse ja selle alternatiivide hindamise mõjuala on Vanasadama 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.  
• Kasutatud tehnoloogiast ja tehnikast. 
• Meteoroloogilistest tingimustest.  

 
Süvendamise ja kaadamise mõjud võivad avalduda otseselt mereelustikule (põhjataimestik ja 
–loomastik, kalastik). Süvendamisest on mõjutatud Vanasadama akvatoorium ja selle 
lähiümbrus.  
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Kruiisikai rajamine ja selle edaspidine kasutamine suurte kruiisilaevade vastuvõtmiseks on 
otseselt seotud Läänemere piirkonna turismi ja puhkemajanduse arendamisega.  
 
Eeldatavad võimalikud keskkonnamõjud (olulisust on selgitatud koostatud KMH aruandes): 

• Mõju mereelustikule. 
• Mõju lindudele. 
• Mõju rannaprotsessidele, lainetusele ja setete liikumisele. 
• Süvendamise mõjud. 
• Kaadamise mõjud.  
• Hinnatakse kordussüvenduste vajadust. 
• Mõju kaitsealustele objektidele.  
• Mõju Natura 2000 võrgustiku alale. 
• Müra, õhusaaste ja vibratsioon. Müra ja õhusaaste hindamisel arvestatakse Logi tn 8, 9 

ja 10 kinnistute ning lähiala detailplaneeringuga.  
• Jäätmete sh ehitusjäätmete käitlus. 
• Setete reostusliku seisundi väljaselgitamine. 
• Kruiisikai rajamise mõju Tallinna lahe laevaliiklusele. 
• Mõju supelrannale.  
• Mõju Tallinna lahele. 
• Sotsiaal-majanduslikud mõjud: piirkonna areng, turvalisus, mõju inimese tervisele ja 

heaolule, puhkemajandus, turism. 
• Majanduslikud mõjud. 
• Kumulatiivne mõju. 

 
KMH protsessis toogi välja süvendamisel, süvendatud materjali kaadamisel ja kruiisikail 
hilisemal kasutamisel avalduda võivad negatiivsed mõjud ja riskid (sh ohutusküsimused), 
nende vältimise ja leevendamise meetmed (vajadusel esitatakse seireprogramm).  
 
Kruiisikai rajamiseks tehtaval süvendamisel ja kruiisikai hilisema kasutamisega ei ole 
kavandatud ja ette näha selliseid tegevusi, mis võiksid põhjustada riigipiirini ulatuvat olulist 
mõju. Kruiisikai rajamisega ei esine eeldatavalt piiriülest mõju. 
 
KMH aruandes on käsitletud mõjutatava looduskeskkonna (mereelustik, linnustik, 
rannaprotsessid, veerežiim,), sotsiaal-majandusliku keskkonna (sotsiaal-majanduslikud 
tegurid, sh piirkonna areng, turvalisus, tööhõive, inimese tervis ja heaolu, puhkemajandus, 
turism) ja tehiskeskkonna (rajatised) olemust ja mõjutatavust ning võimalike reaalsete 
alternatiivide võrdlust.  
 
 

3.2 Kavandatud tegevus  

3.2.1 Kruiisikai rajamine 
Kavandatud tegevuseks on kruiisikai rajamine suurte kuni 340 m pikkuste kruiisilaevade 
sildumiseks (lisa 4), mille arvutuslik veeväljasurve GT on 150 000 t ja süvis 9,0 m.    
 
Vastavalt AS Tallinna Sadam poolt koostatud süvendusplaanile on kahelt alalt (lisa 4)  
eemaldatavad süvendusmahud järgmised: 
 



Vanasadama uue, E (ida) kruiisikai rajamise KMH aruanne  
 

Corson OÜ. Töö nr 1202 52

 1. ala nr 1    349 m3 
 2. ala nr 2    11951 m3 
 
Kokku moodustab süvendusmaht 12300 m3.  
 
Ala nr 1 pindala on 1103 m2 ja ala nr 2 pindala on 9764 m2. Kokku on süvendatava ala 
pindala 10867 m2. 
 
Vee sügavus süvendusalal peab peale süvendustööde lõpetamist olema kõikjal 11 m 
Kroonlinna nullist. 
 
Süvendamisel saadud pinnas on kavandatud kaadata  Veeteede Ameti navigatsioonikaartidele 
kantud Paljassaare lahes asuvale kaadamisalale. Antud kaadamisala ei ole Veeteede Ameti 
ametlik pinnase uputuse koht ja kaadamiseks annab loa Keskkonnaamet iga projekti puhul 
eraldi antava vee erikasutusloaga.  
 
Käsitletava  Paljassaare lahes asuva pinnase uputuse koha koordinaadid on:  
59° 28.41' N; 24° 38.51' E  
59° 29.11' N; 24° 39.52' E  
59° 28.41' N; 24° 39.52' E  
59° 28.26' N; 24° 39.19' E 
 
Süvendamise ja kaadamise läbiviimise parimat võimalikku tehnikat on käsitletud peatükis 7.2 
Parim võimalik tehnika ja korduvsüvenduste vajadus.  
 
 

3.2.2 Kruiisikai põhiplaan 
Projekteeritud kruiisikai on estakaadi tüüpi, mis toetub mere põhja rammitud terastoruvaiade 
süsteemile.  Kai koosneb neljast identsest platvormist - sektsioonist ja tipneb 
horisontaalsidemetega ühendatud paalide süsteemiga, mille viimasel paalil paikneb 
navigatsioonituli.  Kruiisikai maismaa poolses otsas paikneb paal, millelt toimub kaile peale- 
ja mahasõit. 
 
Kruiisikai kogupikkus on  421,4 m, millest sildumisliini pikkus on 328 m. Kai laius on 20 m. 
 
Kruiisikai estakaad toetub terastorudest vaiadele läbimõõduga 1016 ja 1220  mm, mille seina 
paksus on 16 mm. Vaiad süvistatakse 6 m sügavuselt tiheda jämemölli kihti nr 10 (lisa 6). 
Survejõudude paremaks vastuvõtuks keevitatakse vaia alumisest otsast 6 m kaugusele 
sisepinnale võru. Võru valmistatakse nelikant terasest 30x30 mm,  vaia süvistamisel tekib 
võru olemasolul vaia alumise otsa sisse tihenenud pinnasest kork. Kõrgusmärgini -4 m 
täidetakse vaiad seest liivaga ja siit edasi kuni ülemise otsani raudbetooniga.  
 
Korrosioonitõrjeks kaetakse vaiade ülemised otsad kuni 2 m allapoole põhja kõrgusmärki 
keskkonna keskkonnaklassile C5-M vastava värvikihiga. Muid korrosioonitõrje elemente 
kasutatavatele vaiadele projektiga ei ole ette nähtud ja  vaiade vajaliku ristlõike arvutamisel 
on arvestatud korrosioonivaruga,   
 
Vaiade raudbetooni armatuurile on  ette nähtud keskkonna klassist sõltuv betoonikaitsekiht 55 
mm. Toruvaia teraskesta läbi roostetamisel kanduvad vaiale mõjuvad surve- ja tõmbejõud üle  



Vanasadama uue, E (ida) kruiisikai rajamise KMH aruanne  
 

Corson OÜ. Töö nr 1202 53

raudbetoonist südamikule sõltumata välise kesta kandevõimest. Sellega seoses toruvaiade 
kandevõime kasutusea jooksul ei vähene. 
 
 
Kruiisikai konstruktsioonide kirjeldused 
Kai platvormid toetuvad 9 m sammuga vaiade süsteemile. Vaiad on omavahel ühendatud 
rostvärgi konstruktsiooniga. Platvorm  koosneb põhiliselt monteeritavatest plaatidest. Need 
plaadid toetuvad monteeritavatele taladele. Kõik monteeritavad elemendid valatakse kokku 
ühtseks monoliitseks jäigaks süsteemiks, millele paigaldatakse vastav kaivarustus. 
 
9 m sammuga paiknevad kai mõlemal serval pollarid PTT1500 ja kohakuti nendega vendrid 
DGH 1000Hx3000L ja ohutusredelid DGH200. Pollarite vahel asuvad FRP-st valmistatud 
rattapiirded. 
 
Keset platvormi telge paikneb välisvõrkude kanal, kus asuvad nii vee- ja 
kanalisatsioonitrassid, kui ka elektrivõrk. Kanali kohal asetseb kaivalgustus, vastavalt 
elektriprojektile.  
 
Tallinna Vanasadama raudbetoonist kai konstruktsioon toetub surve ja tõmbevaiadele. Kai 
enda konstruktsiooni käesoleva mudeliga täpselt (rostvärgid, talad, plaadid) modelleeritud ei 
ole. Kai dekikonstruktsioon on modelleeritud plaadina, mille konstrueerimisel võetakse 
arvesse käesoleva mudeliga arvutatud vaiade sisejõudude jaotust.  Modelleeritud on kai osa 
temperatuurivuugini. Teised temperatuuriplokid töötavad kaiga risti olevatele koormustele 
analoogselt. 
 
Terastoruvaiad on mudelis kirjeldatud ruumilise raami elemendina, millel on plaadiga (kaiga) 
jäik kinnitus. Vaia alumine ots toetub liikumatule  liigendtoele. Mudeli üldvaade on esitatud 
joonisel 3.1. 
 
 

 
Joonis 3.1. Mudeli üldvaade 
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3.2.3 Navigatsioonimärgistus 
 
Meremõõdistuskeskus OÜ navigatsioonimärgistuse projekt (2012, töö nr M11069) on 
koostatud Tallinna sadamasse rajatava uue kruiisikai navigatsioonimärgistuse asukohta 
määramiseks. Navigatsiooni projekti realiseerimine, toimub peale sadama süvendamist ja uue 
kruiisikai rajamist. 
 
Vanasadamast E- poole jääb Russalka madal, mis kulgeb Vanasadamast, Pirita Jahisadamani. 
Madala kaldapealsel osal, Vanasadamast-Piritani, kulgeb valgustatud, ööpäevaringse aktiivse 
auto liiklusega Pirita tee. Madala loode serv on tähistatud ujuv märgistusega, kahe Russalka 
madala põhjapoiga. 
 
Ujuvmärgistus on ühtlasi ka Tallinna sihi algus, alates Teljepoist Tallinn- III, jagatakse 
Tallinna sihil laevade liikus kaheks eraldi suunavööndiks. 
 
Vanasadama ümbrus (sadamale lähenemine) on looduslikult sügav ja Vanasadamasse 
suunduvad ja lahkuvad reisilaevad, liiguvad mööda Tallinna sihti (159.1° - 339.1°). Tallinna 
lahel toimuvat laevaliikust koordineerib VTS, kanalil 13. Vanasadamas ja Paljassaare 
sadamas toimuvat laevaliiklust koordineerib, Vanasadama dispetšer, kanalil 14 - kutsung 
„Tallinn Raadio-5“. 
 
Väljavõte navigatsioonimärgistuse projektist (OÜ Meremõõdistuskeskus, Tallinn 2012, töö nr 
M11069) olude, ohtude ja nende leevenduse kohta:  

• Vanasadama uue kruiisikai tähistamisel, tuleb arvestada olukorraga, et rajatav kai 
paikneb alal, kus täna toimub aktiivne laevade ja veelgi aktiivsem väikelaevade 
liikumine. 

• Uue kruiisikai valgustus, sarnaselt olemasolevale kruiisikaile, toimib kavandatule 
vastavalt kui kai on ekspluatatsioonis:  

1. W-poolt vaadatuna, jääb uue kruiisikai taustaks, navigeerimise seisukohalt 
valgusreostusega (autod, reklaamid jne.) Pirita tee. 

2. NW-poolt vaadatuna, jääb kai taustaks, Vanasadama põhjamuul. Vanasadamas 
on ekspluatatsioonis olevad kaid ja põhjamuuli ots valgustatud, kuid muuli 
väliskülg ei oma valgustust ja kontrast ning petlik kõrguse vahe ning „varjude 
mäng“ ei võimalda hämaras ja pimedas adekvaatselt hinnata kaugust 
Vanasadama põhjamuulist. 

3. NE ja E poolt vaadatuna, jäävad taustaks Patarei sadam ja Patarei vangla, 
Lennusadam.. 

• Projekteeritava tulepaagi valgusaparatuuri (tule) kõrguseks saab 6.5 meetrit (BK77). 
• Võttes arvesse, Vanasadama ümbruses olevate navigatsiooni märkide karakteristikuid, 

olemasolevat laevade liiklust ning IALA soovitusi on sobiv uue kruiisikai 
tähistamiseks kasutusele võtta valge tuli karakteristikuga Oc W 2s ; 0.5+1.5=2s , ning 
tulepaagi konstruktsiooni värviks kasutada oranži toon (RAL 2009). 

• Teatud tingimustel, jääb tulepaak laeva/paadijuhile fooniga samasse kõrgusesse. Ja 
sellisel juhul, sõltumata tulede karakteristikust või värvusest on raske adekvaatselt 
hinnata kaugust tulepaagist. 

• Probleemi lahendamiseks on tulepaagile paigaldatud tulepaagiga samas toonis koonus. 
Koonus on pimedal ajal valgustatud. 
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• Pirita tee ja sadama territoorium on pimedal valgustatud ja uue kruiisikai mere poolne 
ots, tulepaagiga korrektselt tähistatud. Antud juhul leiame, ei ole oluline kogu kai 
valgustamine pimedal ajal. Uue kruiisikai valgustust kasutatakse laevade sildumisel ja 
reisijate teenindamisel. 

 

3.2.4 Välisvõrgud 
 
Corson OÜ Töös nr 1109 köide II Välisvõrgud on tööprojekti staadiumis lahendatud 
Vanasadama alal uue kruiisikai veevarustuse ja kanalisatsiooni välisvõrgud. Veetarbimine ja 
kanalisatsioonisüsteemi võimsus on arvestatud lähtudes sadamas silduvate aluste 
karakteristikutest. Arvutuslikud vooluhulgad on järgmised: kruiisilaevad  200 m³/h. 

• Kruiisikai varustatakse veega olemasoleva sadama veevõrgust. Olemasolev 
veetorustik PEØ400 PN10 asub olemasoleva kruiisikai ees ja kai nr 15 asub DN150 
veetorustik. Vastavalt lähteülesandele ühendatakse omavahel olemasoleva kruiisikai ja 
kai nr 15 juures asuvad veetorustikud.  

• Projekteeritav veetorustik rajatakse lõigus MK-1 kuni VK-2 kinnisel meetodil ja 
kaevust VK-1 kuni kaevuni VK-2 lahtisel meetodil. Veetorustik paigaldatakse 1,8 m 
sügavusele maapinnast.  

• Kruiisikail on ettenähtud 8 veetarnekaevu, kuhu on paigaldatud veevõtuotsa (1x2“ 
Storz ja 2x3“ Storz). Kail asuvasse kommunikatsioonide kanalisse on projekteeritud 
veetorustik PEØ160 PN10. Talveks tühjendaks torustik veetarnekaevudes ja 
veekaevus VK-1 asuvate kuulventiilide abil. 

 
Reoveekanalisatsioon on töö nr 1109 köide II Välisvõrgud projektiga kruiisikaile 
projekteeritud survekanalisatsioonina koos kanalisatsiooni vastuvõtupunkti kaevudega (8 tk).  

• Kai kommunikatsioonide kanalisse on mõlema kaipoole jaoks projekteeritud 
survekanalisatsioonitorustik PEØ200 PN6.  

• Kai otsa on projekteeritud betoonist reoveemõõdukaev koos voolurahustus 
sektsiooniga. Reoveemõõdukaevu on projekteeritud kaks vaba voolamisega 
reoveemõõtjat (nt KROHE TIDALFLUX 4300 F).   Mõõtjate näitude mugavaks 
lugemiseks paigaldatakse lugerid kai otsa juurde elektrikilpi. 

• Vastavalt lähteülesandele on projekteeritud portatiivne reoveemõõtja. Kasutatud on  
induktsioonkulumõõtjat  Krohe Optiflux DN100, mis paigaldatakse sirgete 
torulõikude vahele. 

 
Torustike rajamise ehitustööd tuleb viia läbi vastavuses Eesti Vabariigis kehtivate eeskirjade 
ja nõuetega ning heale tavale. Töövõtja kohustuseks on kõigi vee- ja kanalisatsioonitorustike 
ehitamiseks vajalike materjalide hankimine, transport ehitusplatsile, kaevikute kaevamine ja 
kindlustamine, torustike aluse tegemine, torustike paigaldamine, torustike testimine, 
kanalisatsioonitorustike läbivaatus kaameraga, tagasitäitmine, lõhutud teekatete  ja haljastuse 
taastamine. Samuti on töövõtja kohustuseks korraldada objektil geodeetiline teenistus  - 
torustike mahamärkimine, jooksev kõrguste kontroll objektil, teostusjooniste koostamine, 
torustike tähistamine looduses ja üleandmine tellijale. 

• Enne ehitustööde algust tuleb Töövõtjal esitada ehitusaegne liikluskorralduse projekt, 
milles on ära toodud vajalikud tänavalõikude ajutised sulgemised ja kitsendused, 
ajutised juurdepääsuteed. 

• Töövõtja peab kindlustama ehituse varustamise elektri, soojuse, vee, sideliinide ja 
muu vajaliku olemasolevate võrkude baasil. 
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• Ajutised ehitused (olmeruumid, laod, jne) paigaldab Töövõtja ehitusplatsile 
kokkuleppel Tellijaga. 

• Töövõtja kavandab ja paigaldab kaitsepiirded ja muud kaitsekonstruktsioonid, mis on 
vajalikud tööplatsi piiramiseks ning tööõnnetuste või varaliste kahjude vältimiseks. 
Töövõtja vastutab tööplatsi korrasoleku eest. 

• Töövõtja vastutab ehitusperioodil keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja selle kõrval 
oleval alal vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ja nõuetele ning Tellija 
ettekirjutustele.  

 
 

3.2.5 Elektri- ja nõrkvoolupaigaldised 
 
Elektripaigaldised 
Arpen Elekter OÜ tööprojektiga ( töö nr 11.26) lahendatakse vastavalt TS Energia OÜ poolt 
08.07.2011.a. väljastatud elektrivarustuse tehnilistele tingimustele nr.1-5/193 Vanasadama 
territooriumile  ehitatava uue kruiisilaevade kai vooluvõtu pistikupesadega kaikilpide ja 
valgustuskilpide elektrivarustus ning uue kruiisikai välisvalgustus. Kai tippu paigaldatavale 
navigatsioonitulele on projekteeritud ainult toiteliin. Navigatsioonitule valgusti ja 
paigaldustorn lahendatakse eraldi projektiga. 
 
Vastavalt EVS-EN 12464-2:2007 ja Tallinna Sadama lähteülesande nõuetele on kruiisikai 
laias osas ja kai tipuplatvormil ette nähtud valgustustugevus 50 luxi ja tipupaalile viival 
käiguteel 30 luxi.  
 
Kruiisikai, tipuplatvormi ja käigutee valgustamiseks on ette nähtud järgmised 
valgustuslahendused: 

• Kai laia osa esimesel poolel firma Philips valgustid Iridium SGS454 1xSON-T250W 
(või analoogsed) kahe 1m-se konsooliga, metallist, 10 m kõrgustel,  (näit. firma 
Tehomet OY) koonuspostidel (6 tk.). 

• Kai laia osa teisel poolel firma Philps prožektorid ComfortVision SNF111 1Xson-
t1000w (või analoogsed) 4 tk., kahel 24 m kõrgusel metall-sõrestikmastil VMT24-24 
(näidiseid vt. tööprojekti seletuskirja lisas). 

• Meremärgi platvormil ja selle teenindussillal firma Philips valgustid Iridium SGS453 
1xSON-T70W (või analoogsed) metallist, 4m kõrgustel,  (nait. firma Tehomet OY) 
koonuspostidel (9 tk.). Lõpuplatvormil kinnitada valgustuspostid flantside ja poltide 
abil paali betoonpõranda külge, käiguteel selle kaitsepiirde külge. 

• LED-lambiga lennuohu signaaltule valgustid E593 FA1G1, 10…16W, näit firmalt 
EKTA, paigaldatuna 24 m-se prožektormasti (valgustustorni) tippu, 
teenindusplatvormi külge. 

• Meremärk- navigatsioonituli (projekteeritakse eraldi tööga) kai lõpuplatvormil.  
 
Kai valgustust on võimalik juhtida käsitsi kohapealt, valgustuse kilpidest VK1 ja VK2 või 
distantselt, olemasolevast sadama juhtimiskeskusest, vastavalt vajadusele või etteantud 
programmile   (toitevõrgu kaudu juhitavate, kilpidesse paigaldatud kontrollerite LCU5219 
abil). Lennuohu signaaltuled põlevad pidevalt, navigatsioonitule töörežiimi määrab sadam 
koos Veeteede Ametiga. 
 
Kõikidel valgustuspostidel on ette nähtud ühenduskarp valgusti kaitsmiseks ja kaablite 
ühendamiseks. Välisvalgustitele tuleb paigaldada lindude peletamise „ogad”. 
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Kai merepoolsesse tippu ette nähtud valge-plinkiva meremärgi-navigatsioonitule paremaks 
nähtavaks tegemiseks on selle r/bet. alus-masti punase koonuse valgustamiseks,  selle 
koonuse peale, ribidena, ette nähtud 5 LED-lampidega punast valgustoru firmalt SABIK.  
 
Inimeste kaitseks elektrilöögi eest tuleb tagada elektripaigaldise pingealtide osade puutepinge 
väärtus alla 50V. See saavutatakse toite kiire väljalülitamisega, rikkevoolukaitsete, 
potentsiaaliühtlustuse ja kaitsemaanduse olemasoluga. 
 
Kõigile kai- ja valgustuskilpidele, prožektorvalgustuse metall-sõrestikmastidele ja 
välisvalgustuse algus- ning lõpumastidele on ette nähtud kaitsemaandused, ühendades need 
maandusjuhtide MK-50 abil osaliselt merevees paiknevate kai metallkonstruktsioonidega. 
Maandustakistus peab olema väiksem kui 30Ω. Valgustite pingealtid juhtivosad maandatakse 
kaitsejuhi PE abil. 
 
Liigpingete vältimiseks on kõikidesse kilpidesse ette nähtud II kaitseklassi kuuluvad 
liigpingepiirikud. Täiendavaid, III kaitseklassi teisaldatavaid liigpingepiirikuid, millised 
käesoleva projekti mahtu ei kuulu, võib tarbija vastavalt vajadusele kasutada vahetult 
kaitstava seadme ees. 
 
Eraldi piksekaitse on ette nähtud ainult kruiisikail paiknevale kahele 24 m kõrgusele metall-
sõrestikust valgustustornile ehk prožektormastile PM1 ja PM2. Piksekaitse on projekteeritud 
vastavalt EVS-EN 62305-3:2007 nõuetele.  Piksekaitsepaigaldise rajamisel on soovitatav 
kasutada firma Obo Bettermann Eesti infot ja piksekaitse komponente. 
 
 
Nõrkvoolupaigaldis 
Arpen Elekter OÜ töö nr 11.26 Nõrkvoolupaigaldis  (tööprojekt, Tallinn 2012) uue kruiisikai 
nõrkvoolupaigaldiste projekteerimise aluseks olid Tallinna Sadama poolsed Sidetehnilised 
tingimused 09.08.2011. 
Väljavõtted tööprojektist: 

• Juhul kui elektripaigaldise teatud eriosade kohta puuduvad vastavad Eesti normid, 
tehakse need osad kokkuleppel Tellijaga vastavalt Euroopa (CEN/TC, EN, IEC, jt.) 
või Soome (SFS) normidele. Kui tekib vastuolu erinevates normdokumentides esitatud 
nõuete vahel, mõne üksikjuhtumi lahendamisel, siis tuleb juhinduda nõudest, mis 
esitab antud probleemi lahendamiseks kõrgendatud tingimused. 

• Juhul kui projektis ilmneb ebaselgeid aspekte või vastuolusid erinevate osade vahel, 
mida ei saa lahendada töö käigus, üldisi norme ja montaažitraditsioone järgides, tuleb 
elektritöövõtjal sellest viivitamatult projekteerijat informeerida ning paluda 
täiendavaid selgitusi. 

• Juhul kui projektis lahendatud elektripaigaldises tuleb teha hilisemaid muudatusi (näit: 
ehituse käigus muutunud asjaoludest tingitult, jms.), vastutab projekteerija vaid 
temaga kirjalikult kooskõlastatud muudatuste vastamise eest projekteerimisel aluseks 
võetud lähteandmetele. 

• Projektis toodud konkreetset tüüpi seadmeid ja materjale võib asendada eranditult 
ainult Tellija heakskiidul, kuid Tellijal on kohustus need ka kooskõlastada 
Projekteerijaga. Projekteerija peab siiski otsustama Tellija valikul soetatud 
asendatavate materjalide sobivuse ülejäänud projekti materjalidega. Mittestandardseid 
ja normdokumentidele mittevastavaid paigalduskomponente, installatsioonimaterjale, 
kilbitarvikuid, jt. elektriseadmeid ei ole lubatud paigaldada ega kasutada. 
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• Installeeritavad materjalid, tooted, seadmed, tehnosüsteemid ja nende paigaldamise 
tehnoloogia peavad tagama võimalikult pika kasutusea, vastupidavuse ning olema 
võimalikult  korrosiooni, kulumis- ja vandaalikindlad. Siinkohal arvestada ka 
keskkonna eripäraga, soolad, merevesi, üleujutuse oht. 

• Materjalide ja seadmete valikul tuleb eelistada pikemaajalise tootjagarantiiga ja  
tuntud valmistajate toodangut. Seega peab lahendus olema eelkõige kokkuhoidlik 
sadamaala kasutamist ja haldamist silmas pidades. Kõik Pakkuja poolt tehtavad 
valikud tuleb Ostjaga kooskõlastada. Kooskõlatamine ei vabasta Pakkujat vastutusest 
valiku mittevastavusest projektis kirjeldatud lähteülesandele.  

• Paigaldise planeeritav kasutusiga pärast ehitustöid peab olema vähemalt 50 a. Ehitise 
osade kasutusead ja normatiivsed korrashoiuperioodid vastavalt RT 18-10663-et 
„Ehitise osade kasutusead ja normatiivsed korrashoiuperioodid” juhendteatmikule. 

 
 
 

3.3 Alternatiivid 
Uue kruiisikai kavandamise käigus on toimunud kruiisikai praegusele lahendile erinevate 
lahenduste otsimine, mille käigus tehti matemaatiline modelleerimine. Kõigi varasemate 
otsingute tulemusena  on selgunud, et Vanasadama akvatooriumis  kavandatust paremat uue 
kruiisikai asukohta ei ole.  
 
Alternatiiviks 1 (A1) on kavandatud tegevus, mille tulemusena E kruiisikai ehitamiseks 
vajalik süvendamise maht on  12 300 m3. Vee sügavus süvendusalal peab peale 
süvendustööde lõpetamist olema kõikjal 11 m Kroonlinna nullist. 
 
Süvendamisel saadud pinnas on kavandatud kaadata Paljassaare lahe kaadamisalale.  E 
kruiisikai rajamine võimaldab Baltimere regioonis olla kruiisiturismi arendamise esireas. 
Kuna kruiisikai rajamine toimub praegu ülemaailmselt toimuva tõusutrendi tingimustes, siis 
on tähtis omada koheselt asjakohast kõiki trende arvestavaid kruiisiturismi taristuid.  Kui 
puuduvad suuri matkelaevu vastu võtta suutvad sildumiskohad, siis antud äris ei saa otseselt 
osaleda. 
 
Kruiisikai rajamine tähendab Eestile mereäärse ressursi paremat ärakasutamist (Vanalinn, 
sadam, infrastruktuurid, kruiisiturul seesolek). 
 
Alternatiiviks 2 (A2) on 0-alternatiiv, mille tulemusena kruiisikaid ei rajata. 
Uue kruiisikai rajamata jätmine tähendab AS Tallinna Sadama pikaajaliste reaalsete ja 
majanduslikult tasuvate arengukavade mitte täitumist. Kruiisikai rajamata jätmine ei ole 
kasulik ka Eesti ja Tallinna linna turismiarendamise seisukohast. Kruiisiturismis tuleb siis 
loobuda konkurentide kasuks ja lellida Eesti, AS Tallinna Sadam ning Tallinna linna 
turismimajanduse sissetulekute vähenemisega. 
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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 Tallinna üldplaneering 
 
Tallinna üldplaneeringus on sadamate arengu käsitluse aluseks Euroopas kasutatav 
kontseptsioon, mille kohaselt sadam on linna või regiooni infrastruktuuri osa ja toimimist 
vaadeldakse ühe komponendina terviklikus logistilises süsteemis. 
 
Tallinna üldplaneeringus 2000 kavandati Kesklinna sadamate reisijate käibeks  aastaks 2010.  
7 miljonit reisijat. Antud kava on üle miljoni reisija võrra ületatud. 
 
Vanasadamas kavandati arendada merematka- ja liinilaevade ning Ro-Ro tüüpi laevade 
liiklust. Sadamate tsoneerimise skeemi kohaselt on Vanasadam reisisadam ja Ro-Ro kaubad. 
 
Kavandatud E- kruiisikai rajamine vastab täielikult Tallinna üldplaneeringus kavandatule. 
 
Tallinna üldplaneeringut on edasiarendatud ja konkretiseeritud Paljassaare ja Russalka 
vahelise ala üldplaneeringus, mida on järgnevalt käsitletud. 
 

4.1.2 Paljassaare ja Russalka vahelise ala üldplaneering 
 
Paljassaare ja Russalka vahelise ala üldplaneering on kehtestatud Tallinna Linnavolikogu 
9.12.2004. a otsusega nr 54. Üldplaneering hõlmab Tallinna linnas ca 20 km pikkuse 
mereäärse ala ning selle koostamise peamiseks eesmärgiks oli Tallinna linnaruumi sidumine 
merega ning Tallinna kui merelinna maine taastamine. Planeeringu otsene ülesanne on seada 
tingimused Tallinna ranna-ala arendamiseks, luua võimalused investeerimistempo 
kiirendamiseks ja pakkuda välja ideed mereäärse ala senisest paremaks avalikuks 
kasutamiseks. 
  
Vanasadama kaudu saabub suurem osa mereturiste Tallinnasse. Tallinna ranna-ala on 
kontaktvööndiks Vanalinna ja mere vahel. Sinna maabuvate turistide jaoks on Vanalinn 
üheaegselt kultuuripärand, kaubamärk ja kesklinna aktiivne osa. Turisti jaoks toimivad 
Vanalinna tornid laevalt väljudes maamärkidena.  
 
Tallinna Vanalinn on UNESCO Maailmapärandi Nimistusse kuuluv Tallinna linna tähtsaim 
kultuurimälestis ja muinsuskaitseala. 
 
Nõukogude perioodil suletud kesklinnalähedasest sadama-alast sai pärast Eesti iseseisvumist 
kasvanud laevaliikluse tõttu üks kiiremini arenevaid piirkondi Tallinnas. Kõige varasem on 
1992. a ehitatud B-terminal. Suur lakoonilise välisviimistlusega A-terminal ja lainelise musta 
plekiga kaetud C-terminal said valmis 1995. a. Nende kõrval paikneb AS Tallinna Sadama 
administratiivhoone, millele ümberehituse käigus lisati uus kaarduv maht. Eelmistest 
kaugemale jääb kolmekorruseline D-terminal, mis valmis 1996. a.  
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Vanasadamast lääne poole jääv muinsuskaitseobjektide nimekirja kuuluv Tallinna Linnahall 
(1976-1980) on modernistlik saalhoone, mis linnaehituslikult paikneb Viru hotelliga ühel 
teljel. 
 
Planeeringus läbi viidud sadamate ja sadamakohtade tsoneerimine eesmärgiks on suunata 
arendustegevust sadamaaladel vastavuses käesoleva üldplaneeringuga. Russalka – Paljassaare 
ranna-ala kesklinna piirkonda tuleb edasi arendada eelkõige reisi-, kruiisi- ja jahisadamate 
kasutuses. 
 
Vanasadam (reisiterminalid) paikneb linnaruumis parimas võimalikus piirkonnas, tagades 
reisijatele lihtsa pääsu Tallinna kesklinna. Vanasadamas asuvad reisiterminalid ja 
kaubaterminalid, sealhulgas ro-ro laevade lastimiseks-lossimiseks. Vanasadama lainetuse eest 
kaitstud basseini sildumiskohtade rajamise võimalused on käesolevaks ajaks praktiliselt 
ammendatud. 
 
Planeeringus leiti, et Vanasadama vahetus läheduses sobiksid tehniliselt sadama tegevuse 
laiendamiseks Loodemuuli Tallinna reidi poolne süvaveeala, mis on sobilik suurte 
kruiisilaevade vastuvõtuks (AS Tallinna Sadam on sinna kavandamas kruiisilaevade kaid). 
 
AS Tallinna Sadam on kavandanud lisaks rajatud matkelaevade kaidele 24 ja 25 rajada uus E 
– kruiisikai. 
 
Kavandatu vastab Paljassaare ja Russalka vahelise ala üldplaneeringule. 
 

4.1.3 Logi tn 8, 9 ja 10 kinnistute ning lähiala detailplaneering 
 
Logi tn 8, 9 ja 10 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu (koostaja AS EA Reng) ala suurus 
on umbes 9,0 ha. Detailplaneeringu  koostamise eesmärk on kavandada planeeritavale maa-
alale olemasolevate kinnistute jagamise ja piiride muutmise teel uued krundid, määrata 
ehitusõigus kuni 6-korruseliste äripindadega mitme korteriga elamute ehitamiseks, 
kvartalisiseste jalgteede ja kergliikluse võrgu ning avalikult kasutatavate haljasalade 
rajamiseks. 
 
Detailplaneeringuga taotletakse Tallinna Linnavolikogu 09. detsembri 2004. a määrusega nr 
54 kehtestatud Paljassaare ja Russalka vahelise ranna-ala üldplaneeringu osalist muutmist. 
 
Detailplaneeringus ja KSH aruandes käsitleti arendatava piirkonna majandus-logistiline 
analüüs ka Vanasadama Loodemuuliga seotud ja Tallinna Sadama AS poolt tulevikus 
kavandatud tegevust. Plaanis on ehitada paralleelselt olemasolevale kahepoolsele kruiisikaile 
veel üks kahepoolne kruiisilaevade vastuvõtu kai.  
 
AS Tallinna Sadam ja linna poolsed üldplaneeringute kohased arendusplaanid näevad ette 
Vanasadama muutmist täielikult reisisadamaks. Vastavalt AS Tallinna Sadam 
tulevikuvisioonile peaks Loodekai arenema kruiisilaevade vastuvõtukohaks, mistarvis 
rajatakse uus kruiisikai olemasoleva kõrvale.  
 
Detailplaneeringuga koos läbi viidud KSH-s leiti, et kui Vanasadama rekonstrueerimiseks või 
uue kruiisikai rajamisel kavandatakse süvendustöid, kus mere süvendamine saab olema 
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mahuga üle 10 000 m 3  või kui Logi tn 8, 9 ja 10 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu 
alal toimub merepõhja tahkete ainete uputamine mahuga 10 000 m 3, tuleb läbi viia täiendav 
keskkonnamõju hindamine.  
 
Kruiisikai rajamine ja selleks tehtav KMH on vastavuses Logi tn 8, 9 ja 10 kinnistute ning 
lähiala detailplaneeringuga. Kruiisikai rajamiseks tehtavatel süvendustöödel saadav pinnas on 
kavandatud kaadata Paljassaare pinnase puiste kohta. 
 
 
 

4.2 Matemaatiline modelleerimine 

4.2.1 Sissejuhatus 
Alljärgnev võtab kokku rajatava uue kruiisikai lähedal teostatavate süvendustööde korral vette 
sattuvate pinnaseosakeste liikumise matemaatilise modelleerimise tulemused, mis võimaldab 
prognoosida süvendustöödega seotud keskkonnakaitse alaseid riske.  
 
Küsimus seisneb selles, et  kruiisikai lähedal  toimuvate süvendustööde käigus, mille 
eesmärgiks on silduvatele kruiisilaevadele vajaliku veesügavuse kindlustamine,  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.  Süvendamisel vette sattuva pinnaseosakeste hulk on 
otseses seoses kasutatava süvendusmehhanismi  töö kvaliteedist. 
 
Süvendamisel moodustub pinnaseosakestest  pilv, mis kohapeal valitseva hoovuse tulemusena 
hakkab liikuma. Seejuures suurema läbimõõduga osa  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. 
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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 
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. 
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• Aurustumine. 
• Lainetuse radiaalpinge 

 

4.2.2.3 MIKE 21 BW moodul 
Eelnevatest uuringutest selgus, et kagu suunast puhuva tuule korral saabuvad lained sadama 
suudmesse praktiliselt risti kavandatava liitsihi suunaga. Sellega seoses korraldati kagu 
suunalt puhuva tuule jaoks eraldi uuring mille käigus uuriti lainetuse väärtusi kavandatava 
sadama akvatooriumi erinevates punktides. Selleks teostati arvutus kasutades matemaatilist 
mudelit MIKE 21 BW (Bousinesq mudel). Selle mooduli abil on võimalik numbriliselt 
lahendada püstitatud ülesandeid lähtudes Boussinesqi tüüpi võrranditest, mis arvestavad 
mittelineaarsusi ning ka sageduslikku dispersiooni ning võimaldavad modelleerida lainetust 
üleminekul sügavast veest madalasse. Maksimaalne sügavuse ja sügava vee lainepikkuse suhe 
on h/L0≈0,5. Mudeli abil on võimalik arvestada enamikku sadamatele ja rannajoonele 
lainetusest mõjuvate  tegurite kombinatsioone. Nende ülalnimetatud tegurite 
kombinatsioonide hulka kuuluvad järgmised mõjurid: 

• Lainetusega kaasnev veepinna tõus. 
• Difraktsioon. 
• Põhja hõõre. 
• Lainetuse paindumine objektide mõjul. 
• Mittelineaarne lainete mõju lainetuse levikule. 
• Lainetuse sageduse levik. 
• Lainetuse suuna levik. 
• Lainetuse tagasi peegeldumine objektidelt ja ülekanne. 

 
Boussinesqi võrrandid lahendatakse ülaltoodud moodulite abil kasutades standardseid 
Galerkini lõplike elementide meetodeid.  
 
 

4.2.2.4  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. 
 
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. 
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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. 
 
 

4.2.2.5 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.  
 
Töö lõpus 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. 
 

4.2.2.6 Lähteandmed 
Matemaatiliseks modelleerimiseks on kõigepealt arvuti abil vaadeldavas piirkonnas 
hüdrodünaamilisi protsesse mõjutaval alal sisestatud batümeetrilised andmed kasutades 
Veeteede Ameti kaarte ja AS Tallinna Sadama poolt teostatud vaadeldava ala põhja 
batümeetrilisi mõõdistusi. 
 
Corson OÜ poolt koostatud uurimistöö „Existing Information on the Hydrographic 
Conditiions for the Ports of Tallinn“ põhjal, mille aluseks on Naissaarel teostatud pikaajalise 
aegrea mõõteandmed, on arvutuslikud tuule kiirused, olulised lainekõrgused ja laine periood 
arvutuslikus lähtepunktis Soome lahe keskel, kus vee sügavuseks on 80 m. Tabelis 4.1 on 
eeltoodu põhjal  järgmised lähteandmed: 
 
Tabel 4.1 
Esinemissagedus 1 kord 100 aasta jooksul 

Tuule suund Tuule kiirus m/s Laine kõrgus m Laine periood s 
NW 24 4,9 7,9 
N 23 3,9 7,1 

Esinemissagedus 1 kord kuus 
NW 14 1,5 4,4 
N 13 1,1 3,8 
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Nende lähteandmete alusel on Soome lahelt Tallinna lahte sisenevate lainevallide määramisel 
kasutatud mitmeastmelist lähenemise meetodit minnes matemaatilise modelleerimise käigus 
järkjärgult suuremalt arvutusvõrgult üle väiksemale. Niisugune võte kindlustab rannaäärses 
tsoonis suurema arvutustäpsuse. Lisaks sellele võetakse  töös arvesse seda, et süvendustööd 
tuule kiirustel, mis ületavad 15 m/s on tööd ohutustehnilistel kaalutlustel keelatud. Seega töös 
esitatud arvutusgraafilised tulemused kajastavad olukorda, kus tuule kiirus ei ületa seda 
ülaltoodud piirkiirust, mida alljärgnevalt nimetatakse arvutuslikuks tuule kiiruseks.  
 
Süvendatava pinnase granulomeetrilised andmed on saadud lähtematerjalina saadud  tööst IPT 
Projektijuhtimine, töö nr.11-04-0964 „Vanasadama uus kruiisikai“; Geotehnilised uuringud, 
Tallinn 2011.  
 
 

4.2.3 Matemaatilise modelleerimise laineväljad  
Arvestades  Tallinna lahe ja selles asuva Vanasadama põhjakai geograafilist asukohta ning 
ümbritseva maismaa ning Tallinna Lahe lähedal asuvate saarte paiknemist on matemaatilisel 
modelleerimisel olulisteks loetud põhja- ja loode kaartest uuele kruiisikaile peale jooksvate 
lainevallide mõju. Modelleerimisel on aluseks võetud 1 kord kuus ja ekstremaalse1 kord 100 
aastas esineva tormi korral. Arvestades seda, et  süvendustöid piirava tuule kiirusega 15 m/s 
korral on haaratud ka vastavalt tabelis 4.1 toodud andmetele 1 kord kuus nendest määravatest 
suundadest  puhuva tuule korral tekkivad laineväljad. Seega võimaldavad teostatud 
laineväljade arvutused hinnata ka süvendustööde käigus tekkivate võimalike heljumi pilvede 
leviku määramist. 
 

4.2.3.1 Tuul põhjast korduvusega 1 kord kuus 
Põhjakaarest puhuva 15 m/s puhuva tuule korral tekkiv laineväli kruiisikaide ümbruses on 
kujutatud lisa 12 joonisel 1. Lisa 12 joonisel 1 esitatud kiirusvektorid näitavad, et lainevallid 
liiguvad praktiliselt risti Tallinna Vanasadama põhjakaiga põhjast lõunasse. Kuna joonisel 
kujutatud ala on suure vee sügavusega, välja arvatud kaldaäärne ala, kus asuvad ka 
kruiisikaid, siis kogu alal on lained ühesuguse kõrgusega Hmo= 0,85 m. See on tingitud 
sellest, et suure vee sügavuse tulemusena põhja hõõrde osakaal energia bilansis puudub. Vee 
sügavuse vähenemine rannale lähenedes, millega kaasneb põhja hõõrde mõju kasv avaldub 
ilmekalt rannaäärses tsoonis. Selle tulemusena kruiisikaide läheduses oluline lainekõrgus 
vähenemisega järsku kuni 0,55 meetrini. Omajagu mõjutab laineenergiat ja seega ka 
lainekõrgust ka kruiisikai all vaiade asuv vaiade süsteem. Selle tagajärjel jõuavad põhjamuuli 
erosiooni kaitseks kasutatavate tetrapoodideni 0,9-1,0 m kõrgused üksiklained. 
 

4.2.3.2 Tuul loodest korduvusega 1 kord kuus  
Loodest Tallinna lahele kruiisikaide ümbrusesse saabuvad lainevallid on kujutatud lisa 12 
joonisel 2. Siit on näha,  et loodekaarest puhuva tuulega on Linnahalli lähistel 15 m/s puhuva 
tuulega oodata olulise lainekõrgusega alasid, mis võivad ulatuda  kuni Hmo= 0,95 m.  Lisa 12 
jooniselt 2 selgub ka kruiisikaide toeks olevate vaia süsteemide mõju lainekõrgusele: vahetult 
kaide ees esinevad Hmo= 0,90 m kõrgused lained vähenevad kaide tuulealusel küljel. 
Kruiisikaide idaküljel on loodest puhuva tuulega olulised lainekõrgused vahemikus Hmo= 
0,55-0,65 m. 
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Võrreldes kahel joonisel 1 ja 2 esinevaid laineväljasid selgub, et loodest puhuva tuule korral 
on laineväli ebaühtlasem, viimase kujunemisel on oma osa mängida Tallinna lahe seisukohalt 
sellel suunal asuvad Naissaarel ja Paljassaarel.  
 
 

4.2.4 Matemaatilise modelleerimise hoovuste väljad 
Selleks, et oleks võimalik paremini jälgida kruiisikaide vahetus ümbruses toimuvaid hoovuse 
väljade kiiruste muutumist ja nende iseloomu, on järgnevad arvutustulemused esitatud 
väiksemas mõõtkavas 1:5000. 
 

4.2.4.1 Tuul põhjast korduvusega 1 kord kuus 
Lisa 12 joonisel 3 on kujutatud arvutuslik hoovuste väli põhjakaarest puhuva arvutusliku 
kiirusega 15 m/s tuule korral. Joonisel on esitatud ka terastorudest vaiade süsteem. Tegelikku 
hoovuste välja vaadeldaval süvendusalal määrab vaiade ja lainete vaheline dünaamiline 
tasakaal. 
 
Nagu lisa 12 jooniselt 3 nähtub on kogu nii olemasoleva kruiisikai, kui ka kavandatava uue 
kruiisikai (joonisel tähistatud ülemise vaiadereaga), läheduses tegemist väga väikeste hoovuse 
kiirustega, mis arvutusliku tuule kiiruse 15 m/s korral ei ületa kusagil 0,08 m/s. Uue kruiisikai 
ehitusega seotud süvendusalal on prognoositavad arvutuslikud hoovuse kiirused 0,04 m/s ja 
Vanasadama põhjakai ääres tetrapoodidega kaetud nõlvustel  0,02 m/s. Joonisel esitatud 
vektorväli näitab, et põhjakaarest puhuva tuulega jaguneb hoovus uue kruiisikai lähedal 
kaheks: osa liigub idas asuva Vanasadama põhjamuuli tipu suunas, teine osa, kus kiirused 
ulatuvad kuni 0,04 m/s liigub läände Linnahalli suunas.                                          
 

4.2.4.2 Tuul loodest korduvusega 1 kord kuus  
Arvutuslik tuul loodest näitab hoovuste välja hoopis teistsugust iseloomu (lisa 12 joonis  4). 
Linnahalli suunalt  ümber Logi tee arendusala jõuab suhteliselt suure kiirusega (kuni 0,3 m/s) 
liikuv hoovuse kiil, mille tulemusena kogu vee mass kruiisikaide piirkonnas liigub läänest itta 
Vanasadama põhjamuuli tipu suunas. Loodest puhuva tuulega on näha vaiaderea mõju 
hoovuse kiirusele. Risti kai pikitelge asuvate vaiade ridade vahedest pääseb hoovus 
takistuseta edasi, sest siin on vaiadest tekkiva hüdraulilise takistuse mõju  väiksem. 
 
Kruiisikaide piirkonnas  arvutusliku loodetuulega 15 m/s hoovuse kiirused ei ületa 0,08 m/s. 
 
 

4.2.5 Süvendustööde käigus tekkiva heljumi pilve liikumine 
Heljumi pilve liikumise matemaatilisel modelleerimisel on esitatud ühes süvenduskohas 
tekkiva heljumi liikumine lainetuse poolt genereeritud hoovuse tulemusena. Nagu näitab 
erinevates süvenduse lähtepunktidest teostatud modelleerimistulemuste analüüs, jääb nii 
heljumi kvantitatiivne  kui ka kvalitatiivne tulemus kogu süvendusalas samaks. Seetõttu on 
alljärgnevalt esitatud ainult ühe süvenduspunkti kohta matemaatilisel modelleerimisel saadud 
graafilised tulemused. 
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4.2.5.1 Tuul põhjast korduvusega 1 kord kuus 
Lisa 12 jooniselt 5 on näha, et hoovuse tagajärjel süvendustööde käigus merre sattuvad 
pinnase osakesed tekitavad heljumi pilve, mille kontsentratsioon võib ulatuda maksimaalselt 
kuni1 kg/m3.  
 
Vastavalt siin esinevatele väga väikestele hoovuse kiirustele (vt lisa 12 joonis 3)  toimub 
heljumi pilve liikumisel Vanasadama põhjakai suunas intensiivne kontsentratsiooni 
vähenemine. Viimane toimub peamiselt heljumist suurema läbimõõduga osakeste põhja 
settimise teel. Seepärast jõuab piki põhjamuuli kaldakindlustust Logi tee arendusala suunas 
heljumi pilv, milles setteaine hulk on praktiliselt olematu.  
 

4.2.5.2 Tuul loodest korduvusega 1 kord kuus 
Lisa 12 joonisel 6 on esitatud süvendustööde käigus merre sattunud pinnase-osakestest 
tekkinud heljumi liikumine loodest puhuva arvutusliku tuule korral.  Lisa 12 joonisel 4 
esitatud arvutustulemuste kohaselt on süvendataval alal hoovuse kiirused vahemikus 0,08-0,1 
m/s. Selle tagajärjel algse kontsentratsiooniga 0,1-0,2 kg/m3 heljumi pilve liikumine piki 
Vanasadama põhjakaid kompaktne, mis piki oma trajektoori vanasadama suudmes langeb alla 
0,1 kg/m3, mis on pigem arvutuslik, kui praktikas probleeme tekitav väärtus ja on kindlasti 
lubatavates piirides.                                                                                                                        
 

4.2.6 Laineväljad ekstreemsete tormide puhul 

4.2.6.1 Tuul põhjast korduvusega 1 kord 100 aasta jooksul 
Lisa 12 joonisel 7 esitatud arvutustulemused näitavad, et sellel juhul jõuavad kruiisikaide 
lähedusse lained olulise lainekõrgusega Hmo=2,4-2,6 m. Vanasadama põhjamuuli 
tetrapoodidest kindlustuseni jõudvate oluliseks lainekõrguseks on arvutustulemuste kohaselt 
Hmo=1,8-2,1 m. Sellele vastab eelnenu (vt. pkt. 2.5) põhjal üksiklainete amplituud on  H=3,0-
3,6 m. Põhjamuuli pinna kõrgusmärk on +1,7 m ja kruiisikaidel +2,25. Peale seda, kui 
põhjakai välikülg on kaetud tetrapoodidega, siis praktika näitab, et lained murduvad 
tetrapoodidel ja põhjakai üleujutust ei teki. Erandiks on siiski Vanasadama põhjakai idapoolne 
tipp, kuhu lainete ületipnemise kaitseks on ehitatud parapet. Sügisel kruiisiturismi 
navigatsiooniperioodi lõppedes on aga esinenud olukordi, kus lained löövad üle kruiisikaide 
pealispinna katendi. 
 

4.2.6.2 Tuul loodest korduvusega 1 kord 100 aasta jooksul 
Samuti kui väiksemate tuule kiiruste juures on ka sellel juhul olulised lainekõrgused 
kruiisikaide läheduses kõrgemad kui põhjakaarest puhuvate tuulte korral. Vastavalt lisa 12 
joonisel 8 esitatud arvutustulemustele ulatub  Hmo=2,7 meetrini. Põhja hõõrde ja kruiisikaide 
vaiaderea takistuse tagajärjel väheneb see Vanasadama põhjamuuli  välisküljel 1,8-2,2 
meetrini. Seega on üksiklainete amplituudid, mis jõuavad tetrapoodidest kaldakindlustuseni  
3,0-3,7 meetrit. 
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4.2.7 Kiirlaevade liikumisel tekkivad lained uue kruiisikai ümbruses 
 
Tallinna Lahes on alates sellest ajast kui Tallinn-Helsingi liinile ilmusid kiirlaevad kerkinud 
mitmesuguseid probleeme seoses nende poolt tekitatud lainetega.  
 
2006 aastal kerkis üles küsimus uue kruiisikai ehitamisest olemasoleva kõrvale ja Corson OÜ 
teostas AS Tallinna Sadam tellimusel kiirlaeva lainete mõjust sellele ehitusele. Tõsi küll, uue 
kruiisikai asukoht erines tookord mõnekümne meetri võrra praegu kavandatu asukohast, kuid 
toonased tulemused on aktsepteeritavad ka uues olukorras.  Seda enam, et kruiisikai oli 2006 
aastal ja täna ette nähtud projekteerida vaiadele toetuva sildkonstruktsioonina.  
 
Alljärgnevalt esitatakse 2006 aastal teostatud uuringu põhjal matemaatilise modelleerimise 
saadud graafilised tulemused ja kokkuvõtvas osas antakse hinnang saadud tulemustele. 
 
Lisa 12 joonisel 9 on kujutatud olukord, kus kiirlaev on sooritanud pöörde ja liigub 
paralleelselt põhjamuuliga sadamasse sissesõidu ava suunas. Laeva kiiluvees on tekkinud 
kolmnurga kujuline laineväli, mis laieneb aja jooksul. Vaadeldaval ajahetkel on kiirlaeva taga 
laine põhi -0,6 m ja sellele järgnev hari +0,6 m kõrge. Seega sellel hetkel on põhjamuuli 
lähedal laine kõrguseks  ~ 1,2 meetrit. 
 
Kui kiirlaev on jõudnud ligikaudu põhjamuuli tipu lähedale, siis tekkinud olukord kajastub 
lisa 12 joonisel 10. Laine hari kavandatava uue kruiisikai tipu ligidal on +0,6 m, millele 
järgneb sügavusega – 0,25 m laine põhi. Kiirlaeva liikumisest tingitud primaarse laine põhi on 
jõudnud olemasoleva ja uue kai vahelisele alale ja selle sügavuseks on -0,2 m. Laeva 
liikumisel tekkinud lained on peegeldunud tagasi  ja osaliselt neeldunud põhjamuuli 
kaitsvatelt tetrapoodidelt ning põhjamuuli ees on tekkinud keerulise kujuga laineväli, mille 
keskmes veepind on tõusnud +0,85 m üle „0“ veeseisu. 
 
Lisa 12 joonisel 11 kujutatud ajahetkel on kiirlaev sisenenud sadama akvatooriumisse. Nüüd 
on esimese laine hari jõudnud uue kruiisikai alt läbi ja olemasolevale kruiisikaile läheneb 0,6 
m kõrgune laine. Samal ajahetkel on uue kai ääres teise laineharja kõrgus peaaegu sama 
+0,55…0,6 m. Siit on näha, et kiirlaeva poolt tekitatud laine kõrgus läbides vaiade rida 
praktiliselt ei muutu. Põhjamuulilt tagasi peegeldunud lainete mõjul on siin tekkinud 
keeruline, mitme tipuga laineväli, mille kõrgused ületavad „0“ seisu kuni +0,85 m võrra. 
 
Olukorras, kus kiirlaev on juba Vanasadama akvatooriumis ja põhjakailt peegeldunud lained 
on peegeldunud tagasi Tallinna lahele on kujutatud lisa 12 joonisel 12. Samal ajal kiirlaeva 
primaarlained jätkavad laienemist Kadrioru ranna ja Patarei sadama suunas. 
 
 

4.2.8 Modelleerimistulemuste kokkuvõte 
 

1. Matemaatilise modelleerimise tulemusena on arvutatud ja arvutusgraafiliste 
graafikutena esitatud lainetuse, hoovuste ja sette liikumise väljad uue kruiisikai 
süvendusala seisukohalt määravate põhja- ja loodetuulte olukorras kui tuule kiirus ei 
ületa süvendustööde ohutustehnika seisukohalt maksimaalset lubatavat kiirust 15 m/s. 

2. Matemaatiliselt on modelleeritud laineväljad ka ekstreemsete 1 kord 100 aasta jooksul 
esineva tormituule olukorras. 
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3. Varem teostatud uurimustest on käesolevasse aruandesse lisatud kiirlaevade lainete 
modelleerimisel saadud tulemused. 

4. Arvutuste põhjal on selgunud, et uue kruiisikai rajamisega seotud süvendustööde 
käigus, kui tehnoloogiliselt vette sattuva pinnaseosakeste hulk moodustab 4 -10 % 
süvendatava pinnase kogumahust, siis piki Vanasadama põhjakaid liikuva sette hulk 
moodustab alla 0,1 kg/m3, mis on pigem arvutuslik, kui praktikas probleeme tekitav 
väärtus ja on kindlasti lubatavates piirides. 

5. Arvestades seda, et ehituslikust seisukohast kruiisikai on sildkonstruktsioon, mis 
toetub vaiade ridadele, siis matemaatilise modelleerimise tulemusena on selgunud et 
kruiisikai rajamisega  muutuvad setete liikumist põhjustavad hoovuse kiirused vähe. 
Arvestades seejuures, et Vanasadama põhjamuuli väliskülg on uhtumiste vältimiseks 
kaetud kahekordse tetrapoodide kihiga, siis uue kai rajamisega, süvendustöödega 
seotud sette transpordi ja hoovuste mõjul mingisuguseid prognoositavaid lokaalseid 
muudatusi ei ole oodata.  

6. Samas katab süvendustööde modelleerimisel kasutatud arvutuslik tuule kiirus 15 m/s 
ka tabelis 4.1 esitatud normaalse tuule poolt tekkivad hüdrodünaamilised olukorrad 
Vanasadama põhjamuuli  lähistel, mis  tekivad statistiliselt sagedusega 1 kord kuus. 
Seega eelnevas järelduste punktis 5 kehtivad ka tavalises olukorras. 

7. Uus kruiisikai leiab kasutamist, samuti ka olemasolev kai, ainult kruiisiturismi 
hooajal, mis kestab aprillist kuni septembrini. Seega on sellel perioodil esinevad 
hüdrograafilised mõjutegurid ehitatava uue kruiisikai piirkonnas haaratud 
modelleeritud situatsioonidega, mis tekivad tuule kiirusel kuni 15 m/s. 

8. Kruiisikaide ja Vanasadama põhjamuuli kaldakindlustuse projekteerimisel on 
arvestatud et nendele  mõjuvad sügisesed ekstreemsed laineväljad ja talveperioodil 
tekkivad jõud jää survest on nende dimensioneerimisel arvestatud ja saa olla  
põhjuseks nende  konstruktsioonide purunemisel. 

 
 
Lähtudes matemaatilise modelleerimise tulemustest, piirkonnas varem tehtud uuringutest ja 
teistest asjakohastest materjalidest ning  oma kogemustest eksperdid leiavad, et kruiisikai 
rajamise, süvendamise ja kaadamisega ei kaasne olulist mõju ei Tallinna lahes ega Paljassaare 
lahes toimuvatele rannaprotsessidele ja supelrandadele. 
 
 
 

4.3 Süvendatava ala pinnaste seisund 
Geotehnilised uuringute välitööde käigus (töö nr 11-04-0964) võeti keskkonna seisundi 
hindamiseks mere põhjasetetest 0,0-0,5 m sügavuselt 2 proovi naftaproduktide ja HELCOM 
metallide määramiseks. Proovivõtupunktide asukohad (PA1 ja LP4) on toodud lisas 5.  
 
Proovid analüüsiti Eesti Geoloogiakeskuse laboris (Eesti Vabariigi Akrediteerimiskeskuse 
poolt  akrediteeritud katselabor registreerimisnumbriga L093). 
Pinnase naftaproduktide sisaldus määrati kaalanalüüsil heksaanis ekstraheeritud tõmmisest. 
Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn sisaldus määrati AAS leegis, Hg sisaldus määrati analüsaatoriga. 
 
Pinnaste seisundit on hinnatud EV Keskkonnaministri 11.08.2010.a. määruse nr. 38 Ohtlike 
ainete sisalduse piirväärtused pinnases (KKM, RTI, 18.08.2010, 57, 373) järgi. 
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Piirarv pinnases on selline ohtliku aine sisaldus, millest suurema väärtuse korral on pinnas 
reostunud ja inimese tervisele ning keskkonnale ohtlik.  
 
Sihtarv pinnases on ohtliku aine sisaldus, millega võrdse või väiksema väärtuse korral puhul 
on pinnase seisund hea ehk inimesele ja keskkonnale ohutu.  
 
Töö nr 11-04-0964 käigus võetud kahele setteproovile on lisanud Vanasadama akvatooriumis 
2009. a teostatud reostusseisundi hindamisel võetud setteproovi analüüsiandmed. Analüüsi 
andmed koos vastavate ainete siht- ja piirarvudega pinnases on toodud tabelis 4.2. 
 
Tabel 4.2.  Raskmetallide ja naftaproduktide sisaldus setteproovides 

Proovi nr Cd  
[mg/kg] 

 
Cr 
[mg/kg] 

Cu  
[mg/kg] 

 
Ni 
[mg/kg] 

Pb 
[mg/kg]

Zn 
[mg/kg] 

Hg 
[mg/kg] 

Nafta-
produktid 
[mg/kg] 

   PA-1 <0,4 17,9 40,1 8,1 80,1 103 0,497 220 
   LP-4 <0,4 17,3 53,6 8,9 113 132 0,592 156 
   Vs4* <0,4 15,7 21,2 6,5 22,1 56,1 0,139 275 
Sihtarv 
pinnases 

1 100 100 50 50 200 0,5 100 

Piirarv 
elutsoonis 

5 300 150 150 300 500 2 500 

Piirarv 
tööstus-
tsoonis 

20 800 500 500 600 1500 10 5000 

* Vanasadama akvatooriumis 2009. a teostatud reostusseisundi hindamisel võetud setteproovi 
analüüsiandmed. Setteproovi võtmise koht (koordinaadid: 59026´,6 ja 24046´,0) jääb  
kavandatava kruiisikai alasse. 
 
Kokkuvõte 
 
Pb ja naftaproduktide sisaldus põhjasetete ülemises osas ületab mõlemas punktis sihtarvu, Hg 
sisaldus ületab LP4 asukohas sihtarvu. Nimetatud näitajad jäävad väiksemaks piirarvudest.  
 
Setteproovide analüüside põhjal võib väita, et kavandatava kruiisikai piirkonnas sh 
süvendataval alal (lisa 4) ei ole põhjasetted raskmetallide ja naftaproduktidega reostunud ning 
on inimese tervisele ja keskkonnale ohutud. Kuna setted on inimesele ja keskkonnale ohutud, 
siis võiks süvendatavalt alalt setteid uputada Paljassaare kaadamisalale 
 
 
 

4.4 Kaadamise mõjud ja leevendus 
 
Keskkonnakaitse praktikas on kinnitust leidnud põhimõte, et süvenduspinnas tuleb kaadata 
sobivale alale võimalikult süvendustööde lähedal. Vältida tuleb asjatuid pikki sõite pinnast 
vedavate pargastega. Sellest lähtuvalt on valitud projekti tegevustele lähim kaadamisala.  
 
Süvendamisel saadud pinnas on kavandatud kaadata  Veeteede Ameti navigatsioonikaartidele 
kantud Paljassaare lahes asuvas pinnasepuiste kohas. Antud kaadamisala ei ole Veeteede 
Ameti ametlik pinnase uputuse koht ja kaadamiseks annab loa Keskkonnaamet iga projekti 
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puhul eraldi antava vee erikasutusloaga. Käsitletava  Paljassaare lahes asuva pinnase uputuse 
koha koordinaadid on:  
59° 28.41' N; 24° 38.51' E  
59° 29.11' N; 24° 39.52' E  
59° 28.41' N; 24° 39.52' E  
59° 28.26' N; 24° 39.19' E 
 
Karakteristika 

• Kaadamisala pindala on ca 668 251 m2. 
• Kaadamisalast idas asub Paljassaare hoiuala ja Natura 2000 linnuala. Lähim kaugus 

hoiualani on ca 1,1 km. 
• Kaadamisalal on valdav mere sügavus 11 ja 13 m vahel. 
• Uputades ca 12300 m3 süvendatud pinnast ühtlaselt mere põhja, kaetaks põhi ca 1,8 

cm paksuse kihiga. 
• Vanasadama kaugus kaadamisalast on ca 15 km.  

 
Kaadatava pinnase maht (12300 m3) on suhteliselt väike. Teostades süvendatud pinnase veo 
Paljassaare kaadamisalale alt avaneva 5000 m3 mahutavusega praamiga on vaja teha kolm 
reisi. 
 
Üldjuhul kaadamine võib tingitult kaadamiskoha asukohast ja kaadatava materjali mahust 
ning iseloomust avaldada märkimisväärset mõju kaadamispiirkonna põhjaelustikule.  
 
Liigsest heljumist tingitud muutused põhjaloomastiku liigilises ja kvantitatiivses koosseisus 
iseloomustavad bioloogilise tasakaalu kadumist põhjaloomastiku kooslustes. Kaadamistööde 
ajal võib aeglase settimiskiirusega heljumi kergem fraktsioon vette kauemaks püsima jääda 
või hoovustega kaadamisala piiridest väljapoole levida, mistõttu võib mõju põhjaloomastikule 
esineda ka veidi kaugemal. Mõju ulatus sõltub hüdrometeoroloogilistest tingimustest. Kuid 
nagu hoovuste ja setete liikumise matemaatilise modelleerimise tulemused näitavad siis ei ole 
antud alal suuri hoovuseid ja setete liikumine on lokaalse tähtsusega. Mõju oleks lühiajaline 
(kaadamisaegne). 
 
Setteproovide analüüsid näitavad, et  E kruiisikai piirkonnas ei ole põhjasetted raskmetallide 
ja naftaproduktidega reostunud ning on inimese tervisele ja keskkonnale ohutud. Kuna setted 
on inimesele ja keskkonnale ohutud, siis võiks süvendatavalt alalt setteid uputada Paljassaare 
kaadamisalale ilma keskkonnale reostusohtu tekitamata. 
 
Kaadamise olulisemaks mõjuks on võimaliku kõrge kontsentratsiooniga helumipilve levik. 
Paljassaare lahe kaadamiskohas on tehtud heljumipilve võimaliku leviku kohta matemaatiline 
modelleerimine Corson OÜ töös nr 0814.  
 
 
Corson OÜ tööst nr 0814: 

• Enne matemaatilise modelleerimise teostamist toimunud Tallinna lahe hüdrograafilise 
seisundi hindamisel selgus, et kaadamisprotsessile Paljassaare lahes avaldavad 
peamist mõju põhja- ja läänekaardest puhuvad tuuled. 

• Heljumi pilve liikumise matemaatiline modelleerimine teostatud 15 m/s puhuva tuule 
korral (sõltuvalt kasutuses olevast tehnoloogiast ja praamide gabariitidest). 

• Põhjast puhuva tuulega kandub madala kontsentratsiooniga heljumi pilv Kopli lahte. 
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• Läänetuulte korral settib enamik kaadatavast pinnasest kaadamiskoha lähedal sügavas 
vees. Tallinna lahe vette kaadatud pinnase heljum praktiliselt ei jõua.  

 
Paldiski ja Muuga sadamate piirkonnas suurtele süvendustöödele tehtud seire korral ulatus 
heljum kontsentratsiooniga üle 20 mg/l  mitu päeva  ühest suunast puhuvate tuultega ca 800-
1000 m kaugusele (LEL 2010). 
 
Nõuded kaadamise läbiviimiseks:  

1. Kaadamist ei tohi teostada kui tuule kiirus on üle 15 m/s. 
2. Heljumi võimaliku madalasse rannikumerre kandumise vähendamiseks tuleb sõltuvalt 

tuule suunast ja tugevusest valida ohustatud rannikualast kõige kaugem kaadamisala 
piirkond, et heljumi teekond jääks kaadamisalale. 

3. Kaadamise teostamise eelistatumad tuulesuunad on idast, lõunast ja läänest. 
4. Süvendatud materjali kaadamisalale vedava pargased võivad liikuda ainult 

sadamakapteni osakonna poolt ettenähtud  laevateed ja graafiku järgi.  
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 kohas kaadamisalal, mis sõltub tuule suunast.  

 
Toetudes nii modelleerimise kui ka samalaadse tegevuse seire andmetele on võimalik tuule 
suuna arvestamisega kaadamisel heljum setitada valdavalt kaadamisalale. 
 
Kuna suhteliselt väikesemahuline kaadamine toimub piiratud pinnasepuistealal, mis on olnud 
pideva antropogeense mõju all, siis mõju mereelustikule on siin väike – mitte oluline.  
 
 
 

4.5 Mõju mereelustikule  
 
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 
põhjaloomastikukooslustes.  
 
Samas, hüdrotehniliste töödega tekitatud heljumi kergem (ja puhtam) fraktsioon on aga 
toiduobjektiks põhjafaunale. Toitumistingimuste paranemise tõttu kasvab filtreerijate 
(toituvad vees olevast hõljumist) ning detritofaagide (toituvad setetes ja setetel olevast 
orgaanilisest ainest) arvukus ja biomass. Mingil määral võib suureneda näiteks balti lamekarbi 
(Macoma balthica) ja söödava rannakarbi (Mytilus edulis) arvukus ja biomass.  
 
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. 
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Muutused zoobentose levikus või liigilises struktuuris avaldavad toiduahelate kaudu aga 
mõjus kalastikule ja kaudselt ka linnustikule. 
 
 
E kruiisikai  
Vanasadama akvatooriumis põhjaelustiku otsesed mõõtmised puuduvad. Üldreeglina on 
sadamate akvatooriumides põhjaelustik liigivaene, vähese arvukuse ja biomassiga. Põhjuseks 
on, et 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.   
 
Vahetult E kruiisikai rajamiskohas nagu kogu Vanasadama akvatooriumi ulatuses praktiliselt 
merepõhjaelustik puudub ja mõju on väheoluline. Põhjuseks akvatooriumis pidevalt toimunud 
ja toimuv laevaliiklus, perioodilised remontsüvendustööd ning ka akvatooriumi sügavus. 
Negatiivne mõju merepõhjataimestikule on väheoluline. 
 
Kuna matemaatilise modelleerimise andmetel süvendamise ja E kruiisikai rajamise käigus 
olulist heljumi levikut väljapoole akvatooriumi piire ei toimu, siis ka Tallinna lahe 
mereelustikule ei ole olulist negatiivset mõju.  Olulise mõju puudumise tagab, aga kõigi 
süvendustööde ja E kruiisikai rajamistööde nõuetele vastav läbiviimine ning PVT kasutamine. 
 
Paljassaare kaadamisala 
Üldiselt hüdrotehnilised tööd võivad muuta ebasoovitavas suunas keskkonnatingimusi ja 
olemasolevaid ökoloogilisi suhteid. Kaladele avaldatav toime sõltub veekogust, kalastiku 
koosseisust, tööde iseloomust, mahust, teostamise ajast ja kestusest, hüdrometeoroloogilistest 
tingimustest tööperioodil. Mõju võib väljenduda nii otseses kalade hukkumises (eriti mari ja 
vastsed), üldseisundi halvenemises ja sellest tulenevas haiguste levikus, kui ka kaudselt, s.o. 
koelmute hävimises ja toidubaasi kahanemises, mis toob kaasa sigimispotentsiaali 
vähenemise ning kasvu pidurdumise (Järvik A. 2010). 
 
Kahjustus võib toimuda vahetult tööpiirkondades juhul kui heljumi kontsentratsioon ületab 
mitmeid kordi looduslikku fooni (Alabaster, Loyd, 1984; TÜ Eesti Mereinstituut, 2003). 
Tallinna lahes on selleks tahke heljumi kontsentratsiooni piiriks üldiselt võetud 15 mg/l, kuna 
tavaline looduslik foon kõigu3b vahemikus 5-10 mg/l.  Paljassaare poolsaare rannikumeres ja 
selle lähistel pole arvestatavaid kalakoelmuid säilinud ning sellest olulist negatiivset mõju 
kalastikule tekkida ei tohiks (Järvik  2010). 
 
Kaadamisel tekkiva keskkonnamõju kestuseks on ajavahemik süvendustööde (kaadamise) 
algusest kuni ajani, mil kujuneb välja uus keskkonna dünaamiline tasakaal (hinnanguliselt 1-2 
kuud peale viimast kaadamist), kui vahepeal rohkem kaadamisi ei toimu. Dünaamiline 
tasakaal tähendab seda, et lahtised setted kantakse hoovuste ja lainetusega otsesest 
kaadamispunktist eemale, kuid mitte pinnasepuistealalt välja, ning ülejäänud setted 
konsolideeruvad merepõhjas (Tallinna Vanasadama  remontsüvendustööde KMH. TTÜ MSI 
Tallinn 2010). 
 
Paljassaare lahes teostatud põhjaelustiku uuringud (Kukk & Viitasalo 1995; Kukk et al. 1997, 
Kotta & Kotta, 1997) näitasid, et  kalade kudesubstraadina on kõigi kolme transekti 
põhjataimestiku kooslused väheväärtuslikud eeskätt mitmeaastaste vetikate puudumise tõttu.  
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Kuna suhteliselt väikesemahuline kaadamine toimub piiratud pinnasepuistealal, mis on olnud 
pideva antropogeense mõju all, siis mõju mereelustikule on siin väike – mitte oluline.  
 
 

4.6 Mõju linnustikule  
E kruiisikai rajamise käigus tehtaval  süvendamisel eemaldatakse pinnast 12300 m3.  
Süvendatud pinnas kavandatakse kaadata Paljassaare kaadamisalale. Süvendatud pinnas 
kaadamisega ei kaasne reostusohtu, reostusanalüüside põhjal on pinnas keskkonnale ja 
inimesele ohutu. Kaadamisel on tähtis vähendada heljumipilve kandumist pinnasepuiste alast 
kaugemale Paljassaare lahe aladele ja Paljassaare hoiualale. Teostades kaadamise vastavalt 
peatükis 4.4 Kaadamise mõjud ja leevendus toodud nõuete kohaselt on võimalik viia mõju 
merepõhjaelustikule, kalastikule ja hoiualale mitte oluliseks. Mõju lindudele toimub siin 
kaudselt ja toiduahela kaudu olles mitte oluline mõju.   
 
Üldiselt võib mõju linnustikule jaotada kaheks: 

1. Tööde teostamise aegseks (kruiisikai rajamine, süvendamine ja kaadamine) 
2. Kruiisikai kasutus matkelaevade poolt. 

 
E kruiisikai rajamine ja läbiviidav süvendamine põhjustab  eeldatavalt sadama akvatooriumil 
toituvatele lindele mitteolulise häiringu, kuna sadam akvatooriumis on linnud harjunud 
laevade pideva liikluse ja inimeste viibimisega laevadel ja kaidel. Linnud aktsepteerivad veidi 
teiselaadset tegevust ja muudavad vajadusel veidi oma liikumisi toiduotsingul. 
Toitumistingimusi raskendava heljumi teke ja levik on süvendustööde ja kruiisikai 
rajamistööde nõuetekohase läbiviimise korral lokaalne ning toimub alal, kus veelindudele 
toitu on vähe või see puudub. Kuna akvatooriumis kavandatud töö mahud on suhteliselt 
väiksed, siis need kestavad lühikest aega ja endine olukord taastub kiiresti.  
 
Üldiselt lindude seos Vanasadama akvatooriumiga on nõrk (toidu vähesus) kuna 
akvatooriumist  kaugemal Tallinna lahes leidub küllaldaselt sarnaste ja paremate 
toitumistingimustega piirkondi. Talvituvatele lindudele oleks raskete jääolude korra toitumine 
raskendatud, kui siis toimuksid E kruiisikai rajamise ja süvendamise tööd.  
 
 
 

4.7 Välisõhu kvaliteedi mõõtmise tulemused ja järeldused 
 
EU projekti raames tegi Eesti Keskkonnauuringute Keskus (edaspidi) Tallinna sadama 
territooriumil 2009 välisõhu kvaliteedi mõõtmisi. Välisõhu kvaliteedi peatüki koostamisel on 
kasutatud   EKUK uuringu materjale.  
 
EKUK välisõhu kvaliteedi mõõtmised Tallinna sadama territooriumil viidi läbi kahes etapis 
teisaldatava konteinerjaamaga. Konteinerjaam oli varustatud automaatsete 
õhuanalüsaatoritega, mis võimaldavad teostada pidevmõõtmisi vastavalt valitud perioodile. 
Töö käigus mõõdeti NOx (NO, NO2) ja SO2 sisaldust välisõhus ning meteoroloogilisi 
parameetreid (tuule suund ja kiirus, välisõhu temperatuur, suhteline õhuniiskus).  
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I etapp 01.01-30.04.2009 
Konteinerjaam paiknes (lisa 8) Tallinna Sadamas ajavahemikul 01.01.2009 – 30.04.2009. 
Mõõteperioodi vältel mõõdeti seirejaamas lämmastikoksiidide ja vääveldioksiidi sisaldust 
välisõhus. Mõõtmiste eesmärgiks oli hinnata Tallinna emissiooniandmebaase ja sadamat 
läbiva laevaliikluse mõju välisõhu kvaliteedile. Mõõdetud tulemused on aluseks 
laevaliiklusest tulenevate õhuheidete hindamisel ja emissioonide andmebaasi täiendamisel 
laevaliikluse emissioonidega. 
 
 
Lämmastikdioksiidi (NO2)  saastetasemed  
NO2 sisaldusele välisõhu koostises on kehtestatud tunnikeskmine piirväärtus 200 µg/m3 ning 
aastakeskmine piirväärtus 40 µg/m3. Mõõteperioodi jooksul ei registreeritud välisõhu 
koostises ühelgi korral lämmastikdioksiidile kehtestatud 1h keskmist piirväärtust ületavat 
kontsentratsiooni. 
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Joonis 4.1.  NO2 1h keskmised kontsentratsioonid mõõteperioodil Tallinna Sadama 
territooriumil. Allikas: EKUK välisõhu kvaliteedi mõõtmine. 
 
 
Vääveldioksiidi (SO2) saastetasemed 
SO2 sisaldusele välisõhu koostises on kehtestatud tunnikeskmine (350 µg/m3), 
ööpäevakeskmine (125 µg/m3) ja aasta keskmine piirväärtus (20 µg/m3). Terve mõõteperioodi 
jooksul jäid vääveldioksiidi saastetasemed oluliselt madalamaks kui kehtiv tunnikeskmine ja 
ööpäevakeskmine piirväärtus. 
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Joonis 4.2. SO2 1h keskmised kontsentratsioonid mõõteperioodil Tallinna Sadama 
territooriumil. Allikas: EKUK välisõhu kvaliteedi mõõtmine. 
 
 
 
II etapp 05.08-15.12.2009 
 
Konteinerjaam paiknes Tallinna Sadamas Kuunari tänaval kai 21 vastas, mõõtmispunktis 2 
(lisa 8) ajavahemikul 05.08-15.12.2009. Mõõteperioodi vältel mõõdeti seirejaamas 
lämmastikoksiidide ja vääveldioksiidi sisaldust välisõhus. Mõõtmiste eesmärgiks oli hinnata 
Tallinna emissiooniandmebaase ja sadamat läbiva laevaliikluse mõju välisõhu kvaliteedile. 
Mõõtmiste teises osas hinnati linna poolt tuleva saaste osakaalu sadamas tekkivast 
kogusaastest.  Mõõdetud tulemused on aluseks laevaliiklusest tulenevate õhuheidete 
hindamisel ja emissioonide andmebaasi täiendamisel laevaliikluse emissioonidega. 
 
 
Lämmastikdioksiidi (NO2) saastetasemed  
NO2 sisaldusele välisõhu koostises on kehtestatud tunnikeskmine piirväärtus 200 µg/m3 ning 
aastakeskmine piirväärtus 40 µg/m3. Mõõteperioodi jooksul ei registreeritud välisõhu 
koostises ühelgi korral lämmastikdioksiidile kehtestatud 1h keskmist piirväärtust ületavat 
kontsentratsiooni. 
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Joonis 4.3.  NO2 1h keskmised kontsentratsioonid mõõteperioodil Tallinna Sadama 
territooriumil. Allikas: EKUK välisõhu kvaliteedi mõõtmine 
 
 
Vääveldioksiidi (SO2) saastetasemed 
SO2 sisaldusele välisõhu koostises on kehtestatud tunnikeskmine (350 µg/m3), 
ööpäevakeskmine (125 µg/m3) ja aasta keskmine piirväärtus (20 µg/m3). Terve mõõteperioodi 
jooksul jäid vääveldioksiidi saastetasemed oluliselt madalamaks kui kehtiv tunnikeskmine ja 
ööpäevakeskmine piirväärtus. 
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Joonis 4.4. SO2 1h keskmised kontsentratsioonid mõõteperioodil Tallinna Sadama 
territooriumil. Allikas: EKUK välisõhu kvaliteedi mõõtmine 
 
2010. a mõõtmised konteinerjaamaga Tallinna Sadamas 
 
Välisõhu kvaliteedi mõõtmised konteinerjaamaga Tallinna sadama territooriumil jätkusid 
2010. aastal kuni 17. veebruarini. Konteinerjaam oli varustatud automaatsete 



Vanasadama uue, E (ida) kruiisikai rajamise KMH aruanne  
 

Corson OÜ. Töö nr 1202 78

õhuanalüsaatoritega, mis võimaldas teostada pidevmõõtmisi vastavalt valitud perioodile. Töö 
käigus mõõdeti NOX (NO, NO2), SO2 ja PM10 sisaldust välisõhus ning meteoroloogilisi 
parameetreid (tuule suund ja kiirus, välisõhu temperatuur, suhteline õhuniiskus).  
 
Konteinerjaam paiknes Tallinna Sadamas ajavahemikul 01.01-17.02.2010. Mõõteperioodi 
vältel mõõdeti seirejaamas peentolmu, lämmastikoksiidide ja vääveldioksiidi sisaldust 
välisõhus. Mõõtmiste eesmärgiks oli hinnata linna poolt tuleva saaste osakaalu sadamas 
tekkivast kogusaastest. Mõõdetud tulemused on aluseks laevaliiklusest tulenevate õhuheidete 
hindamisel ja emissioonide andmebaasi täiendamisel laevaliikluse emissioonidega. 
 
 
Lämmastikdioksiidi (NO2) saastetasemed  
NO2 sisaldusele välisõhu koostises on kehtestatud tunnikeskmine piirväärtus 200 µg/m3 ning 
aastakeskmine piirväärtus 40 µg/m3. Mõõteperioodi jooksul ei registreeritud välisõhu 
koostises ühelgi korral lämmastikdioksiidile kehtestatud 1h keskmist piirväärtust ületavat 
kontsentratsiooni. 
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Joonis 4.5. NO2 1h keskmised kontsentratsioonid mõõteperioodil Tallinna Sadama 
territooriumil. Allikas: EKUK välisõhu kvaliteedi mõõtmine. 
 
 
 
 
Vääveldioksiidi (SO2) saastetasemed 
SO2 sisaldusele välisõhu koostises on kehtestatud tunnikeskmine ja ööpäevakeskmine 
piirväärtus, vastavalt 350 µg/m3 ja 125 µg/m3. Terve mõõteperioodi jooksul jäid 
vääveldioksiidi saastetasemed oluliselt madalamaks kui kehtiv tunnikeskmine ja 
ööpäevakeskmine piirväärtus. 
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Joonis 4.6. SO2 1h keskmised kontsentratsioonid mõõteperioodil Tallinna Sadama 
territooriumil. Allikas: EKUK välisõhu kvaliteedi mõõtmine. 
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Joonis 4.7. SO2 24h keskmised kontsentratsioonid mõõteperioodil Tallinna Sadama 
territooriumil. Allikas: EKUK välisõhu kvaliteedi mõõtmine. 
 
 
 
Peente osakeste (PM10) saastetasemed 
PM10 sisaldusele välisõhu koostises on kehtestatud ööpäeva- ja aastakeskmine piirväärtus, 
vastavalt 50 µg/m3 ja 40 µg/m3. Terve mõõteperioodi jooksul jäid peentolmu saastetasemed 
oluliselt madalamaks kui kehtiv ööpäevakeskmine piirväärtus.  
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Joonis 4.8. PM10 24h keskmised kontsentratsioonid mõõteperioodil Tallinna Sadama 
territooriumil. Allikas: EKUK välisõhu kvaliteedi mõõtmine. 
 
 

4.8 Keskkonnamüra uuringu tulemid 
Peatükk on koostatud  Tallinna Vanasadam Keskkonnamüra uuringu lõpparuanne . Akukon 
2301-5 Rev2. Insinööritoimisto Akukon OY.  Tallinn 3/2008.  materjalide alusel. 
 

4.8.1 Mürauuringu taust  
Akukon 2301-5 Rev2 uuringus selgitati Tallinna Vanasadama keskkonnamüra arvutuslikult. 
Müratasemed sadama piirkonna ümbruses määrati kasutades Põhjamaade keskkonnamüra 
arvutamise  mudeleid. Lähteandmetena kasutati muuhulgas projekti algstaadiumis teostatud  
Vanasadamat külastavate laevade müraemissioonide mõõtmistulemusi, varasemate Soomes 
teostatud erinevate sadamate mürauuringute käigus saadud laevade müraemissioone, laevade 
paigutust erinevate kaide vahel ning nende reidil seismise kestust nii päevasel kui ka öisel 
ajavahemikul. 
 
Uuringu koostamisel on arvestatud Välisõhu kaitse seaduse § 133 alusel  kehtestatud 
Sotsiaalministri 29.06.2005. a määrusega nr 87 Välisõhu strateegilise mürakaardi ja 
välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava sisule esitatavad  miinimumnõuded. 
Välisõhu strateegiline mürakaart on koostatud 2006. aasta  müraolukorra kohta. 
 
Tulemusi võrreldi Sotsiaalministri 4.03.2002. a määrus nr 42 Müra  normtasemed elu- ja 
puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid  
kehtestatud sadama poolt põhjustatud tööstusmüra normtasemetega ümbritseval alal. 
 
Akukon 2301-5 Rev2 tulemused kajastavad sadama müra 2006. a  laevade liikumise 
ajagraafiku põhjal ja arvestades 2005. aasta liiklussagedus andmeid Kesklinnas (Stratum OÜ).  
 
Tuleviku modelleerimisel on arvestatud AS Tallinna Sadam saadud informatsiooniga ning 
uute hoonete modelleerimisel Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhtimisel koostatud 
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Sadama-ala detailplaneeringu eskiisi  ja Logi Projekt OÜ poolt koostatud Logi tn 8, 9 ja 10 
kinnistute ja lähiala detailplaneeringuga. 
 
Tööstusettevõtete müra piirtaseme arvsuurust 65 dB päevasel ajavahemikul ei ületata lähimate 
müratundlike hoonete juures, kuid öise ajavahemiku piirtaseme arvsuurus 50 dB on lähimate 
müratundlike hoonete juures ületatud. Tulemused osutavad, et sadama poolt tekitatud müra ei 
põhjusta kõrgeid keskkonnamüratasemeid Vanasadama territooriumi lähedusse jäävatel 
müratundlikel aladel; peamine osa tekitatud mürast jääb sadama territooriumi sisse ja 
mõjusfääris on vahetult sadama territooriumiga piirnevad alad. 
 
Sadama territooriumil asub kolm reisiterminali (A, B ja D) ja mitmeotstarbeline terminal. 
Kokku on sadamas 23 kaid, s.h. kahepoolne matkelaevade kai, mis on  käesoleval ajal 
kasutuses maist septembrini. AS Tallinna Sadam on planeerinud rajada olemasolevast 
matkelaevade kaist ida poole uue kruiisikai kahele matkelaevale. 
 
 

4.8.2 Keskkonnamüra  
Keskkonnamüra on inimtegevusest põhjustatud välisõhus leviv soovimatu või kahjulik  heli, 
mida tekitavad paiksed või liikuvad saasteallikad, sealhulgas transpordivahendid 
maanteeliiklus, raudteeliiklus, lennuliiklus, sadamad ja välistingimustes kasutatavad seadmed. 
 
Sadama müra muutub märgatavalt ajas. Sellist tüüpi mürale on vajalik ekvivalentse  
helirõhutaseme määratlust, sest juhuslik lühiaegne mürataseme mõõtmistulemus ei saa  
esindada kogu määratud ajavahemikku. Hoolimata tavaliselt eelarvamusest ei ole   
ekvivalentne helirõhutase nimest hoolimata muutuva müra tavaline keskväärtus, vaid  müra 
tugevamatel kohtadel on rõhutatud osa lõpptulemuses. 
 
Sellega seoses on ekvivalentse helirõhutaseme tähtsaim käsitlus järgnev: Kui müraallikas 
toimib ainult osaliselt käsitletavast ajavahemikust, siis selle pikale ajale (näiteks päevasele või 
öisele ajavahemikule) arvutatud ekvivalentne helirõhutase on väiksem kui müraallikate töös 
oleku ajal valitsev iga lühiajaline kaalutud A-  helirõhutase. 
 
Vastavalt Sotsiaalministri 29. juuni 2005. a määrusele nr 87 tuleb strateegilisel 
mürakaardistamisel kasutada järgmiseid müraindikaatoreid: 

• Lden – päeva-õhtu-öömüraindikaator – aasta kõikide päeva-, õhtu- ja ööaja 
helirõhutasemete arvsuuruste alusel kindlaksmääratud A-korrigeeritud pikaajaline 
keskmine helirõhutase, mis on müra üldise häirivuse indikaator; 

• Lday – päevamüraindikaator – aasta kõikide päevaaegade alusel kindlaksmääratud A-
korrigeeritud pikaajaline keskmine helirõhutase, mis iseloomustab müra häirivat mõju 
päeval kohaliku aja järgi kella 7.00–19.00- ni; 

• Levening – õhtumüraindikaator – aasta kõikide õhtuaegade alusel kindlaksmääratud A-
korrigeeritud pikaajaline keskmine helirõhutase, mis  iseloomustab müra häirivat mõju 
õhtusel ajal kohaliku aja järgi kella 19.00– 23.00-ni; 

• Lnight – öömüraindikaator – aasta kõikide ööaegade alusel kindlaksmääratud A-
korrigeeritud pikaajaline keskmine helirõhutase, mis määratakse kindlaks aasta 
kõikide ööaegade alusel kella 23.00–07.00-ni. See on unerahu rikkuva müra indikaator 
ja iseloomustab unerahu rikkumist öösel. 
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Arvutussuurusena on päevase (ajavahemik 07-23) ja öise (23-07) ajavahemiku müra  hinnatud 
tasemed, vastavalt on siis müraindikaatoriteks Ld (Lday+Levening) ja Ln (sama, mis Lnight). 
 
 
Keskkonnamüra normtasemed 
Tingimused on kehtestatud Sotsiaalministri 4.märtsi 2002. a määrusega nr 42 “Müra  
normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme 
mõõtmise meetodid”. Määrus määratleb kolm taseme tüüpi: 

• Taotlustase on määruse tähenduses müra tase, mis üldjuhul ei põhjusta häirivust ja 
iseloomustab häid akustilisi tingimusi. 

• Piirtase on määruse tähenduses müra tase, mille ületamine võib põhjustada häirivust ja 
mis üldjuhul iseloomustab rahuldavaid (vastuvõetavaid) akustilisi tingimusi. 
Kasutatakse olemasoleva olukorra hindamisel ja uute hoonete projekteerimisel 
olemasolevatel hoonestatud aladel. Kui piirtase on ületatud, tuleb rakendada meetmeid 
müra vähendamiseks. 

• Kriitiline tase on määruse tähenduses müra tase välisterritooriumil, mis põhjustab 
tugevat häirivust ja iseloomustab ebarahuldavat mürasituatsiooni. 

 
Müra normtasemetega võrreldakse müra hinnatud taset. Müra hinnatud tase tähendab, et 
arvutatud või mõõdetud ekvivalentsele tasemele LAeq lisatakse vajadusel parandus sõltuvalt 
müra häirivusest. Kui hinnatav müra on impulssmüra või tonaalne müra, siis mõõdetud või 
arvutustulemustele lisatakse parandus +5 dB(A) enne selle võrdlemist normtasemetega. 
Korraga rakendatakse ainult üht parandustegurit. 
 
Kriitilised tasemed on kehtestatud liiklusmürale ja tööstusmürale. Neid kasutatakse 
olemasoleva olukorra hindamisel välismüraallikate vahetus läheduses. Uute müratundlike 
hoonete ehitamine kriitilise tasemega aladele on üldjuhul keelatud. 
 
Müra normtaset võrreldakse müra hinnatud tasemega päevases ja öises ajavahemikus ja müra 
hinnatud tase ei tohi ületada normtaset. Määratud ajavahemikud on: 

• päev     07-23        (sisaldab õhtut 19-23) 
• öö       23-07. 

   
Vastavalt jaotusele üldplaneeringu alusel on käesoleval juhul tegemist määruse mõistes III 
kategooria alaga – segaala. Kuna antud juhul on tegemist olemasoleva olukorraga 
väljakujunenud hoonestusega alal, siis tuleb müratasemete hindamisel arvestada müra 
normtaseme arvsuurustega olemasolevatel aladel. Välismüra ekvivalentne müratase LAeq (dB): 

1. Taotlustase 
• Tööstusettevõtete müra      päeval 60 dB ja öösel 45 dB.  
• Liiklusmüra päeval 60 dB ja öösel 50 dB. 
• Liiklusmüra müraallikapoolne fassaad1 päeval 65 dB  ja öösel 55 dB. 

2. Piirtase 
• Tööstusettevõtete müra      päeval 65 dB ja öösel 50 dB.  
• Liiklusmüra  päeval 65 dB ja öösel 55 dB. 
• Liiklusmüra müraallikapoolne fassaad1 päeval 70 dB  ja öösel 60 dB. 

3. Kriitiline tase  
• Tööstusettevõtete müra      päeval 70 dB ja öösel 55 dB  
• Liiklusmüra  päeval 75 dB ja öösel 65 dB 
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4.8.3 Laevade müraemissioonid 
Müra levimisarvutuste lähteandmete jaoks määratakse iga müraallika helivõimsus  sageduse 
ja suuna funktsioonina. Arvutusmudelis esindab müraallikat või –allikaid  ekvivalentne 
punkti- või joonekujuline müraallikas, mis paikneb tõelise allika akustilises keskpunktis. Kõik 
laeva müraallikad on arvestades laeva mõõtmeid akustiliselt punktikujulised müraallikad. 
Tegemist on üldjuhul väikeste avadega laeva kere pinnal – näiteks heitgaaside 
väljaheitesüsteemi ava (korsten), ventilatsioonisüsteemi restid, vms. Müraallika 
helivõimsustase esitatakse oktaavribades 31.5 Hz – 8 kHz (sisaldades 1/3 oktaavribasid 25 Hz 
– 10 kHz).Teostatud uuringus on laevade müraallikate helivõimsustasemed määratud 
vastavalt standardis NT ACOU 080. Industrial plants. Noise emission. Nordtest, Espoo 1991 
kirjeldatud sfääri meetodile. Nimetatud standard on toodud Sotsiaalministri 4. märtsi 2002. a 
määruse nr. 42 § 10 lõikes 10. 
 
Matkelaevad, nagu teisedki laevad, on oma mürakarakteristikute poolest individuaalsed. 
Akukon 2301-5 Rev2 arvutuses on kasutatud Tallinna Vanasadamas  teostatud matkelaevade 
müraemissioonide mõõtmistulemusi.     Laevade müra on peamiselt põhjustatud nende 
abimootorite või tehnoseadmete töötamisel tekkivast mürast. Mõõdetud laevad on enamus 
suhteliselt modernsed; helivõimsustasemete poolest on emissioonid tavapärased, keskmised 
või isegi natuke madalamad tavalisest tasemest. 
 
Laevade liikumise võis jätta arvestamata erinevate operatsioonide kestuste kontrollimise 
põhjal. Laevad on sadama lähialadel liikumas ainult mõned minutid ja needki ei ole oluliselt 
mürarikkamad kui kai ääres seistes. Näiteks 200 minutit seismine kai ääres tekitab 20 dB 
kõrgema ekvivalenttaseme kui 2 minutit kestev  liikumissündmus. Viimase mõju rannikul 
asuvate arvutuspunktidele päevase või öise ajavahemiku ekvivalenttasemesse on olematu. 
 
Käsitletavas uuringusse on kaasatud kõik ööpäevas Vanasadamat külastavad laevad, nende 
paigutus kaide vahel ja kai ääres seismise kestus. Kui sama kai ääres seisavad ööpäeva 
jooksul erinevad laevad, siis on nende igaühe kohta määratud kai ääres seismise ajavahemik. 
Mürakaartidel on tinglikult näidatud iga kai kõrval üks laev, näitamaks müraallika asukohta. 
 
Akukon 2301-5 Rev2 arvutuste lähteandmetena kasutati varasemate uuringute käigus 
määratud laevade müraemissioonide andmeid ja uusi mõõtmistulemusi. 
 
Akukon 2301-5 Rev2 uuringus on arvestatud ka matkelaeva andmetega. Arvutusse kaasati 
maksimaalselt kuus matkelaev, s.o. kui ehitatakse välja uus kruiisikai ja kaks matkelaeva on 
kaide nr 14, 15, 16 ääres. Kahepoolne matkelaevade kai (kaid nr 24 ja 25) on käesoleval ajal 
kasutuses maist-septembrini. 2006. aasta seisuga saabusid ja lahkusid kõik matkelaevad 
Vanasadamast ainult päevasel ajavahemikul. Matkelaevade kaide kasutamine samaaegselt 4 
matkelaeva poolt esindab 2006. aasta seisuga maksimaalset müraolukorda nendel kaidel. 
 
Akukon 2301-5 Rev2 uuringu arvutused näitasid, et, talvisel ajavahemikul on seoses 
kiirlaevade talvitumisega Admiraliteedibasseinis kogu Admiraliteedibasseini ümbrus 
käsitletav öisel ajavahemikul kriitilise alana, kus lähimatele müratundlikele hoonetele 
(eluhoone Paadi tn 14A, hotell Laeva tn 6 / Paadi tn 5) võivad mõjuda üle kriitilise taseme 
ulatuvad müratasemed. 
 
AS Tallinna Sadama andmetel viimastel aastatel Vanasadamas kiirlaevu, mis talveks liikluse 
katkestavad  ei ole olnud. Hetkel ei ole ka teada, et kavandataks kiirlaevade talvitumist 
Vanasadamas.  
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Vanasadamas on kavandatud mõned matkelaevade külastused oktoobris ja novembris, 
detsembris, neid teenindatakse kaidel 14-16. Uuel E kruiisikail ei planeerita talvel 
kruiisilaevasid teenindada.  
 

4.8.4 E (ida) kruiisikaist lähtuda võiv müratase 
Alljärgnevalt on käsitletud laevade tegevusest põhjustatud müratasemeid mürakaartide A13 ja 
A14 põhjal (lisa 7). Antud mürakaardid käsitlevad kavandatud kruiisikaiga lisanduvate kahe 
matkelaeva põhjustatud müratasemeid:  

• A13 hinnatud müratase Ld – päev (kl 7-23). 
• A14 hinnatud müratase Ln öö (kl 23-7). 

 
Logi tn 10 kinnistu idarannast on E kruiisikai lähim kaugus ca 340 m. Logi tn 10 kinnistu 
vahetus idarannas on päeval hinnatud mürataseme tugevuseks alla 50 dB (lisa 7 – A13).   
 
Seega uue kruiisikai lisandumisega tööstusettevõtete müra piirtaseme arvsuurust 65 dB ja 
taotlustaseme arvsuurust 60 dB päevasel ajavahemikul ei ületata lähimate müratundlike 
hoonete juures. 
 
Logi tn 10 kinnistu vahetult idarannas on öösel hinnatud mürataseme tugevuseks alla 55 dB 
osalt ka alla 50 dB (lisa 7 – A14). Logi tn 10 kinnistu põhjaranniku tipus on mürataseme 
tugevuseks alla 50 dB.  Vahetult Logi tn 10 kinnistu idarannast 20 m sissepoole on 
mürataseme tugevuseks alla  45 dB. Seega uue kruiisikai lisandumisega tööstusettevõtete 
müra piirtaseme arvsuurust 50 dB öisel ajavahemikul praktiliselt ei ületata lähimate 
müratundlike hoonete juures. 
 
Logi tn 8 kinnistule kavandavate müratundlike hoonete juures öösel tööstusettevõtete müra 
taotlustaseme  arvsuurust 45 dB öisel ajavahemikul ei ületata, valdavalt peaks jääma müratase 
alla 40 dB. 
 
 
 
4.9 Sotsiaal-majanduslikud mõjud  

4.9.1 Kruiisiturism 
Peatüki koostamise aluseks on Tallinna Sadam AS-i kruiisistatistika 2012: 2011 kruiisihooaja  
lõpp: Kokkuvõte AS Tallinna Sadam. Koostaja: Sirle Arro. Tallinn 2012.  

4.9.1.1 Kruiisi hooaeg 2011 ja 2012 
Kruiisilaevade reisijate ja külastuste arv Tallinnas (Vanasadam) 
 
Kruiisihooaeg 2011  
Eestis külastasid 2011 kruiisihooajal kruiisilaevad  Tallinna (293 külastust) ja  Saaremaa (8 
külastust) sadamat.  76 erinevat laeva . 
Külastajaid oli 2011 kruiisihooajal kokku 443 172 reisijat, neist Tallinna külastajaid 437517 
ja Saaremaa külastajaid 5655. Toimus5 pööringut 7204 reisijaga. 
 
Tihedamal päeval so 13. juulil külastas Tallinnast 6 kruiisilaeva - 9775 reisijat + 3778 
meeskonnaliiget. 
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Joonis 4.9. Läänemere regioonis toimunud  külastuste arv kruiisihooaegadel 2010 – 2012. 
Allikas: AS Tallinna Sadam S. Arro, Kruiisistatistika. 
 
Joonise 4.9 diagrammilt on näha, et Tallinn (Vanasadam) on Läänemere regiooni kruiisiga 
külastatavate linnade nimistus kolmandal kohal (2011 – 293 külastust). Kruiisi külastuste 
populaarsuse on Läänemere regiooni tõusvas terndis, seda tõendab joonisel suurema 
külastusega kruiisisadamates prognoositud külastuste arvu suurenemist. 
 
 
 

 
 
Joonis 4.10. Kruiisireisijate päritolumaad hooajal 2011. Allikas: AS Tallinna Sadam S. Arro, 
Kruiisistatistika 2012. 
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Kõige rohkem reisijaid 3388 tõi korraga maktelaev Costa Pasifica 19. augustil.  Matkelaev 
Emeralt Printsess tõi 11 külastusega kokku 34470 reisijat. Kõige rohkem reisijaid oli augustis 
– 124959 reisijat. 2011. a hooaja jooksul külastas kõige rohkem  Tallinna matkelaev Empres 
18 korda. Külastuste rohkem kuu oli juuli 80 külastusega. 
 
 
Kruiisihooaeg 2012 
Kruiisihooajal 2012. on prognoositav reisijate arv 430000. Külastuste arv: Tallinn 295 ja 
Saaremaa 3. 5 pööringut: Pullmantur, ca 15 000 reisijat 
 
 

 
Joonis 4.11.  Külastuste ja reisijate arv kruiisihooaegadel 2001 – 2013. Allikas: AS Tallinna 
Sadam, koostaja S. Arro, Kruiisistatistika 2012. 
 

4.9.1.2 Tööhõive ja turvalisuse korraldus sadamas 
Rajamisel ja süvendamisel sõltub töökohtade arv töötegemise hanke võitja firma 
töökorraldusest. Eeldatavalt suureneb kaupade müügimaht ja teenuste hulk ning seega 
linnagiidide, bussijuhtide, linnas teenuste ja meenete pakkujate jne peaks eeldatavalt 
suurenema. 
 
Kui hetkel saab Vanasadamas maksimaalselt ühel päeval teenindada ca 10 000 kruiisituristi, 
siis uue kai lisandumisel võib maksimaalselt ühel päeval teenindada 15 000 -18 000 
kruiisituristi. 
 
Busside arv varieerub sõltuvalt laevade arvust ja laevade pardal olevast reisijate arvust. 
Maksimaalselt on ühel päeval sadamas liikumas 150 bussi, nende arv võib tõusta kuni 180-ni, 
aga kõik  ei ole ühekorraga sadama territooriumil. 
 
Senine Tallinna Linnavalitsuses vastuvõetud praktika, et bussid viivad kruiisituristid mingisse 
sihtkohta linnas ja siis sõidavad parkima Vanasadamasse on linnaruumi parem kasutamine. 
Samas see on praegu ka ainuvõimalik lahend, kuna Tallinna linna turismiobjektide ümbruses 
ei ole füüsiliselt piisavalt parkimiskohti, enamikes kohtades on vaid ajaline peatumise 
võimalus. Tallinna kesklinnas ei ole mitte ühtegi busside parklat. 
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Kõik ASi Tallinna Sadam sadamate sadamaalal tegutsevad isikud on kohustatud täitma 
rahvusvahelist konventsiooni inimelude ohutusest merel (SOLAS konventsioon), sh 
rahvusvahelist laevade ja sadamarajatiste turvalisuse koodeksit (ISPS-koodeks) ning Euroopa 
Parlamendi ja Nõukogu 31.03.2004.a. määrust nr 725/2004 laevade ja sadamarajatiste 
turvalisuse tugevdamise kohta ja viimase alusel koostatud ja Veeteede Ameti poolt 
kooskõlastatud sadamarajatiste turvalisuse plaanide nõudeid ning ASi Tallinna Sadam 
sadamaaladele sissepääsu korda (Sadama eeskiri). 
 
Vanasadama liikluskorraldust, transpordi- ja turismiteenuse osutajatele kehtestatud nõudeid 
on käsitletud KMH aruande peatükkides 2.2.2.3 Vanasadama liikluskorraldus, 2.2.3.4 
Turismi- ja transporditeenuse osutajatele esitatavad nõuded ja lisas 16 Pääs kruiisialale ja 
transpordi- ning turismiteenuse korraldus. 
 
Vanasadamas on olemasolev kruiisikai hõlmatud sadamarajatise VS-1 turvaplaanis sätestatud 
ISPS turvameetmetega. 
 
Vanasadama turvaplaan on koostatud vastavalt Sadamaseaduse III peatükile Veeteede Ameti 
poolt läbi viidud turvalisuse riskianalüüsi alusel. Turvaplaan on kooskõlastatud Veeteede 
Ametiga. 
 
Uue kruiisikai ehitamisel viib Veeteede Amet läbi turvalisuse riskianalüüsi ning sellest 
tulenevad muudatused viiakse turvaplaani. 
 

4.9.1.3 Kruiisilaevade liikluse ja kruiisireisijatega seonduvat  
22.06.2012 toimus ekspertide poolt olemasoleva kruiisikai ja projektiga haaratava ala 
ülevaatus, mille käigus tutvuti muuhulgas kruiisilaevadelt tuleva liikluse suundumisega 
Tallinna tänavatele.   
 
Uus rajatav kruiisikai võimaldab vastu võtta kaks kruiisilaeva, aga üks laev peab olema enne 
sildunud, kui alustatakse teise vastuvõtmist – interval ca 15-30 minutit. Varem on olnud 
Vanasadamas maksimaalselt 7 kruiisilaeva, hetkel on võimalik vastu võtta 4-7 (sõltub laevade 
suurusest) kruiisilaeva. Peale uue E kruiisikai valmimist on võimalik vastu võtta 4-8 
kruiisilaeva – sõltub laevade suurusest ja liinilaevade liiklusest.   
 
22 juunil olid Tallinna Vanasadamas sildunud järgmised kruiisilaevad:  

1. Vision of the seas – L=279 m, Reisijate arv 2435 inimest (sildus olemasoleva 
kruiisikai ääres).  

2. AidaBlue – L=252 m, Reisijate arv 2050 inimest (sildus olemasoleva kruiisikai ääres).  
3. Rotterdam – L=234 m, Reisijate arv 1404 inimest (sildus sadama akvatooriumis) 

 
Kruiisireisijate käitumine laeva sadamasse saabumisel erineb oluliselt Tallinn – Helsingi ja 
Tallinn –Stockholm liinil reisijate käitumisest. Erinevalt viimastest, kelle reisil on tavaliselt 
kindel eesmärk ja mistõttu on laev neile vaid transpordi vahendiks, millelt kiire väljumine 
annab teatava eelise, on kruiisilaev selle reisijatele ajutiseks koduks ja Tallinna linn ainult 
vaatamisväärsus, mida soovi korral uudistada. Seetõttu ei välju kruiisireisijad laevast 
kiirustades korraga, vaid see protsess on hajutatud mitme tunni peale.  
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Hinnanguliselt siirdus  22. juuni hommikul sadama territooriumilt Tallinna linna 
orienteeruvalt 4000 -5000 kruiisireisijat. Ligikaudu pooled neist siirdusid linna jalgsi. 
Bussireise korraldavad firmad tegutsevad teadlikult ajastades erinevate busside väljumist nii, 
et sihtkohtades ei tekiks ummikuid busside parkimisel ega vaatamisväärsustega tutvumisel. 
See omakorda hajutab sadamast väljuvate kruiisireisijaid vedavate busside liiklusvoo. 
Ülevaatuse ajal võis märgata, et busside väljumise intervall oli keskmiselt 1 buss 5 minuti 
jooksul. Selline liiklustiheduse kasv ei mõjuta oluliselt Tallinna liiklust.  
 
Järeldused:  

• Kruiisireisijaid vedavate busside väljumine sadamast on hajutatud pika aja peale ja ei 
mõjuta oluliselt liiklustihedust Tallinna Vanasadama ümbruses. 

• Hinnanguliselt väljuvad bussid sadama territooriumilt suhteliselt ühtlaste ajavahemike 
järel 90 minuti jooksul. Suur osa kruiisireisijaid liigub Tallinna linna jalgsi ja ei 
põhjusta liikluskoormuse kasvu. 

 
 AS Tallinna Sadam saadud andmetel hinnanguliselt tutvub Tallinna linnaga transpordi- ja 
turismiteenuse läbi (bussid ja giidid) 50% kruiisituristidest ja  jalgsi  omal „käel“ 50% 
(varieerub 20% -95% ekskursioonidel). Eraldi uuringuid tehtud ei ole, informatsioon põhineb 
turismifirmade ja kruiifirmade suulistel andmetel. 
 
 

4.9.2 Majanduslik mõju 
Nagu iga firma ärisaladuste alla kuuluvad majanduslikud tasuvuse andmed, nii ka AS Tallinn 
Sadama antud andmed kuuluvad  ärisaladuste alla. Sellest tuleb ka aru saada, sest kruiisiäri 
toimub väga karmi konkurentsi tingimustes. Pisiasju ei ole, kogu tegevus peab olema 
süsteemselt (kruiisituristide taristu, vajalikke laevade hulk, reklaam, külastajate sihtgrupid, 
külastuskohad, aeg, teenused jms) üles ehitatud ja kõik lülid peavad töötama ladusalt. 
 
Tallinna Sadam  AS-ilt said eksperdid avalikuks kasutamiseks kokkuvõte kruiisituristide 
kulutuste kohta linnas. 2011 aasta küsitluse  tulemusel kulutab kruiisturist linnas keskmiselt 
42 EUR ( ei sisalda kruiisifirma kaudu ostetavaid ekskursioone), majanduslik mõju 
kruiisituristide kulutustest on 17 miljonit EUR, sellele lisanduvad kruiisfirmade maksed 
ettevõtetele.  
 
Kruiisituristide ostudest Tallinnas: 

• Keskmine kulutus ostu sooritanu kohta oli 41 EUR 
• Ostusid sooritasid 412000 inimest so 94 % 438000 kruiisituristist. 
• Kokku sooritati ostusid 17 miljonit EUR. 

 
Tavakülastuste ja pööringu majanduslik mõju 5 külastuse põhjal. 
5 külastust: 

• Tavakülastus – 3367 reisijat 
• Pööring – 7204 reisijat 
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Joonis 4.12. Tavakülastusega reisijate kulutused hooajal 2011. Allikas: AS Tallinna Sadam S. 
Arro, Kruiisistatistika 2012. 
 

 
 
Joonis 4.13. Pööringu reisijate kulutused hooajal 2011. Allikas: AS Tallinna Sadam S. Arro, 
Kruiisistatistika 2012. 
Pööringu  kogukäive oli 2,3 korda suurem kui tavakülastus. 
 
 
2012.aastal on Tallinna Sadamal plaanis tellida rahvusvaheliselt kruiisiturismi uuringuid 
tegevalt firmalt  kruiisiturismi majandusliku mõju hinnang, mis toob välja ka kruiisiturismiga 
seotud töökohtade arvu. 
 
 

4.9.3  Turism ja mõju inimese tervisele, varale ning heaolule 
 
Puhkemajanduse oluline lüli on turism, mille edendamine toob piirkonda külalisi. Paljude 
turismisihtpunktide populaarsus tuleneb mere lähedusest. 
 
Turism täidab jätkuvalt olulist rolli Eesti üldises majandusarengus, kuna turismiturul toimuv 
mõjutab kas ise majandust või on mõjutatud mitmete teiste majandussektorite poolt. 
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Hinnanguliselt võib turism koos mereturismiga anda ligi 8% Eesti sisemajanduse 
koguproduktist. Tulenevalt mitmetest EAS Turismiagentuuri tellimusel läbiviidud 
välisturgude uuringutest kui ka üldistest turismitrendidest on võimalik järeldada, et turistid ja 
puhkajad soovivad üha enam ja enam aktiivse puhkuse võimalusi, mis oleksid seotud sihtkoha 
ajaloo, kultuuri ja loodusega.  
 
Kõigis loetletud valdkondades tekivad ettevõtluseks ja äritegevuseks arvukad võimalused. 
Puhkamisvõimaluste pakkumine ja huvitegevuse arendamine toetavad ka kaubanduse 
arendamist – kui on külastajaid, siis suureneb alal paiknevate kaupluste ja teeninduspunktide 
külastatavus ja arv. 
 
Kruiisituristidega seonduvat on käsitletud  KMH aruande peatükkides 2.2.2.3 Vanasadama 
liikluskorraldus, 2.2.3.4 Turismi- ja transporditeenuse osutajatele esitatavad nõuded , 4.9.1. 1 
Kruiisi hooaeg 2011 ja 2012, 4.9.1.2 Tööhõive ja turvalisuse korraldus sadamas, 4.9.1.3 
Kruiisilaevade liikluse ja kruiisireisijatega seonduvat  ja lisas 16 Pääs kruiisialale ja 
transpordi- ning turismiteenuse korraldus. 
 
Elanikkonna sotsiaalsete vajaduste arvestamise hulka kuuluvad töökohad ja avalikud teenused 
ning selleks vajalike sotsiaalsete ja majanduslike infrastruktuuri objektide olemasolu. 
Sotsiaalsete vajaduste ja inimeste heaolu hulka kuuluvad kõikvõimalikud 
puhkemajanduslikud ja vabaaja veetmise ning turismi alased korraldused. Mõõdukas ja 
taskukohane kruiisiturism  mõjub inimese heaolule ja tervisele positiivselt. Võimaluste rohkus 
võimaldab igal ühel valida endale sobiv puhkeaja ja puhkuse veetmise vorm.  
 
Mõningaid ajutisi häiringuid võib  ilmselt ümbruskonna elanikele tekkida kruiisikai rajamise 
ajal, aga see on lühiaegne ja kai rajamistööd toimuvad elamupiirkondadest kaugel ning need 
ei ole suhteliselt mahukad. Kruiisikai kasutamine matkelaevade poolt ei tohiks arvestades 
keskkonnamüra ja välisõhukvaliteedi uuringuid olla eriti häirivad ja ületada praegust 
seisundit. 
 
Kui kai rajamisel peetakse kinni kõigist ehitamise ja transpordil esitatavatest nõuetest, siis 
olulist häiringut ei tohiks tekkida.  
 
Järgnevalt mõningaid leevendavad meetmed välisõhu kaitseks:  

• Vabariigi Valitsuse 08.12.1999. a määruse nr 377 Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded 
ehituses § 4 (3) nõuab: ehitusettevõtja tagab, et enne ehituse alustamist koostatakse 
tööohutuse plaan, mis peab sisaldama muuhulgas ka abinõusid vältimaks müra ja 
õhusaastet ehitusplatsi vahetus naabruses.  

• Sõidukite (veokite) saasteainete sisaldus ja müratasemed peavad jääma piiridesse, mis 
on sätestatud keskkonnaministri 22. septembri 2004 määruses nr 122 Mootorsõiduki 
heitgaasis sisalduvate saasteainete heitkoguste, suitsususe ja mürataseme piirväärtused 
(RTL, 27.09.2004, 128, 1986).  

• Inimeste kaitseks tuleb ehitusseadmete ja mehhanismide poolt tekitava kõrgendatud 
müratasemega töid (vaiade süvistamine, veotransport, kaide ehitus jne) teha päevasel 
ajal. 

 
Inimeste tervise ja heaolu puudutab mõningaselt ka jäätmehoolduse korraldamine. Teemat on  
käsitletud peatükkides 2.2.4.1 Jäätmehooldus ja ehitusjäätmete käitlus, 2.2.4.2 Laevaheitmete 
ja lastijäätmete vastuvõtmine ja käitlemine ja 2.2.4.3 Kruiisilaevadelt tekkinud prügi 
vastuvõtmine ja käitlemine. 
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5. ALTERNATIIVIDE VÕRDLUS  
 
5.1 Kriteeriumid 
 
I Mõju mereelustikule (põhjaelustik, kalastik). 
II Mõju Tallinna lahe hüdrodünaamilistele ja rannaprotsessidele.  
III Mõju linnustikule. 
IV Mõju kaitsealustele objektidele. 
V Kumulatiivne mõju. 
VI Müra ja välisõhu kvaliteet. 
VII Mõju meresõidu ohutusele ja laevaliiklusele. 
VIII Vastavus planeeringutele ja arengukavadele. 
 IX Majanduslikud mõjud 
X Sotsiaal-majanduslikud mõjud: piirkonna areng, maakasutus, töökohad, tööhõive, 
turvalisus, puhkemajandus, turism,  
 
 
Õiguslikku kriteeriumi – vastavust õigusaktidele ei ole kriteeriumina kasutatud sellepärast, et 
mittevastavus õigusaktile välistab tegevuse.  
 
Mõju mereelustikule on oluline mõju.   
Mõju Tallinna lahe hüdrodünaamilistele tingimustele ja rannaprotsessidele on oluline mõju. 
Hüdrodünaamiliste tingimuste ja rannaprotsessidele mõju ulatuse ja suuruse 
väljaselgitamiseks  on KMH protsessis läbi viidud matemaatiline modelleerimine.  
Mõju linnustikule on oluline mõju.  
Mõju kaitsealustele objektidele on oluline mõju.  
Kumulatiivne mõju on oluline. 
Müra ja välisõhu kvaliteet on olulised (rajamisel, ekspluatatsioon, laevaliiklus). 
Mõju meresõidu ohutusele ja laevaliiklusele on oluline mõju.  
Vastavus planeeringutele ja arengukavadele. Samas planeeringule või arengukavale 
mittevastavus ei välista tingimata veel kavandatut, vaid sunnib kavandatut või vastavat 
planeeringut muutma.  
Majanduslikud mõjud on väga olulised mõjud. Kruiisiturismi tasuvus ja see läbi Tallinna 
Sadam AS-i, Eesti ning Tallinna linna majanduselu arendamine. 
Sotsiaal-majanduslik mõjud (piirkonna areng, maakasutus, töökohad, tööhõive, turvalisus, 
puhkemajandus, turism,) on otsesed ja olulised mõjud. Ülemaailmse kruiisiturismi tõusva 
trendi kasutamine on oluline Eesti, AS Tallinna Sadama ja Tallinna linna ettevõtluse, turismi 
ja puhkemajanduse arendamiseks. 
 
Kriteeriumide kaalu määramine 
Alternatiivide võrdluses esitatud kaalud ja hinded on saadud KMH koostajate poolt 
hindamisprotsessi käigus, põhinedes hindajate väärtushinnangutele ja olemasolevale 
informatsioonile. Alternatiivide võrdlemisel on arvesse võetud ka negatiivsete mõjude 
leevendusmeetmeid. 
 
Kriteeriumide kaalu määramiseks kasutati paariviisilist võrdlust. Iga kriteeriumi võrreldi 
kõikide teiste kriteeriumidega. Olulisemaks peetavale kriteeriumile omistati väärtus 1, 
vähemolulisele 0. Kui kriteeriumide väärtus oli võrdne, anti mõlemale väärtus 0,5. Samuti on 
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kasutatud vahepealseid väärtusi 0,1. Väärtus 0 ei tähenda, et kriteeriumi tegelik (sisuline) 
väärtus oleks null. Saadud tulemus on antud kriteeriumi suhteline kaal. 

 
Tabel 5.1. Kriteeriumite võrdlemine 
 KRITEERIUMID 
 I II III IV V VI VII VIII IX X 

0,4 0,6         
0,5  0,5        
0,5   0,5       
0,6    0,4      
0,4     0,6     
0,4      0,6    
0,4       0,6   
0,4        0,6  
0,3         0,7 
 0,6 0,4        
 0,5  0,5       
 0,5   0,5      
 0,4    0,6     
 0,4     0,6    
 0,4      0,6   
 0,4       0,6  
 0,3        0.7 
  0,5 0,5       
  0,6  0,4      
  0,5   0,5     
  0,5    0,5    
  0,5     0,5   
  0,5      0,5  
  0,4       0,6 
   0,6 0,4      
   0,6  0,4     
   0,5   0,5    
   0,4    0,6   
   0,5     0,5  
   0,4      0,6 
    0,5 0,5     
    0,4  0,6    
    0,4   0,6   
    0,3    0,7  
    0,3     0,7 
     0,4 0,6    
     0,4  0,6   
     0,4   0,6  
     0,4    0.6 
      0,5 0,5   
      0,6  0,4  
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      0,5   0,5 
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       0,5 0,5  
       0,4  0,6 
        0,4 0,6 

∑ - 45 3,9 4,1 4,4 4,5 3,6 4,2 5,0 4,9 4,8 5,6 
Krit. I II III IV V VI VII VIII IX X 
Kaal 0,087 0,091 0,098 0.1 0,08 0,093 0,111 0,109 0,107 0,124
 
 
 
5.2 Alternatiivide võrdlus kriteeriumide alusel 
 
Alternatiivide võrdluses kasutatud alternatiivid: 

1. Alternatiiv 1 (A1) – kavandatud tegevus  
2. Alternatiiv 2 (A2) – 0-alternatiiv  
3. Alternatiiv 3 (A3) – fiktiivne (arvutustehnilistel kaalutlustel on võetud fiktiivne 

alternatiiv, millest kõik teised on olulisemad). 
 
Alternatiivide paremusjärjestuse koostamisel on paaride viisiliselt kavandatavat tegevust 
võrreldud kolme alternatiiviga iga kriteeriumi kohta. Hinne näitab alternatiivide suhtelist 
paremusjärjestust antud kriteeriumi suhtes. 
 
Alternatiivide võrdlus I (mõju mereelustikule) ja II (mõju Tallinna lahe 
hüdrodünaamilistele tingimustele ja rannaprotsessidele)  kriteeriumi alusel  
Tabel 5.2. ja 5.3.       I                                                                     II 
A Omistatud olulisus ∑ Hinne A Omistatud olulisus ∑ Hinne
1 0,4 1  1,4 0,47 1 0,5 1  1,5 0,5 
2 0,6  1 1,6 0,53 2 0,5  1 1,5 0,5 
3  0 0 0 0 3  0 0 0 0 
Kokku 3 1 Kokku 3 1 
 
Alternatiivide võrdlus III (mõju linnustikule)  ja IV (mõju kaitsealustele objektidele) 
kriteeriumi alusel  
Tabel 5.4. ja 5.5.           III                                                                    IV 
A Omistatud olulisus ∑ Hinne A Omistatud olulisus ∑ Hinne
1 0,5 1  1,5 0,5 1 0,3 1  1,3 0,43 
2 0,5  1 1,5 0,5 2 0,7  1 1,7 0,57 
3  0 0 0 0 3  0 0 0 0 
Kokku 3 1 Kokku 3 1 
 
Alternatiivide võrdlus V (kumulatiivne mõju)  ja VI  kriteeriumi alusel (müra ja 
välisõhu kvaliteet) 
Tabel 5.6. ja 5.7.         V                                                                     VI 
A Omistatud olulisus ∑ Hinne A Omistatud olulisus ∑ Hinne
1 0,4 1  1,4 0,47 1 0,4 1  1,4 0,47 
2 0,6  1 1,6 0,53 2 0,6  1 1,6 0,53 
3  0 0 0 0 3  0 0 1,2 0,4 
Kokku 3 1 Kokku 3 1 
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Alternatiivide võrdlus VII (mõju meresõidu ohutusele ja laevaliiklusele) ja VIII 
(vastavus planeeringutele ja arengukavadele) kriteeriumi alusel  
 
 Tabel 5.8. ja 5.9.   VII                                                                     VIII 
A Omistatud olulisus ∑ Hinne A Omistatud olulisus ∑ Hinne
1 0,4 1  1,4 0,47 1 0,6 1  1,6 0,53 
2 0,6  1 1,6 0,53 2 0,4  1 1,4 0,47 
3  0 0 0 0 3  0 0 0 0 
Kokku 3 1 Kokku 3 1 
 
Alternatiivide võrdlus IX (majanduslikud mõjud) ja X kriteeriumi alusel (sotsiaal-
majanduslikud mõjud: piirkonna areng, maakasutus, töökohad, tööhõive, turvalisus, 
puhkemajandus, turism) kriteeriumi alusel  
Tabel 5.10. ja 5.11.   IX                                                                     X 
A Omistatud olulisus ∑ Hinne A Omistatud olulisus ∑ Hinne
1 0,8 1  1,8 0,6 1 0,8 1  1,8 0,6 
2 0,2  1 1,2 0,4 2 0,2  1 1,2 0,4 
3  0 0 0,2 0,07 3  0 0 0 0 
Kokku 3 1 Kokku 3 1 
 
 
 
Alternatiivide väärtused kriteeriumide kaupa (kriteeriumi kaal x hinne)  
 
Tabel 5.12. 

Kriteerium Kaal A1 A2 
I 0,087 0,04089 0,04611 
II 0,091 0,0455 0.0455 
III 0,098 0,049 0,049 
IV 0,1 0,043 0,057 
V 0,08 0,0376 0,0424 
VI 0,093 0,04371 0,04929 
VII 0,111 0,05217 0.05883 
VIII 0,109 0,05777 0,05123 
IX 0,107 0,0642 0,0428 
X 0,124 0,0744 0,0496 
Väärtusindeks 0,50824 0,49176 

Paremusjärjestus 1 2 
 
Väärtusindeksi järgi on parimaks lahendiks alternatiiv A1 - kavandatud tegevus. 



Vanasadama uue, E (ida) kruiisikai rajamise KMH aruanne  
 

Corson OÜ. Töö nr 1202 95

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. 
 

 
Joonis 6.1. 
 
 
Kaudse mõju, kumulatiivse mõju ja koosmõjuna vaadeldi kruiisikai rajamisel: 

1. Mõju Tallinna lahele  
2. Mõju mereelustikule (põhjataimestik, põhjaloomastik, kalastik).  
3. Mõju maastikule. 
4. Mõju kaitstavatele objektidele ja kaitsealadele. 
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). 
 
 

Arendus 

Arendus 

Mõju A 
 

Mõju A Mõju A 

Kumulatiivne mõju
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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. 
- Kruiisiturismi suundumused. 
Tallinna linna arenduskavad.  
- Vanasadam ja selle kasutus. 
- Mereliikluse ohutus. 

 
B   Tegevused 

- E kruiisikai rajamine 
- Süvendamine. 
- Kaadamine.      
- Sotsiaal-majandusliku tegevuse üldine 
korraldamine. 
- Kruiisiturismi arendamine. 
 

 

C   Retseptorid    
- Kontaktalad. 
- Kaitstavad objektid ja kaitsealad. 
- Majanduslik aspekt. 
- Kruiisiturismi areng. 
- Vanasadam. 

D  Kumulatiivne ja kaudne mõju ning 
koosmõju 
 - Mereelustik. 
 - Linnustik.  

     - Rannaprotsessid. 
 - Tallinna 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 
Tegevused Potentsiaalne 

mõjuala, 
mõjutatav 
ressurss ja 
tegur 

 
Raja- 
mine 

 
Kasuta-

mine 

 
Leeven-

dus 

 
Varasemad 
tegevused 

 
Toimuvad 
tegevused 

 
Tuleviku 
võima-
likud 

tegevused 

Kumula-
tiivne 
mõju, sh 
kaudne 
ja koos-
mõju 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Väärtuslikud 
linnavaated 

o… x  o…x + x..xx  o…x o …x x  x   

Merepõhja 
elustik 

x o..x + x…xx o...xx x…x x x..xx  

Merevee 
kvaliteet 

x o...x  + x…xxx   x…xx x...x x x..xx   

Kalastik x o..x + x..xxx x..xx x..xx x…xx 
Linnustik o...x o..x + x..xx x..xx  x..xx   x..xx 
Müra x..xx   x...xx + xx   x..xx  x...xx   x..xx 
Õhu kvaliteet  o..x o..x + x..xx x x..xx x..xx 
Rannaprotsessid o..x   o...x  + x ..xx o...x  o...x x  x  
Supelrannad o o..x + x..xx x..xx x..xx x..xx 
Süvendamiskoha 
koondmõju 

o..x o..x + x…xx x..xx x..xx x.xx 

Kaadamiskoha 
koondmõju 

x  o + x…xxx x…xx x..xx x..xx 

Puhke-
tingimused 

o  o…+  + x   +  x  +  

Kultuuripärand  o..x  o…+ + x   x x x x  
Kaitstavad alad 
ja objektid 

o..x o...x + x ..xxx x...xx x..xx x..xx 

Mõju Natura 
2000 alale  

o..x o..x + x…x xx o...xx x..xx x..xx  

Kaugmõju sh 
piiriülene mõju 

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

Mikrokliima o  o  o o o ..x  o 
Riskiilming x..xx x..xx  + x..xxx   x..xx  x..x xx  x..xx   
Loodusvarade 
säästev kasuta- 
 mine 

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

 
Selgitus: 

o – olematu või väike mõju 
x – suhteliselt väike mõju 
x x – mõõdukas mõju 
x x x  – oluline mõju 
+ – üheselt kasulik mõju 
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6.3 Kokkuvõte 
 
Varasemate tegevuste kohta on saadud taustandmestikku üldplaneeringutest, 
detailplaneeringutest, Tallinna linna ja 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, ekspertide 
varasematest töökogemustest nii Tallinna piirkonnas kui mujal, vestlustest arendajaga, 
linnaametnikega ja kohalike elanikega.  
 
Võimalikke toimuvaid tegevusi on arvestatud KMH koostamise käigus. Võimalikke 
tulevikutegevusi ja piirkonna võimalikke arengusuundumusi on käsitletud üldplaneeringutes, 
arengukavades ning neid on arvestatud kavandatava tegevuse ja selle alternatiivide võrdluse 
juures.  
 
E kruiisikai rajamistööde või ekspluatatsiooniga 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. Vanasadama laevatee rekonstrueerimine on osaks Läänemere polüfunktsionaalses 
kruiisituru koosluses, mis püüdleb Tallinna lahes majandus- ja loodusruumi parimale 
võimalikule koosmõjule. 

2. Tervikuna on E kruiisikai rajamine ja hilisem kasutamine leevendusmeetmete 
kasutamisel suhteliselt väikese kuni mõõduka keskkonnamõju (sealhulgas 
kumulatiivse mõju) ning riskitasandiga. 

3. Kruiisikai rajamisel 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: 
– kruiisiturgu ja selle eelistusi ning suundumisi; 
– EL ja Eesti majanduslikku olukorda sh turismimajanduse käekäiku; 
– meresõidu ohutust; 
– sotsiaal-majanduslike protsesside tulemeid; 
– Tallinna lahe hüdrodünaamilisi tingimusi ja rannaprotsesse; 
– kriisikai rajamist, süvendamist ja kaadamist; 
– lindude ja mereelustiku häiritust; 
– kaitsealade kaitsekorraldust; 
– müra; 
– õhuemisiooni; 
– riskiilminguid; 
– mereäärse vanalinna 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 Vanasadama 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 
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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. NEGATIIVSE KESKKONNAMÕJU VÄLTIMISEKS JA 
LEEVENDAMISEKS KAVANDATUD MEETMED 
 
7.1 Nõuded ja leevendavad meetmed süvendamisel ja kaadamisel  
 
Nõuded süvendus- ja kaadamistööde läbiviimiseks  
Süvendus- ja kaadamistööde mõju leevendamiseks vajalike meetmete leidmisel hinnati 
võimalike mõjude olulisust lähtudes mõjutatavast keskkonnaelemendist ja analüüsiti 
leevendavate meetmete rakendamise vajadust. Järgnevalt esitatud meetmete puhul on 
ekspertide poolt arvestatud ka nii piirkonnas  kui ka mujal tehtud samalaadseid töid  (LEL 
2010).  
 
Kohustuslikud leevendusmeetmed tööde läbiviimiseks:  

1. Süvendus- ja kaadamistöid ei tohi teostada kui tuule kiirus on üle 15 m/s. 
• Oluline nõue, mis vähendab oluliselt võimaliku heljumi pilve kaugemale 

kandumise ohtu. 
• Vähendab ka võimalike laevaavariide ohtu.  

2. Süvendamisel ja kaadamisel tuleb kasutada parimat võimalikku tehnikat (vt ptk 7.2) 
heljumi võimaliku laialikandumise vähendamiseks merekeskkonnas.  

• Meede vähendab heljumi levikut ja sellega kaasnevaid mõjusid. 
• Oluline meede merekeskkonnale, lindudele ja kaadamisel ka Paljassaare 

hoiualale avalduda võivate negatiivsete mõjude  vähendamiseks. 
3. Süvendustööde teostamiseks kasutatav  ühekopaline ekskavaator ja setteid vedavad 

alused peavad  vastama kehtivatele tehnilistele eeskirjadele sh ka tööohutuse nõuetele.   
• Süvendaja ja süvendatud pinnast vedavate pargaste  tehnilise korrasoleku ja 

meeskonna kvalifikatsiooni eest vastutab töö teostaja. 
• Oluline meede inimesele, merekeskkonnale, linnustikule ja kaitsealadele 

avalduda võivate negatiivsete mõjude  vähendamiseks. 
4. 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. 

• Raskete jääolude tingimustes tehtavad tööd tekitavad olulise ohu sadama 
piirkonnas talvituvatele lindudele.   

5. Kruiisikai rajamisel süvendus- ja kaadamistööd tuleb korraldada nii, et tööde kestus 
oleks võimalikult lühiaegne.  

• See võimaldab vähendada kõrgendatud kontsentratsiooniga heljumi ja 
müravälja ekspositsiooniaega. Mis omakorda vähendab negatiivseid mõjusid 
merepõhjaelustikule ja kalastikule ning seeläbi ka neist toituvatele ja ala 
kasutavatele veelindudele.  

• Oluline merekeskkonnale avalduda võivate negatiivsete mõjude  
vähendamiseks. 
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6. Võimaliku reostusavarii korral tuleb sellest viivitamatult informeerida sadamakaptenit, 
kes viivitamatult alustab selle likvideerimist vastavalt AS Tallinna Sadam 
Vanasadama akvatooriumi reostustõrjeplaanile (lisa 10).  

• Valmisolek võimalikeks avariisituatsioonideks on oluline meede avariidega 
kaasneda võiva võimaliku reostusohu vähendamiseks. Avarii toimumisel, aga 
oluline meede võimaliku  keskkonnakahjustuse minimeerimiseks. 

7. Kruiisikai rajamise ja süvendus- ning kaadamistööde läbiviimise ajaks tuleb tööde 
piirkonnas tagada ohutu laevaliiklus. Antud nõue kehtib nii Vanasadama 
akvatooriumis ja laevateel laevade tavaliikluse kui ka süvendatud materjali vedavate 
pargaste ning süvendaja ja muude võimalike abialuste kohta.  

• Oluline meede võimalike avariide vältimiseks ja seega võimaliku reostusohu 
vähendamiseks. 

• Laevaliikluse korraldajaks ja järelevalvajaks on vastavalt sadama eeskirjale 
sadamakapten ja ta osakond.  

 
 
Nõuded kaadamise läbiviimiseks:  

1. Kaadamist ei tohi teostada kui tuule kiirus on üle 15 m/s. 
2. Heljumi võimaliku madalasse rannikumerre kandumise vähendamiseks tuleb sõltuvalt 

tuule suunast ja tugevusest valida ohustatud rannikualast kõige kaugem kaadamisala 
piirkond, et heljumi teekond jääks kaadamisalale. 

3. Kaadamise eelistatumad tuulesuunad on idast, lõunast ja läänest. 
4. Süvendatud materjali kaadamisalale vedava pargased võivad liikuda ainult sadam 

kapteni osakonna poolt ettenähtud  laevateed ja graafiku järgi.  
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 kohas kaadamisalal, mis sõltub tuule suunast.  

 
 
Vastavalt sadamaeeskirjale korraldab ja vastutab sadamaalas toimuva eest sadamakapten ja ta  
osakond.  
Sadama eeskirjast Süvendus- ja tuukritööd: 

• 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 tegemiseks peab töödejuhataja saama loa sadamakapteni 
• osakonnalt. 
• Tuukreid vette laskval laeval või autol peab olema pidev ULL raadioside 

sadamakapteni osakonnaga. ULL raadiosidevahendi puudumisel võib kasutada 
mobiiltelefoni, mille number tuleb teatavaks teha sadamakapteni osakonna 
vahetuse ülemale. 
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7.2 Parim võimalik tehnika ja korduvsüvenduste vajadus 
 
PVT   
Tulenevalt süvendatavast pinnasest (vt ptk 2.1.3.1, 4.3 ja lisa 6), süvendamise väikesest 
mahust (12300 m3) ja töö läbiviimise tingimustest (töötavas sadamas) väga väikesel alal 
(pindala 1,1 ha) on eeldatavalt parim, kui süvendustööde tegemiseks kasutatakse ühekopalist 
ekskavaatorit.   
 
Paldiski Lõunasadama süvendusaegse seire aruandes (TTÜ MSI 2003) eksperdid leidsid, et 
hüdropumba kasutamisel süvendustehnoloogias võrreldes ühekopalise ekskavaatoriga satub 
hinnanguliselt vette 2-3 korda rohkem heljumit. Kuna Vanasadamas süvendustöödega toimub 
samaaegselt laevaliiklus, mille käigus laevade sõukruvidest tekkivad kiirused sadama põhja 
pinnal liigutavad sadama põhja katvat materjali (OÜ Corson, töö nr 001, 2000), siis on erilise 
tähtsusega, et  sadama akvatooriumialas ei tekiks oluliselt juurde heljumi koguseid ja seetõttu 
on ühekopalist ekskavaatori kasutamine eelistatav.  
 
Süvendamisel saadud pinnas transporditakse alt avaneva praamiga Paljassaare 
pinnasepuistealale. 5000 m3 mahutavusega praami kasutamisel on süvendamisel saadud 
pinnas võimalik uputamisekohta viia 3 praamikäiguga. PVT tagab kui kaadamine teostatakse 
vastavalt ptk 7.1 Nõuded  ja  leevendavad meetmed süvendamisel ka kaadamisel  esitatud 
nõuetele. 
 
Kuna süvendust- ja kaadamistööde läbiviimiseks on kavandatud korraldada tööd teostava 
firma väljaselgitamiseks hange, mille üheks tingimuseks on parima võimaliku tehnika 
kasutamine arvestades ptk 7.1 nõudeid, siis on võimalik, et alles peale hanke toimumist 
selgub PVT. Erinevatel firmadel võivad olla erinevad süvendustehnoloogia PVT 
väljapakkumised.  
 
 
Korduvsüvenduste vajalikkus  
Vanasadama akvatooriumis toimuv laevaliiklus põhjustab setete resuspensiooni akvatooriumi 
alal, mis vastavalt vee liikumise režiimile settivad mingis akvatooriumi osas või ka väljaspool 
akvatooriumi. Antud protsessid sadamates on paratamatud ja seetõttu millalgi võib tekkida 
vajadus korduvsüvendustöödeks alas kuhu on settinud liigselt põhjast ülestõstetud setteid. OÜ 
Corson poolt teostatud uuringud näitavad, et laeva sõukruvidest tekitatud settikihi 
pinnalähedased kiirused on piisavalt suured setete resuspensiooniks ning väikesemastaabilised 
sügavuste erinevused akvatooriumis tasandatakse laeva sõukruvidest tekitatud setete 
transpordi tõttu kiiresti (Vanalinna sadama akvatooriumis toimuvate põhjasetete ja uhtainete 
liikumise uurimine. Töö nr 001. OÜ Corson. 2000). Looduslikest protsessidest tingitud setete 
transport on Vanasadama piirkonnas ebaoluline, kuna sadam on hästi varjatud lainetuse eest.  
 
Korduvsüvenduste vajadust on raske prognoosida, sest praktiliselt on setete kandumine 
mööda sadama akvatooriumi põhja juhuslik protsess ning setete akumuleerumine ja erosioon 
sõltub laevade liikumise ja pööramiste korrapärasusest/juhuslikkusest.  
 
Eriti ekstreemse tormi tulemusena võib sadama akvatooriumi lähialadelt toimuda  merepõhjal 
olevate  setete kandumine sadama akvatooriumi, aga selle tõenäosus on väike. Merepõhja 
mõõdistused olemasoleva kruiisikai ümbruses näitavad, et 7 aastase ekspluatatsiooni jooksul 
on kai äärde settinud aine kogus praktiliselt olematu.  
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Teostatud varasemad uurimistööd ja tehtud modelleerimistulemused lubavad eeldada, et 
Vanasadamas olulises mahus kordussüvendustöödeks puudub lähiajal vajadus. Iga viie-
seitsme aasta tagant peaks teostama veidi põhjalikuma akvatooriumi seisundi ülevaatamise, 
mis selgitab ka puhastuse-süvenduse vajaduse akvatooriumis. Kaide juures deklareeritud 
sügavust ja kaide  seisundit jälgitakse ning kontrollitakse jooksvalt vastavalt sadama 
töökorralduse turvalisuse ja ohutuse nõuetele.  
 
 

7.3 Seire ja järelevalve 
 
Heljumi leviku ja mereelustiku seire läbiviimine ei ole vajalik, kuna E kruiisikai rajamine ja 
selle  juures tehtavad süvendustööd ning Paljassaare kaadamisalal kaadamine ei põhjusta 
sellise hulga heljumi teket, mis oluliselt ohustaks piirkonna mereelustikku ja toiteahela läbi 
linnustikku.  
 
Arvestades modelleerimise tulemusi ei ulatu oluline kogus settematerjali, mis võiks ohustada 
mereelustikku ja linnustikku  tekkekohast oluliselt kaugemale: 

• Süvendamisel Vanasadama akvatooriumist kaugemale Tallinna lahte.  
• Kaadamisel pinnase uputuskohast oluliselt kaugemale, erandiks on siin 

põhjatuul. 
 
Vanasadama akvatoorium (süvendamine) ja Paljassaare pinnasepuisteala (kaadamine) on 
vähese merepõhjaelustikuga alad ja nende vahetus läheduses puuduvad kalakoelmud, siis ei 
kaasne kavandatuga olulist mõju mereelustikule ja kalastikule ega toiteahela kaudu ka 
linnustikule. Kuna olulise mõju oht puudub, siis keskkonnasire ei ole vajalik.   
 
Kasutades süvendamisel ja kaadamisel parimat võimalikku tehnikat ja viies tööd läbi vastavalt 
tehnoloogilistele nõuetele ei kaasne olulist keskkonnamõju.  
 
Kui süvendustöödel on visuaalselt tuvastatav, et akvatooriumi piirest eraldub välja mingil 
põhjusel tumedam heljumipilv, siis tuleb süvendus- või täitetööd peatada, selgitada sellise 
olukorra tekkimise põhjused ja võtta kasutusele meetmed antud olukorra likvideerimiseks või 
oluliseks leevendamiseks.  
 
Samas kui tööde läbiviimisel selgub mingi olulise ohuga avariiline või ettenägemata olukord 
(torm, reostus oht, jää, mingil põhjusel lindude kogunemine tööpiirkonda), siis tuleb tegevus 
peatada ja võtta kasutusele vastavad meetmed. Tööd võib jätkata ainult siis kui oht on 
kõrvaldatud.  
 
Kaadamist tuleb teostada vastavalt peatüki 7.1 leevendavates meetmetes toodud kaadamise 
nõuetele. Kontrolli teostab sadamakapteni osakonnast järelevalveks määratud isik.  
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8. KOKKUVÕTE  
 
8.1 Kokkuvõte 
 

1. Seoses Tallinna linna külastavate kruiisilaevade arvu kasvuga tekkis vajadus uue 
kruiisikai rajamiseks AS Tallinna Sadamale kuuluvasse Vanasadamasse. Kruiisikai on 
ette nähtud Tallinna külastavate suurte kuni 340 m pikkuste kruiisilaevade 
sildumiseks, mille arvutuslik veeväljasurve GT on 150 000 t ja süvis 9,0 m. 

2. Tallinna laht on Soome lahe siselaht, mis on looduslik veekogu ja mille 
põhjasügavused ulatuvad Viimsi ja Paljassaare poolsaare vahelisel alal -35 meetrini 

3. Veetase Tallinna lahes sõltub Soome lahe üldisest veeseisust, mis on tavalisest kõrgem 
lääne ja edela tuultega. 

4. Keskmine Tallinna lahe jääga kaetuse periood kestab ajavahemikus jaanuarist aprillini 
70-80 päeva, maksimaalne periood on olnud 150 päeva. 

5. Projekti ala jääb Tallinna lahte suubuva aluspõhja lõikunud ürgoru piirkonda. 
Aluspõhjaks on kambriumi vanusega aleuroliit ja liivakivi sinisavi vahekihtidega.  

6. Projektiala ja lähiala sadamate piirkonnas on põhjaloomastik liigiliselt koosseisult 
vaene, loomastiku arvukus ja biomass on väike. 

7. Veelindude pesitsemist Vanasadama akvatooriumi piirides ei ole täheldatud, kuid 
enamik sadamas registreeritud liikidest pesitseb põhiliselt Paljassaare poolsaare 
rannikul ja roostikus. Vanasadama akvatooriumi linnustik on liigi- ja isendivaene. 
Vanasadama piirkonnas kohata võivad linnuliigid ja nende suhe akvatooriumi ning 
sadamaalaga on toodud lisas 14. 

8. Paljassaare lahe kaadamisalast (joonis 2.1) idas,  Paljassaare poolsaare põhja- ja 
lääneosas asub 277 ha suurune Paljassaare hoiuala, mis kuulub linnualana Natura 2000 
võrgustikku. 

9. Riigiettevõte Tallinna Sadam moodustati 1992. aasta aprillis. 1996. aastal muudeti 
riigiettevõte aktsiaseltsiks, mille ainuaktsionäriks on Eesti Vabariik. AS Tallinna 
Sadam tegutseb landlord-tüüpi sadamana ning tema peamiseks tegevusalaks on 
sadama tööga seotud tegevused 

10. Sadama eeskiri kehtib (09.05.2012) kõigi AS-i Tallinna Sadam koosseisu kuuluvate 
sadamate sadamaalal ning on täitmiseks kohustuslik kõigile vastavas sadamas 
tegutsevatele või viibivatele isikutele. 

11. AS Tallinna Sadam koosseisu kuuluvad: Vanasadam, Muuga sadam, Paljassaare 
sadam, Paldiski sadam ja Saaremaa sadam. 

12. AS Tallinna Sadam sadamaid läbib aastas ligi 8 miljonit reisijat, suurem osa neist 
reisib liinilaevadega. Reisijaid teenindavad AS Tallinna Sadam viiest sadamast kaks: 
Vanasadam ja Saaremaa sadam. 

13. Sadama arendusplaanid näevad ette Vanasadama muutmist täielikult reisisadamaks, 
seetõttu on kaupade käitlemine Vanasadamast liikunud aja jooksul Muugale ja 
Paldiski lõunasadamasse. Täna käitlevad Vanasadama kaubaterminalid põhiliselt ro-ro 
kaupu (veeremit) ja vähesel määral segalasti.  

14. Kruiisihooaeg Läänemerel kestab üsna lühikest aega - mai keskpaigast septembri 
keskpaigani. Sooja hooaja lühiduse korvavad aga siinsed vaatamisväärsused, pikk ja 
kirev ajaloo- ning kultuuripärand. Selle piirkonna põhiliseks tõmbenumbriks on 
Peterburi, millele sekundeerivad Läänemereäärsete riikide pealinnad Tallinn, 
Kopenhaagen, Stockholm ning Helsingi. Tallinn asub täpselt üleöö meresõidu 
kaugusel Peterburist ja teel Neevalinna või sealt tagasi põikavad kõik suuremad 
kruiisikorraldajad oma laevadega Tallinna Vanalinn on UNESCO Maailmapärandisse 
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kuuluv kultuurimälestis ja muinsuskaitseala, millega kruiisi käigus on võimalik 
tutvuda. 

15. 2011 aasta küsitluse  tulemusel kulutab kruiisturist linnas keskmiselt 42 EUR (ei 
sisalda kruiisifirma kaudu ostetavaid ekskursioone), majanduslik mõju kruiisituristide 
kulutustest on 17 miljonit EUR, sellele lisanduvad kruiisfirmade maksed ettevõtetele. 
Pööringu  kogukäive oli 2,3 korda suurem kui tavakülastus 

16. Transpordi- ja turismiteenust kruiisilaevadega saabuvatele külastajatele on 
Vanasadama loodeterritooriumil õigus osutada selleks ASi Tallinna Sadam poolt 
väljastatud vastavat luba omavatel isikutel nende kasutuses olevate 
transpordivahenditega. 

17. Vanasadamas on praegu koostamisel uus liikluskorralduse kava koos 
liikluslahendusega, mis arvestab uue kruiisikai rajamisest tingitud muutusi 
liikluskorralduses. 

18. Vanasadama territooriumilt ja terminalidest kogub prügi koristusfirma, millise 
valikuks korraldab AS Tallinna Sadam konkursi. Prügi viib ära ja vajadusel teeb 
järelsorteerimist tütarettevõte AS Green Marine. 

19. Ehitusjäätmete käitlus peab toimuma vastavalt Tallinna jäätmehoolduseeskirja peatükk 
3-le, mis määrab ehitusjäätmete käitlemise nõuded. 

20. 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 ). 

21. Laevadelt tekkinud prügi vastuvõtmist korraldab sadamaga sõlmitud lepingu alusel 
AS Green Marine. 

22. Kruiisikai rajamisel on vaja teostada  süvendustöid mahus 12300 m3. Vee sügavus 
süvendusalal peab peale süvendustööde lõpetamist olema kõikjal 11 m Kroonlinna 
nullist. 

23. Süvendamisel saadud pinnas on kavandatud kaadata  Veeteede Ameti 
navigatsioonikaartidele kantud Paljassaare lahes asuvale kaadamisalale. Antud 
kaadamisala ei ole Veeteede Ameti ametlik pinnase uputuse koht ja kaadamiseks 
annab loa Keskkonnaamet iga projekti puhul eraldi antava vee erikasutusloaga. 

24. Projekteeritud kruiisikai on estakaadi tüüpi, mis toetub mere põhja rammitud 
terastoruvaiade süsteemile.  Kruiisikai kogupikkus on  421,4 m, millest sildumisliini 
pikkus on 328 m. Kai laius on 20 m. 

25. Kavandatud E- kruiisikai rajamine vastab Tallinna üldplaneeringu , Paljassaare ja 
Russalka vahelise ala üldplaneeringu ja Logi tn 8, 9 ja 10 kinnistute ning lähiala 
detailplaneeringu eesmärkidele 

26. KMH käigus on tehtud matemaatiline modelleerimine, mille alusel on prognoositud E 
kruiisikai rajamisega kaasnevad hüdrodünaamilised protsessid. 

27. Matemaatiliselt on modelleeritud laineväljad ka ekstreemsete 1 kord 100 aasta jooksul 
esineva tormituule olukorras. Varem teostatud uurimustest on käesolevasse aruandesse 
lisatud kiirlaevade lainete modelleerimisel saadud tulemused. 

28. Hüdrograafilised mõjutegurid uue kruiisikai piirkonnas on haaratud modelleeritud 
situatsioonidega, mis tekivad tuule kiirusel kuni 15 m/s. 

29. Kruiisikaide ja Vanasadama põhjamuuli kaldakindlustuse projekteerimisel on 
arvestatud et nendele  mõjuvad sügisesed ekstreemsed laineväljad ja talveperioodil 
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tekkivad jõud jää survest on nende dimensioneerimisel arvestatud ja saa olla  
põhjuseks nende  konstruktsioonide purunemisel. 

30. Kruiisikai rajamise, süvendamise ja kaadamisega ei kaasne olulist mõju ei Tallinna 
lahes ega Paljassaare lahes toimuvatele rannaprotsessidele ja supelrandadele. 

31. Vahetult E kruiisikai rajamiskohas ja kogu Vanasadama akvatooriumi ulatuses 
praktiliselt merepõhjaelustik puudub ja mõju on väheoluline. 

32. Kuna matemaatilise modelleerimise andmetel süvendamise ja E kruiisikai rajamise 
käigus olulist heljumi levikut väljapoole akvatooriumi piire ei toimu, siis ka Tallinna 
lahe mereelustikule ei ole olulist negatiivset mõju.  Olulise mõju puudumise tagab 
kõigi süvendustööde ja E kruiisikai rajamistööde nõuetele vastav läbiviimine ning 
PVT kasutamine. 

33. Teostades kaadamise vastavalt peatükis 4.4 Kaadamise mõjud ja leevendus, 7.1 
Nõuded ja leevendavad meetmed süvendamisel ja kaadamisel toodud nõuete kohaselt 
on mõju merepõhjaelustikule, kalastikule ja hoiualale mitte oluline. Mõju lindudele 
toimub siin kaudselt ja toiduahela kaudu olles samuti mitte oluline mõju.   

34. Välisõhu kvaliteedi mõõtmine näitas, et mõõteperioodi jooksul ei registreeritud 
välisõhu koostises ühelgi korral lämmastikdioksiidile kehtestatud 1h keskmist 
piirväärtust ületavat kontsentratsiooni. Terve mõõteperioodi jooksul jäid 
vääveldioksiidi saastetasemed oluliselt madalamaks kui kehtiv tunnikeskmine ja 
ööpäevakeskmine piirväärtus. Terve mõõteperioodi jooksul jäid peentolmu 
saastetasemed oluliselt madalamaks kui kehtiv ööpäevakeskmine piirväärtus.  

35. Keskkonnamüra uuring näitas, et uue kruiisikai lisandumisega tööstusettevõtete müra 
piirtaseme arvsuurust 65 dB ja taotlustaseme arvsuurust 60 dB päevasel ajavahemikul 
ei ületata lähimate müratundlike hoonete juures. Seega uue kruiisikai lisandumisega 
tööstusettevõtete müra piirtaseme arvsuurust 50 dB öisel ajavahemikul praktiliselt ei 
ületata lähimate müratundlike hoonete juures. Logi tn 8 kinnistule kavandavate 
müratundlike hoonete juures öösel tööstusettevõtete müra taotlustaseme  arvsuurust 45 
dB öisel ajavahemikul ei ületata, valdavalt peaks jääma müratase alla 40 dB. 

36. Alternatiivide võrdluses on väärtusindeksi järgi parimaks lahendiks alternatiiv 1 – 
kavandatud tegevus.  

37. Tulenevalt süvendatavast pinnasest, süvendamise väikesest mahust (12300 m3) ja väga 
väikesel alal (pindala 1,1 ha) ning töö läbiviimise tingimustest (töötavas sadamas) on 
eeldatavalt parim, kui süvendustööde tegemiseks kasutatakse ühekopalist 
ekskavaatorit. 

38. Merepõhja mõõdistused olemasoleva kruiisikai ümbruses näitavad, et 7 aastase 
ekspluatatsiooni jooksul on kai äärde settinud aine kogus praktiliselt olematu.  

39. Teostatud varasemad uurimistööd ja tehtud modelleerimistulemused lubavad eeldada, 
et Vanasadamas olulises mahus kordussüvendustöödeks puudub lähiajal vajadus. Iga 
viie-seitsme aasta tagant peaks teostama veidi põhjalikuma akvatooriumi seisundi 
ülevaatamise, mis selgitab ka puhastuse-süvenduse vajaduse akvatooriumis. Kaide 
juures deklareeritud sügavust ja kaide  seisundit jälgitakse ning kontrollitakse 
jooksvalt vastavalt sadama töökorralduse turvalisuse ja ohutuse nõuetele. 

40.  Heljumi leviku ja mereelustiku seire läbiviimine ei ole vajalik, kuna E kruiisikai 
rajamine ja selle  juures tehtavad süvendustööd ning Paljassaare kaadamisalal 
kaadamine ei põhjusta sellise hulga heljumi teket, mis oluliselt ohustaks piirkonna 
mereelustikku ja toiteahela läbi linnustikku. 
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8.2 Lõppjäreldused 
 

1. Vanasadam on Eesti suurim reisisadam olles suurepäraseks sildumispaigaks nii 
reisiparvlaevadele kui ka kruiisilaevadele ja kiirlaevadele. 

2. Kruiisiturism on maailmas järjest kasvava populaarsusega reisimise viis, olles ka kogu 
maailmas kõige kiiremini arenev turismiliik. 

3. Tallinn on üks populaarsemaid sihtkohti Läänemere kruiisisadamate hulgas. Erinevad 
kruiisikorraldajad on kinnitanud Tallinna Sadamale, et nad on positiivselt meelestatud 
edasise kruiisilaevanduse turu arengu suhtes Läänemere regioonis.  

4. Matemaatilise modelleerimise tulemused näitavad, et uue kai rajamisega, 
süvendustöödega seotud sette transpordi ja hoovuste mõjul mingisuguseid 
prognoositavaid lokaalseid muudatusi ei ole oodata.  

5. Setteproovide analüüsid näitavad, et  E kruiisikai piirkonnas ei ole põhjasetted 
raskmetallide ja naftaproduktidega reostunud ning on inimese tervisele ja keskkonnale 
ohutud. Kuna setted on inimesele ja keskkonnale ohutud, siis võiks süvendatavalt alalt 
setteid uputada Paljassaare kaadamisalale ilma keskkonnale reostusohtu tekitamata. 

6. Turism täidab olulist rolli Eesti üldises majandusarengus, kuna turismiturul toimuv 
mõjutab kas ise majandust või on mõjutatud mitmete teiste majandussektorite poolt. 
Hinnanguliselt võib turism koos mereturismiga anda ligi 8% Eesti sisemajanduse 
koguproduktist. 

7. Tallinn (Vanasadam) on Läänemere regiooni kruiisiga külastatavate linnade nimistus 
kolmandal kohal (2011 – 293 külastust). Kruiisi külastuste populaarsus on Läänemere 
regiooni tõusvas terndis.  

8. Kruiisikai rajamine ja selle edaspidine kasutamine suurte kruiisilaevade 
vastuvõtmiseks on otseselt seotud Läänemere piirkonna turismi ja puhkemajanduse 
arendamisega.  
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1 Sissejuhatus 

1.1 Asukoht 
Ehitatav kruiisikai (lisa 4) asub Tallinna lahes Vanasadamas.  
 

 
Joonis 1 Uue kruiisikai asukoht. 
 
 

1.2 KMH algatamine 
 
Keskkonnaamet 25.11.2011 kirjas nr 7-6/11734640-2 (lisa 1) Tallinna Sadam AS-ile  algatas 
keskkonnamõju hindamise menetlusse võetud vee erikasutusloa taotlusele (17.11.2011). Vee 
erikasutusluba taotleti uue  kruiisikai rajamiseks vajalike süvendustööde tegemiseks mahus 
kuni 15 000 m3.  Kruiisikai on kavandatud üle 1350 tonni veeväljasurveda aluste 
teenindamiseks. 
 
Vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS) 
§ 6 lõige 1 punktidele 16 ja 17 on sadama või maismaaga ühendatud kai püstitamine, kui see 
teenindab 1350 tonni ületava veeväljasurvega aluseid ja mere süvendamine alates pinnase 
mahust 10 000 m3 olulise keskkonnamõjuga tegevus, mistõttu kai ehitamiseks vee 
erikasutusloa saamiseks on vajalik tegevuse keskkonnamõju hindamine. 
 
Lisas 2 on Ametlikud Teadaanded 28.11.2011 KMH algatamise teade. 
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2. Kavandatud tegevuse eesmärk  
 
Seoses Tallinna linna külastavate kruiisilaevade arvu kasvuga tekkis vajadus uue kruiisikai 
rajamiseks AS Tallinna Sadamale kuuluvasse Vanasadamasse. Kruiisikai on ette nähtud 
Tallinna külastavate suurte kuni 340 m pikkuste kruiisilaevade sildumiseks, mille arvutuslik 
veeväljasurve GT on 150 000 t ja süvis 9,0 m.    
 
 
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.  

 
 
Keskkonnaamet 25.11.2011 kirjas nr 7-6/34640-2 (lisa 1) esitas KMH käigus teha tulevad 
uuringud:  
kaadamiskoha valik ning ammutamisel kui ka kaadamisel toimuva heljumi transpordi 
hinnang; saasteainete sisaldus ammutatavas pinnases; tegevuse mõju põhjaelustikule, 
kalastikule ning rannaprotsessidele; võimaliku keskkonnamõju vältimise ja minimeerimise 
meetmete analüüs; parima võimaliku tehnika väljaselgitamine; projekti teostamise 
alternatiivide ja O-variandi võrdlev analüüs; kordustööde vajaduse hinnang; vajadusel 
seireprogrammi väljatöötamine. 
 
Keskkonnamõjude väljaselgitamiseks ja leevendusmeetmete leidmiseks tehakse KMH 
protsessis matemaatiline modelleerimine ja müra uuring.  
 
 

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, 
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kohtülevaatused, avalikustamise protsessis esitatud ettepanekud, eksperthinnangud ja muud 
asjassepuutuvad tööd, publikatsioonid jm. 
 
KMH aruande koostamisel kasutatakse KMH protsessis ja ka varasemaid kättesaadavaid 
Tallinna 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.  
 
Tallinna Keskkonnaamet 09.12.2011 nr 6.1 – 4.3.1/1256 (lisa 6) esitas ehitusprojektile (töö nr 
1109) ettepaneku teostada uuring selgitamaks välja uue kai rajamisega kaasnevad võimalikke  
muutusi laine- ja jääoludes ning põhjasetete liikumises. Matemaatilise modellerimise 
tulemuste alusel on võimalik prognoosida kai rajamisega  kaasnevaid mõjusid.  
 
KMH protsessi käigus on kavas teha müra uuring. KMH aruandes käsitletakse kruiisikai 
rajamisega kaasnevat ehitusaegset müra, õhusaastet, vibratsiooni ja võimalikke 
leevendusmeetmeid, samuti kruiisilaevade liiklusega kaasnevat müra ja õhusaastet.   Müra ja 
õhusaaste hindamisel arvestatakse Logi tn 8, 9 ja 10 kinnistute ning lähiala 
detailplaneeringuga.  
 
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 
mõjuvaldkondi, arengutegevuse mõjutegureid ning projekti rakendamist mõjutavaid 
asjaolusid.  
 
 

3.2 Kavandatud tegevus ja alternatiivid 
 
Kavandatud tegevuseks on kruiisikai rajamine suurte kuni 340 m pikkuste kruiisilaevade 
sildumiseks (lisa 4), mille arvutuslik veeväljasurve GT on 150 000 t ja süvis 9,0 m.   
Kruiisikai rajamiseks on vaja teostada süvendustöid mahus ca 15000 m3. 
 
Süvendamisel saadud pinnas on kavandatud kaadata  Veeteede Ameti navigatsioonikaartidele 
kantud Paljassaare lahes asuvale kaadamisalale. Antud kaadamisala ei ole Veeteede Ameti 
ametlik pinnase uputuse koht ja kaadamiseks annab loa Keskkonnaamet iga projekti puhul 
eraldi antava vee erikasutusloaga. Käsitletava  Paljassaare lahes asuva pinnase uputuse koha 
koordinaadid on:  
 
59° 28.41' N; 24° 38.51' E  
59° 29.11' N; 24° 39.52' E  
59° 28.41' N; 24° 39.52' E  
59° 28.26' N; 24° 39.19' E 
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Lisades 5 ja 6 projekterimistingimustele ja projektile esitatud Tallinna Keskkonnaameti, 
Tehnilise Järelevalve Ameti, Keskonnaameti ja Lennuameti ettepanekute ja märkustega 
arvestati KMH programmi koostamisel ning arvestatakse edasises KMH protsessis.  
 
Süvendamise ja kaadamise läbiviimiseks PVT selgub KMH protsessis. 
 
 
Alternatiivid 
 
Alternatiiviks 1 on kavandatud tegevus, mille tulemusena kruiisikai ehitamiseks vajalik 
süvendamise maht on  15 000 m3. Süvendamisel saadud pinnas on kavandatud kaadata 
Paljassaare lahe kaadamisalale.   
 
 
Alternatiiviks 2 on 0-alternatiiv, mille tulemusena kruiisikaid ei rajata. 
 
Kui KMH protsessi käigus lisandub  reaaalseid alternatiive, siis ka need kaasatakse 
alternatiivide võrdlusse parema alternatiivi välja selgitamiseks. 
 
 
 

4. Kavandatud tegevuse ja selle alternatiivide mõjuallikad, mõjuala 
ning võimalik keskkonnamõju  
 
Kavandatava tegevuse ja selle võimalike alternatiivide hindamise objektiks on  kruiisikai ja 
tema teeninduspiirkond Vanasadama akvatooriumis  ning kaadamisala.  
 
Otseste keskkonnamõjude alaks on kruiisikai alune ja süvendatav ala koos lähialadega ning 
vahetud kaadamiskohad kaadamisalal. 
 
Mõjuallikad: süvendamine, süvendusel kasutatav tehnika, kruiisikai rajamine ja kasutatav 
tehnika, kaadamine ja kruiisikaid kasutavad alused.  Mõjude võimalik kumuleerumine mitme 
süvenduse korral. 
 
Looduskeskkonna mõjud nii rajamisel kui ka kruiisikai kasutamisel avalduvad valdavalt 
veekeskkonnale. Samas sotsiaal-majanduslikud  ja majanduslikud mõjud avalduvad oluliste 
mõjudena majanduselu arendamise (turism, puhkemajandus, kaubandus, investeeringute 
kasv), tööhõive, sissetulekud jms näol. Antud projekti oodatav positiivne kaudne mõju 
avaldub Eesti riigile ja  eeldatavalt ulatub ka üle piiride kaugemale.  
 
Kruiisikai rajamise ja  hilisema kasutamisega kaasnevad keskkonda mõjutavad tegevused: 

1. Süvendamine. 
2. Kaadamine.  
3. Kruiisikai rajamine. 
4. Korduvsüvenduse vajadus. 
5. Laevaliiklus Tallinna lahes, Vanasadama töökorraldus.  
6. Sotsiaal-majanduslikud mõjud (piirkonna areng, turism, puhkemajandus). 
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Kavandatava tegevuse ja selle alternatiivide hindamise mõjuala on Vanasadama 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.  
• Kasutatud tehnoloogiast ja tehnikast. 
• Meteoroloogilistest tingimustest.  

 
Süvendamise ja kaadamise mõjud võivad avalduda otseselt mereelustikule (põhjataimestik ja 
–loomastik, kalastik). Süvendamisesest on mõjutatud Vanasadama akvatoorium ja selle 
lähiümbrus.  
 
 
Kruiisikai rajamine ja selle edaspidine kasutamine suurte kruiisilaevade vastuvõtmiseks on 
otseselt seotud Läänemere piirkonna turismi ja puhkemajanduse arendamisega.  
 
Eeldatavad võimalikud keskkonnamõjud (olulisus selgub täpsemini KMH protsessis): 

• Mõju mereelustikule. 
• Mõju lindudele. 
• Mõju rannaprotsessidele, lainetusele ja setete liikumisele. 
• Süvendamise mõjud. 
• Kaadamise mõjud.  
• Hinnatakse kordussüvenduste vajadust. 
• Mõju kaitsealustele objektidele sh loodusdirektiivi esimese elupaiga liigid ja 

kaitsealadele. 
• Mõju Natura 2000 võrgustiku ala kaitse eesmärkidele. 
• Müra, õhusaaste ja vibratsioon. Müra ja õhusaaste hindamisel arvestatakse Logi tn 8, 9 

ja 10 kinnistute ning lähiala detailplaneeringuga.  
• Jäätmete sh ehitusjäätmete käitlus. 
• Setete reostusliku seisundi väljaselgitamine sh jääkreostus. 
• Kruiisikai rajamise mõju Tallinna lahe laevaliiklusele. 
• Mõju supelrannale.  
• Mõju Tallinna lahele. 
• Sotsiaal-majanduslikud mõjud: piirkonna areng, turvalisus, mõju inimese tervisele ja 

heaolule, puhkemajandus, turism. 
• Majanduslikud mõjud. 
• Kumulatiivne mõju. 

 
Tuuakse välja süvendamisel, süvendatud materjali kaadamisel ja kruiisikail hilisemal 
kasutamisel avalduda võivad negatiivsed mõjud ja riskid (sh ohutusküsimused), nende 
vältimise ja leevendamise meetmed (vajadusel esitatakse seireprogramm).  
 
Kruiisikai rajamiseks tehtaval süvendamisel ja kruiisikai hilisema kasutamisega ei ole 
kavandatud ja ette näha selliseid tegevusi, mis võiksid põhjustada riigipiirini ulatuvat olulist 
mõju. Kruiisikai rajamisega ei esine eeldatavalt piiriülest mõju. 
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KMH aruandes käsitletakse mõjutatava looduskeskkonna (mereelustik, linnustik, 
rannaprotsessid, veerežiim,), sotsiaal-majandusliku keskkonna (sotsiaal-majanduslikud 
tegurid, sh piirkonna areng, turvalisus, tööhõive, inimese tervis ja heaolu puhkemajandus, 
turism) ja tehiskeskkonna (rajatised) olemust ja mõjutatavust ning võimalike reaalsete 
alternatiivide võrdlust.  
 

5. KMH protsess ja selle teostuse ning tulemuste 
avalikustamise ajakava  
 

- Keskkonnaameti algatas 25.11.2011 nr 7-6/11734640-2  vee erikasutusloa taotlusele 
AS Tallinna Sadam saadetud kirjas  KMH (lisa 1). Lisas 2 on KMH algatamise teade 
Ametlikud Teadaanded 28.11.2011. 

- Eksperi ja arendaja koostöös valminud KMH programm esitati otsustajale KeHJS § 16 
järgse KMH programmi avaliku väljapaneku ja arendajale avaliku arutelu 
korraldamiseks. 

- Keskkonnaamet teatas tulenevalt keskkonnamõju hindamise ja 
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS) § 16 lõike 2 punktist 1 
Vanasadama uue, E (ida) kruiisikai rajamise keskkonnamõju hindamise (edaspidi 
KMH) programmi valmimisest, programmi avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu 
toimumisest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadanded 21.02.2012 ja  ajalehes Eesti 
Päevaleht 23.02.2012 (lisa 7). Lisas 8 on otsustaja poolt 21.02.2012 KMH programmi 
avalikustamise menetlusosaliste nimekiri ja saadetud teade. 

- KMH programmiga oli võimalik tutvuda avaliku väljapaneku perioodil 23.02.2012 
kuni 08.03.2012 tööpäeviti Keskkonnaametis (Narva mnt 7a, Tallinn) ja ameti 
kodulehel www.keskkonnaamet.ee  ning aktsiaseltsi Tallinna Sadam kodulehel 
www.ts.ee (lisa 7). 

- KMH programmi kohta sai esitada ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi kirjalikult 
või e-posti teel ülaltoodud kontaktide kaudu 08.03.2012.  

- Kirjalikke ettepanekuid esitasid Terviseamet Põhja talitus 02.03.2012 (lisa 9), 
Veeteede Amet  06.03.2012 (lisa 10) ja   Tallinna Keskkonnaamet 08.03.2012 (lisa 
11). Kirjalikke ettepanukuid ja nendega arvestamist käsitletakse peatükis 7. 

- KMH programmi avalik arutelu toimus 09.03.2012 kell 14.00 AS Tallinna Sadam 
kontori III korruse nõupidamiste ruumis (aadress: Sadama 25, 15172 Tallinn). 

- KMH programmi avaliku arutelu protokoll ja osalenute nimekiri on lisas 12. Peatükis 
7 antakse ülevaade KMH programmi avalikust arutelust.  

- 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.  
- 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. 
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- 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. Vanasadama uue, E (ida) kruiisikai rajamise keskkonnamõju hindamise (KMH) 
teostuse ajakava  
 

Jk 
nr 

KMH etapid  Tegevuse kirjeldus ja läbiviija Kestvus 

1. KMH programm 
 

Koostamine ja esitamine otsustajale (KA). 
Eksperdid koos arendajaga.  

3 päeva 
 

2. KMH programmi 
avalikustamisest 

teatamine  

Otsustaja (KA) teatab arendaja kulul  14 päeva 
jooksul avalikust väljapanekust  ja avalikust 

arutelust.  

14 päeva  

3. KMH programmi 
avalik väljapanek 

Otsustaja (KA) korraldab vähemalt 14 –päevase 
kestvusega avaliku väljapaneku.  

Vähemalt 14 
päeva. 

4. KMH programmi 
avalik arutelu 

Arendaja korraldab programmi tutvustamiseks 
avaliku arutelu. Osalejad: avalikkus, arendaja, 
eksperdid, järelevalve. 

1 päev 

5. KMH programmi 
täiendamine  
 

Eksperdid koos arendajaga täiendavad 
avalikustamise materjalide alusel  KMH 
programmi. 
Arendaja saadab KMH  programmi kohta liht- 
või 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  

5 päeva 
 
  
 

6. KMH programm KMH järelevalvaja otsustab 30 päeva jooksul 
KMH programmi heakskiitmise või 
heakskiitmata jätmise 

30  päeva 

7 KMH programmi 
heakskiitmisest 
teatamine 

KMH järelevalvaja teatab 14 päeva jooksul 
KMH programmi heakskiitmisest 

14 päeva 

8. KMH aruande 
koostamine  

Heakskiidetud KMH programmist lähtudes 
koostavad eksperdid aruande. 

 

18 päeva 

9. KMH aruande 
avalikustamisest 
teatamine 

Otsustaja (KA) teatab arendaja kulul  14 päeva 
jooksul avalikust väljapanekust  ja avalikust 

arutelust. 

14 päeva 

10. KMH aruande 
avalik väljapanek 

Otsustaja (KA) korraldab vähemalt 14 –päevase 
kestvusega avaliku väljapaneku. 

Vähemalt 14 
päeva. 
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11. KMH aruande 
avalik arutelu 

Arendaja korraldab aruande tutvustamiseks 
avaliku arutelu. Osalejad: avalikkus, arendaja, 
eksperdid, järelevalve. 

1 päev 

12. KMH aruande 
täiendamine  
 

Eksperdid koos arendajaga täiendavad 
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 
KSH aruande kahes eksemplaris järelevalvajale  
heakskiitmiseks ja keskkonnanõuete 
määramiseks. 

8 päeva 
 
  
 

13. KMH aruande 
heakskiitmine  

KMH järelevalvaja teeb otsuse 30 päeva 
jooksul. 

30 päeva 

KMH menetlus kuni KMH aruande heakskiitmiseks esitamiseni 138 päeva sellest 38 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 – Keskkonnaamet, Narva mnt 7a, 15172 Tallinn (e-post: 
info@keskkonnaamet.ee) Kontaktisikud on Kaari Männikus-Nilson, tel 6155 4566, e-post: 
kaari.mannikus-nilson@keskkonnaamet.ee ja Egle Alt, tel 384 8744, e-post: 
egle.alt@keskkonnaamet.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; 
mõjuvaldkonnad – pinnas- ja maastik, hüdrodünaamika ja rannaprotsessid, soojus, veesaaste 
ja veetase), töögrupi juht, hüdrodünaamika ja planeerimise ekspert. 
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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. 
 
Marko Ründva- Akukon OY Eesti filiaal, mürauuringud. 
 
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). 
 
KMH protsessi käigus võib toimuda töögrupi koosseisus muudatusi ja vajadusel kaasatakse 
veel eksperte. 
 
 
 

7. KMH programmi avalikul väljapanekul ja avalikul aruelul esitatu 
arvestamine edasises KMH protsessis 
 
KMH programmi avalik arutelu 
Vanasadama uue, E (ida) kruiisikai rajamise keskkonnamõju hindamise KMH programmi 
avalik arutelu toimus  09.03.2012  algusega kell 14.00 AS Tallinna Sadam kontori III korruse 
nõupidamiste ruumis. Osalejaid oli neli Tallinna Sadam AS-ist ja kaks Corson OÜ-st. Avaliku 
arutelu kestis kella 14.00 – 15.00.  
 
Koosolekut juhatas E. Kaasik (Tallinna Sadam AS) ja protokolli koostas K-A. Parksepp 
(Corson OÜ). KMH programmi avaliku arutelu 09.03.2012 protokoll ja osalenute nimekiri on 
lisas 12. 
 
Koosoleku esimeses päevakorrapunktis keskkonnaekspert T.Liiv (Corson OÜ)  tutvustas 
lühidalt avalikuks väljapanekuks esitatud KMH programmi. 
 
Teises päevakorrapunktis T. Liiv esitas ülevaate KMH programmi avalikustamise protsessi 
ajal saadud kolmest kirjast: Terviseameti Põhja talituse 02.03.2012 kiri, Veeteede Ameti 
06.03.2012 kiri ja Tallinna Keskkonnaameti 08.03.2012 kiri. 
 
Avaliku arutelu käigus arutati kirjas esitatud ettepanekute alusel KMH programmi täiendamist 
ja aruande koostamist ning kirjadele vastamist.  
 
Arutelul otsustati, et kirjades esitatud ettepanekutega arvestatakse KMH programmi 
täiendamisel ja seda käsitletakse ka vastuskirjades. 
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Kirjades esitatud ettepanekutega arvestamine: 

1. Terviseamet Põhja talitus 02.03.2012 nr 9.3-4/1950 kiri ja AS Tallinna Sadam 
14.03.2012 nr 18-7/11-1304/1374 vastus (lisa 9). 

• KMH aruandes käsitletakse kruiisikai rajamisega kaasnevat ehitusaegset müra, 
õhusaastet, vibratsiooni ja võimalikke leevendusmeetmeid, samuti 
kruiisilaevade liiklusega kaasnevat müra ja õhusaastet (ptk 3.1 eelviimane lõik 
lk 5).    

2. Veeteede Ameti  06.03.2012 nr 6-3-1/646 kiri  ja AS Tallinna Sadam 14.03.2012 nr 
18-7/11-1304/1364 vastus (lisa 10).  

• KMH aruandes käsitletakse kruiisikai rajamise mõju Tallinna lahe 
veeliiklusele (ptk 7 lk 7 võimalike KM loetelus). Peatükis 3.2 olnud ebatäpsus 
on kõrvaldatud (ptk 3.2 teine lõik lk 5). 

3. Tallinna Keskkonnaameti 08.03.2012 nr 6.1-4.1/131 kiri ja ja AS Tallinna Sadam 
14.03.2012 nr 18-7/11-1304/1362 vastus (lisa 11). 

• Peatükki 4  on täiendatud reostusseisundi, müra ja õhusaaste ning 
elamurajooniga arvestamise osas (lk 7, müra ja õhusaastet on käsitletud ka ptk 
3.1 eelviimane lõik lk 5).   

 
 
 

Lisad 
Lisa 1. Keskkonnaameti 25.11.2011 nr 7-6/11734640-2  keskkonnamõju hindamise (edaspidi 

KMH) algatamine.  
Lisa 2. Keskkonnaameti KMH algatamise teade Ametlikud Teadaanded 28.11.2011. 
Lisa 3. Ekspertide KMH litsentside KMH0119 ja KMH0120 koopiad. 
Lisa 4. Kriisikai asendi plaan 
Lisa 5. Projekteerimistingimuste menetlusprotsessis esitatud nõuded ja seisukohad 

ehitusprojekti koostamiseks. 
Lisa 6. Tallinna Keskkonnaameti 09.12.2011 nr 6.1 – 4.3.1/1256 ettepanekud ehitusprojektile. 
Lisa 7. KMH programmi avalikustamise teade Eesti Päevaleht 23.02.2012, Ametlikud 

Teadaanded 21.02.2012, www.keskkonnaamet.ee 21.02.2012 ja www.ts.ee. 
Lisa 8. KMH programmi avalikustamise menetluses osalejatele otsustaja poolt 21.02.2012 nr 

6-7/121/3488-2 saadetud teated. 
Lisa 9. Terviseamet Põhja talitus 02.03.2012 nr 9.3-4/1950 kiri ja AS Tallinna Sadam 

14.03.2012 nr 18-7/11-1304/1374 vastus. 
Lisa 10.  Veeteede Ameti  06.03.2012 nr 6-3-1/646 kiri  ja AS Tallinna Sadam 14.03.2012 nr 

18-7/11-1304/1364 vastus. 
Lisa 11. Tallinna Keskkonnaameti 08.03.2012 nr 6.1-4.1/131 kiri ja ja AS Tallinna Sadam 

14.03.2012 nr 18-7/11-1304/1362 vastus. 
Lisa 12. KMH programmi avaliku arutelu 09.03.2012 protokoll ja osalenute nimekiri. 
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KESKKONNAAMET

Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, 15172 Tallinn, registrikood 70008658

Tel 627 2193, faks 627 2182, info@keskkonnaamet.ee
www.keskkonnaamet.ee

Pr Ellen Kaasik
AS Tallinna Sadam
Sadama 25
15172 TALLINN

Teie: 17.11.2011 nr 18-7/11-1304/4899

Meie:~11.2011 nr 7-61111J~b ~O-~

Keskkonnamõjuhindamise algatamine

Austatud proua Kaasik

Keskkonnaamet on võtnud menetlusse Teie taotluse vee erikasutusloa saamiseks uue
kruiisikai rajamisega kaasnevate süvendustööde tegemiseks mahus kuni 15000 nr'. Kruiisikai
on kavandatud 1350 tonni ületava veeväljasurvega aluste teenindamiseks. Vastavalt
keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 6 lõige 1
pu~~idele 16 ja 17 on sadama või maismaaga ühendatud kai püstitamine, kui see teenindab
1350 tonni ületava veeväljasurvega aluseid ja mere süvendamine alates pinnase mahust 10
000 rrr' olulise keskkonnamõjuga tegevus, mistõttu vee erikasutusloa saamiseks Teie poolt
taotletavaks tegevuseks on vajalik tegevuse keskkonnamõju hindamine.

Käesolevagaalgatab Keskkonnaamet KeHJS § 3, § 6 19 1 P 16 ja 17, § 11 19 2 ja 3 alusel
kavandatava tegevuse keskkonnamõju hindamise. Vastavalt eelnimetatud seaduse§ 8
lõikele 1 ja 2 korraldab keskkonnamõju hindamist arendaja ning kannab sellega seotud kulud.
Vastavalt KeHJS § 11 lõikele 11 peatub kavandatava tegevuse keskkonnamõju hindamise .
algatamise korral tegevusloa taotluse menetlus keskkonnamõju hindamise aruande
heakskiitmiseni. .

Keskkonnamõju hindamise käigus on vajalik teha järgmised uuringud: kaadamiskoha valik
ning ammutamisel kui ka kaadamisel toimuva heljumi transpordi hinnang; saasteainete
sisaldus ammutatavas pinnases; tegevuse moju põhjaelustikule, kalastikule, ning
rannaprotsessidele; võimaliku keskkonnamõju vältimise ja minimeerimise meetmete analüüs;
parima võimaliku tehnika väljaselgitamine; projekti teostamise alternatiivide ja O-variandi .
võrdlevanalüüs; kordustööde vajaduse hinnang; vajadusel seireprogrammi väljatöötamine.

Keskkonnaamet peab KeHJS § 12 lõike 1 punkti 1 alusel keskkonnamõju hindamise
algatamisest teatama ka väljaandes Ametlikud Teadaanded. KeHJS § 12 lõike 1 punkti 1
alusel tuleb Teil keskkonnamõju hindamise algatamisest teatamise eest tasuda riigilõiv
6,39 eurot. Riigilõivu on võimalik maksta Rahandusministeeriumi kontole:

1. SEB Pank, 10220034796011
2. Swedbank,221023778606
3. Danske Bank A/S Eesti filiaal, 333416110002
4. Nordea Bank finland PLC Eesti filiaal, 17001577198

TALLINNA SADAM

.&..1..';i!r.-wf:;.20) .1....
Nr 7:!. O/./.. ..
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Maksekorralduse tegemisel tuleb viitenumbri lahtrisse märkida 2900078680. Riigilõivu
tasumise korral peab riigilõivu tasumist tõendaval dokumendi I olema märgitud toimingu
nimetus, mille eest riigilõivu tasutakse.

Lugupidamisega

Taimar Ala
Peadirektori asetäitja keskkonnakasutuse alal

Kaari Männikus-Nilson 6155456
kaari.mannikus-nilson@keskkonnaamet.ee
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AMETLIKUD TEADAANDED

eRIK Kinnistusraamat riregistri teabessteem riregistri ettevtjaportaal

 

 
 

Teate vaatamine Abiinfo

Teate ID:  2760644

Esitamise kuupev:  28.11.2011
Asutus:  Keskkonnaamet
Teateliik:  Keskkonnamju hindamise teated
Aegumisthtaeg:  28.12.2011

Toimetatud teate sisu:
Vastavalt keskkonnamjuhindamise ja keskkonnajuhtimisssteemi seaduse 12 likele 
1 teatab Keskkonnaamet, et algatas 25.11.2011 kirjaga 7-6/11/34640-2 
keskkonnamju hindamise Tallinna Vanasadamasse uue kruiisikai rajamisega 
kaasnevate svendustde tegemiseks mahus kuni 15 000 m. Kruiisikai rajatakse 
Tallinna Vanasadamasse ning see on kavandatud 1350 tonni letava veevljasurvega 
aluste teenindamiseks. Keskkonnamju hindamine algatati keskkonnamju hindamise 
ja keskkonnajuhtimisssteemi seaduse 6 like 1 punktide 16 ja 17 alusel. Taotletava 
loa kehtivusaeg 5 aastat. Loa menetlemisega seotud dokumentidega on vimalik 
tutvuda Keskkonnaameti keskkonnaosakonnas aadr Narva mnt 7a, 15172 Tallinn. 
Lisa info: tel 615 5456, e-mail: kaari.mannikus-nilson@keskkonnaamet.ee. Kiri on 
digitaalselt kttesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist 
aadressil:http://www.keskkonnaamet.ee/sadr/, (veekasutuse korraldamine ja 
keskkonnamju hindamine). 

Originaalteate sisu:
Vastavalt keskkonnamjuhindamise ja keskkonnajuhtimisssteemi seaduse 12 likele 
1 teatab Keskkonnaamet, et algatas 25.11.2011 kirjaga 7-6/11/34640-2 
keskkonnamju hindamise Tallinna Vanasadamasse uue kruiisikai rajamisega 
kaasnevate svendustde tegemiseks mahus kuni 15 000 m3. Kruiisikai rajatakse 
Tallinna Vanasadamasse ning see on kavandatud 1350 tonni letava veevljasurvega 
aluste teenindamiseks. Keskkonnamju hindamine algatati keskkonnamju hindamise 
ja keskkonnajuhtimisssteemi seaduse 6 like 1 punktide 16 ja 17 alusel. Taotletava 
loa kehtivusaeg 5 aastat. Loa menetlemisega seotud dokumentidega on vimalik 
tutvuda Keskkonnaameti keskkonnaosakonnas aadr Narva mnt 7a, 15172 Tallinn. 
Lisa info: tel 615 5456, e-mail: kaari.mannikus-nilson@keskkonnaamet.ee. Kiri on 
digitaalselt kttesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist 
aadressil:http://www.keskkonnaamet.ee/sadr/, (veekasutuse korraldamine ja 
keskkonnamju hindamine).
Seotud katastritunnused: 

Puudutatud isikud:

Lisa iendisoov

KAARI MNNIKUS-NILSON
Minu sisestatud 
teadaanded
Teadaannete sisestamine
Minu andmed
Hinnakiri
E-maili teavitus

 Tellimine
 Tellimine failiga
 Minu teavitused

Ametlikud Teadaanded
Kasutajatugi
Lahku

  

Registrite ja Infossteemide Keskus -  Lkke 4, 19081 Tallinn.   Tel. 6 636 322   Faks 646 0165   rik.info@just.ee

Page 1 of 1Ametlikud teadaanded

1.02.2012https://webmail.zone.ee/59690/attachment/et/887486/186131773/index.php.htm?path=...
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Keskkonnam6iu hindamise

Litsentsinr KMHOI l g

Ees- ja perekonnanimi:

Isikukood:

Elukoha aadress:

Muud kontaktandmed:

L I T S E N T S

Toomas Liiv
36904050271

Kojoko 378-. | ,  I  l3 l  7 Tol l inn

27. oprill zooT . a.

Litsentsi omaniku andmed:

Litsents annab 6iguse hinnata
jdrgmiste tegevus- ja m6juvaldkondade keskkonnam6ju:

Tegevusvaldkonnad:
'l) 

energeetiko 2) reoveekqitlus 3) vesi jo konolisotsioon 4)
veeteede jo sodomote ehitus, veekogu suvendqmine jo
veekogusse tohkete oinete koodomine 5) ehitus 6) teenindus

M6juvaldkonnad:

1) pinnos jo moostik 2) hudrodunoqmiko jo ronnoprotsessid
3) soojus 4) veesooste jo veetose

Litsents kehtib kuni: 27 .04.2012

Litsentsiandja: Keskkonnominister JaonusTomkivi

Keskkonnaministeeriumi pitsati jeiLljend

,{Litsentsi andja, ametinimetus ja allkirV
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Keskkonnam6ju hindamise

L I T S E N T S

Li tse ' rs i  ' r  KMH0120

Litsentsi omaniku andmed:

F)es- ja perekonnanirni:

Is ikukoocl :

Elukolra aadress: TihOSe I SA_l , 19426 TOllinn

Muucl hontaktanclnred :

Litsents anxrab 6iguse hinnata
jd'rgmiste tegevus- ja m6juvardkondade keskkonnamoju:

TegCt'LlSValdl ionnad

I ) p6llumojondus 2) mooporondus 3) metsomojondus
4) iootmekoiflus 6) vesi jo konorisotsioon 7) puhkemojonous jo
holjostus B) tronsporl jq liiklus

M oj urval clhc_rnrracl :

1) pinnos jo moostik 2) iootmeteke 3) moismoq toimestik
4) mets 5) koitstovod loodusobjektid

Litsents kehtib kuni: 
20 .04.2012

1 i 'Litsentsi andja: Keskkonnqminister Joonus Tomkivi , , t"'u*J"L,-..,_
/Lltsentsi andja, ametinimetus ja allkirV

2 0 , o p r i l l  2 o o 7  . a .

Kalev-August parksepp
345091 60227

Keslil<on narniltisteeriumi pitsati j aU end
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TALLINNA LINNAPLANEERIMISE AMET

J PT.f/t.~!.'io TAOTLUS'REGISTREERITUD: ",~{" PZ 2011.a.

TAOTLEJA NIMI ALLAN KIIL, AS TALLINNA SADAM

POSTIAADRESS JA TELEFON

KONT AKTISIK

POSTIAADRESS JA TELEFON

SADAMA 25, 15051 TALL1NN, TEL 6318002.

JAAK VOOGMA

SADAMA 25, 15051 TALLINN, TEL 6318029

2. KRUNDI AADRESS, MILLE KOHTA ESITATAKSE TAOTLUS:

SADAMA tn 25 LOOTSI tn 1 UUS-SADAMA tn 19 15051 TALLINN HARJU MAAKOND

3. TAOTLUSE TÜÜP (PALUN MÄRKJGE ÜKS RUUT)

Al [] TAOTLUS ÜKSIKELAMU PÜSTITAMISEKS (PS § 9lg 10 P 2)

A2 [] TAOTLUS KORTERELAMU PÜSTITAMISEKS HOONESTAMATA KRUNDILE (PS § 9lg 10 P 3)

B1 [] TAOTLUS TOOTMISHOONE LAIENDAMISEKS JAIVÕI SELLE ABIHOONE PÜSTITAMISEKS (PS § 9 19 10 P 1)

B2 [] TAOTLUS HOONE LAIENDAMISEKS KUNI 33% SUURUSES MAAPEALSEST KUBA TUUR1ST (PS § 3 Ig2 P 2)

el [] TAOTLUS ÜKSIKELAMU ABIHOONE PÜSTITAMISEKS (PS § 3 Ig2 P 1)

e2 [] TAOTLUS ÜKSIKELAMU JAIVÕI SELLE ABIHOONE LAIENDAMISEKS (PS § 3 Ig2 P 2)

D [] TAOTLUS HOONE REKONSTRUEERIMISEKS

El [] TAOTLUS HALJASALA VÕI PARGI RAJAMISEKS.

E2 [] TAOTLUS TEE, PARKLA JAIVÕI TEHNOVARUSTUSE TÄNAVAVÕRKUDE PROJEKTEERIMISEKS

E4 X TAOTLUS ALAJAAMA, PUMPLA JM TEHNORAJATISE PROJEKTEERIMISEKS

F [] TAOTLUS PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE NR PT , e e " PIKENDAMISEKS

AS TALLINNA SADAM VANASADAMA UUE KRUIISIKA1 EHITAMISE PROJEKT

B

e
D

E

F

G

ASENDISKEEM

ARHITEKTUURI- JAIVÕI KULTUURIAJALOOLISED ERITINGIMUSED

VÕRGUVALDAJATE TEHINILISED TINGIMUSED

PIIRINAABRITE KOOSKÕLASTUS ASENDIPLAANIL (KOHUSTUSLIK P 3 Al JA A2 TAOTLEMISEL)

FOTOD

MUU TÖÖPROJEKTI KOOSTAMISE LAHTEÜLESANNE

x
[]
[]
[]
[]
x

TAOTLEJA VASTUTAB ESITATUD ANDMETE JA DOKUMENTIDE ÕIGSUSE EEST
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TALLINNA LINNAPLANEERIMISE AMET

PT 142140 Sadama tn 25 1Lootsi tn 13 1Uus-sadama tn 19 uue kruiisikai, selle elektrivarustuse,
katoodkaitse ja veevarustuse ning reoveekanalisatsiooni .ekteerimiseks

Ehitusprojekti koostamisel arvestada järgnevaga:

1. Projekt koostada ja vormistada vastavalt majandus- ja kommunikatsiooniministri
17. septembri 2010. a määrusele nr 67 "Nõuded ehitusprojektile", Eesti Standarditele EVS
907:2010 Rajatise ehitusprojekt ja EVS 843:2003 Linnatänavad, Tallinna Linnavolikogu
2.septembri 2004 määrusele nr 32 lisa "Tallinna linna kaevetööde eeskiri" ning Tallinna
Linnavolikogu 30.10.2008 määrusele nr 36 Tallinna Jäätmehoolduseeskiri.

2. Esitatav projekt peab olema vormistatud mitte üle ühe aasta vanusel topogeodeetilisel
alusplaanil (M 1:500), mis vastab Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27. augusti
2007. a määrusele nr 70 .Ehitusgeodeetiliste uurimistööde tegemise kord".

3. Esitada tehnovõrkude koondplaan topogeodeetilisel alusplaanil, millele on kantud
projekteeritudja planeeritud tehnovõrgud, haljastus ning asendiplaaniline lahendus.

4. Arvestada Tallinna Vanasadama loodeosa detailplaneeringuga DP004800. Kehtestatud
20.09.2001. Projekteerija OÜ R-Konsult.

5. Elektrivarustus projekteerida maakaabelliiniga.
6. Elektrikaabli, vee- ja kanalisatsioonitorustiku asukoha valik mõõtkavas M 1:500 eelnevalt

kooskõlastada Tallinna Linnaplaneerimise Ameti teede ja tehnorajatiste osakonnaga.
7. Arvestada lisatud Tallinna Keskkonnaameti kirjas 13.09.2011 nr 6.1.-4.3/1167 toodud

tingimustega.
8. Arvestada lisatud Tehnilise Järelevalve Ameti kirjas 27.10.2011 nr 6.12-3/11-1820-008,

Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni kirjas 20.10.2011 nr HJR 6-5/11/31053-2 ja
Lennuameti kirjas 19.10.2011 nr 4.6-8/11/2945-2 toodud tingimustega.

9. Taotleda sadamakai ehitamiseks vee-erikasutusluba Keskkonnaministeeriumilt.
10. Esitada kooskõlastuste koondtabel.
11. Ehitusprojekt kooskõlastada:

• Tallinna Kesklinna Valitsusega, Tallinna Keskkonnaametiga, Tallinna Kultuuriväärtuste
Ametiga, Keskkonnaministeeriumiga, Põhja-Eesti Päästekeskusega, Tehnilise
Järelevalve Ametiga, Veeteede Ametiga;

• tehnilised tingimused väljastanud ja projekteeritavate tehnovõrkude valdajatega,
olemasolevate tehnovõrkude valdajatega, kelle tehnovõrgu kaitsetsoonis tehakse töid;

• kõikide maaomanike või -kasutajatega, kelle ehitusõigust või maakasutust projekt
mõjutab.

12. Ehitusloa saamiseks esitada kõikide nõutud kooskõlastustega projekt eesti keeles kahes
eksemplari s paberil ja CD-ROM-il joonised DWO või DON formaadis ning PDF-is,
seletuskiri PDF-is Tallinna Linnaplaneerimise Ametile kinnitamiseks (infosaallaud nr 7).

Teede ja tehnorajatiste osakonna juhataja

Kalle Maandi
6404467 31.10.2011

PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS KOOS LISADEGA ON TI KOHUSTUSLIK OSA
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)
TEHNILISE JÄRELEVALVE AMET
ES-TONIAN TECHNICAL SURVEILLANeE AUTHORITV

Tallinna Linnaplaneerimise Amet
Vabaduse väljak 7
15198 Tallinn

Teie nr 15.09.2011.a.

Meie 01.11.11 nr 6.12-3111-1820-009

Sadama tn 25 Vanasadama uue kruiisikai
projekteerimistingimuste kooskõlastamine

Oma kirjaga 15.09.2011 edastasite Tehnilise Järelevalve Ametile ehitusseaduse (edaspidi EhS)
§19 lõike 32 kohaseks kooskõlastamiseks Sadama tn 25 Vanasadama uue kruiisikai
projekteerimistingimused. Kooskõlastamise otsustamiseks on Tehnilise Järelevalve Amet
küsinud projekteerimistingimustele EhS § 19 lõikes 33 nimetatud asutuste seisukohti.

Olles tutvunud projekteerimistingimustega ning arvestades seisukoha andjate arvamustega,
kooskõlastab Tehnilise Järelevalve Amet Sadama tn 25 Vanasadama uue kruiisikai
projekteerimistingimused tingimusel, et võetakse arvesse Keskkonnaameti ja Lennuameti poolt
tehtud märkusi.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Raigo Uukkivi
Peadirektor

Lisad: lisa 1 (Keskkonnaamet 20.10.2011 nr HJR 6-51131053-2)ja lisa 2 (Lennuamet
19.10.2011 nr 4.6-8112945-2)

Uku Tint 6672153
Uku.Tint@tja.ee
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Keskkonnaamet
Narva mnt t« J 5172 'Tallüm, registrikood 70008658

Tel 6272193, faks 627 2182, info@keskkonnaamet.ee
www.keskkonnaamel.ec

Anija Vallavalitsus
Tehnilise Järelevalve Amet
info@tja.ee

Teie 10.10.2011 nr 6.12-3111-1820-002

Meie 20.10.2011 nr HJR 6-5111/31053-2

Sadama tn 25 Vanasadama uue kruiisikai projekteerimistingimuste kooskõlastamisest

Austatud härra Uukkivi

Vastavalt ehitusseaduse § 19 lõikele 33 esitasite 10.10.2011 kaaskirjaga nr 6.12-3/11-1820-
002 Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioonile (edaspidi Keskkonnaamet) seisukoha
andmiseks Sadama tn 25 Vanasadama uue kruiisikai projekteerimistingimused.

Keskkonnaamet on tutvunud Teie esitatud materjalidega ning on seisukohal, et esialgsete
andmete kohaselt uus kruiisikai ja selle paigaldamine Lootsi tn 13/Sadama tn 25/Uus-Sadama
tn 19 kinnistule eeldatavalt olulist keskkonnamõju ei tekita. Kaitstavaid loodusobjekte, millele
kavandatav tegevus võiks mõju avaldada või millest tuleneks looduskaitselisi piiranguid,
antud maa-alal ei ole.

Täiendavalt juhime tähelepanu asjaolule, et sadamakai ehitamiseks tuleb vee-erikasutusluba
taotleda Keskkonnaametilt mitte Keskkonnaministeeriumilt (projekteerimistingimuste punkt
8). Palume nimetatud projekteerimistingimuste punkti korrigeerida.

Lugupidamisega

/Allkirjastatud digitaalselt/

Allan Piik
Juhataja

Egle Alt 3848744
egle.alt@keskkonnaamet.ee

Harjumaa
Viljandimnt 16. J 1216 Tallinn
lei 6744800, faks 674 4801
hmjll@keskKonnaametee

.Iärvamaa
Wiedemanni 13. 72213 Türi
Tel 3848688, faks 385 7118
j arva({i~keskk()lnlaameLce

Raplamaa
'raUinna mnt 14, pk 5, 79513 Rapla
fel 484 117! ÜlKS485 5798
rapla(ii}kcskkonnaametee
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LE N N U A M ET
ESTONIAN CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

Hr Raigo Uukkivi
Tehnilise Järelevalve Amet
Sõle 23 A
10614 TALLINN

Teie 10.10.2011 nr 6.12-3/11-1820-002

Meie 19.10.2011 nr 4.6-8/11/2945-2

Sadama tn 25 Vanasadama uue kruiisikai
proj ekteerimistingimuste kooskõlastamine

Austatud peadirektor Uukkivi

Tutvunud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud Sadama tn 25 asuva Vanasadama uue
kruiisikai projekteerimistingimustega teatame, et ehitis ja sellel hilisemate silduvate laevade
kõrgusnäitajad on seotud Tallinn City Hall kopteriväljaku lähiümbruse horisontaalse takistuste
piirangupinnale esitatud kõrgusnäitajatega. Võimalike ohutusjuhtumite vältimiseks on
põhinevalt riskianalüüsile koostatud Tallinna Sadama ja kopteriväljaku käitaja OÜ Copterline
vahel kahepoolne koostööprotseduur. Senine lennutegevus on näidanud, et praktiliselt
koostööprotseduur toimib.
Arvestades eeltoodut ei sea kruiisikai hilisem kasutamine kitsendusi lennuliikluse korraldamisel.
Seega puuduvad Lennuametil täiendavad tingimused ning vastavalt ehitusseaduse § 19 19 3
kooskõlastarne Sadama tn 25 Vanasadama kruiisikai projekteerimise tingimused vastuväideteta.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Koit kaskel
Peadirektor

Aleksander Diritsenko 610 3564
aleksander.dintsenko@ecaa.ee

Rävala pst 8
10143 TALLINN
EESTI

Telefon +372 610 3500
Faks +372 610 3501

Registri nr 70000800
E-post ecaa@ecaa.ee
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r''-'ltILI'Nln,L 1 A KES KO

Hr Toomas Liiv
ÜÜCorson
Faehlmanni tn 19
10125 TALLINN

o{\ .12.2011 nr6.1-4.3.1I1256

AS Tallinna Vanasadama uue kruiisikai
ehitusprojekt

Lugupeetud projektijuht

Tallinna Keskkonnaamet esitab läbivaadatud ehitusprojekti (töö nr 1109) kohta järgmised märkused ja
ettepanekud:

1. Teostada uuring selgitamaks uue kai rajamisega kaasnevaid võimalikke muudatusi ja ulatust
laine- ja jääoludes ning põhjasetete liikumises. Lisaks tuleb teostada põhjasetete reostusuuring.
Tööstustsoonis juhtarvu ületanud reostunud pinnast merre mitte kaadata.

2. Taotleda vee erikasutusiuba ning lisada ehitusprojektile erikasutusloa materjalid.
Süvendustööde kavandamisel arvestada erikasutusioas esitatud tingimustega. Juhime tähelepanu,
et keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõike 1 punkti 16 ja
sama paragraafi lõike 1 punkti 17 kohaselt on kavandatav tegevus olulise keskkonnamõjuga.

Täiendatud ehitusprojekt esitada pärast punktis 1 nimetatud uuringute teostamist nmg vee
erikasutusloa saamist uuesti läbivaatamiseks.

,,1
Lugupidamisega:;;~::/'

#
:::7 ./
/

,

../ ..~;/~
<./.,<;/, ,

Rko'~i~ü"'"
Juhataja' asetäi tja,.

Merilin Taska 616 4011

Harju 11 iel 6~n 'isn
I (J 1:;0 Ti\LLli\N laks (",i) Ij 5113
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Vanasadama uue, E (ida) kruiisikai rajamise
keskkonnam6ju hindamise programmi
avalikustamise teade

Keskkonnaamet teatab Vanasadama uue, E (ida) kruiisikai
rajamise keskkonnam6ju hindamise (edaspidi KMH)
programmi vatmimisest, programmi avaliku5t vSljapanekust
ja avaliku arutelu toimumisest.

Aktsiaselts Tallinna Sadam esitas Keskkonnaametile taotluse
vee erikasutusloa saamiseks, et rajada uus kruiisikai Tallinna
Vanasadamasse. Keskkonnaamet algatas nimetatud
taotlusele KMH tulenevalt keskkonnam6ju hindamise ja
keskkonnajuhtimissiisteemi seaduse S 6 ldike I ounktidelt' l ,6 ja 17, mille kohaselt on sadama voi maismaaqa
iihendatud kai piistitamine, kui see teenindab l35O ton;i
iiletava veevdljasurvega aluseid ja mere siivendamine
alates pinnase mahust 10 000 m3 olulise keskkonnam6iuqa
tegevused {25.1 1.201 1 k;ri N 7 -6/ 11/34640-2). Antud juh;t ;n
kavandatavaks tegevuseks kruiisikai rajamine suurte kuni 340
meetri pikkuste kruiisi laevade sildumiseks, mille arvutuslik
veeveljasurve GT on 150 000 tonni ja suvis 9,0 meetrit.
Kruiisikai rajamiseks on vaja teostada siivendustdid mahus ca
15 000 m3.

Arendaja on aktsiaselts Tallinna Sadam (aadress Sadama
25, 15172Tall inn), kontaktisik on Ellen Kaasik, tel.631 8104,
e-post:.e.kdisik@ts.ee. Otsustaja ja KMH jdrelevalve teostaja
on Keskkonnaamet (aadress Narva mnt 7a, 15172 Tall in;),
kontaktisikud on Kaari Mainnikus-Nilson, tel. ef S+5A6,
e-postj kaari.mannikus-nilson@keskkonnaamet.ee ja Egle
Alt, tel. 384 8744, e-post: egle.alt@keskkonnaamet.ee. KtitH
ekspert onosaiihing Corson (aadress Akadeemia tee 2l d_201,
l?891- 11lil"), kontaktisik on juhtekspert Toomas Liiv,
tel. 565 3373, e-posttoomas@corson.ee.

KMH programmiga on v6imalik tutvuda avaliku vil japaneku
perioodil 23. veebruarist 20t 2 kuni 8. martsini 201 2 tbop;eviti
Keskkonnaametis (Narva mnt 7a, Tall inn)ja ameti kodulehel
www.keskkonnaamet,ee ning aktsiaseltsi Tallinna Sadam
kodulehelwww.ts.ee. 

-

KESKKONNAAMET

Programmi kohta saab esitada

kontori
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programmt kohta saab esitada ettepanekuid, vastuv;iteid
ja kilsimusi kirjalikult v6i e-posti teel t i laltoodud kontaktide
kaudu 8. martsini 2012. Proorammi avelik rnrratl r^im,,hKauou a. martsini 2O12. programmi avalik arutelu toimub
9, mErtsil 2012 kell t4.OO aktsiaseltsiTallinna Sadam kontori
l l l  korruse n6upidamiste ruumis (aadress Sadama 25,Tall inn).
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AMETLIKUD TEADAANDED

eRIK Kinnistusraamat Äriregistri teabesüsteem Äriregistri ettevõtjaportaal

 21.02.2012 Keskkonnamõju hindamise teated
 
Keskkonnaamet teatab tulenevalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi 
seaduse (edaspidi KeHJS) § 16 lõike 2 punktist 1 Vanasadama uue, E (ida) kruiisikai rajamise 
keskkonnamõju hindamise (edaspidi KMH) programmi valmimisest, programmi avalikust 
väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest. 
 
Aktsiaselts Tallinna Sadam esitas Keskkonnaametile taotluse vee erikasutusloa saamiseks, et 
rajada uus kruiisikai Tallinna Vanasadamasse. Keskkonnaamet algatas nimetatud taotlusele KMH 
tulenevalt KeHJS § 6 lõike 1 punktidest 16 ja 17, mille kohaselt on sadama või maismaaga 
ühendatud kai püstitamine, kui see teenindab 1350 tonni ületava veeväljasurvega aluseid ja 
mere süvendamine alates pinnase mahust 10 000 m³ olulise keskkonnamõjuga tegevused 
(25.11.2011 kiri nr 7-6/11/34640-2). Antud juhul on kavandatavaks tegevuseks kruiisikai 
rajamine suurte kuni 340 meetri pikkuste kruiisilaevade sildumiseks, mille arvutuslik 
veeväljasurve GT on 150 000 tonni ja süvis 9,0 meetrit. Kruiisikai rajamiseks on vaja teostada 
süvendustöid mahus ca 15 000 m³. 
 
Arendaja on aktsiaselts Tallinna Sadam (aadress Sadama 25, 15172 Tallinn), kontaktisik on Ellen 
Kaasik, tel 631 8104, e-post: e.kaasik@ts.ee. Otsustaja ja KMH järelevalve teostaja on 
Keskkonnaamet (aadress Narva mnt 7a, 15172 Tallinn), kontaktisikud on Kaari Männikus-Nilson, 
tel 6155 4566, e-post: kaari.mannikus-nilson@keskkonnaamet.ee ja Egle Alt, tel 384 8744, e-
post: egle.alt@keskkonnaamet.ee. KMH ekspert on osaühing Corson (aadress Akadeemia tee 
21d-201, 12881 Tallinn), kontaktisik on juhtekspert Toomas Liiv, tel 565 3373, e-post: 
toomas@corson.ee. 
 
KMH programmiga on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku perioodil 23. veebruarist 2012 kuni 
8. märtsini 2012 tööpäeviti Keskkonnaametis (Narva mnt 7a, Tallinn) ja ameti kodulehel 
www.keskkonnaamet.ee ning aktsiaseltsi Tallinna Sadam kodulehel www.ts.ee. 
 
Programmi kohta saab esitada ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi kirjalikult või e-posti teel 
ülaltoodud kontaktide kaudu 8. märtsini 2012. Programmi avalik arutelu toimub 9. märtsil 2012 
kell 14.00 aktsiaseltsi Tallinna Sadam kontori III korruse nõupidamiste ruumis (aadress Sadama 
25, Tallinn). 

Registrite ja Infosüsteemide Keskus -  Lõkke 4, 19081 Tallinn.   Tel. 6 636 322   Faks 646 0165   rik.info@just.ee   Kasutustingimused 

Page 1 of 1Ametlikud teadaanded

27.02.2012http://www.ametlikudteadaanded.ee/index.php?act=1&teade=3837953
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Keskkonnam6ju hindamised

Antud leheI on avatikut valjapanekul otevad keskkonnam6ju hindamise programmid ja aruanded, mitte algatas

Keskkonnaamet. Lisaks on m6ned juba tdbinud avatikustamise, kuid avatiku huvi tbttu on jatkuvalt kettesaadavad.

Saaremaa pusiUhenduse kava KSH

Sindi hiidros6lme rekonstrueerimise KMH (Sindi pais)

Harju-Jirva-Rapla regiooni KMH

o 2012-02-29 Kehra prliqita kompteksi KMH aruanne tisadesa

l. 2012-02-2 1 lvanasadama uue kruiisikai raiamise KHM proqramm

o 2012-02-01 Mahtra turbamaardla Leva turbatootmisata kuivendamise ia kuivendusvete araiuhtimiseea kaasneva

KMH oroeramm
o 2012-02-01 Kavandatava Kodasoo turbatootmisata raiamise ia tootamiseqa kaasneva KMH proqramm

o 2012-02-01 Peninqi turbatootmisata kuivendamise ia kuivendusvete araiuhtimiseqa kaasneva KMH aruanne (lisa1"

1, tisal-2, tisa2, tisa3-1, tisa3-2, tisa4, tisa5, tisa6)

. 2 0 1 1 - ' 1 0 - 1 9

. 201 1-08-09 KMH proqramm

c 2011-07-'13 Karude lV Liivakarjeeri KMH aruanne http: / /www. rambolt.ee/news/viewnews?newsid=8cADD75B-

A5B2 - 437 6 - 9 84D - E0 67 1 A7 45229
o 2010-08-13 Ruu uuringuatat leviva ehitustubjakivi kaevandamisega kaasneva keskkonnam6ju hindamise aruanne I

kdide: f4i!1, fait2, fait3, fait4, fait5.
. 20'10-08-10 Ruu uurinquataI ehitustubiakivi kaevandamise m6iu hindamise tutemusi kokkuv6ttev ehk aruande ll

kiiide

Hiiu-Liine-Saare regiooni KMH

. 2011-1 1 -02 @ (v:iiksema mahuga I4i!)

. 201'1-09-'13 Niibi ll turbatootmisata KMH proqramm

. 2011-09-1J Suurepsi li ivakarieari KMH aruanne ja tisad (Ljsad ja tisa 1)

. 201'1-08-08 KMH Proeramm (Partsi Vl)

. 2011-07-17 Ninametsa Lubiakivikarieari KMH proeramm

Jdgeva-Tartu regiooni KMH

. 2012-03-06 Kobratu liivamaardla Kobratu lV miieeratdisel. kaevandamiseqa kaasneva keskkonnam6iu hindamise

aruanne
o 2012-02-09 Rdstl.a lll dotokivikariiiari KMH prosramm

mltml:fi1e:/n\solomon\users\kalev\1202 Vanasadama E huiisikai KM!{\Uudised, hank... 6.03.2012
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Menetluses olevad keskkonnamjuhinnangud

Vanasadama uue, E (ida) kruiisikai rajamise keskkonnamõju hindamise programmi avalikustamise teade.

Keskkonnaamet teatab Vanasadama uue, E (ida) kruiisikai rajamise keskkonnamõju hindamise (edaspidi KMH) programmi valmimisest, programmi avalikust 
väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest.

Aktsiaselts Tallinna Sadam esitas Keskkonnaametile taotluse vee erikasutusloa saamiseks, et rajada uus kruiisikai Tallinna Vanasadamasse. Keskkonnaamet 
algatas nimetatud taotlusele KMH tulenevalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõike 1 punktidest 16 ja 17, mille kohaselt on 
sadama või maismaaga ühendatud kai püstitamine, kui see teenindab 1350 tonni ületava veeväljasurvega aluseid ja mere süvendamine alates pinnase mahust 10 000 m3 
olulise keskkonnamõjuga tegevused (25.11.2011 kiri nr 7-6/11/34640-2). Antud juhul on kavandatavaks tegevuseks kruiisikai rajamine suurte kuni 340 meetri pikkuste 
kruiisilaevade sildumiseks, mille arvutuslik veeväljasurve GT on 150 000 tonni ja süvis 9,0 meetrit. Kruiisikai rajamiseks on vaja teostada süvendustöid mahus ca 15 000 m
3.

Arendaja on aktsiaselts Tallinna Sadam (aadress Sadama 25, 15172 Tallinn), kontaktisik on Ellen Kaasik, tel. 631 8104, e-post: e.kaasik@ts.ee. Otsustaja ja KMH 
järelevalve teostaja on Keskkonnaamet (aadress Narva mnt 7a, 15172 Tallinn), kontaktisikud on Kaari Männikus-Nilson, tel. 615 54566, e-post: kaari.mannikus-
nilson@keskkonnaamet.ee ja Egle Alt, tel. 384 8744, e-post: egle.alt@keskkonnaamet.ee. KMH ekspert on osaühing Corson (aadress Akadeemia tee 21d-201, 12881 
Tallinn), kontaktisik on juhtekspert Toomas Liiv, tel. 565 3373, e-post: toomas@corson.ee.
KMH programmiga on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku perioodil 23. veebruarist 2012 kuni 8. märtsini 2012 tööpäeviti Keskkonnaametis (Narva mnt 7a, Tallinn) ja ameti 
kodulehel www.keskkonnaamet.ee ning aktsiaseltsi Tallinna Sadam kodulehel  www.ts.ee
 Programmi kohta saab esitada ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi kirjalikult või e-posti teel ülaltoodud kontaktide kaudu 8. märtsini 2012. Programmi avalik arutelu 
toimub 9. märtsil 2012 kell 14.00 aktsiaseltsi Tallinna Sadam büroohoone III korruse nõupidamiste ruumis (aadress Sadama 25, Tallinn).

Vanasadama uue kruiisikai rajamise KHM programm 01.02.2012

Mustjala vallavalitsus teatab Mustjala vallas, Ninase külas asuva Saaremaa sadama detailplaneeringuga kavandatava tegevuse keskkonnamõju 
strateegilise hindamise aruande avalikust väljapanekust ja KSH aruande ning strateegilise planeerimisdokumendi eelnõu tutvustuvast avalikust arutelust.

Detailplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on algatatud Mustjala Vallavolikogu 03. septembri 2010 otsusega nr 20. Otsuse kohaselt on 
detailplaneering algatatud Tamme, Sadama tankla, Sadama parkla, Ninase ja Valla tee kinnistute ja lähiümbrusele, eesmärgiga ehitusõiguse määramine, sihtotstarbe 
muutmine ja uute kruntide moodustamine. Keskkonnamõju strateegiline hindamine on kohustuslik, sest
planeering on aluseks tegevusele, mis eeldatavalt võib avaldada Natura 2000 võrgustiku alale olulist mõju.

Planeeritav ala paikneb Saaremaa läänepoolses osas Ninase poolsaarel, ala suurus on 24 ha.
Planeeringuala hõlmab alasid katastritunnustega 48301:001:0279 – 0281; 48301:001:0284 – 0287; osaliselt 48301:001:0312. Arendataval alal kavandatakse erineva 
suurusega (1-5 ha) äri-ja/või tootmismaa sihtotstarbega krunte, lahendatakse sadama ala siseteede ja kommunikatsioonide võrgustik.

Planeeringu eesmärgiks on võimaluste ja tingimuste selgitamine:
• kohalikul ekspordil ja impordil põhineva sega- ja puistekauba käitlemise (nt veerem freesasfalt, ümarpalk, hakkepuit, töödeldud puit, puidupelletid, muu metsamaterjal, 
kala, talvel teedel kasutatav sool jms.) töötlemise, laevadele laadimise korraldamiseks;
• kohalikule ekspordile ja impordile suunatud kaubakäitluse ja laoteenuste pakkumise (nt. Saaremaa varustamise vajadusel ka muu kaubaga- tarbekaup, toiduained, 
mööbel jne.) korraldamiseks;
• reisilaevade (sh ro-pax tüüpi laevade), matkelaevade, kaubalaevade, kalalaevade, väikelaevade ja sadama abilaevastiku (lootsikaater, reostustõrjelaev, õlitõkkepoomi 
paigaldaja, haalpaat, riigihaldusülesandeid täitvad laevad jms.) teenindamise korraldamiseks.
• Kaupadele lisaväärtust andva/tootva tööstuse sh laohoonete ja laoplatside rajamiseks.

Kavandatav tegevus ei tekita riigipiiriülest mõju.

Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise algataja ja kehtestaja on Mustjala Vallavolikogu, koostamise korraldaja on Mustjala Vallavalitsus (Mustjala küla 
Mustjala vald Saare Maakond 93601). Strateegilise planeerimisdokumendi koostaja on K.Enno Arhitektuuribüroo OÜ (Mere pst 8, 10111 Tallinn), kontaktisik Kaie Enno 
(tel: 618 0880, e-post: kaie@kennoab.ee).

Strateegilise planeerimisdokumendi eelnõuga ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise aruandega saab tutvuda tööpäeviti tööajal Mustjala Vallavalitsuses või 
elektroonilise dokumendiregistri vahendusel aadressil www.mustjala.ee. Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalik väljapanek kestab 30. novembrist 
kuni 20.detsembrini 2011.

KSH aruande kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab esitada kirjalikult kuni 21. detsembrini 2011 Mustjala Vallavalitsusele (kontaktisik Ilmar Pungar; tel 457 
9634; e-post ilmar@mustjala.ee või TTÜ Meresüsteemide Instituut (kontaktisik Urmas Raudsepp, Akadeemia tee 15a, 12618 Tallinn; tel 620 4314; e-post: 
raudsepp@phys.sea.ee).

Detailplaneeringu eelnõu ning KSH aruande avalik arutelu toimub kolmapäeval 21. detsembril 2011 kell 15.00 Saaremaa sadamas (Mustjala vald, Ninase küla).

Saaremaa sadama keskkonnamõju strateegiline hindamine
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Keskkonnaamet 
Narva mnt 7a, 15172 Tallinn, registrikood 70008658 

Tel 627 2193, faks 627 2182, info@keskkonnaamet.ee 
www.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 

 

 
Vastavalt nimakirjale      21.02.2012 nr 6-7/121/3488-2 
 
Vanasadama uue, E (ida) kruiisikai rajamise keskkonnamõju hindamise programmi 
avalikustamise teade 
 
 
Keskkonnaamet teatab Vanasadama uue, E (ida) kruiisikai rajamise keskkonnamõju 
hindamise (edaspidi KMH) programmi valmimisest, programmi avalikust väljapanekust ja 
avaliku arutelu toimumisest. 
 
Aktsiaselts Tallinna Sadam esitas Keskkonnaametile taotluse vee erikasutusloa saamiseks, et 
rajada uus kruiisikai Tallinna Vanasadamasse. Keskkonnaamet algatas nimetatud taotlusele 
KMH tulenevalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõike 1 
punktidest 16 ja 17, mille kohaselt on sadama või maismaaga ühendatud kai püstitamine, kui 
see teenindab 1350 tonni ületava veeväljasurvega aluseid ja mere süvendamine alates pinnase 
mahust 10 000 m3 olulise keskkonnamõjuga tegevused (25.11.2011 kiri nr 7-6/11/34640-2). 
Antud juhul on kavandatavaks tegevuseks kruiisikai rajamine suurte kuni 340 meetri pikkuste 
kruiisilaevade sildumiseks, mille arvutuslik veeväljasurve GT on 150 000 tonni ja süvis 9,0 
meetrit. Kruiisikai rajamiseks on vaja teostada süvendustöid mahus ca 15 000 m3. 
 
Arendaja on aktsiaselts Tallinna Sadam (aadress Sadama 25, 15172 Tallinn), kontaktisik on 
Ellen Kaasik, tel. 631 8104, e-post: e.kaasik@ts.ee. Otsustaja ja KMH järelevalve teostaja on 
Keskkonnaamet (aadress Narva mnt 7a, 15172 Tallinn), kontaktisikud on Kaari Männikus-
Nilson, tel. 615 54566, e-post: kaari.mannikus-nilson@keskkonnaamet.ee ja Egle Alt, tel. 384 
8744, e-post: egle.alt@keskkonnaamet.ee. KMH ekspert on osaühing Corson (aadress 
Akadeemia tee 21d-201, 12881 Tallinn), kontaktisik on juhtekspert Toomas Liiv, tel. 565 
3373, e-post: toomas@corson.ee. 
 
KMH programmiga on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku perioodil 23. veebruarist 2012 
kuni 8. märtsini 2012 tööpäeviti Keskkonnaametis (Narva mnt 7a, Tallinn) ja ameti kodulehel 
www.keskkonnaamet.ee ning aktsiaseltsi Tallinna Sadam kodulehel www.ts.ee. 
 
Programmi kohta saab esitada ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi kirjalikult või e-posti 
teel ülaltoodud kontaktide kaudu 8. märtsini 2012. Programmi avalik arutelu toimub 9. 
märtsil 2012 kell 14.00 aktsiaseltsi Tallinna Sadam kontori III korruse nõupidamiste 
ruumis (aadress Sadama 25, Tallinn). 
 
Lugupidamisega 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ 
 
Allan Piik  
Juhataja 
 
Egle Alt 384 8744 
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Vanasadama uue kruiisikai rajamise KMH menetlusosalised (AS Tallinna Sadam) 
 
 
 Asutus/isik Kontaktandmed 
1. Harju Maavalitsus Roosikrantsi 12, 15077 Tallinn; 

info@mv.harju.ee 
2. Tallinna Linnavalitsus Vabaduse väljak 7, 15199 

Tallinn; lvpost@tallinnlv.ee 
3. Tallinna Keskkonnaamet Harju 13, 10130 Tallinn; 

keskkonnaamet@tallinnlv.ee 
4.  Keskkonnainspektsioon Põhja 

regioon 
Kopli 76, 10416 Tallinn; 
pohjaregioon@kki.ee 

5. Veeteede Amet Valge 4, 11413 Tallinn; 
eva@vta.ee 

6. Eesti Keskkonnaühenduste 
Koda Eestimaa Looduse Fond 

Magasini 3, 51005 Tartu; 
info@eko.org.ee 

7. Terviseameti Põhja talitus Hiiu 42, 11619 Tallinn; 
pohja@terviseamet.ee  

8.  Tallinna Kesklinna Valitsus Nunne tänav 18, 15058 Tallinn; 
kesklinn@tallinnlv.ee 

9. Keskkonnaministeerium Narva mnt 7a, 15172 Tallinn; 
keskkonnaministeerium@envir.ee 
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TERVISEAMET
PoHJA TATITUS

NORTHERN SERVICE OF THE HEATTH BOARD

02.03.2012 nr 9.3 -4 / 19 50
Egle Alt
Keskkonnaamet
Harj u- J iirva-Rapl a re gioon
E-post: e gle. alt@keskkonnaamet.ee

Vanasadama uue, E (ida) kruiisikai rajamise keskkonnamOju hindamise programm

Terviseameti Pdhja talitusele (edaspidi amet) teatati Vanasadama uue, E (ida) kruiisikai
rajamise keskkonnam6ju hindamise (edaspidi KMH) programmi valmimisest, programmi
avalikust viiljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest.
Kavandatava tegevuse eesm?irk on kruiisikai rajamine suurte kuni 340 meetri pikkuste
kruiisilaevade sildumiseks, mille arvutuslik veeviiljasurve GT on 150 000 tonni ja siivis 9,0
meetrit. Kruiisikai rajamiseks on vaja teostada siivendustdid mahus ca 15 000 m'.

Terviseameti P$hja talitus, tutvunud programmiga, lisame jiirgmist:
o Keskkonnamdjude viiljaselgitamiseks ja leevendusmeetmete leidmiseks tehakse KMH

protsessis matemaatiline modelleerimine ja miira uuring. Miirgime, et miira uuringus
tuleks kiisitleda nii maismaa kaudu levivat kruiisilaevade miira kui ka mere pinnalt
elamualadeni levivat laevamiira.

o Kiisitleda kruiisikai rajamisega kaasnevat ehitusaegset miira, dhusaastet, vibratsiooni
ja v6imalikke leevendusmeetmeid.

o Hinnata suurte kruusilaevade liiklusest tulenevat 6husaastet.

Lugupidamisega

Rasmus Pruus 6 943 723

Hiiu42 Tel +3726943700
11619TALIINN Faks +372694370t

www.terviseamet,ee e-post: pohia@leEi$eamClge
Registrikood 70008799

Jdrvamaa esindus: Piirnu 56, Paide72772 tel.385 0613
Raplamaa esindusr Mahlamie 8'32, Rapla 79511te1' 489 4907
Sanitaarkarantiini btiroo:Hiiu 42, 11619 Tallinn tel' 694 3750
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Natalja  Šubina 
TERVISEAMET Teie: 02.03.2012 nr 9.3-4/1950 
Hiiu 42 
11 619 TALLINN Meie: 14.03.2012 nr 18-7/11-1304/1374 
 
 
 
 
Vanasadama E kruiisikai rajamise KMH programm 
 
 
Lugupeetud proua Šubina 
 
 
Täname Teid esitatud ettepanekute eest Vanasadama uue E (ida) kruiisikai rajamise keskkonnamõju 

hindamise (KMH) programmi täiendamiseks.  

 

Arvestame Teie poolt esitatud ettepanekutega ning käsitleme KMH aruandes uue kruiisikai rajamisega 

kaasnevat ehitusaegset müra, õhusaastet, vibratsiooni ja võimalikke leevendusmeetmeid, samuti 

kruiisilaevade liiklusest tulenevat õhusaastet ja müra. 

 

 

 
Lugupidamisega 
 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ 

 
Ellen Kaasik 
kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimise osakonna juhataja 
 
 
 
 
Koopia: Corson OÜ, Keskkonnaamet Harju-Järva-Rapla regioon 

6318 104 

e.kaasik@ts.ee 

16.03.2012 nr 1441  



 
 

Saatja: "Toomas Liiv" <toomas@corson.ee>
Adressaat: <kalev@corson.ee>
Saadetud: 12. märts 2012. a. 8:56
Teema: FW: Vanasadama uue kruiisikai rajamise KMH programm

Leht 1/1

12.03.2012

 
 
-----Original Message----- 
From: Kert [mailto:kert.sysmalainen@vta.ee]  
Sent: Tuesday, March 06, 2012 4:40 PM 
To: egle.alt@keskkonnaamet.ee 
Subject: Vanasadama uue kruiisikai rajamise KMH programm 
 
Tere! 
 
Teie: 21.02.2012 nr 6-7/121/3488-2 
Meie: 06.03.2012 nr 6-3-1/646 
 
Veeteede Amet on tutvunud Vanasadama uue kruiisikai rajamise KMH 
programmiga. Palume KMH aruandes käsitleda ka uue kruiisikai rajamise mõju 
Tallinna lahe veeliiklusele. 
 
Lisaks sellele juhime tähelepanu, et punktis 3.2 nimetatud Paljassaare lahes 
asuv kaadamisala ei ole Veeteede Ameti ametlik pinnase uputuse koht. Kõne 
all olev ala on küll navigatsioonikaartidele kantud kaadamisala, kuid sinna 
kaadamiseks annab loa Keskkonnaamet ning seda iga projekti puhul eraldi 
antava vee erikasutusloaga. 
 
Lugupidamisega, 
 
 
Kert Süsmalainen 
Veeteede Amet 
Laevateede osakond 
Juhataja asetäitja kt 
Tel 620 5683 
kert.sysmalainen@vta.ee 
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Kert Süsmalainen 

VEETEEDE AMET Teie: 06.03.2012 nr 6-3-1/646 

Valge 4 

11 413 TALLINN Meie: 14.03.2012 nr 18-7/11-1304/1364 

Kert.susmalainen@vta.ee 

 

 

 

 

Vanasadama E kruiisikai rajamise KMH programm 

 

 
Lugupeetud härra Süsmalainen 

 

 

Täname Teid esitatud ettepanekute eest Vanasadama uue E (ida) kruiisikai rajamise keskkonnamõju 

hindamise (KMH) programmi täiendamiseks.  

 

Arvestame Teie poolt esitatud ettepanekutega ning käsitleme KMH aruandes uue kruiisikai rajamise 

mõju Tallinna lahe veeliiklusele. Samuti parandame KMH programmi ptk 3.2 olnud ebatäpsuse 

Paljassaare lahe kaadamisala kohta. 

 

 

 

Lugupidamisega 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Ellen Kaasik 

kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimise osakonna juhataja 

 

 

 
 

Koopia: Corson OÜ, Keskkonnaamet Harju-Järva-Rapla regioon 

6318 104 

e.kaasik@ts.ee 
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Harju 13 
10130 TALLINN 

Tel 640 4572 
Faks 640 4583 

e-post: keskkonnaamet@tallinnlv.ee
 

TALLINNA KESKKONNAAMET 
 
 
  
Allan Piik Teie: 21.02.2012 nr 6-7/121/3488-2 
Keskkonnaamet Harju-Järva-Rapla regioon 
Viljandi mnt 16 Meie: 08.03.2012 nr 6.1-4.1/131 
11216 TALLINN 
 
 
 
Vanasadama uue, E (ida) kruiisikai rajamise 
keskkonnamõju hindamise programm 

 

 
 
Austatud Allan Piik 
 
 

Tallinna Keskkonnaametis tutvuti Vanasadama uue, E (ida) kruiisikai rajamise keskkonnamõju 
hindamise (KMH) programmiga (koostaja OÜ Corson) ning teeme järgnevad ettepanekud 
programmi ptk 4 täpsustamiseks. 

KMH käigus selgitada jääkreostuse esinemine põhjasetetes ja ammutatavas pinnases ning sellest 
tulenev võimalik mõju sadamakai ehitustöödel. Lisaks käsitleda KMH käigus laevaliiklusest 
tuleneva õhusaaste mõju. Müra ja õhusaaste hindamisel arvestada lähialale kavandatava 
elamurajooniga (Logi tn 8, 9 ja 10 kinnistute ning lähiala detailplaneering). 
 
 
Lugupidamisega 
 
 
 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
Relo Ligi 
ameti juhataja asetäitja 
 
 
 

Ülle Luiks 6404767 
Ylle.Luiks@tallinnlv.ee 
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Relo LIgi 

TALLINNA KESKKONNAAMET Teie: 08.03.2012 nr 6.1-4.1/131 

Harju 13 

10 130 TALLINN Meie: 14.03.2012 nr 18-7/11-1304/1362 

Ylle.Luiks@tallinnlv.ee 

 

 

 

 

Vanasadama E kruiisikai rajamise KMH programm 

 

 
Lugupeetud Relo Ligi 

 

 

Täname Teid esitatud ettepanekute eest Vanasadama uue E (ida) kruiisikai rajamise keskkonnamõju 

hindamise (KMH) programmi täiendamiseks.  

 

Arvestame Teie poolt esitatud ettepanekutega ning täiendame KMH programmi p 4 jääkreostuse 

esinemise analüüsi teostamisega põhjasetetes ja ammutatavas pinnases ning sellest tuleneva võimaliku 

mõju hindamisega kai ehitustöödel.  Lisaks käsitleme KMH käigus laevaliiklusest tuleneva õhusaaste 

uuringu osas ning arvestame müra ja õhusaaste hindamisel lähialale kavandatava elamurajooniga (Logi 

tn 8,9 ja 10 kinnistute ning lähiala detailplaneering). 

 

 

Lugupidamisega 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Ellen Kaasik 

kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimise osakonna juhataja 

 

 

 

 

Koopia: Corson OÜ, Keskkonnaamet Harju-Järva-Rapla regioon 

6318 104 

e.kaasik@ts.ee 
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Vanasadama uue, E (ida) kruiisikai rajamise keskkonnamõju hindamise programmi
avaliku arutelu protokoll.

KMH programmi avalik arutelu toimus 09.03.2012 algusega kell 14.00 AS Tallinna Sadam
kontori III korruse nõupidamiste ruumis (Sadama 25, 15172 Tallinn).

KMH aruande avalik arutelu kestis kella 14.00 - 15.00.

KMH programmi avalikul arutelulosalejad:
Ellen Kaasik AS Tallinna Sadam
Andres Linnamägi
Tõnis Laur
Sirle Arro

AS Tallinna Sadam
AS Tallinna Sadam
AS Tallinna Sadam

Toomas Liiv Corson OÜ
Kalev-August Parksepp Corson OÜ

Avalikul arutelul osalenute registreerimisleht on toodud protokolli järel.

Koosolekut juhatas E. Kaasik

Koosoleku päevakord:

1. Keskkonnaekspert T.Liiv tutvustas lühidalt avalikuks väljapanekuks esitatud KMH
programmi.

2. T. Liivesitas ülevaate KMH programmi avalikustamise protsessi ajal saadud kolmest
kirjast.

• Terviseameti Põhja talituse 02.03.2012 kiri nr 9.3-4/1950 käsitles KMH
protsessis müra ja õhusaastet. KMH protsessis kirjas esitatud ettepanekutega
arvestatakse.

• Veeteede Ameti 06.03.2012 nr 6-3-1/646 kirjas paluti KMH aruandes käsitleda
kruiisikai rajamise mõju Tallinna lahe veeliiklusele. Kirjas juhiti tähelepanu
KMH programmi ptk 3.2 olnud ebatäpsusele Paljassaare lahe kaadamisala
kohta. KMH aruandes käsitletakse Tallinna lahe veeliiklust ja KSH
programmis olnud ebatäpsus parandatakse vastavalt Veeteede Ameti
täpsustusele.

• Tallinna Keskkonnaameti 08.03.2012 nr 6.1-4.1/131 kirjas käsitleti setete
reostuse väljaselgitamise vajalikkust. Müra ning õhusaaste hindamisel tuleb
arvestada Logi tn 8,9 ja 10 kinnistute ning lähiala detailplaneeringut. Tallinna
Keskkonnaameti ettepanekutega arvestatakse ja kajastatakse KMH programmi
peatükis 4.

3 . Avalik arutelu.
• Arutelul arutati kolmes kirjas esitatud ettepanekute alusel KMH programmi ja

aruande koostamist ning kirjadele vastamist.
• Arutati kriisikai rajamise ja hilisema kasutusega kaasnevaid müra ja õhusaaste

küsimusi.
• Arutati kruiisinduse arengusuundumusi.
• Arutati kruiisikai rajamise ja kasutamisega kaasnevaid olusid Vanasadamas.
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• Arutati KMH programmi täiendamist Keskkonnaametile saatmiseks.
Otsustati:

1. KMH protsessis müra ja õhusaaste käsitlemisel ja hindamisel tuleb arvestada
Terviseameti Põhja talituse ja Tallinna Keskkonnaameti ettepanekuid.

2. Süvendatavalt alalt põhjasetete kasutus otsustatakse vastavalt reostusanalüüsile.
3. KMH programmis tuleb käsitleda eelkäsitletud kirjade ettepanekutega arvestamist.
4. Paljassaare lahe kaadamisala käsitletakse vastavalt Veeteede Ameti ettepanekule.
5. Võimalikult kiiresti ettevalmistada Keskkonnaametile heakskiitmiseks saatmiseks

täiendatud KMH programm.
6. KMH aruandes käsitletakse kruiisikai rajamise mõju veeliiklusele Tallinna lahes.
7. Arutati läbi KMH paremaks läbiviimiseks Tallinna Sadam AS-ilt täiendavate

infomaterjalide saamise küsimused.

Ellen Kaasik
Koosoleku juhataja

Protokolli koostas K-A. Parksepp

2
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REGISTREERIMISLEHT

'.. Vanasadama uue, E (ida) kruiisikai rajamise keskkonnamõju hindamise programmi
avalik arutelu
Koosoleku koht: Sadama 25, 15172 Tallinn, AS Tallinna Sadam kontori III korruse
nõupidamiste ruum.
Aeg: 0903.2012 a kell 14 OO
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Keskkonnaamet 
Narva mnt 7a, 15172 Tallinn, registrikood 70008658 

Tel 627 2193, faks 627 2182, info@keskkonnaamet.ee 
www.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 

 

 
 
Lp Ellen Kaasik                                                  Teie 16.03.2012 nr 18-7/11-1304/1441 
Aktsiaselts TALLINNA SADAM 
e.kaasik@ts.ee Meie 18.04.2012 nr 6-7/12/3488-7 
 
 
 
 
Vanasadama uue, E (ida) kruiisikai rajamise keskkonnamõju hindamise programmi 
heakskiitmine 
 
 
Austatud Ellen Kaasik 
 
 
Esitasite Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioonile (edaspidi nimetatud Keskkonnaamet) 
16.03.2012 heakskiitmiseks Vanasadama uue, E (ida) kruiisikai rajamise keskkonnamõju 
hindamise (edaspidi nimetatud KMH) programmi (registreeritud 20.03.2012 nr 6-7/12/3488-
6).  
 
Käesolevaga kiidab Keskkonnaamet keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimis- 
süsteemi seaduse (edaspidi nimetatud KeHJS) § 10 lõike 2 ning lõike 3 punktide 1-5, § 
13, § 16, § 17, § 18 lõigete 2 ja 3 alusel eelnimetatud programmi heaks. Lisaks toome 
välja järgmised märkused, mida tuleb KMH programmi juures ning KMH käigus 
arvestada:  

 
1. KMH aruanne peab lisaks KMH programmile vastama KeHJS §-s 20 sätestatud nõuetele 

(KeHJS § 22 lõike 3 punktide 2 ja 3 alusel).  
2. Kui KMH käigus ilmneb mõjusid, mille hindamiseks eksperdil kvalifikatsioon puudub, 

tuleb kaasata vastava ala spetsialistid. 
3. Tulenevalt KeHJS § 22 lõikest 1 esitab arendaja pärast KMH aruande avalikku arutelu 

aruande kahes eksemplaris KMH järelevalvajale heakskiitmiseks ja keskkonnanõuete 
määramiseks. 

 
Otsuse põhjendused: 
 
1. Õiguslik alus ja pädevus 
 
KeHJS § 10 lõike 2 kohaselt on KMH järelevalvaja Keskkonnaamet, kuna tegevusloa andjaks 
ei ole Vabariigi Valitsus või Keskkonnaministeerium ning tegevusega eeldatavalt kaasnev 
oluline mõju ei ole riigipiiri ülene. 
 
KMH programmi heakskiitmise või heakskiitmata jätmise üle otsustamiseks peab 
Keskkonnaamet KMH järelevalvajana hindama programmi sisu, KMH menetluse vastavust 
seadusest tulenevatele nõuetele ning kontrollima KMH litsentsi olemasolu eksperdil. 
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Otsus KMH programmi heakskiitmise üle on tehtud KeHJS § 10 lõike 2 ning lõike 3 
punktide 1-5, § 13, § 16, § 17, § 18 lõike 2 ja 3 alusel. 
 
2. Menetluse käik 
 
Aktsiaselts TALLINNA SADAM esitas Keskkonnametile 17.11.2011 kaaskirjaga nr 18-7/11-
1304/4899 taotluse vee erikasutusloa saamiseks, et rajada uus kruiisikai Tallinna 
Vanasadamasse. Keskkonnaamet algatas nimetatud taotlusele KMH tulenevalt KeHJS § 6 
lõike 1 punktidest 16 ja 17, mille kohaselt on sadama või maismaaga ühendatud kai 
püstitamine, kui see teenindab 1350 tonni ületava veeväljasurvega aluseid ja mere 
süvendamine alates pinnase mahust 10 000 m3 olulise keskkonnamõjuga tegevused 
(Keskkonnaameti 25.11.2011 kiri nr 7-6/11/34640-2). Antud juhul on kavandatavaks 
tegevuseks kruiisikai rajamine suurte kuni 340 meetri pikkuste kruiisilaevade sildumiseks, 
mille arvutuslik veeväljasurve GT on 150 000 tonni ja süvis 9,0 meetrit. Kruiisikai rajamiseks 
on vaja teostada süvendustöid mahus ca 15 000 m3.   
   
3. KMH eksperdi pädevus 
 
Vastavalt KeHJS § 10 lõike 3 punktile 4 on KMH järelevalvaja ülesandeks kontrollida KMH 
eksperdi litsentsi olemasolu. Vanasadama uue, E (ida) kruiisikai rajamise KMH programmi 
on koostanud osaühingu Corson ekspertrühm koosseisus juhtekspert Toomas Liiv (litsents 
KMH0119), Uno Liiv (hüdrodünaamika ja rannaprotsessid), Tatjana Tihhomirova 
(tehnorajatised ja –võrgud), Nelly Oldekop (sadama ehitus ja rannikutehnika), Marko Ründva 
(mürauuringud) ja Kalev-August Parksepp (litsents KMH0120).  
 
Vastavalt KeHJS § 14 lõikele 4 peab ekspert KMH-sse kaasama eriala spetsialiste, kui tema 
kvalifikatsioon ei ole KMH-ks piisav. Ekspertrühma kahel liikmel on olemas keskkonna- 
mõju hindamise litsents ning neile antud tegevus- ja mõjuvaldkonnad katavad üldjoontes 
KMH käigus hinnatavad olulised mõjud. Samuti on kaasatud töögruppi teiste erialade 
spetsialiste, kes annavad hinnangu nendele valdkondadele, mille hindamiseks eksperdil 
kvalifikatsioon puudub.  
 
4. KMH menetluse vastavus õigusaktide nõuetele 
 
KMH järelevalvaja ülesandeks on KeHJS § 10 lõike 3 punkti 5 kohaselt kontrollida KMH 
menetluse vastavust õigusaktide nõuetele. KMH menetluse lahutamatuks osaks on KMH 
programmi avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu korraldamine ning avalikkuse teavitamine 
KeHJS § 16 kohaselt. 
 
5. KMH programmi avalikustamisest teatamine 
 
KMH programmi avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu teade ilmus 21.02.2012 ametlikus 
väljaandes Ametlikud Teadaanded, 23.02.2012 ajalehes Eesti Päevaleht, 21.02.2012 
Keskkonnaameti kodulehel (www.keskkonnaamet.ee) ning aktsiaseltsi TALLINNA SADAM 
kodulehel (www.ts.ee). Kirja teel teavitati KeHJS § 16 lõikes 3 nimetatud osapooli 
(Keskkonnaameti 21.02.2012 kiri nr 6-7/12/3488-2). KMH programmi avalikustamisest 
teatamine vastab KeHJS § 16 lõigete 2 ja 3 nõuetele ning avalikustamise teated vastavad 
KeHJS § 16 lõike 4 nõuetele. 
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6. KMH programmi avalik väljapanek ja avalik arutelu 
 
KeHJS § 16 lõike 1 kohaselt korraldab otsustaja vähemalt 14-päevase kestusega KMH 
programmi avaliku väljapaneku ja seejärel korraldab arendaja programmi tutvustamiseks 
avaliku arutelu. KMH programmi avalikustamise teate kohaselt sai KMH programmi 
eelnõuga tutvuda ajavahemikul 23.02.2012-08.03.2012, st 14 päeva jooksul. Materjalidega oli 
võimalik tutvuda Keskkonnaametis (Narva mnt 7a, Tallinn) ja ameti kodulehel 
(www.keskkonnaamet.ee) ning aktsiaseltsi TALLINNA SADAM kodulehel (www.ts.ee). 
Ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi sai esitada kuni 08.03.2012 kirjalikult või e-posti teel 
Keskkonnaametile, aktsiaseltsile TALLINNA SADAM või osaühingule Corson. 
 
KMH programmi avalik arutelu toimus 09.03.2012 kell 14.00 aktsiaseltsi TALLINNA 
SADAM kontori III korruse nõupidamiste ruumis (Sadama 25, Tallinn). Avaliku arutelu 
registreerimisleht ning protokoll on lisatud KMH programmile. 
 
7. KMH programmi kohta esitatud ettepanekud, vastuväited ja küsimused ning nendega 
arvestamine 
 
KeHJS § 16 lõike 5 kohaselt on igaühel õigus KMH programmi avaliku väljapaneku ja 
avaliku arutelu ajal tutvuda programmi ning muude asjakohaste dokumentidega, esitada 
programmi kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi ning saada neile vastuseid.  
 
KMH programmi avaliku väljapaneku ajal esitasid kirjalikud seisukohad Terviseameti Põhja 
talitus (02.03.2012 kiri nr 9.3-4/1950), Veeteede Amet (06.03.2012 kiri nr 6-3-1/646) ja 
Tallinna Keskkonnaamet (08.03.2012 kiri nr 6.1-4.1/131). Vastavalt KeHJS § 17 lõigetele 2 
ja 3 on avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu ajal programmi kohta tehtud ettepanekute ja 
vastuväidete alusel tehtud programmis vajalikud parandused ja täiendused, selgitatud 
ettepanekute ja vastuväidete arvestamist või põhjendatud arvestamata jätmist ning vastatud 
esitatud küsimustele. KMH programmi avalikul arutelul esitatud küsimustele vastati kohapeal 
ning KMH programmi lisas 12 on esitatud avaliku arutelu protokoll. Lisades 9, 10 ja 11 on 
välja toodud avaliku väljapaneku ajal esitatud kirjad ning arendaja vastused esitatud 
seisukohtadele. 
 
8. Keskkonnamõju hindamise programmi vastavus KeHJS nõuetele 
 
KeHJS § 10 lõike 3 punkti 2 kohaselt on KMH järelevalvaja ülesandeks kontrollida KMH 
programmi vastavust KeHJS §-s 13 sätestatud nõuetele. Keskkonnaamet on seisukohal, et 
Vanasadama uue, E (ida) kruiisikai rajamise KMH programm on koostatud vastavalt KeHJS 
§-le 13. 
 
Menetluse käigus on järgitud avalikustamise nõudeid. Programmi sisu katab kavandatava 
tegevuse hindamiseks vajaliku ulatuse. Menetluse käigus esitatud arvamustega on programmi 
täiendamisel arvestatud. Menetlus vastab seadusandluse nõuetele. Järelevalvaja ei tuvastanud 
KeHJS § 18 lõikes 3 nimetatud eksimusi. 
 
Vastavalt KeHJS § 19 lõikele 1 teatab KMH järelvalvaja KMH programmi heakskiitmisest 
arendaja kulul ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded 14 päeva jooksul heakskiitmise 
otsuse tegemisest arvates. Sellest tulenevalt palume arendajal tasuda teate avaldamise eest 
väljaandes Ametlikud Teadaanded riigilõivu 6,39 eurot (riigilõivuseadus § 83) 
Rahandusministeeriumi arveldusarvele:  
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SEB Pank, arveldusarve nr. 10220034796011 (viitenumber 2900078680),  
Swedbank, arveldusarve nr. 221023778606 (viitenumber 2900078680), 
Danske Bank AS Eesti Filiaal, arveldusarve nr. 333416110002 (viitenumber 2900078680) või 
Nordea Bank Finland PLC Eesti filiaal, arveldusarve nr. 17001577198 (viitenumber 
2900078680). 
 
Tasudes palume kindlasti märkida viitenumber ning lühike selgitus teate sisu kohta. 
Maksekorralduse koopia palume edastada Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni 
Järvamaa kontorisse (Wiedemanni 13, 72213 Türi). 
 
 
Lugupidamisega 
 
 
/Allkirjastatud digitaalselt/ 
 
Rein Urman 
Keskkonnakasutuse juhtivspetsialist juhataja ülesannetes 
  
 
Koopia: Toomas Liiv, osaühing Corson, toomas@corson.ee 
               
 
Egle Alt 384 8744 
egle.alt@keskkonnaamet.ee 
 
 



       

AMETLIKUD TEADAANDED

eRIK Kinnistusraamat Äriregistri teabesüsteem Äriregistri ettevõtjaportaal

 19.04.2012 Keskkonnamõju hindamise teated
 
Keskkonnaamet teatab tulenevalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi 
seaduse (edaspidi KeHJS) § 19 lõikest 1 Vanasadama uue, E (ida) kruiisikai rajamise 
keskkonnamõju hindamise (edaspidi KMH) programmi heakskiitmisest. 
 
Aktsiaselts TALLINNA SADAM esitas Keskkonnaametile taotluse vee erikasutusloa saamiseks, et 
rajada uus kruiisikai Tallinna Vanasadamasse. Keskkonnaamet algatas nimetatud taotlusele KMH 
tulenevalt KeHJS § 6 lõike 1 punktidest 16 ja 17 (25.11.2011 kiri nr 7-6/11/34640-2). Antud 
juhul on kavandatavaks tegevuseks kruiisikai rajamine suurte kuni 340 meetri pikkuste 
kruiisilaevade sildumiseks, mille arvutuslik veeväljasurve GT on 150 000 tonni ja süvis 9,0 
meetrit. Kruiisikai rajamiseks on vaja teostada süvendustöid mahus ca 15 000 m³. 
 
Arendaja on aktsiaselts TALLINNA SADAM (aadress Sadama 25, 15172 Tallinn), kontaktisik on 
Ellen Kaasik, tel 631 8104, e-post: e.kaasik@ts.ee. Otsustaja ja KMH järelevalve teostaja on 
Keskkonnaamet (aadress Narva mnt 7a, 15172 Tallinn), kontaktisikud on Kaari Männikus-Nilson, 
tel 615 5456, e-post: kaari.mannikus-nilson@keskkonnaamet.ee ja Egle Alt, tel 384 8744, e-
post: egle.alt@keskkonnaamet.ee. KMH ekspert on osaühing Corson (aadress Akadeemia tee 
21d-201, 12881 Tallinn), kontaktisik on juhtekspert Toomas Liiv, tel 565 3373, e-post: 
toomas@corson.ee. 
 
KMH programmi ja selle heakskiitmise otsusega saab tutvuda tööpäevadel Keskkonnaameti 
Harju-Järva-Rapla regiooni Järvamaa kontoris, aadressil Wiedemanni 13, Türi. 

Registrite ja Infosüsteemide Keskus -  Lõkke 4, 19081 Tallinn.   Tel. 6 636 322   Faks 646 0165   rik.info@just.ee   Kasutustingimused 
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Keskkonnaamet 
Narva mnt 7a, 15172 Tallinn, registrikood 70008658 

Tel 627 2193, faks 627 2182, info@keskkonnaamet.ee 
www.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 

 

 
Vastavalt nimekirjale                                    Meie 19.04.2012 nr 6-7/12/3488-8 
 
 
 
Vanasadama uue, E (ida) kruiisikai rajamise keskkonnamõju hindamise programmi 
heakskiitmise teade 
 
 
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon teatab tulenevalt keskkonnamõju hindamise ja 
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS) § 19 lõikest 1 Vanasadama uue, E (ida) 
kruiisikai rajamise keskkonnamõju hindamise (edaspidi KMH) programmi heakskiitmisest. 
 
Aktsiaselts TALLINNA SADAM esitas Keskkonnaametile taotluse vee erikasutusloa 
saamiseks, et rajada uus kruiisikai Tallinna Vanasadamasse. Keskkonnaamet algatas 
nimetatud taotlusele KMH tulenevalt KeHJS § 6 lõike 1 punktidest 16 ja 17 (25.11.2011 kiri 
nr 7-6/11/34640-2). Antud juhul on kavandatavaks tegevuseks kruiisikai rajamine suurte kuni 
340 meetri pikkuste kruiisilaevade sildumiseks, mille arvutuslik veeväljasurve GT on 150 000 
tonni ja süvis 9,0 meetrit. Kruiisikai rajamiseks on vaja teostada süvendustöid mahus ca 15 
000 m3. 
 
Arendaja on aktsiaselts TALLINNA SADAM (aadress Sadama 25, 15172 Tallinn), 
kontaktisik on Ellen Kaasik, tel. 631 8104, e-post: e.kaasik@ts.ee. Otsustaja ja KMH 
järelevalve teostaja on Keskkonnaamet (aadress Narva mnt 7a, 15172 Tallinn), kontaktisikud 
on Kaari Männikus-Nilson, tel. 615 5456, e-post: kaari.mannikus-nilson@keskkonnaamet.ee 
ja Egle Alt, tel. 384 8744, e-post: egle.alt@keskkonnaamet.ee. KMH ekspert on osaühing 
Corson (aadress Akadeemia tee 21d-201, 12881 Tallinn), kontaktisik on juhtekspert Toomas 
Liiv, tel. 565 3373, e-post: toomas@corson.ee. 
 
KMH programmi ja selle heakskiitmise otsusega saab tutvuda tööpäevadel Keskkonnaameti 
Harju-Järva-Rapla regiooni Järvamaa kontoris, aadressil Wiedemanni 13, Türi. 
 
 
Lugupidamisega 
 
/Allkirjastatud digitaalselt/ 
 
Rein Urman 
Keskkonnakasutuse juhtivspetsialist juhataja ülesannetes 
 
 
Egle Alt 384 8744 
egle.alt@keskkonnaamet.ee 



Vanasadama uue kruiisikai rajamise KMH menetlusosalised (AS Tallinna Sadam) 
 
 
 Asutus/isik Kontaktandmed 
1. Harju Maavalitsus Roosikrantsi 12, 15077 Tallinn; 

info@mv.harju.ee 
2. Tallinna Linnavalitsus Vabaduse väljak 7, 15199 

Tallinn; lvpost@tallinnlv.ee 
3. Tallinna Keskkonnaamet Harju 13, 10130 Tallinn; 

keskkonnaamet@tallinnlv.ee 
4.  Keskkonnainspektsioon Põhja 

regioon 
Kopli 76, 10416 Tallinn; 
pohjaregioon@kki.ee 

5. Veeteede Amet Valge 4, 11413 Tallinn; 
eva@vta.ee 

6. Eesti Keskkonnaühenduste 
Koda Eestimaa Looduse Fond 

Magasini 3, 51005 Tartu; 
info@eko.org.ee 

7. Terviseameti Põhja talitus Hiiu 42, 11619 Tallinn; 
pohja@terviseamet.ee  

8.  Tallinna Kesklinna Valitsus Nunne tänav 18, 15058 Tallinn; 
kesklinn@tallinnlv.ee 

9. Keskkonnaministeerium Narva mnt 7a, 15172 Tallinn; 
keskkonnaministeerium@envir.ee 

10. OÜ Logi Projekt Mähe tee 1, 11912 Tallinn; 
Taimi@ttp.ee 
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EU projekti raames Eesti Keskkonnauuringute Keskuse poolt teostatud välisõhu 
kvaliteedi mõõtmised Tallinna sadama territooriumil 2009 aastal  
 
 

 
Joonis 59. Mõõtmispunktid Tallinna sadamas Allikas: Eesti Keskkonnauuringute 
Keskuse välisõhu kvaliteedi mõõtmised Tallinna sadama territooriumil. 





Vanasadama ohuolukorra  

lahendamise plaan 

Lisa 1 

 
 

Kooskõlastatud       K I N N I T A N 

Keskkonnainspektsioon 

14.03.2001 nr KK-19/9/227 

Lembit Visnapuu 
Infrastruktuuri halduse juht 

        “ 18    “ juuni   2008.a 
 
    

 

 
AS TALLINNA SADAM 

VANASADAMA 

AKVATOORIUMI  REOSTUSTÕRJEPLAAN 

 
 
I Üldosa 

 

 

1.1. Reostustõrjeplaani eesmärk on võimaliku reostuse likvideerimise korraldamine  
Vanasadama akvatooriumil. 
Vanasadama akvatooriumi tõenäolisteks reostusallikateks võivad olla: 
1.1.1. 

 laevu kütusega varustavad tankerid, 
 kütust vastuvõtvad laevad, 
 pilsivett äraandvad laevad, 
 laevade omavahelised kokkupõrked, 
 laevade vigastused kokkupuutel veealuse takistuse või kaiga, 
 tulekahju laeval. 

1.1.2 
 parvlaevadele laaditavad autod, 
 kütuse ja pilsivete paakautod. 

Laevade kütusega varustamine toimub sadama kõikidel kaidel. 
1.2. Reostuse likvideerimise korraldamise eest vastutavaks ametiisikuks on 

Vanasadama sadamakapten (edaspidi sadamakapten). 
1.3. Vastavalt punktidele 1.1.1. ja 1.1.2. on erinevad ka reostuse likvideerimise võtted, 

kuna p. 1.1.1. eeldab ainult akvatooriumi reostust, aga p. 1.1.2. võib endast 
kujutada komplektset territooriumi ja akvatooriumi reostust. 

1.4. Punktis 1.1.1. toodud reostusjuhtude likvideerimiseks kasutatakse vajadusel 
ujuvaid boone, mis asuvad konteinerites 5. ja 11. kail. Boone kasutatakse 
basseinide nr. 1, 2, 3 ja admiraliteedibasseini sulgemiseks ( vt. skeem) ning 
laevade ja reostatud kohtade operatiivseks ümbritsemiseks. Suurte reostuste puhul 
on võimalik sadama sulgemine sadamakapteni käsul vastava edaspidise, seoses 
ülimalt tiheda laevaliikluse graafikuga, eriolukorralise laevaliikluse juhtimise 
korraldamisega. 



1.5. Tekkinud reostuse puhul peab tegutsemine toimuma vastavalt punktile 1.4. 
Punktis 1.1.2. toodud reostusjuhtude likvideerimiseks kasutatakse absorbenti ja 
liiva, mis asuvad kaide nr. 1, 3, 5, 7, 8,10, 12, 13 ja 22 rampide juures. 

II Operatiivne juhtimine 

 
2.1. Reostuse likvideerimist juhib sadamakapten. Kuni sadamakapteni saabumiseni 

juhib reostuse likvideerimist Vanasadama laevaliikluse juhtimise grupi vahetuse 
ülem, kes, saanud teate reostusest (laevadelt, lootsidelt, sadamatöötajatelt vm), 
määrab kindlaks reostuse täpse asukoha, võimalikult täpse ulatuse ja reostuse 
liigi,  teatab juhtunust sadamakaptenile ja informeerib Keskkonnainspektsiooni 
telefonil 1313 /fax 6 603 237, Häirekeskuse Põhja-Eesti keskust telefonil 112, 
Operatiivinformatsiooni- ja Mereseire Keskust - OIMSK (JRCC) telefonil 6 191 
130  ja Tallinna Linnavalitsuse Keskkonnaametit telefonil 6 404 572. 

2.2. TS Sadamakapteni, juhatuse liikmete, avalike suhete juhi ja teiste asjaosaliste 
informeerimine toimub vastavaltvastavalt AS Tallinna Sadam ohuolukorra 

lahendamise skeemile.   
2.3. Kuni päästeteenistuse saabumiseni alluvad akvatooriumi reostuse likvideerimisel 

sadamakaptenile kõik sadamaalal tegutsevad ettevõtted ja kõik antud ajahetkel 
sadamas seisvad laevad. Samuti allub sadamakaptenile praktiliste töödega tegelev 
reostuse likvideerimiseks kokku koondatud tööjõud. 

 2.4.    Vastavalt Päästeseaduse §§ 4, 15, 16, asub saabumise hetkest päästetöid  juhtima 
päästeteenistuse  päästetööde juht, kellele alluvad ka sadama ohuolukorra 
lahendamise juhtgrupi liikmed ja abijõud. 

  
 
III Tehnilised vahendid 

 
3.1. Korjelaev PIIBER. 
3.2. Boonipaigaldaja KARU abitöödeks. 
3.3. Kaidel nr. 5 ja 11 konteinerites asuvad “Nokia” tüüpi (seina kõrgus 0.75 m, 

sektsiooni pikkus 25 m) ujuvboonid üldkoguses 625 m reostatud ala ja vajaduse 
korral sadama värava sulgemiseks. Samades konteinerites asub absorbent koguses 
500 l. 

3.4. Absorbentboonid kottides ( kokku 500 m.) laohoones 19-23  3.kail 
3.5. Vajaduse korral tellitakse appi vajalik hulk AS PKL või Alfons Hakans OÜ  

puksiire. 
3.6. Vajaduse korral tellitakse reostuse mahutamiseks NT Marine Ltd. pilsivee 

kogujad-tankerid või AS Ragn-Sells paakautod. 
 
IV Tööjõud 

 

4.1 Põhitööjõud on vahetuse ülema käsutuses olevad kaimadrused. 
4.2. Lisatööjõu võivad moodustada kõik teised reostuse likvideerimiseks suunatud 

inimesed. 
4.3. Korjelaev PIIBER kipper-mehaaniku poolt viia regulaarselt läbi reostusega 

tegeleva personali täiendõpet ja  õppusi. Õppuste  käigus veendutakse tehnika 
korrasolekus ja saadakse kogemusi praktiliseks tööks reostuse likvideerimisel 
esinevateks juhtudeks. Õppuste korraldamise eest vastutab vanemdispetšer. 

 
 
 



V Tööjaotus sadama valvetöötajate vahel 

 
5.1. Laevaliikluse juhtimise grupi vahetuse ülem informeerib sadamakaptenit, AS 

Tallinna Sadam töötajaid vastavalt ohuolukordade ennetamise ja lahendamise 
korrale ja kommunikatsiooni korrale, riigi- ja kohaliku võimu organeid vastavalt 
p. 2.1. toodud loetelule Lisas 3 olevatel telefonidel. 

5.2. Vahetuse sadamakorraldaja organiseerib väljaspool tööaega toimunud reostuse 
korral autotranspordi vajalike inimeste kohaletoimetamiseks. Korraldab vajadusel 
laevade laadimis-lossimistööde muutused ja transpordi liikumise sadama 
territooriumil.  

5.3. Laevaliikluse juhtimise grupi vahetuse ülem annab korralduse korjelaeva PIIBER 
ja boonipaigaldaja KARU koheseks tegutsemiseks ning boonide paigaldamiseks. 

5.4. Laevaliikluse juhtimise grupi vahetuse ülem teatab AS PKL (tel. 6318-147), 
Alfons Hakans (tel. 53 498 101) dispetšeritele juhtunust ja võimalikust vajadusest 
tellida puksiirlaevu abiks reostuse likvideerimisel. 

5.5. Reostuse tagajärjel tekkinud ohtlike jäätmete nõuetele vastava utiliseerimise ning  
vajalike dokumentide vormistamise korraldab vanemdispetšer läbi ohtlikke 
jäätmeid käitlevate firmade Kesto OÜ (tel.6 395 222) või OÜ BLRT EKO (tel.6 
102 315)  

 
 
 
 
Artur Kivistik 
Osakonna juhataja-sadamakapten 
Vanasadam                                                         01.november 2009.a 
 
 
 
Lisad:  

1. Reostuse likvideerimise operatiivplaan 
2. Tegutsemiskava korjelaeva PIIBER ja boonipaigaldaja KARU  laevaperele 

reostuse likvideerimisel 
3. Ametitelefonid 
4. Andmed kokkukutsutavate töötajate kohta naftareostuse korral                                                                       
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Joonis 1. Põhjatuul sagedusega 1X kuus
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Joonis 2. Loodetuul sagedusega 1Xkuus
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Joonis 3. Hoovus põhjatuulega sagedusega 1Xkuus
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Joonis 6. Settetransport loodetuulega sagedusega 1Xkuus
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Joonis 7. Hmo põhjatuulega sagedusega 1X 100 aasta jooksul
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Joonis 8. Hmo loodetuulega sagedusega 1X 100 aasta jooksul
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LISA 13 - Meteoroloogilised andmed 
 
Tabelites 1-9 esitatud andmed on Corson OÜ 2000. aastal tehtud uuringust, mis esitas 
olemasoleva informatsiooni Tallinna sadama hüdrograafiliste tingimuste kohta (Existing 
information of the hydrographic conditions for the ports of Tallinn, töö nr 004). Eesti 
Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi (EMHI) vaatluste põhjal koostatud 
õhutemperatuuri ja sademete graafikud on joonistel 1 ja 2. 
 
Tuul 
Tabel 1 Tuule tugevuse ja suuna esinemise tõenäosus (%) Naissaare hüdrometeoroloogilise jaama 1945-
1984. a mõõtmistulemuste andmete põhjal  
Kiirus 

m/s N NE E SE S SW W NW Kokku
1-3 1,934 2,879 4,582 5,512 4,895 5,727 3,639 2,322 31,490
4-8 3,176 4,625 4,630 3,793 5,119 11,526 7,367 4,177 44,413
9-13 1,300 1,645 1,259 0,533 0,644 4,280 3,668 1,936 15,265
14-20 0,364 0,490 0,297 0,046 0,075 1,271 1,037 0,559 4,139 
üle 20 0,005 0,000 0,007 0,000 0,000 0,019 0,017 0,007 0,055 
Kokku 6,779 9,639 10,775 9,884 10,733 22,823 15,728 9,001 95,362

Tuulevaikne 4,64%
Allikas: Corson OÜ, 2000. a 
 
Tabel 2 Tuule suundade esinemistiheduse tõenäosus kuude kaupa Naissaare hüdrometeoroloogilise jaama 
1945-1984. a mõõtmistulemuste andmete põhjal 

Esinemistihedus (%) 
Kuu 

N NE E SE S SW W NW Tuule- 
vaikne 

Jaanuar 8 8 12 20 20 17 9 6 4 
Veebruar 7 9 14 17 18 16 12 7 4 

Märts 7 11 13 15 16 17 14 7 5 
Aprill 10 14 10 12 13 16 15 10 4 
Mai 10 20 13 8 9 12 16 12 4 

Juuni 11 13 8 7 9 15 22 15 5 
Juuli 11 15 11 8 12 13 18 12 5 

August 10 14 10 10 15 15 17 9 6 
September 10 7 9 12 18 19 14 11 5 
Oktoober 11 6 8 13 18 20 14 10 4 
November 7 5 10 18 24 19 9 8 3 
Detsember 8 6 11 19 21 19 10 6 3 

Allikas: Corson OÜ, 2000. a 



Tabel 3 Tuulekiiruse kuised maksimumid erinevatest suundadest puhuva tuule korral Naissaare 
hüdrometeoroloogilise jaama 1964-1984. a mõõtmistulemuste andmete põhjal 

Maksimaalne tuulekiirus (m/s) Kuu 
N NE E SE S SW W NW 

Jaanuar 16 15 18 18 20 24 24 15 
Veebruar 18 20 16 20 20 20 18 20 

Märts 15 15 16 16 18 20 20 20 
Aprill 14 18 20 14 18 18 20 16 
Mai 12 16 18 12 14 18 18 14 

Juuni 12 14 13 12 14 16 20 16 
Juuli 14 12 12 12 10 14 16 12 

August 20 14 16 14 16 23 20 16 
September 16 16 12 12 17 20 16 16 
Oktoober 18 18 14 16 18 20 24 20 
November 18 16 15 16 17 18 16 16 
Detsember 16 13 14 16 20 20 24 18 

Allikas: Corson OÜ, 2000. a 
 
 
Veetase 
 
Tabel 4 Lainekõrguse karakteristikute esinemine Tallinna lahes 1948-1975. aasta mõõtmistulemuste põhjal 

1. rida iseloomustab kogu aasta andmeid 
2. rida iseloomustab navigatsiooniperioodi andmed 

 
Max kõrgus 

(cm) Esinemissagedus (%) Min kõrgus 
(cm) 

 väärtus % 0,1 1 2 5 10 25 50 75 90 95 98 99 % väärtus
1. 124 0,002 82 55 48 42 30 24 0 -15 -28 -36 -47 -54 99,998 -95 
2. 124 0,003 82 55 49 40 30  - 22 -12 -24 -30 -39 -45 99,998 -95 
Allikas: Corson OÜ, 2000. a 
 
Tabel 5 Läänemere nulltasemest kõrgemad veetasemed ja nende kestus (tundides) 

Veetase (cm) 40 50 60 70 80 90 100 110 120 

Maksimum 627 556 395 213 75 28 10 3,5 1,5 
Keskmine 79 50 30 16 5,8 1,8 0,6 0,1 - 

Allikas: Corson OÜ, 2000. a 
 
Tabel 6 Läänemere nulltasemest madalamad veetasemed ja nende kestus (tundides) 

Veetase (cm) -40 -50 -60 -70 -80 -90 

Maksimum 553 484 221 135 40 14 
Keskmine 149 95 35 9,3 2,2 0,1 

Allikas: Corson OÜ, 2000. a 
 
 
 
 



Tabel 7 Keskmine, absoluutne maksimum ja miinimum veetase (cm) Tallinna lahes 

Kuu Keskmine Abs max Abs min 

Jaanuar 0,7 109 (1975) -88 (1972) 
Veebruar -4,2 108 (1903) -84 (1954) 

Märts -12,4 107 (1913) -90 (1972) 
Aprill -14,5 84 (1938) -81 (1934) 
Mai -15,2 49 (1958) -74 (1974) 

Juuni -4,1 55 (1961) -66 (1908) 
Juuli 5,1 53 (1935) -46 (1901) 

August 6,4 84 (1967) -51 (1969) 
September 6,2 119 (1924) -59 (1971) 
Oktoober 4,2 124 (1967) -64 (1939) 
November 4,4 105 (1917) -74 (1910) 
Detsember 4,8 113 (1913) -95 (1959) 

Aasta -1,5 124 (18.10.1967) -95 (09.12.1959) 

Allikas: Corson OÜ, 2000. a 
 
 
Jääkate 
 
Tabel 8 Jääkatte tekkimise protsessi statistika 

  

Esimene 
jää 

ilmumise 
päev 

"Noore" 
jää 

kujunemis-
päev 

Teistest 
regiooni-
dest jää 

ilmumine

Esmane 
õhukese 
jääkatte 

tekkimine

Jääkatte 
tekkimise 
esimene 

päev 

Jääkatte 
kujunemise 

viimane 
päev 

Jääkatte 
kujunemise 

arv talve 
jooksul 

Keskmine 31.dets 18.jaan 31.jaan 31.jaan 15.veebr 13.veebr 1 

Varajane 
jää (min) 3.nov 2.dets 1.jaan 15.dets 12.jaan 12.jaan 0 

Hiline jää 
(max) 12.märts 2.märts - 4.märts 26.märts - 4 

Allikas: Corson OÜ, 2000. a 
 
Tabel 9 Jääkatte lagunemisprotsessi statistika 

Jääga kaetud 
perioodi kestvus 

(päeva) 

  

Esimene 
jää liikuma 
hakkamise 

päev 

Jää 
murdu-

mise 
lõpp 

Täielikult 
jääst 

vabanemise 
esimene 

päev 

Viimane 
jää 

mineku 
päev 

Jääst 
vabane-
mise arv 

talve 
jooksul 

Jääga 
päevade 

arv Jää-
lõhkujata

Jää-
lõhkujaga

Keskmine 28.märts 8.apr 22.jaan 7.apr 3 73 32 18 

Varajane 
jää (min) 8.veebr 8.veebr 7.nov 9.jaan 0 0 0 0 

Hiline jää 
(max) 6.mai 8.mai 9.mai 14.mai 7 150 105 98 

Allikas: Corson OÜ, 2000. a 
 



Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi (EMHI) vaatluste põhjal koostatud 
Tallinna õhutemperatuuri ja sademeid graafikud on joonistel 1 ja 2.. 
 

 
 

 
Joonis 1 Tallinnas mõõdetud õhutemperatuurid 2009. ja 2010. aastal. Allikas: EMHI 
 

 
 



 
Joonis 2 Tallinnas mõõdetud sademed 2009. ja 2010. aastal. Allikas: EMHI 
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Lisa 14 Linnuliigid ja nende võimalik esinemine Vanasadama akvatooriumis ning 
sadamaalal. 
 
Lisa 14 on koostatud: Tallinna Vanasadama remontsüvendustööde KMH aruande. TTÜ 
Meresüsteemide Instituut. Tallinn 2010. põhjal. 
 
 
Tuttpütt (Podiceps cristatus) on rändlind (pesitsejaid Eestis 2000-3000 haudepaari), kes 
saabub kevadel oma pesapaikadesse kohe pärast veekogude jääkattest vabanemist 
(põhiliselt aprillis) ning lahkub meilt peamiselt oktoobris, viimased linnud novembris. 
Seoses pehmete talvedega jäävad vähesed isendid viimasel ajal üha sagedamini lahtisele 
merele talvituma (olenevalt talvest Eestis kokku 30-300 isendit). Sadama akvatooriumis 
esineb tuttpütti sagedamini rändeperioodidel, aga ka siis harva ning maksimaalselt kuni 5 
isendiliste salkadena. Tavaliselt tegutseb liik seal siiski üksikute isenditena ja lühiaegselt, 
seda põhiliselt talvel. Toitub enamasti kaladest (eriti sügisel ja talvel), kuid ka 
mitmesugustest vees leiduvatest selgrootutest, selleks vertikaalselt vette sukeldudes. 
Ülihea sukeldujana võib järjest vee all viibida küll kuni kolm minutit, kuid 
sukeldumissügavus piirdub enamasti 7 meetriga. Seejuures on ta võimeline vee all aga ka 
horisontaalselt ujuma, mis kalapüüki tunduvalt kergendab.  
 
Kormoran (Phalacrocorax carbo) on rändlind (pesitsejaid Eestis 9000-14000 
haudepaari), kes saabub Eestisse niipea kui ilmaolud ja muidugi jääkate seda lubavad. 
Sügisel lahkub siit võimalikult hilja. Üldjoontes toimub kormoranide kevadränne märtsist 
maini ja sügisränne septembrist novembrini ning pehmetel talvedel jäävad üksikud 
isendid lahtisele merele talvituma - viimasel ajal sagedamini: eri aastatel keskmiselt 100-
300 isendit. Sadama läheduses tegutsetakse sageli ja kuni 50 isendiliste seltsingutena, aga 
Vanasadama akvatooriumi tullakse siiski üksi või väikeste salkadena (salgas 
maksimaalselt kuni 11 isendit) ning peamiselt rändeperioodidel ning eriti siis kui sadam 
tuule- ja tormivarju pakub. On ülihea kalastaja ja sukelduja ning toitubki praktiliselt vaid 
kaladest, keda püüab sageli kollektiivselt kalastades. Kalapüüki hõlbustab muidugi võime 
vee all ka horisontaalselt ujuda. Tavatseb veest väljaulatuvatel kividel või kusagil mujal 
oma vees märgunud sulestikku kuivatada.  
 
Kühmnokk-luik (Cygnus olor) on rändlind (Eestis 3000-3500 haudepaari, lisaks 
mittepesitsejad), kes saabub kevadel oma pesapaikadesse niipea kui vähegi võimalik ja 
lahkub meilt nii hilja kui võimalik, jäädes aga vähimagi toitumisvõimaluse korral 
lahtisele merele talvituma. Viimaste hinnangute alusel talvitub Eesti vetes 5000-15000 
kühmnokk-luike. Kuna Paljassaarel pesitseb tavaliselt 25-45 luigepaari, tegutseb liik 
sadama lähipiirkonnas aastaringselt, kuid Vanasadama akvatooriumi satub ta siiski väga 
harva. Üheks peamiseks põhjuseks on asjaolu, et sarnaselt ujupartidega toitub kühmnokk-
luik vaid nii sügavas vees, kus ta nokaga veekogu põhjani küünitama ulatub. Selsamal 
põhjusel piirab luige toitumisvõimalusi talvekuudel avavee olemasolu madalaveelistel 
merealadel. Toit on taimne ja ka loomne, aga sadamas tuleb loota vaid inimestele, kes 
aeg-ajalt saiatükke vette poetavad. Kui just lained pole vetikaid vms sadamasse uhtunud.  
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Viupart (Anas penelope) on Eestis haruldane haudelind (arvatakse pesitsevat 100-200 
paari) ja veel haruldasem talvituja (0-20 isendit), ent see-eest arvukas läbirändaja. 
Põhiline kevadränne toimub aprillis-mais ja sügisränne septembris-oktoobris. Paljassaare 
rannikuvetes võib siis kuni 250 isendilisi toiteseltsinguid kohata ning Vanasadama 
akvatooriumis ongi liiki vaadeldud ainult rändeperioodidel, kuni 8 isendilise seltsinguna 
ja väga harva. Põhjus on lihtne – kuuludes ujupartide hulka, toitub viupart sarnaselt 
luigele vaid nii sügavas vees, kus ta nokaga veekogu põhjani küünitama ulatub. Heal 
juhul võib ta sadamavetes tormituulte poolt sinna uhutud vetikate või muu hõljumiga 
maiustada, aga enamasti satutakse Vanasadama akvatooriumi siiski vaid halva ilmaga. 
Toit on peamiselt taimne, kuid sisaldab ka selgrootuid loomi.  
 
Sinikael-part (Anas platyrhynchos) on Eesti üldlevinud harilik haudelind (30000-50000 
haudepaari) ja talvituja (Eestis 10000-20000 isendit). Üks osa asurkonnast lahkub sügisel 
meilt oktoobrist detsembrini ja saabub kevadel märtsist aprillini. Paikne populatsioon 
jääb paigale ja Tallinnas on selle osatähtsus eriti suur. Paljassaare rannikuvetes võib 
rändeaegadel sageli kuni 700 isendilisi toiteseltsinguid kohata, kusjuures Vanasadama 
lähipiirkonna  läheduses tegutseb regulaarselt kuni 350 sinikaela. Ka Vanasadamas 
akvatooriumis on liiki küll igal aasta-ajal registreeritud, kuid sagedamini ja arvukamalt 
(erandlikult isegi 40 isendilist salka) muidugi rändeperioodidel. Ometi on liigil 
Vanasadama akvatooriumis toitumisvõimalused minimaalselt, sest kuuludes ujupartide 
hulka, toitub sinikael-part samuti vaid nii sügavas vees, kus ta nokaga veekogu põhjani 
küünitama ulatub. Toidusedel on koostiselt väga mitmekesine, sisaldades võrdselt nii 
taimseid kui ka loomseid objekte. Sadamas kasutab ta aga veel ühte eelist – ehtsa 
linnastunud linnuna saab sinikael-part inimestelt saia või muud toitu. Seda eriti 
talvekuudel. Lisaks sellele võib ka sinikael sadamavetes tormituulte poolt sinna uhutud 
vetikatest või muust söögipoolist leida, aga aeg-ajalt tullakse Vanasadama akvatooriumi 
siiski vaid tormivarju või lihtsalt puhkama. 
  
Tuttvart (Aythya fuligula) on Eestis suhteliselt tavaline haudelind (4000-6000 
haudepaari), kes saabub kevadel oma pesapaikadesse põhiliselt aprillis ning lahkub meilt 
oktoobris-novembris. Pehmetel talvedel jääb liik jäävabadele veekogudele - sealhulgas 
rannikumerele – talvituma (Eesti vetes 200-2000 isendit). Lisaks esineb rändeperioodidel 
arvukalt läbirändajaid ning siis võib Paljassaare rannikuvetes kuni 500 isendilisi 
rändepeatusele jäänud toiteseltsinguid kohata. Vanasadama akvatooriumis on liiki 
registreeritud küll ka talvel (kui mujal rasked jääolud) ja suvel (erandjuhtumid 
mittepesitsejate näol), aga enamasti esineb tuttvart sadama vetes siiski rändeperioodidel. 
Kord läänetormi ajal ujus ja sukeldus seal üheaegselt 35 tuttvarti. Liik kuulubki 
sukelpartide hulka, olles võimekas sukelduja. Lind on peaaegu eranditult loomtoiduline ja 
seda hangib ta enamasti vertikaalselt 3-5 m, vahel aga enam kui 10 m sügavusele 
sukeldudes, kusjuures vee all viibib ta tavaliselt 30-40 sek. Põhiosa Paljassaare ja 
sadamate piirkonnas mere põhjaloomastikust moodustavad tõruvähid, söödav rannakarp 
ja balti lamekarp ning need objektid ongi neis vetes nii tuttvardi kui ka teiste sukelpartide 
meelistoiduks.  
 
Merivart (Aythya marila) on eelmise liigi lähedane sugulane ning tema esinemine on 
tihedalt seotud merega. Eestis haruldane pesitseja (vaid 1-10 haudepaari), vahelduva 
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arvukusega talvituja (Eesti vetes 100-2000 isendit), aga arvukas läbirändaja. Kevadränne 
toimub põhiliselt aprillis-mais, sügisränne oktoobris-novembris. Paljassaare rannikuvetes 
peatub merivart eelmisest tunduvalt harvemini ja vähesema arvukusega ning Vanasadama 
akvatooriumi pole on tal suurt asja – vaadeldud seal vaid 2 korral tormituulte ajal. Toit, 
selle hankimisviis ja linnu võimekus sarnanevad tuttvardile.  
 
Hahk (Somateria mollissima) on Eesti saartel ja laidudel suhteliselt tavaline haudelind 
(3000-7000 haudepaari) ning pesitseb mõne paarina ka Paljassaare rannikul. Saabub 
kevadel märtsis-aprillis ning lahkub meilt oktoobris-novembris. Pehmetel talvedel jääb 
liik jäävabadele madalaveelistele merealadele vähesel arvul talvituma (Eesti vetes vaid 
20-100 isendit). Rändeperioodil on Paljassaare rannikuvetes kohatud ligi 200 isendilisi 
toiteseltsinguid, kuid torme trotsiva linnuna külastab liik Vanasadama akvatooriumi 
üliharva - teada vaid 2 vaatlust (2 ja 6 isendit). Hahk võib ka ujupardi kombel madalas 
vees näiteks rannakarpide järele küünitades toitu otsida, aga eeskätt hangib ta toitu 
sukeldudes. Vee all viibib liik korraga tavaliselt kuni 30 sek ja sukeldub enamasti 4-5 m 
sügavusele, vahel ka sügavamale. Lind on peaaegu eranditult loomtoiduline (limused, 
koorikloomad jt, Paljassaare ja sadamate piirkonnas ilmselt valdavalt tõruvähid, söödav 
rannakarp ja balti lamekarp). 
 
Aul (Clangula hyemalis) Eestis ei pesitse, kuid rändeperioodidel on liik mere ääres see-
eest väga arvukaks läbirändajaks (eriti kevadeti – kuni 700000 lindu) ja ka talvitujaks – 
talvekuudel peatub Eesti vetes vähemalt 100000-500000 auli. Põhiline läbiränne toimub 
aprillis-mais ning oktoobris-novembris. Rändeperioodil on Paljassaare rannikuvetes 
kohatud kuni 6000 isendilisi parvesid, kuid kuna liik eelistab tegutseda võimalikult 
avamerel, siis planeeritavate tööde lähipiirkonnas on peatunud vaid kuni 450 isendilised 
auliparved. Tallinna Vanasadama akvatooriumi satub aule küll aeg-ajalt, aga põhiliselt 
väikeste salgakestena. Toitub peamiselt selgrootutest, eriti limustest, keda hangib 
enamasti kuni 4-5 m sügavusele merepõhja sukeldudes. Paljassaare ja sadamate 
piirkonnas kogunevad toituvad auliparved just madalikele, kus leidub rohkesti tõruvähke 
ning söödavaid rannakarpe ja balti lamekarpe. 
 
Sõtkas (Buchepala clangula) on Eestis suureneva arvukusega haudelind (praegu 3000-
5000 haudepaari), kuid palju arvukamalt on liik esindatud rändeperioodidel. Kevadine 
läbiränne toimub märtsi keskelt kuni mai keskpaigani ning sügisel septembri keskelt 
novembrini. Väga pehmed talved teevad rändeaegades muidugi korrektiive ja siis jääb 
Eesti jäävabadele merealadele talvituma kuni 30 000 sõtkast. Karm talv piirab talvitujate 
arvu 15000 isendile. Rändeperioodil on Paljassaare rannikuvetes kohatud kuni 1100 
isendilisi toiteseltsinguid, kuid sadama lähipiirkonnas on peatunud maksimaalselt 400 
isendilised sõtkaseltsingud. Tallinna Vanasadama akvatooriumi tuleb liik sügisest 
kevadeni vahete-vahel ja enamasti kuni 15 isendiliste salgakestena. Erandina ilmus sõtkas 
kuni 50 isendi kaupa sadama vetesse 2006. a. kevadtalvel, mil jääolud muutusid ka 
sukelpartide jaoks kriitilisteks. Sõtkas on osav sukelduja, kuid piirdub enamasti kuni 4 m 
sügavusega. Toiduks peamiselt selgrootud loomad, eriti limused ja vähilised, samuti 
väikesed kalad Paljassaare ja sadamate piirkonnas kogunevad nad nagu aulidki nendesse 
kohtadesse, kus sobivas sügavuses leidub rohkesti tõruvähke ning söödavaid rannakarpe 
ja balti lamekarpe. 
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Rohukoskel (Mergus serrator) on Eesti rannikualadel vähese arvukusega haudelind 
(800-1200 haudepaari) ja ka rändeperioodidel ja talvekuudel on liik esindatud (Eesti 
vetes 300-1000 isendit). Kevadine läbiränne toimub aprillis-mais ning sügisene 
septembris - oktoobris. Seoses sellega on rändeperioodidel ka Paljassaare rannikuvetes 
kohatud vaid väikseid toiteseltsinguid ning Tallinna Vanasadama akvatooriumis on liiki 
täheldatud ainult ühel juhul – mai algul 3 is. Rohukoskel on samuti suurepärane 
sukelduja, piirdudes enamasti kuni 4 m sügavusega. Samas on ta aga võimeline vee all ka 
horisontaalselt ujudes kalu jälitama. Liigi põhitoiduks ongi kalad ja seetõttu võib 
rohukoskel väikest kalaparve jälitades vaadeldust tegelikult sagedamini sadama 
akvatooriumi ilmuda.  
 
Jääkoskel (Mergus merganser) on eelnevalt käsitletud sugulasliigist tunduvalt tavalisem 
lind. Haudelinnuna on ta Eestis rohukosklast mõnevõrra arvukam (1500-2000 
haudepaari). Rändeperioodidel on liik muidugi arvukamalt esindatud. Kevadine läbiränne 
toimub põhiliselt märtsis-aprillis ning sügisränne venib septembrist novembri lõpuni, 
kusjuures jääolud mängivad liigil nii rände kui ka talvitumise juures otsustavat rolli ja 
teevad eriti rändeaegades korrektiive. Väga pehme talve puhul jääb Eesti jäävabadele 
merealadele talvituma kuni 8000, külma talve korral 4000 jääkosklat. Rändeperioodil on 
Paljassaare rannikuvetes toitepeatusel viibinud kuni 90 isendilised seltsingud, sealjuures 
tegutseb jääkoskel tavaliselt ka Tallinna Vanasadama lähipiirkonnas (kuni 30 isendit), 
aga akvatooriumi tuleb liik siiski küllaltki harva: sügisest kevadeni maksimaalselt kuni 
10 isendiliste salkadena. Liik toitub kaladest, keda ta on võimeline vee all ka 
horisontaalselt ujudes jälitama. Enamgi veel: sarnaselt kormoranidega korraldavad ka 
jääkosklad sügiseti soodsates toitumispaikades (Tallinnas näiteks Ülemiste järvel) suurte 
parvedena kollektiivset kalapüüki. Muidugi on jääkoskel ülihea sukelduja, piirdudes 
enamasti küll kuni 4 m sügavusega.  
 
Lauk (Fulica atra) on rändlind, kes saabub kevadel samuti võimalikult varakult – 
olenevalt ilmastikust märtsi lõpus, aprillis - oma elupaikadesse (Eestis 3000-5000 
haudepaari). Sageli on nendele sobilikud veekogud siis jääkattest vaid osaliselt 
vabanenud. Liik lahkub meilt peamiselt oktoobris-novembris. Talvitujate arv Eesti vetes 
kõigub 10-1500 isendi vahel. Sadama akvatooriumi satub lauk harva, rändeperioodidel 
ning ka siis valdavalt tormivarju otsides. Maksimaalselt on sadama akvatooriumis 
registreeritud 12 isendilist salka, aga Paljassaare sadama piirkonnas võib varakevadeti 
(kui Paljassaare roostikujärved veel jääs) kuni 250 isendilisi „laevastikke“ kohata. Toitub 
käesolevas kokkuvõttes käsitletud liikidest erandina nii sukeldudes kui ka ujudes. Toit 
enamasti taimne, kuid sööb ka mitmesugustest veeputukaid, limuseid jne. 
Sukeldumissügavus enamasti väike.  
 
Naerukajakas (Larus ridibundus) on Eestis üldlevinud harilik rändlind, kes kevadel 
saabub märtsis-aprillis ning sügisene lahkumine meilt kestab augustist oktoobrini. 
Viimaste arvukusehinnangute alusel arvatakse Eesti pesitsevat 30000-50000 paari 
naerukajakaid ning talvitujate arvukus kõigub olenevalt talvest 100-2000 isendi vahel. 
Paljassaare roostikus on liik üldse kõige arvukamaks pesitsejaks ning ka rändeperioodidel 
on ta piirkonnas alati arvukalt esindatud. Ainult talvekuudel on naerukajaka esinemine 
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ebaregulaarne, piirdudes maksimaalselt 45-50 isendiga. Tallinna Vanasadama lähikonnas 
tegutseb liik samuti praktiliselt aastaringselt ning rändeperioodidel võib seal üheaegselt 
toituda või puhata kuni 400 naerukajakat, olles ühtlasi ka Vanasadama akvatooriumis 
üheks kõige tavalisemaks linnuliigiks. On ülihea lendaja ja väga liikuv ning sadama 
territooriumil võib seal tegutsevate lindude arvukus seetõttu kiiresti muutuda. 
Naerukajakas on praktiliselt omnivoor, eelistades siiski loomset toitu. Tallinnas toitub 
sageli inimeste toidujäätmetest, mere ääres mereheidistest rannal ja püüab veepinnalt ka 
kalu (enamasti haigeid kalu).  
 
Kalakajakas (Larus canus) on Eesti rannikualadel tavaliseks, mujal vähesemaks 
haudelinnuks, olles eelmisest siiski kolm korda vähesem - arvukusehinnangute põhjal 
pesitseb viimastel andmetel Eestis 10000-15000 haudepaari. Läbirändajana liik arvukam. 
Kevadine läbiränne kestab märtsist poole maini ja sügisränne toimub põhiliselt 
septembris-oktoobris. Talvituma jääjate arv kõigub 1000-10000 isendi vahel. Paljassaare 
rannikul üsna tavaline pesitseja, rändeperioodidel võib seal ning Tallinna sadamate 
piirkonnas üheaegselt vahel kuni 600 isendit peatuda, talvine esinemine on palju vähesem 
ja ebapüsivam. Kalakajakas on Tallinna Vanasadama lähipiirkonnas seega küll 
praktiliselt aastaringseks tegutsejaks, aga sadama akvatooriumis on liik sage esineja vaid 
rändeperioodidel, olles vähesem ka suvel. Kuna kalakajakas on ülihea lendaja ja vahetab 
sageli kiiresti asupaika, siis võib mõnel hetkel tema arvukus ulatuda ligi 100 linnuni, kuid 
samas on ta sadama vetest lahkunud. Toitumiselt sarnaneb naerukajakale – kõikesööja: 
mere ääres moodustavad põhitoidu veepinnalt (kajakad vette ei sukeldu) püütud kalad, 
kõikjalt hangitud selgrootud, harvemini inimeste toidujäätmed. Eelistab loomset toitu. 
Kugistab, nagu eelminegi, sadamas reisijate poolt talle loobitud toidupalasid.  
 
Hõbekajakas (Larus argentatus) on Eesti rannikul harilik, sisemaal vähene haudelind, 
kusjuures pesitsejate arvukus kõigub viimaste hinnangute põhjal Eestis 20000 - 30000 
paari vahel. Lisaks sellele on liik veel arvukaks läbirändajaks. Kevadine läbiränne ja 
suurlinnades (meil Tallinnas) talvitunud linndude laialihajumine pesapaikadele algab juba 
märtsi algul. Sügisränne toimub põhiliselt septembris-oktoobris. Talvituma jääjate arv on 
väga suur, kõikudes 20000-40000 isendi vahel. Paljassaare rannikul harilik vähese 
arvukusega pesitseja, rändeperioodidel ja talvekuudel võib seal ning eriti Tallinna 
sadamate piirkonnas üheaegselt vahel kuni 3000 isendit loendada. Hõbekajakas on 
Tallinna Vanasadama lähipiirkonnas regulaarne aastaringne ning arvukas tegutseja. 
Samad sõnad kehtivad ka sadama akvatooriumi kohta, kus korraga on vaadeldud kuni 
300 hõbekajakat. Selline arv on siiski erandlik, lisaks tuleb ka siin rõhutada, et 
hõbekajakas on väga hea lendaja ning sageli äärmiselt liikuv – samas on kajakaparv 
kohal, hetk hiljem juba mujal. Toitub nagu teisedki kajakad, aga on nendest veelgi enam 
kõikesööja. Võimaluse korral püüab järve- või mere veepinnalt ka kalu, kuid koguka ja 
kiskjaliku linnuna murrab kõiki, kellest jõud üle käib. Samas raipesööja ning 
prügimägedel kugistab pea valimatult alla kõik inimeste toidujäätmed, mis vähegi 
söödavad. Sellistesse paikadesse kogunevate hõbekajakate hulka iseloomustavad 
allakirjutanute regulaarsed vaatlused Tallinna prügilas ja Karjaküla karusloomafarmis – 
mõlemas kohas võib tipp-päevadel seal üheaegselt viibivate hõbekajakate arv kuni 20000 
linnuni küündida, aga kuna linde tuleb pidevalt juurde ja osa neist lahkub, siis päeva 
jooksul toitub seal neid tunduvalt enam.  
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Merikajakas (Larus marinus) kuulub Eesti rannikualadel harilike haudelindude hulka 
ning viimaste arvukusehinnangute põhjal pesitseb Eestis 2000-3000 paari. Kevadised 
rändeliikumised kestavad märtsi algusest kuni mai alguseni ning sügisränne toimub 
septembri lõpust kuni mere jäätumiseni. Eesti vetes talvitub 1000 - 2000 isendit. 
Paljassaare rannikul vähene, ent järjekindel pesitseja, rändeperioodidel võib aga seal ning 
Tallinna sadamate piirkonnas üheaegselt vahel kuni 30 isendit kohal viibida. Talvine 
esinemine on palju vähesem, piirdudes enamasti kuni 12 linnuga. Merikajakat on 
Tallinna Vanasadama akvatooriumis üksikute lindudena aastaringselt registreeritud, 
kusjuures vaid rändeperioodidel on seal korraga kuni 4 isendit nähtud. Merikajakas on 
Eesti kajakatest kõige merelembesem ja suurim. Eelistab loomset toitu, olles teistest 
kajakatest veelgi kiskjalikuma eluviisiga. Mere ääres moodustavad põhitoidu veepinnalt 
püütud kalad, igasugused raiped ja toidujäätmed, aga samas on ta võimeline ka nõrkenud, 
kuid täiskasvanud parte tapma. Talvepoolaastal külastab pidevalt Tallinna Prügilat.  
 
Jõgitiir (Sterna hirundo) on kajakate väheldane sugulane, kuuludes aga koos teiste 
tiirudega omaette tiirlaste sugukonda. Eesti rannikualadel on ta tavaline haudelind - 
viimaste arvukusehinnangute põhjal pesitseb Eestis 5000-7000 paari. Liik saabub kevadel 
kohale aprilli lõpus, läbiränne kestab mai lõpuni ning sügisene lahkumine algab juba juuli 
teisel poolel, põhiline ränne toimub augustis ning lõpeb septembri alguses. Jõgitiir, nagu 
teisedki tiirud, on maailmarändur ja Eestisse ta talvituma ei jää. Paljassaarel ja siin-seal 
mujal Tallinnas on liik väheseks pesitsejaks, sügisrände algperioodil võib Paljassaarel 
ning Tallinna sadamate piirkonnas üheaegselt maksimaalselt kuni 25 isendit kohal 
viibida. Erakordselt hea ja väsimatu lendajana ilmub jõgitiir saagijahil aeg-ajalt ka 
Tallinna Vanasadama lähipiirkonda, aga sadama akvatooriumis näeb teda harva ja 
lühiaegselt. Jõgitiiru toit on loomne, sisaldades ka igasuguseid putukaid ning suvel kiile, 
kuid põhitoiduks on liigil siiski kalad. Kalastamisel lendab lind vee kohal, rapleb vahel 
tükk aega samal kohal ja sööstab siis vette saagi järele, seejuures enamasti üleni vette 
sukeldudes. Vette sukeldumine on siiski pindmine ning tiir tõuseb kohe kergelt lendu. 
Tiirud on vees head ujujad.  
 
Randtiir (Sterna paradisaea) on välimuselt ja käitumiselt jõgitiirule sedavõrd sarnane, et 
praktiliselt kõik jõgitiiru kohta kirjutatu kehtib ka randtiiru kohta. Randtiir on vaid veidi 
väheldasem ning merelisema levikuga, pesitsedes Eestis ainult mererannikul ja 
väikesaartel, kus ta on aga küllaltki tavaline – praegu hinnatakse Eesti haudepaaride 
arvuks 7000-10000 paari. Liigi saabumine, lahkumine, käitumine ja toitumine seega 
samad, nagu jõgitiirul. Paljassaarel ja siin-seal mujal Tallinna mererannas on liik 
eelmisest veidi tavalisem pesitseja ning sügisrände algperioodil võib Paljassaarel korraga 
kuni 40 isendit kohata. Tallinna Vanasadama lähipiirkonnas on randtiir esinemisperioodil 
pidev vähene esineja, aga sadama akvatooriumis näeb teda suhteliselt harva ja 
lühiaegselt. 
 
Väiketiir (Sterna albifrons) on eelmistest tiiruliikidest väiksem, olles ka tunduvalt 
vähesema arvukusega: Eesti rannikul ja laidudel arvatakse pesitsevat vaid 400-700 
väiketiiru paari. Ülejäänud näitajate osas ta kahest eelmisest tiiruliigist sisuliselt ei erine. 
Lisaks prügikaladele toitub liik aga veel koorikloomadest, limustest ja putukatest. Kalu 
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püüab samuti lennult vette tõukudes. Väiketiir pesitseb Paljassaarel enamasti 1-2 paarina, 
aga kuna vähemalt üks paar hoidub siis Katariina kai lähistele, külastades sealhulgas ka 
Tallinna Vanasadama lähipiirkonda, siis on liiki paaril korral ka Vanasadama 
akvatooriumis registreeritud. Liigi vähene läbiränne kulgeb Tallinnas praktiliselt 
märkamatult. 
 
 



Keskkonnam6iu hindamise

L I T S  E N T S

L i tser ts i f f  KMH0119 5. apri l l

Litsentsi omaniku andmed:

E€s-ja perekonnanimt Toomas Liiv
rsikukood: 36904050271

Elukoha aadress: ooviiuli talu, Kabila ktrla, 7631 1 Harjumaa

Muud kontaktandmed:

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

Tegevusvaldkonnad:

1) energeetika 2) reoveekaitlus 3) vesija kanalisatsioon
4)veeteede ja sadamate ehitus, veekogu sUvendamine ja
veekogusse tahkete ainete kaadamine 5) ehitus 6) teenindus

M6juvaldkonnad:

1) pinnas ja maastik 2) hiidrodilnaamika ja rannaprotsessid
3) soojus 4) veesaaste ja veetase

Litsents kehtib kqni. 27.O4.2017

Litsentsi andja: keskkonnamin

20,12 .  a.

5N
ftP9

Keskkondministediumi pitsad JAlend





 
Sissepääsu kord Vanasadama kruiisialale 2012 kruiisihooajal 
 

1. Sissepääs transpordi‐ ja turismiteenuse (edaspidi: teenus) osutamiseks Vanasadama 
kruiisialal. 
1.1 Sissepääsu taotlemise aluseks on allkirjastatud kinnituskiri: 

• kinnituskiri peab olema kinnitatud kruiisifirma, selleks õigust omava 
turismifirma või laevaagentuuri poolt (v.t nimekiri: 
http://www.portoftallinn.com/static/files/33.Cruise‐ship‐schedule‐2012‐
Tallinn.pdf). 

1.2 kinnituskiri esitatakse sadamaturvalisuse grupile e‐posti teel aadressile 
sadamajulgeolek@ts.ee  või kirjalikult aadressile Sadama 25, Tallinn; 

1.3 Transpordivahendite ja isikute sissepääs toimub ainult kinnituskirjas sätestatud  
tingimustel ja kindlaksmääratud andmeid (transpordivahendi registreerimise 
number, isikute nimed ja sünniajad, kruiisilaeva nimi ning kruiisi toimumise aeg),  
sisaldava nimekirja alusel, mis on edastatud teenust osutava ettevõtte volitatud 
isiku poolt e‐posti aadressile kruiisi.valve@ts.ee või kirjalikult Vanasadama 
kruiisipääslasse. 
 

2. Taksode sissepääs Vanasadama kruiisialale: 
2.1 Sadamaalale on lubatud siseneda üksnes sadama lepingulistel taksoettevõtetel 

kruiisireisijate reisijate toomiseks ja viimiseks; 
2.2 Teistel taksoettevõtetel on kruiisialale sisenemine keelatud. 

 
3. Parkimine Vanasadama kruiisialal 

3.1 Kruiisireisijaid teenindavate busside kruiisialal parkimise õiguse taotlemise 
aluseks on allkirjastatud taotlus: 

• Taotlus peab olema kinnitatud selleks õigust omava turismifirma poolt 
(v.t punktis 1.1 viidatud  nimekiri). 

3.2 Parkimine kruiisialal on tasuline; 
3.3 Taotlus esitatakse sadamaturvalisuse grupile e‐postiga: sadamajulgeolek@ts.ee 

või aadressile Sadama 25, Tallinn; 
3.4 Taotluse parkimiseks võib esitada vähemalt üheks kalendrikuuks, kuid mitte 

rohkem kui 2012.aasta kruiisihooaja lõpuni. 
 
Allikas: http://www.ts.ee/paas-kruiisialale 
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KINNITUSKIRI 
 
 
 
Transpordi‐  ja  turismiteenust  kruiisilaevadega  saabuvatele  külastajatele  on  õigus  osutada 
selleks Vanasadama  loodeterritooriumil ASi Tallinna Sadam poolt väljastatud vastavat  luba 
omavatel  isikutel nende kasutuses olevate transpordivahenditega. Oma tegevuses  lähtuvad 
transpordi‐ ja turismiteenuse osutajad alljärgnevatest õigusaktidest ja nendest tulenevatest 
nõuetest:  
 
‐ ASi Tallinna Sadam sadamaaladele sissepääsu kord. 
 
‐ ASi  Tallinna  Sadam  sadamaeeskiri,  sh  iseäranis  selle  punkt  1.9  “Kõik AS  Tallinna  Sadam 
sadamate sadamaalal tegutsevad  isikud on kohustatud täitma rahvusvahelist konventsiooni 
inimelude ohutusest merel (SOLAS), sh rahvusvahelist laevade ja sadamarajatiste turvalisuse 
koodeksit  (ISPS) ning Euroopa Parlamendi  ja Nõukogu 31.03.2004.a. määrust nr 725/2004 
laevade  ja sadamarajatiste turvalisuse tugevdamise kohta, Euroopa Parlamendi  ja Nõukogu 
26.10.2005.a.  direktiivi  nr  2005/65  sadamate  turvalisuse  tugevdamise  kohta  ning  nende 
alusel  koostatud  ja  Veeteede  Ameti  poolt  kooskõlastatud  sadamarajatiste  turvalisuse 
plaanide nõudeid.”. 
 
‐ Kruiisilaevadega saabuvate külastajate pääs sadamaalale toimub ainult pardakaardi alusel, 
mille olemasolu on kohustatud transpordi‐ ja turismiteenuse osutaja kontrollima. 
 
‐ Kruiisilaevadega saabuvaid külastajaid, kes vastava palve esitamisel kas ei  taha või ei saa 
oma  pardakaarti  esitada,  ei  tohi  transpordi‐  ja  turismiteenuse  osutaja  lubada  siseneda 
transpordivahendisse ning toimetada neid sadamaalale. Sellistest katsetest tuleb teatada ASi 
Tallinna Sadam Vanasadama valvekeskusele telefonile 6 318 518. 
 
‐  Transpordi‐  ja  turismiteenust  osutava  ettevõtte  transpordivahendite  ja  isikute  läbipääs 
sadamaalale toimub ainult käesoleva kinnituskirja lisana 1 Excel‐formaadis toodud nimekirja 
alusel  (transpordivahendi  registreerimise  number,  isikute  nimed  ja  sünniajad,  kruiisilaeva 
nimi  ning  kruiisi  toimumise  aeg), mis  on  edastatud  transpordi‐  ja  turismiteenust  osutava 
ettevõtte  volitatud  isiku  poolt  e‐posti  aadressile:  kruiisi.valve@ts.ee  või  kirjalikult 
Vanasadama kruiisipääslasse sadama lepingulisele turvaettevõttele. 
 
‐  Nimekirjast  puuduvatel  transpordivahenditel  ja  isikutel  on  sadamaalale  sisenemine 
keelatud,  samuti  on  keelatud  kasutada  pääslat  kolmandate  isikute  ja  keelatud  esemete 
toimetamiseks  sadamaalale.  Sellistest  katsetest  tuleb  teatada  ASi  Tallinna  Sadam 
Vanasadama valvekeskusele telefonile 6 318 518. 
 
‐ Vastavalt sadama turvalisuse plaanile on sadama lepingulisel turvaettevõttel õigus teostada 
sadamaalale sisenevatele transpordivahenditele ja isikutele turvakontrolli keelatud esemete 
leidmiseks. 
‐  Transpordi‐  ja  turismiteenuseid  osutav  ettevõte  on  kohustatud  teavitama  eelnimetatud 
nõuetest kõiki oma töötajaid, kes osutavad vahetult teenust. 
 
Sanktsioonid  sadama või  sadamarajatise  turvanõuete  rikkumise ning omavolilise  sissetungi 
eest on sätestatud sadamaseaduses ning karistusseadustikus. 
Kruiisi 



Page 2 of 2 
 

Allkirjaga käesoleval kinnituskirjal kinnitan, et olen tutvunud kõigi eelnimetatud nõuetega 
ja nõustun oma tegevuses neid järgima. 
 
 
 
Isiku/ettevõtte nimi  _____________________________________ 
 
Isikukood    _____________________________________   
 
Ettevõtte volitatud esindaja ees‐ ja perekonnanimi 
____________________________________________ 
 
Kontaktandmed:  

telefon ____________________________________ 
 
e‐posti aadress ______________________________ 

 
 
 
________________________ 

/allkiri ja kuupäev/ 
 
 
 
„KINNITUS“ 
 
turismifirma/laevaagentuuri/kruiisifirma nimi 
 
_____________________________________ 
 
volitatud esindaja ees‐ ja perekonnanimi  
 
____________________________________________ 
 
Kontaktandmed:  

telefon ____________________________________ 
 
e‐posti aadress ______________________________ 

 
 
 
________________________ 

/allkiri ja kuupäev/ 
 
 
 



TEATIS SISSESÕIDUSADAMALE 
INFORMATION TO BE NOTIFIED INTO THE PORT OF CALL 

 
Sissesõidusadam / Port of call ………………………………. 

 
1. Laeva nimi, kutsung, IMO number / Name, call sign, IMO identification number of ship:  
2. Lipuriik / Flag State: 
3. Eeldatav saabumise aeg / Estimated time of arrival (ETA):  
4. Eeldatav lahkumise aeg / Estimated time of departure (ETD):  
5. Eelmine sissesõidusadam / Previous port of call:  
6. Järgmine sissesõidusadam / Next port of call:  
7. Viimane laevaheitmete äraandmine (sadam ja kuupäev) / Last port and date when ship generated waste was delivered: 
8. Kas sadama vastuvõtusadamatesse anti ära (märgistage vastav ruut) / Are you delivering (tick appropriate box): 
      kõik / all       osa / some      ei antud ära / none laevaheitme(i)d? / of your waste into port reception facilities? 
9. Üleantavate ja/või pardale jäävate jäätmete ja jääkide liik ning kogus ja vastava laeva hoidla täituvus protsentides / Type and amount of waste 
and residues to be delivered and/or remaining on board, and percentage of maximum storage capacity: 
 

Kui antakse ära kõik laevaheitmed, tuleb täita vastavalt teine veerg / If delivering all waste, complete second column as appropriate. 
Kui antakse ära osa või ei anta laevaheitmeid ära, siis tuleb täita kõik veerud / If delivering some or no waste, complete all columns 

 
Laevaheitmete ja lastijäätmete liik 
Type of waste 

 

Äraantavad 
heitmed / 

Waste to be 
delivered 

m³ 

Maksimaalne 
hoidla maht / 

Maximum 
dedicated storage 

capacity 
          m³ 

 

 Laevale jäävate 
heitmete maht  / 
Amount of waste 

retained on board, 
m3 

/ täituvus / used 
% 
 

Sadam, kus laevale 
jäävad heitmed ära 

antakse /   Port at which 
remaining waste will be 

delivered 
 

Teavitamisest kuni  
järgmise sadamani 
eeldatav  tekkivate 

heitmete maht 
Estimated amount of 
waste to be generated 

between notification and 
next port of call, m3 / 

eeldatav täituvus / 
estimated use, % 

1. Naftat, naftasaadusi ning õli sisaldavad jäätmed / Waste oils 
1.1 Setted (Sludge)                

1.2 Pilsivesi (Bilge water)                

1.3 Naftat ja naftasaadusi ning õli sisaldavad 
lastijäätmed (Slops) 

               

1.4 Muud (täpsustada) (Other, specify)                

1.4.1 Naftased ja õlised kaltsud (Oily rags)      

2. Prügi (Garbage) 
   2.1 Toidujäätmed (Food waste) Märkida 
juhul, kui on kogutud ja antakse üle 
sorteeritult (Mark only if you have collected 
and will discharge separately) 

     

2.2 Taaskasutatavad jäätmed ja pakendijäätmed (märkida juhul, kui on kogutud ja antakse üle sorteeritult) /  Recyclable waste (mark only if 
you have collected and will discharge separately) 
   2.2.1 Plast (Plastic)                

2.2.2 Paber ja papp (Paper)                

2.2.3 Klaas (Glass)      

2.2.4 Metallpakendid (Tin)      

2.3 Segaolmejäätmed (Mixed domestic waste)      

2.4 Muud (täpsustada) (Other, specify)      

2.4.1 Ohtlikud jäätmed (täpsustada)  
(Hazardous waste, specify) 

     

3. Lastiga seotud jäätmed (täpsustada)  
(Cargo associated waste, specify) 

     

4. Lastijäätmed (täpsustada) 
(Cargo residues, specify) 

     

5. Reovesi (Sewage)      
Kinnitan allkirjaga (kapten) / I (master) confirm that: 
Esitatud andmed on tõesed ja korrektsed ja laevas on piisavalt hoidlate mahtu teavitamisest kuni järgmise sissesõidusadamani eeldatavalt tekkivate laevaheitmete 
mahutamiseks. / The above details are accurate and correct and there is sufficient dedicated onboard capacity to store all waste generated between notification and the 
next port at which waste will be delivered. 

Kuupäev/ Date:                                                  Kellaaeg / Time: 

Kapten / Master:                                                (allkiri) / (signature) 
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Kruiisilaevadelt tekkinud prügi vastuvõtmine 
ja käitlemine ASis Tallinna Sadam 
 
 
 
Laevadelt tekkinud prügi vastuvõtmist korraldab sadamaga sõlmitud lepingu alusel 
AS Green Marine.  
 
AS Green Marine võtab laevadelt tekkinud prügi vastu liigiti järgmiselt: 
 

 Pakendi- ja taaskasutatavad jäätmed (nt paber ja kartong, klaas, plast) 

 Ohtlikud jäätmed (nt õline kalts, uv-lambid, akud, vanad ravimid, õlifiltrid, 

värvid ja lahustid) 

 Biojäätmed (nt toidujäätmed) 

 Segaolmejäätmed ja sortimisjäägid (nt sortimisjäägid, keraamika ja 

portselan) 

 Muud jäätmed (nt elektri- ja elektroonikaseadmed, ehitusjäätmed) 

 
Kui laeva poolt äraantavad sorteeritud ja taaskasutavate jäätmete kogus on väike, 
tuuakse jäätmekäitleja poolt majanduslikel ja logistilistel põhjustel kaile mitme 
erineva konteineri asemel ainult üks konteiner. Ohtlike jäätmete jaoks tuuakse kaile 
alati eraldi konteiner.  
 
Kas jäätmed suunatakse taaskasutusse või ladestatakse prügilas sõltub jäätme 
liigist. AS Green Marine teeb kõik selleks, et kõik taaskasutatavad jäätmed oleks 
suunatud prügilasse ladestamise asemel taaskasutusse. Prügilasse viiakse ainult 
taaskasutuseks kõlbmatu prügi, näiteks segaolmejäätmed.  
 
Kõik sorteeritud ja taaskasutatavad jäätmeid viiakse sorteerimisjaama, kus neid 
sorteeritakse täiendavalt materjali ja kvaliteedi põhiselt. Seejärel jäätmed pakitakse 
ning viiakse ümbertöötlemisele või taaskasutusele.  
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AS Green Marine poolt kogutud taaskasutatava materjali lõppkäitlejad ja 
kasutusalad: 
 
Kartong, segapaber 

 AS Räpina Paberivabrik 

 Klaipedos Kartonas AB (Leedu)     

 UAB Kauno Popierius (Leedu)  

 ОАО Kiievi Kartongi- ja Paberivabrik (Ukraina)  

 ACN (Europe) Dong Guang Nine Dragon Paper Industries CO.Ltd (Hiina RV)  
     
Kile, erinevad plastid 

 OÜ Gektor-Grupp   - lillepotid, kanalisatsioonitoru liitmikud 

 OÜ Nelitäht    - kummi ja plastisegust tänavakivid/tellised 

 Flexoplast (Läti)   - kilekotid 
 
Purustatud klaas 

 AS Järvakandi Klaas  - klaastaara tootmine 

 UAB Super Montes (Leedu) - klaastaara tootmine  

 AS Estonian Pottery  - klaasiliiv tellistesse ning savipottidesse 
 
Puit 

 AS Repo Vabrikud   - puitlaastplaadid  

 AS Teesalu Auto  - katlamajade kütus 

 AS Veolia   - katlamajade kütus 

 AS Tallinna Prügila  - biolagundamine koos muude biolagunevate 
   jäätmetega 

 
Kaubaalused 

 AS Toom Tekstiil  - taaskasutatavad kaubaalusena 
 
Kasutatud toiduõli 

 OÜ  Smarteks Biodiesel  - biodiisel                                                             
 
Metallijäägid 

 OÜ Vakaru Refonda   - vanametalli töötlemine 
 
Määrdunud pakendid  

 AS Kunda Nordic Tsement  - jäätmekütus  

 Procene Tsemenditehas (Läti)                  



       

AMETLIKUD TEADAANDED

eRIK Kinnistusraamat Äriregistri teabesüsteem Äriregistri ettevõtjaportaal

 29.05.2012 Keskkonnamõju hindamise teated
 
Keskkonnaamet teatab tulenevalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi 
seaduse (edaspidi KeHJS) § 21 ja § 16 lõike 2 punktist 1 Vanasadama uue, E (ida) kruiisikai 
rajamise keskkonnamõju hindamise (edaspidi KMH) aruande valmimisest, aruande avalikust 
väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest. 
 
Aktsiaselts Tallinna Sadam esitas Keskkonnaametile taotluse vee erikasutusloa saamiseks, et 
rajada uus kruiisikai Tallinna Vanasadamasse. Keskkonnaamet algatas nimetatud taotlusele KMH 
tulenevalt KeHJS § 6 lõike 1 punktidest 16 ja 17 (Keskkonnaameti 25.11.2011 kiri nr 7-
6/11/34640-2). Antud juhul on kavandatavaks tegevuseks kruiisikai rajamine suurte kuni 340 
meetri pikkuste kruiisilaevade sildumiseks, mille arvutuslik veeväljasurve GT on 150 000 tonni ja 
süvis 9,0 meetrit. Kruiisikai on kavandatud üle 1350 tonni veeväljasurvega aluste teenindamiseks 
ning selle rajamiseks on vaja teostada süvendustöid mahus ca 15 000 m³. 
 
Arendaja on aktsiaselts Tallinna Sadam (aadress Sadama 25, 15051 Tallinn), kontaktisik on Ellen 
Kaasik, tel 631 8104, e-post: e.kaasik@ts.ee. Otsustaja ja KMH järelevalve teostaja on 
Keskkonnaamet (aadress Narva mnt 7a, 15172 Tallinn), kontaktisikud on Kaari Männikus-Nilson, 
tel 615 5456, e-post: kaari.mannikus-nilson@keskkonnaamet.ee ja Egle Alt, tel 384 8744, e-
post: egle.alt@keskkonnaamet.ee. KMH ekspert on osaühing Corson (aadress Akadeemia tee 
21d-201, 12881 Tallinn), kontaktisik on juhtekspert Toomas Liiv, tel 565 3373, e-post: 
toomas@corson.ee. 
 
KMH aruandega on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku perioodil 30.05.2012 kuni 13.06.2012 
tööpäeviti Keskkonnaametis (Narva mnt 7a, Tallinn) ja ameti kodulehel www.keskkonnaamet.ee 
(Uudised & Teated - Keskkonnamõju hindamised) ning aktsiaseltsi Tallinna Sadam kodulehel 
www.ts.ee/menetluses-kmhd (Ettevõttest - Kvaliteet ja keskkond - Keskkond - Menetluses 
olevad KMH-d). 
 
Aruande kohta saab esitada ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi kirjalikult või e-posti teel 
ülaltoodud kontaktide kaudu kuni 13.06.2012. Aruande avalik arutelu toimub 14.06.2012 kell 
14.00 aktsiaseltsi Tallinna Sadam büroohoone III korruse nõupidamiste ruumis (aadress Sadama 
25, Tallinn). 

Registrite ja Infosüsteemide Keskus -  Lõkke 4, 19081 Tallinn.   Tel. 6 636 322   Faks 646 0165   rik.info@just.ee   Kasutustingimused 
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Vanasadama uue. E (ida) kruiisikai rajamise k€sk-
konnam6ju hindamise aruande avalikustamise teade

Keskkonnaahet teatab Vanasadama u!e, E (tda) kr!iisikal
cjamire keskkonnam6ju hindamise (edarpid (rv1H) aruanoe
va mimises t ,  a f la .de  a la ik !s t  l i r l !p : .ekun la  ava t iku

Aktsia5elts Ta linna Sadam esitls Kerkkonnaamet le tdu! !s€
vee er kasutunoa saamiseks, et rajada !!s ktuisikai Ta tinna
Vanasadamasse. Keekkonnaamet algatas nmectud
taotrusele Kl,4H tulenevat keskkonnahbju hindamise ja
keskkonnajuhtinisstisteemi seaduse 5 6l6tke I p!nktdesr
16 la  17  (Keskkonnaamet i25 . l l .20 l  I  k i r  n r  7  6 / t l l34640 2) .
Antud juhul on kavandalavakstegevusek5 kruiisiGi rajamife
suurc k!ni 340 heetri p kk!sre kruiisiaevade e ldumiseks,
mile arvutoslik veevAljasurve 6T on 150 000 tonni ja
siivh 9,0 meetrit. Kruisika on kavandarld iite t35o ronn
veevSljasuruega aluste teenindamiseks ning sette ralamiseks
on vajateostada siivenddrtOd mahus ca rs 0oO mr.

Arenda ja  on  ak ts iase ts  Ta l lnna Sadam ( .adre$  Sdadn,d
25,  15051 Ta l l inn) ,  kon tak tk ik  on  Et ten  Kaat  k ,  te t .  6 l t  B l04 ,
e post e.kaasik@t!.ee. orsustaja ja KMH jaleevalve reonaja
on Keskkonnaahet (aadres N:rva mnt 7ai 15t72 Ta inn),
kontakr is  kud on  Kaar i  Menntkus  N kon,  re .6 t5  5456,
e post kaari.mann kus nikon@keskkonnaam€r.eeja Eg e A t,
tel. 384 8744, e posti egle.ah@keekkonnadmei.ee. (MH
ektpert on osairhinq Co6oi la:dre$ AkaneemE ree
2 ld-201, r  2s8 l  Ta  l i .n ) ,kon tak t  s ikon juh teksper tToom.sLrv ,
re l .565 l l73 ,e-pos t loomas@cor5on.ee .

kfMH aruandega on voimallk trlrvuda valllq v.ilialaQeku
pe iaod l l  10052012 kun i .  r : .06 .2012 tddp;ev1
keskkonnaamet i t  lNarva  nrnr  7a ,  Ta l  n . ) ja  amet  koduteh€t
* r n . i  p , ( L o r - a " r  e  e e  L - d . " d 8  " d r " d . . e . .  t o r . a a o r r
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* u . r s . d d ,  d , d - 1 6 ,  1 . , d  t . l 4 \ a ! p . r  f '  r " " t  j a
ke5kkond Kesk iond -  Menet  ! teeo levad (MH,d) .

Arla.d€ kohia 5a.b ei rnda ertepanek! d, vlstuv;ireid ja
k i i smus i  k t r ja l l k ! l t  vd  e -pon i  tee1 L i . roodud konLdKUoe
kaudu kun 13 .06 .2012,  Aruande ava l i k  a ru te lu  ro imub
14,06 .2012 ke l l  14 .00  ak ts iase l ts i  .Ta l l inna  Sadam
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Vanasadama uue, E (ida) kruiisikai rajamise keskkonnamõju hindamise aruande 
avalikustamise teade 
 
 
Keskkonnaamet teatab Vanasadama uue, E (ida) kruiisikai rajamise keskkonnamõju hindamise 
(edaspidi KMH) aruande valmimisest, aruande avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest. 
 
Aktsiaselts Tallinna Sadam esitas Keskkonnaametile taotluse vee erikasutusloa saamiseks, et rajada 
uus kruiisikai Tallinna Vanasadamasse. Keskkonnaamet algatas nimetatud taotlusele KMH tulenevalt 
keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõike 1 punktidest 16 ja 17 
(Keskkonnaameti 25.11.2011 kiri nr 7-6/11/34640-2). Antud juhul on kavandatavaks tegevuseks 
kruiisikai rajamine suurte kuni 340 meetri pikkuste kruiisilaevade sildumiseks, mille arvutuslik 
veeväljasurve GT on 150 000 tonni ja süvis 9,0 meetrit. Kruiisikai on kavandatud üle 1350 tonni 
veeväljasurvega aluste teenindamiseks ning selle rajamiseks on vaja teostada süvendustöid mahus ca 
15 000 m3. 
 
Arendaja on aktsiaselts Tallinna Sadam (aadress Sadama 25, 15051 Tallinn), kontaktisik on Ellen 
Kaasik, tel. 631 8104, e-post: e.kaasik@ts.ee. Otsustaja ja KMH järelevalve teostaja on 
Keskkonnaamet (aadress Narva mnt 7a, 15172 Tallinn), kontaktisikud on Kaari Männikus-Nilson, tel. 
615 5456, e-post: kaari.mannikus-nilson@keskkonnaamet.ee ja Egle Alt, tel. 384 8744, e-post: 
egle.alt@keskkonnaamet.ee. KMH ekspert on osaühing Corson (aadress Akadeemia tee 21d-201, 
12881 Tallinn), kontaktisik on juhtekspert Toomas Liiv, tel. 565 3373, e-post: toomas@corson.ee. 
 
KMH aruandega on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku perioodil 30.05.2012 kuni 13.06.2012 
tööpäeviti Keskkonnaametis (Narva mnt 7a, Tallinn) ja ameti kodulehel www.keskkonnaamet.ee 
(Uudised & Teated – Keskkonnamõju hindamised) ning aktsiaseltsi Tallinna Sadam kodulehel 
www.ts.ee/menetluses-kmhd (Ettevõttest - Kvaliteet ja keskkond – Keskkond – Menetluses olevad 
KMH-d). 
 
Aruande kohta saab esitada ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi kirjalikult või e-posti teel 
ülaltoodud kontaktide kaudu kuni 13.06.2012. Aruande avalik arutelu toimub 14.06.2012 kell 14.00 
aktsiaseltsi Tallinna Sadam büroohoone III korruse nõupidamiste ruumis (aadress Sadama 25, 
Tallinn).  
 
 
Lugupidamisega 
 
/Allkirjastatud digitaalselt/ 
 
Rein Urman 
Keskkonnakasutuse juhtivspetsialist juhataja ülesannetes 
 
 
Egle Alt 384 8744 



Vanasadama uue kruiisikai rajamise KMH menetlusosalised (AS Tallinna Sadam) 
 
 
 Asutus/isik Kontaktandmed 
1. Harju Maavalitsus Roosikrantsi 12, 15077 Tallinn; 

info@mv.harju.ee 
2. Tallinna Linnavalitsus Vabaduse väljak 7, 15199 

Tallinn; lvpost@tallinnlv.ee 
3. Tallinna Keskkonnaamet Harju 13, 10130 Tallinn; 

keskkonnaamet@tallinnlv.ee 
4.  Keskkonnainspektsioon Põhja 

regioon 
Kopli 76, 10416 Tallinn; 
pohjaregioon@kki.ee 

5. Veeteede Amet Valge 4, 11413 Tallinn; 
eva@vta.ee 

6. Eesti Keskkonnaühenduste 
Koda Eestimaa Looduse Fond 

Magasini 3, 51005 Tartu; 
info@eko.org.ee 

7. Terviseameti Põhja talitus Hiiu 42, 11619 Tallinn; 
pohja@terviseamet.ee  

8.  Tallinna Kesklinna Valitsus Nunne tänav 18, 15058 Tallinn; 
kesklinn@tallinnlv.ee 

9. Keskkonnaministeerium Narva mnt 7a, 15172 Tallinn; 
keskkonnaministeerium@envir.ee 

10. OÜ Logi Projekt Mähe tee 1, 11912 Tallinn; 
Taimi@ttp.ee 
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Hr Toomas Liiv      14.06.2012 nr 6-7/12/3488-14 
Osaühing Corson 
toomas@corson.ee  
 
 
 
Seisukoht Vanasadama uue, E (ida) kruiisikai rajamise keskkonnamõju hindamise 
aruande eelnõule 
 
 
Austatud härra Liiv 
 
 
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon (edaspidi Keskkonnaamet) korraldas vastavalt 
keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse §-dele 21 ja 16 
Vanasadama uue, E (ida) kruiisikai rajamise keskkonnamõju hindamise (edaspidi KMH) 
aruande eelnõu avaliku väljapaneku. 
 
Keskkonnaamet on omaltpoolt eelnimetatud KMH aruande eelnõu läbi vaadanud ning 
käesolevaga esitame selle kohta järgmised märkused: 
 

1. Aruande peatükis 2.1.4.5 “Tallinna lahe kalastik ja kalapüük” väidetakse, et 
kavandatavate tööde võimalikus mõjupiirkonnas esinevateks peamisteks töönduslikku 
väärtust omavateks merekaladeks on räim, kilu, lest ja ogalik. Palume täpsustada, kust 
kohast esitatud andmed pärinevad (eriti just väide, et ogalik on üks peamistest 
töönduslikku väärtust omavatest merekaladest). Kui selline väide peab paika, siis 
palume ka välja tuua kui suured on saagid ja ogaliku bioloogia (tuua samasugune 
käsitlus nagu teiste kalaliikide puhul).  

 
2. Palume kindlaks teha, et aruandes õigusaktidele viidates oleks kasutatud õigeid 

õigusaktide nimetusi. Näiteks peatükis 2.2.4 “Jäätmekäitlus” on viidatud Tallinna 
jäätmekavale aastateks 2012-2016, kuid kehtiv õigusakt on Tallinna jäätmekava 2012-
2016. Samuti palume üle vaadata, et aruandes oleks viidatud õigetele õigusaktide 
paragrahvidele, näiteks peatüki 2.2.4 teises lõigus on viidatud jäätmehoolduseeskirja § 
5 lõikele 1, kuid sortimise ja liigiti kogumise nõue on sätestatud 
jäätmehoolduseeskirja § 5 lõike 2 punktiga 1. Erinevate õigusaktide paragrahvidele 
viitamise palume teha läbivalt ühesuguse. Näiteks praegusel juhul on viidatud lihtsalt 
"§-le", aga ka "jäätmehoolduseeskirja §-le". 

 
3. Peatüki 2.2.4 “Jäätmekäitlus” neljandas lõigus on kirjutatud, et "tekkekohas tuleb 

liigiti koguda keskkonnaministri 16. jaanuari 2007 määruse nr 4 järgi vähemalt 
järgmised jäätmeliigid...", kuid nimetatud jäätmeliikide loetelu ei järgne. Palume need 
jäätmeliigid välja tuua või lause sõnastust muuta. 

 



 
 

2 
 

4. KMH aruandes jäätmekäitluse osas on antud juhul üles loetud jäätmehoolduseeskirjast 
tulenevad punktid, mis kirjeldavad, kuidas peavad asjad Tallinna haldusterritooriumil 
toimuma, kuid puudub kirjeldus, kuidas konkreetselt kruiisikai rajamisel asjad 
toimuma hakkavad. Juhul, kui asjad hakkavad toimuma nii nagu 
jäätmehoolduseeskirjas sätestatud on, siis tuleks see selgelt välja tuua. Praegu selline 
seisukoht kirjelduses puudub.  

 
5. KMH programmis ja aruande peatükis 3.1 “Kavandatava tegevuse mõjuala ja allikad” 

toodu kohasel hinnatakse KMH protsessis ka kordussüvenduste vajadust, tegelikkuses 
seda aga tehtud ei ole. Palume aruandes analüüsida kordussüvenduste vajadust. 

 
6. Nii KMH programmis kui ka aruande peatükis 3.2.1 “Kruiisikai rajamine” on välja 

toodud, et süvendamise ja kaadamise läbiviimiseks parim võimalik tehnika selgub 
KMH protsessis. Samuti aruande peatüki 7.1 “Nõuded ja leevendavad meetmed 
süvendamisel ja kaadamisel” punkti 2 all on kirjutatud, et süvendamisel ja kaadamisel 
tuleb kasutada parimat võimalikku tehnikat heljumi võimaliku laialikandumise 
vähendamiseks merekeskkonnas. Aruandest ei selgu, milline see parim võimalik 
tehnika kavandatavate tööde tegemiseks siis on. Palume vastvalt eelnevale aruannet 
täiendada. 

 
7. Peatüki 6 “Kaudne mõju, kumulatiivne mõju ja koosmõju” alapeatüki 6.1 teises lõigus 

on ekslikult kirjutatud: “Kaudse mõju, kumulatiivse mõju ja koosmõjuna sai käesoleva 
Pärnu sadama laevatee rekonstrueerimise puhul...”. Palume antud viga ära parandada.  

 
 
Lugupidamisega 
 
/Allkirjastatud digitaalselt/ 
 
Allan Piik 
Juhataja  
 
 
Koopia: Ellen Kaasik, aktsiaselts TALLINNA SADAM, e.kaasik@ts.ee 
 
 
Egle Alt 384 8744 
egle.alt@keskkonnaamet.ee 
 
Kaari Männikus-Nilson 615 5456 
kaari.mannikus-nilson@keskkonnaamet.ee 
 
Mailis Alling 674 4825 
mailis.alling@keskkonnaamet.ee 
 
Arno Sildos 674 4813 
arno.sildos@keskkonnamet.ee 
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TALLINNA KESKKONNAAMET 
 
 
  
Rein Urman Teie: 29.05.2012 nr 6-7/12/3488-10 
Keskkonnaamet Harju-Järva-Rapla regioon 
Viljandi mnt 16 Meie: 13.06.2012 nr 6.1-4.1/131 - 10 
11216 TALLINN 
 
 
 
Vanasadama uue, E (ida) kruiisikai rajamise 
keskkonnamõju hindamise aruanne 

 

 
 
Austatud Rein Urman 
 
 

Tallinna Keskkonnaametis tutvuti Vanasadama uue, E (ida) kruiisikai rajamise keskkonnamõju 
hindamise (KMH) aruandega (OÜ Corson töö nr 1202), mille kohta teeme järgnevad märkused ja 
ettepanekud. 

1. Aruandes tuua täpsemalt välja ptk 7.1 Nõuded ja leevendavad meetmed süvendamisel ja 
kaadamisel nimetatud süvendamisel ja kaadamisel kasutatava parima võimaliku tehnika (PVT) 
meetodid. KMH programmis ptk 3.2 on viidatud, et süvendamise ja kaadamise läbiviimiseks PVT 
selgub KMH protsessis. 

2. Aruandes ei ole käsitletud korduvsüvendustööde vajadust, kuigi programmis on see nimetatud. 

3. Aruande ptk 2.2.4 Jäätmekäitlus arvestada sadamaseaduse peatükki 4, kus on kirjeldatud 
keskkonnakaitse nõudeid sadamateenuse osutamisel ning majandus- ja kommunikatsiooniministri 
29.07.2009 määrust 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“. 

Palume märkustega arvestada aruande täiendamisel. 
 
 
Lugupidamisega 
 
 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
Relo Ligi 
ameti juhataja asetäitja 
 

Ülle Luiks 6404767 



OSAUHING LOGI PROJEKT

Hr. Rein Urman
KeskkQnnaamet
Harju-Jarva-Rapla regioon
Narva mnt 7a
15172 TALLINN ,,08" juunil 2012.a. nr 47

Koopiad:
1) AS Tailinna Sadam - Ellen Kaasik, saadetud e-postile: e.kaasik@ts.ee
2) OU Corson (KMH ekspert) Toomas Liiv, saadetud e-postile: toomas@corson.ee
3) Tallinnalinnavalitsus saadetude-postile: lwost@tallinn.ee

Vastuviiited Vanasadama uue, E (ida) kruiisikai rajamise keskkonnamdiu
hindamise aruandele

OU Logi Pro.jekt Logi tn 3 ja 10 kinnistute omanikuna ja Vanasadama naabrina leiab, et
Vanasadama uue, E (ida) kruiisikai rajamise keskkonnamdju hindamise aruande
(edaspidi nimetatud KMH) koostamisel ei ole taiel maiiral l?ihtutud keskkonnamdju
hindamise ja keskkonnajuhtimissiisteemi seaduse (edaspidi nimetatud KeHJS) $ 2 1g 1
satestatud keskkonnamoju hindamise eesmifki. Meie hinnangul ei kasitle aruanne
hinnanguidja analiiiisi kdigile olulistele keskkonnamojudele. Seega on KMH koostatud
pealiskaudselt, selles sisalduv info on iilds6naline, ebaselge ning seega ei vasta KMH
KeHJS S 20 sAtestatud keskkonnam6ju hindamise aruandele satestatud nouetele
oule Logi Projekt kui naaberkinnistute omanikule on arusaamatu, miks on jaanud
KMH-S kesitlemata iiks kdige olulisemaid keskkonnamdjusid, e. siis kuidas saab olema
lahendatud kruiisilaevadelt tulevate tudstide ning neid teenindavate isikute liikumine,
transpodja muu logistika ning millist mdju see avaldab vdi vdib avaldada iimbritsevale
keskkonnale (sh. inimeste teivis, heaolu ja vara). Kavandatava kruiisikai ehitamise kui
tegewse raol on KeHJS $ 5 ja $ 6 1g 1p 16 ja 11 alusel olulise keskkonnamdJu Ja
olulise keskkonnam6juga tegevusega. Sellest tulenevalt peab sellele tegevusele tehtav
KMH vaga p6hjalikult arvestama kdiki v6imalil4(e keskkonnam6jusid, mida KMH
puhul tehtud ei ole. Kuna AS Tallinna Sadam poolt kavandatu on viiga pikaajalise
keskkonnam6juga, siis saa me leppida olukonaga, kus sellist olulist keskkonnam6ju
pole iildse hinnatud ega analiiiisitud (sh. v6imalil-ud lahendusvariandid). Usume, et
meiega samasel seisukohal KMH suhtes on ka Tallinna Linn.

Arvestades kdike eeltoodut nduame, et KMH aruamet sellisel kujul heaks ei kiidetaks
ja keeldutakse AS-ile Tallima Sadam kasutusloa (vee e kasutusluba) andmisesl.

Tiit Aava
Juhatuse liige

OU Logl Projek
Miihe lee l.
11912 Tal l im
Reg tr I1086795

Telefon +3726271 800
Fax +3726271 801

SAMPO PANK
332099350002



TERVISEAMET
POHJA TALITUS

NORTHERN SERVICE OF THE HEALTH BOARD

08.06.2012 nr 9.3-4/ 1950-6
Keskkonnaameti
Harju-Jiirva- Rapla regioon
Viljandi mnt 16
11216 TALLINN
harj u@,ke skkonnaamet. ee

Vanasadama uue, (ida-) kruiisikai rajamise keskkonnamdju strateegilise hindamise
aruanne

Teavitasite Terviseameti P6hja talitust Vanasadama uue, (ida-) kruiisikai rajamise
keskkonnam6ju strateegilise hindamise (edasi KSH) aruande valmimisest, avalikust
viilj apanekust j a avaliku arutelu toimumi s est.

Kavandatava tegevuse eesmiirgiks on kruiisikai rajamine suurte kuni 340 meetri pikkuste
kruiisilaevade sildumiseks, mille arvutuslik veeviiljasurve GT on 150 000 tonni ja si.ivis 9,0
meetrit.

Tutvunud Vanasadama uue, (ida-) kruiisikai rajamise KSH aruande materjaliga
teatame, et Terviseameti P6hja talitusel nimetatud aruande kohta ktisimusi, tdiendavaid
ettepanekuid ja vastuviiiteid ei ole

Natalja

Ella?etermann 6943704
ella.petermann@terviseamet. ee

Hiiu42 Tel +372694370O
11619 TALLINN Faks +3726943701

www.terviseamet.ee e-post': pohia@terviseamet,ee
Registrikood 70008799

fdrvamaa esindus: Pi irnu 56, Paide72712 tel.385 0613
Raplamaa esindus: Mahlamde B-32, Rapla 79511tel. 489 4907
Sanitaarkarantiini biiroo:Hiiu 42, 1L619 Tallinn tel.694 3750



(J")
cv')
C\J
c)
c)

o

AS TALLINNA SADAM
Registrikood 10137319
Sadama 25, 15051 Tallinn
tel: 631 8555
faks 6318166
ts@ts.ee
www.ts.ee

Hr Allan Piik
KESKKONNAAMET
Viljandi mnt 16
11216 TALLINN

Teie: 14.06.2012 nr 6-7/12/3488-14

Meie: 06.07.2012 nr 18-7/11-1304/5JI r

Seisukoht Vanasadama uue (E, ida) kruiisikai rajamise KMH
aruande eelnõule

Lugupeetud härra Piik

Täname Teid ettepanekute eest Vanasadama uue kruiiskai rajamise keskkonnamõju hindamise (edaspidi
KMH) aruande kohta.

Märkuste punktis 1 esitatud merekala ogaliku käsitluses selguse saamiseks pöördus KMH ekspert OÜ
Corson kalanduseksperdi poole, kelle materjalide põhjaloli täiendatud KMH aruande ptk 2.1 ja 4.5.
Jäätmekäitluse KMH aruande peatüki 2.2.4 korrigeerimisel arvestatakse Teie kirja punktides 2, 3 ja 4
esitatud märkustega. Korduvsüvenduse ja parima võimaliku tehnika osas KMH aruannet täiendatakse
vastavalt Teie kirjas punktides 5 ja 6 esitatule. Aruande täiendamise peatükis 6 olnud viga parandatakse
vastavalt Teie poolt esitatud märkusele (punkt 7). KMH aruande eraldi peatükis esitatakse info
ettepanekute arvestamise kohta aruandes.

Lugupidamisega

Ellen Kaasik
kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimise osakonna juhataja

e.kaasik@ts.ee 6318 104

Koopia: egle.alt@keskkonnaamet.ee

VANASADAM
Sadama 25
15051 Tallinn
tel: 631 8454
faks: 631 8377
e-post vanasadam@ts.ee

PALDISKI LÖUNASADAM
Rae põik 10
76806 Paldiski
tel: 631 8800
faks: 631 8803
e-post: paldiski@ts.ee

SAAREMAA SADAM
Ninase küla, Mustjala vald
93613 Saaremaa
tel: 610 0703
faks: 631 0704
e-post: saaremaa@ts.ee

MUUGA SADAM
Maardu tee 57
74115 Maardu
tel: 631 9502
faks: 631 9144
e-post: muuga@ts.ee

PALJASSAARE SADAM
Paljassaare 28D
10313 Tallinn
tel: 631 8800
faks: 631 8803
e-post: paljassaare@ts.ee
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AS TALLINNA SADAM
Registrikood 10137319
Sadama 25, 15051 Tallinn
tel: 631 8555
faks: 631 8166
ts@ts.ee
www.ts.ee

Relo Ligi
TALLINNA KESKKONNAAMET
Harju 13
10130 TALLINN

Vanasadama uue (E, ida) kruiisikai rajamise KMH aruanne

Lugupeetud härra Ligi

Teie: 13.06.2012 nr 6.1-4.1/131-10

Meie: 06.07.2012 nr 18-7/11-1304/J5! J

Täname Teid ettepanekute eest Vanasadama uue kruiiskai rajamise keskkonnamõju hindamise (edaspidi
KMH) aruande kohta.

KMH aruannet täiendatakse Teie kirjas esitatud märkuste punktis 1 parima võimaliku tehnika (PVT) ja
punktis 2 esitatud korduvsüvendustööde osas. KMH aruande jäätmekäitluse peatükki 2.2.4 täiendatakse
laevaheitmete ja lastijäätmete käitluse osas vastavalt Teie kirja punktile 3. KMH aruande eraldi peatükis
esitatakse info ettepanekute arvestamise kohta aruandes.

Lugupidamisega

Ellen Kaasik
kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimise osakonna juhataja

e.kaasik@ts.ee 6318 104

VANASADAM
Sadama 25
15051 Tallinn
tel: 631 8454
faks: 631 8377
e-post: vanasadam@ts.ee

PALDISKI LÕUNASADAM
Rae põik 10
76806 Paldiski
tel: 631 8800
faks: 631 8803
e-post: paldiski@ts.ee

MUUGA SADAM
Maardu tee 57
74115 Maardu
tel: 631 9502
faks: 631 9144
e-post: muuga@ts.ee

PALJASSAARE SADAM
Paljassaare 28D
10313 Tallinn
tel: 631 8800
faks: 631 8803
e-post: paljassaare@ts.ee

SAAREMAA SADAM
Ninase küla, Mustjala vald
93613 Saaremaa
tel: 610 0703
faks: 631 0704
e-post: saaremaa@ts.ee



AS TALLINNA SADAM
Registrikood 10137319
Sadama 2S, lS0Sl Tallinn
tel: 631 8SSS
faks: 631 8166
ts@ts.ee
www.ts.ee

Hr Tiit Aava
OÜ LOGI PROJEKT
Mähe tee 1
11912 TALLINN

Vastuväited Vanasadama uue (E, ida) kruiisikai rajamise KMH
aruandele

Lugupeetud härra Aava

Teie: 08.06.2012 nr 47

Meie: 06.07.2012 nr 18-7/11-1304/ JJ PL

Täname Teid ettepanekute eest Vanasadama uue kruiiskai rajamise keskkonnamõju hindamise (edaspidi
KMH) aruande kohta.

KMH aruannet täiendatakse Teie kirjas esitatud kruiisituristide liikluskorralduse, transpordi ja logistiliste
lahenduste osas, mis võib avaldada mõju inimese tervisele, heaolule ja varale. Ühtlasi esitatakse KMH
aruande eraldi peatükis info ettepanekute arvestamise kohta aruandes.

Lugupidamisega

Ellen Kaasik
kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimise osakonna juhataja

e.kaasik@ts.ee 6318 104

VANASADAM
Sadama 25
15051 Tallinn
tel: 631 8454
faks: 631 8377
e-post vanasadam@ts.ee

PALDISKI LÕUNASADAM
Rae põik 10
76806 Paldiski
tel: 631 8800
faks: 631 8803
e-post: paldiski@ts.ee

MUUGA SADAM
Maardu tee S7
74115 Maardu
tel: 631 9502
faks: 631 9144
e-post: muuga@ts.ee

PALJASSAARE SADAM
Paljassaare 28D
10313 Tallinn
tel: 631 8800
faks: 631 8803
e-post: paljassaare@ts.ee

SAAREMAA SADAM
Ninase küla, Mustjala vald
93613 Saaremaa
tel: 610 0703
faks: 631 0704
e-post: saaremaa@ts.ee



Vanasadama uue, E (ida) kruiisikai rajamise keskkonnamõju hindamise aruande
avaliku arutelu protokoll.

KMH aruande avalik arutelu toimus 14.06.2012 algusega kell 14.00 AS Tallinna Sadam
kontori III korruse nõupidamiste ruumis (Sadama 25, 15172 Tallinn).

KMH aruande avaliku arutelu kestis kella 14.00 - 14.30.

KMH programmi avalikul arutelulosalejad:
Egle Alt
Peep Pobbul
Rainis Nagel
Ahti Tolli
Ahto Ader
Ellen Kaasik
Andres Linnamägi
Tõnis Laur
Hele-Mai Metsal

Keskkonnaamet
Tallinna Keskkonnaamet
OÜ Logi Projekt
OÜ Logi Projekt
AS Tallinna Sadam
AS Tallinna Sadam
AS Tallinna Sadam
AS Tallinna Sadam
AS Tallinna Sadam

Toomas Liiv OÜ Corson
Kalev-August Parksepp OÜ Corson

Avalikul arutelul osalenute registreerimisleht on toodud protokolli järel.

Koosolekut juhatas E. Kaasik

Koosoleku päevakord:

1. Keskkonnaekspert T.Liiv alustas arutelu KMH aruande avalikustamise protsessi ajal
saadetud nelja kirja tutvustamisega.

• Terviseameti Põhja talituse 08.06.2012 kirjas nr 9.3-4/1950-6 KMH aruande
kohta küsimusi, täiendavaid ettepanekuid ja vastuväiteid ei olnud.

• Keskkonnaamet Harju-Järva-Rapla regioon esitas 14.06.2012 nr 6-7/3488-14
oma seisukohas märkusi KMH aruande kohta. Märkused käsitlesid aruandes
ptk 2.1.4.5 olnud ogaliku andmeid, jäätmekäitluse peatükis esitatut,
korduvsüvenduste vajadust ja parimat võimalikku tehnikat. Eeltoodud märkusi
arvestades täiendatakse KMH aruannet. Ogaliku küsimuses pöördume
kalanduseksperdi poole, kelle materjalide põhjaloli koostatud ptk 2.1.4.5.

• Tallinna Keskkonnaameti 13.06.2012 nr 6.1-4.1/131-10 kirjas olid märkused
parima võimaliku tehnika (PVT), korduvsüvendustööde ja jäätmekäitluse
kohta. Eeltoodud märkustega KMH aruande täiendamisel arvestatakse.

• OÜ Logi Projekt 08.06.2012. a nr 47 kirjas leiti, et KMH aruannet on vaja
täiendada kruiisituristide liikluskorralduse, transpordi ja logistiliste lahenduste
osas, mis võib avaldada mõju inimese tervisele, heaolule ja varale. KMH
aruande täiendamisel antud ettepanekutega arvestatakse.

2. Avalik arutelu:
• Arutelu käigus kerkis üles küsimus Tallinna Sadam AS-i uuest

liikluskorralduskavast. E. Kaasik vastas, et Vanasadama uus
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liikluskorralduskava, mis arvestab samuti lisanduvaid kruiisilaevu ja -turiste
on veel koostamise järgus ja sellest poolikuid lahendusi ei ole otstarbekas
KMH aruandesse anda.

• T. Liiv tõi näite, et kui silduvad mitu suurt kruiisilaeva samaaegselt, siis võiks
tekkida kruiisituristide liikluskorralduses probleeme, mida aruande
täiendamisel käsitleme.

• Arutelu käigus pöördus pöördus T. Liiv Logi Projekt OÜ esindajate poole, et
kas peale kruiisituristide liikluskorraldust puudutavas osa täienduse vajaduse
on neil ettepanekuid ülejäänud KMH aruandes esitatu kohta.

• OÜ Logi Projekt esindaja vastas, et kiri käsites kruiisituristide
liikluskorraldusega seonduvat ja ülejäänud aruande osa on põhjalikult
käsitletud ning küsimusi ei ole.

• PVT arutluses selgus, et parim võimalik tehnika võib selguda ka alles hanke
lõpuks.

• Kruiisikai rajamise, süvendus- ja kaadamistööde nõuete kohasel läbiviimisel
looduskeskkonnale olulist mõju ei kaasne ja seega seire teostamine ei ole
vajalik. Samas kõigi kruiisikai rajamiseks tehtavate tööde teostamisel peab
olema pidev järelevalve.

• P. Pobbul soovis, et arutelul selgitataks müra käsitlust KMH aruandes. T. Liiv
selgitas, et müra on käsitletud KMH aruandes Akukon ekspertide tehtud
keskkonnamüra uuringu alusel ja esitas valgusekraanii selle uuringu käigus
koostatud mürakaardid, mis olidesitatud KMH aruande lisas 7. Lähemalt
tutvumiseks esitati mürakaardid paberkandjal.

Kokkuvõtvalt:
1. KMH aruannet tuleb kruiisituristide liikluskorralduse, transpordi ja logistiliste

lahenduste osas täiendada.
2. Parima võimaliku tehnika (PVT) ja korduvsüvendustööde osas tuleb aruannet

täiendada.
3. Jäätmekäitluse peatükki 2.2.4 tuleb korrigeerida kirjades esitatud märkuste kohaselt.
4. Kalanduseksperdilt saadud informatsiooni aluselotsustatakse ogaliku käsitlus KMH

aruandes.

Ellen Kaasik
Koosoleku juhataj a

Protokolli koostas K-A. Parksepp
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REGISTREERIMISLEHT

Vanasadama uue, E(ida) kruiisikai rajamise keskkonnamõju hindamise aruande avalik
arutelu
Koosoleku koht: AS Tallinna Sadam büroohoone III korruse nõupidamise ruum (Sadama 25,
Tallinn).
Aeg: 14062012 a kell 14 OO
lk Ees- ja perekonnanimi Asutus,maaüksus Kontakt Allkiri
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Keskkonnaamet 

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

www.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 

 

 
 
Lp Ellen Kaasik                            Teie 19.07.2012 nr 18-7/11-1304/3560 
Aktsiaselts TALLINNA SADAM 
e.kaasik@ts.ee                             Meie 31.08.2012 nr 6-7/12/3488-18 
 
 
 
Vanasadama uue, E (ida) kruiisikai rajamise keskkonnamõju hindamise aruande 

heakskiitmine 

 
 
Austatud Ellen Kaasik 
 
 
Olete esitanud 19.07.2012 Keskkonnaametile heakskiitmiseks Vanasadama uue, E (ida) 
kruiisikai rajamise keskkonnamõju hindamise (edaspidi nimetatud KMH) aruande. 
 
I. FAKTILISED ASJAOLUD 

 
Aktsiaselts TALLINNA SADAM (registrikood 10137319) esitas Keskkonnametile 
17.11.2011 taotluse vee erikasutusloa saamiseks, et rajada uus kruiisikai Tallinna 
Vanasadamasse. Keskkonnaamet algatas nimetatud taotlusele KMH tulenevalt 
keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi nimetatud 
KeHJS) § 6 lõike 1 punktidest 16 ja 17, mille kohaselt on sadama või maismaaga ühendatud 
kai püstitamine, kui see teenindab 1350 tonni ületava veeväljasurvega aluseid ja mere 
süvendamine alates pinnase mahust 10 000 m3 olulise keskkonnamõjuga tegevused 
(Keskkonnaameti 25.11.2011 kiri nr 7-6/11/34640-2). Antud juhul on kavandatavaks 
tegevuseks kruiisikai rajamine suurte kuni 340 meetri pikkuste kruiisilaevade sildumiseks, 
mille arvutuslik veeväljasurve GT on 150 000 tonni ja süvis 9,0 meetrit. Kruiisikai rajamiseks 
on vaja teostada süvendustöid mahus ca 15 000 m3.   
 
Keskkonnaamet kiitis antud KMH programmi heaks 18.04.2012 kirjaga nr 6-7/12/3488-7. 
KMH programmi heakskiitmisest teavitati KeHJS § 19 lõike 1 kohaselt 19.04.2012 ametlikus 
väljaandes Ametlikud Teadaanded ja kirjalikult menetlusosalisi.  
 
KMH aruanne esitati Keskkonnaametile heakskiitmiseks 19.07.2012. Tulenevalt puhkuste 
perioodist ning esitatud materjalide suurest mahust, ei olnud Keskkonnaametil võimalik 
kujundada aruande kohta arvamust 30 päeva jooksul ning seetõttu pikendati haldusmenetluse 
seaduse § 4l kohaselt aruande heakskiitmise kohta otsuse tegemise tähtaega kuupäevani 
03.09.2012 (09.08.2012 kiri nr 6-7/12/3488-17). 
 
Keskkonnaamet on Vanasadama uue, E (ida) kruiisikai rajamise KMH järelevalvaja KeHJS § 
10 lõike 2 alusel, kuna tulenevalt veeseaduse § 9 lõikest 5 on vee erikasutusloa andjaks 
Keskkonnaamet, samuti ei ole kavandatava tegevusega eeldatavalt kaasnev oluline 
keskkonnamõju riigipiiri ülene.  
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II. OTSUSE PÕHJENDUSED JA KAALUTLUSED 

 
KeHJS § 10 lõike 2, lõike 3 punktide 5-6 ning § 22 lõigete 2-4 ja 7-8 ning keskkonnaministri 
17.02.2006 määruse nr 16 „Keskkonnamõju hindamise aruande kvaliteedi ja keskkonnamõju 
hindamise menetluse kontrollimise kord“ järgi on KMH järelevalvaja ülesanne kontrollida 
KMH aruande ja KMH menetluse vastavust õigusaktide nõuetele ning teha otsus KMH 
aruande heakskiitmise või heakskiitmata jätmise kohta ja määrata keskkonnanõuded, mille 
eesmärk on vältida või minimeerida kavandatavast tegevusest tulenevat eeldatavat negatiivset 
keskkonnamõju.  
 
2.1. KMH menetluse vastavus kehtestatud nõuetele 

 
KeHJS § 21 kohaselt KMH aruanne avalikustatakse ja KMH aruande avalikustamise tulemusi 
arvestatakse KeHJS §-des 16 ja 17 sätestatud korras.  
 
KeHJS § 16 lõike 4 nõuetele vastav teade ilmus 29.05.2012 ametlikus väljaandes Ametlikud 
Teadaanded ja 30.05.2012 ajalehes Eesti Päevaleht. Lisaks oli KMH aruande avalikustamise 
teade üleval aktsiaseltsi TALLINNA SADAM kodulehel ning Vanasadama B reisiterminali 
(Sadama 25/3, Tallinn) informatsioonitahvlil. Keskkonnaamet edastas KMH aruande avaliku 
väljapaneku ja avaliku arutelu kirjalikud teated KeHJS § 16 lõikes 3 nimetatud isikutele 
29.05.2012.  
 
Aruande avalik väljapanek kestis 30.05-13.06.2012, st 14 päeva. KMH aruandega sai tutvuda 
Keskkonnaameti koduleheküljel, Keskkonnaameti peakontoris (Narva mnt 7a, Tallinn) ning 
aktsiaseltsi TALLINNA SADAM koduleheküljel. Ettepanekuid ja vastuväiteid KMH aruande 
kohta ning küsimusi sai esitada Keskkonnaametile kuni 13.06.2012. KMH aruande avaliku 
väljapaneku ajal esitas ettepanekuid neli isikut, kellele arendaja vastas 06.07.2012.  
 
KMH aruande avalik arutelu toimus 14.06.2012 kell 14 aktsiaseltsi TALLINNA SADAM 
büroohoones. Arutelust võttis osa üksteist inimest. Avalikul arutelul tutvustati kavandatavat 
tegevust ning KMH tulemusi. Arutelul esitatud küsimustele vastati kohapeal suuliselt.  
 
Analüüsides KMH aruande sisu ja KMH aruande avalikustamist puudutavaid materjale, on 
KMH aruande kohta esitatud ettepanekute ja vastuväidete alusel parandatud ning täiendatud. 
Samuti on selgitatud ja põhjendatud ettepanekute ja vastuväidete arvestamist või arvestamata 
jätmist ja vastatud küsimustele.  
 
Lähtudes eelnevast vastab KMH menetlus KeHJS sätetele ning selles ei esine rikkumisi, mis 
võiksid mõjutada KMH tulemusi.  
 
2.2. KMH aruande kvaliteedi kontroll 

 
Kavandatava tegevuse keskkonnamõju hindas ja KMH aruande koostas osaühingu Corson 
(registrikood 10006729) eksperdirühm koosseisus Toomas Liiv (litsents KMH00119, mis 
kehtib kuni 27.04.2017), Kalev August Parksepp (litsents KMH0120, mis kehtib kuni 
20.04.2017), Uno Liiv, Tatjana Tihhomirova, Nelly Oldekop, Marko Ründva ja Peeter Ude.  
 
KMH eksperdirühm on andnud Vanasadama uue, E (ida) kruiisikai rajamise KMH aruandes 
ülevaate kavandatavast tegevusest ja selle alternatiividest, eeldatavalt mõjutatava keskkonna 
seisundit ning hinnanud kavandatava tegevusega kaasnevat keskkonnamõju. Esitatud on 
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soovitused negatiivse keskkonnamõju leevendamiseks või vältimiseks. KMH aruanne vastab 
heakskiidetud KMH programmile ning sisaldab KeHJS § 20 lõikes 1 nimetatud teavet. 
Keskkonnaamet ei pea vajalikuks tuua võrdlustabelina välja, milline KMH aruande peatükk 
vastab millisele KMH programmi ja KeHJS § 20 lõike 1 punktile. Samuti on KMH aruanne 
sisult piisav kavandatava tegevuse ja vee erikasutusloa andmise üle otsustamiseks.  
 
III. OTSUSTUS 

 
Lähtudes KeHJS § 10 lõikest 2, lõike 3 punktidest 5-6 ning § 22 lõigetest 2-3 ja 7-8, 
Keskkonnaameti peadirektori 03.07.2009 käskkirja nr 1-4/148 „Regioonide põhimääruste 
kinnitamine“ lisa 1 „Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni põhimäärus“ punktidest 2.2 
ja 3.5.8 ning arvestades käesolevas otsuses toodud asjaolusid, kiidab Keskkonnaamet heaks 
Vanasadama uue, E (ida) kruiisikai rajamise KMH aruande ning määrab järgmised 
keskkonnanõuded (tulenevad KMH aruande peatükkidest 7.1 ja 7.3):  
 
1.  Süvendus- ja kaadamistöid ei tohi teostada, kui tuule kiirus on üle 15 m/s.   
2.  Heljumi võimaliku laialikandumise vähendamiseks merekeskkonnas tuleb süvendamisel ja 

kaadamisel kasutada parimat võimalikku tehnikat (käsitletud KMH aruande peatükis 7.2).  
3.  Süvendustööde teostamiseks kasutatav ühekopaline ekskavaator ja setteid vedavad alused 

peavad vastama kehtivatele tehnilistele eeskirjadele, sh ka tööohutuse nõuetele. Süvendaja 
ja süvendatud pinnast vedavate pargaste tehnilise korrasoleku ja meeskonna 
kvalifikatsiooni eest vastutab töö teostaja.  

4. Tööde läbiviijad peavad arvestama töökoha (merel) ilmastikutingimusi: veetase, tuule 
kiirus, lainetus, temperatuur, sademed, jääolud jms.  

5.  Kruiisikai rajamisel tuleb süvendus- ja kaadamistööd korraldada nii, et tööde kestus oleks 
võimalikult lühiaegne. See võimaldab vähendada kõrgendatud kontsentratsiooniga 
heljumi ja müravälja ekspositsiooniaega. Mis omakorda vähendab negatiivseid mõjusid 
merepõhjaelustikule ja kalastikule ning seeläbi ka neist toituvatele ja ala kasutavatele 
veelindudele.  

6.  Võimaliku reostusavarii korral tuleb sellest viivitamatult informeerida sadamakaptenit, kes 
viivitamatult alustab selle likvideerimist vastavalt aktsiaselts TALLINNA SADAM 
Vanasadama akvatooriumi reostustõrjeplaanile.  

7. Kruiisikai rajamise ja süvendus- ning kaadamistööde läbiviimise ajaks tuleb tööde 
piirkonnas tagada ohutu laevaliiklus. Antud nõue kehtib nii Vanasadama akvatooriumis ja 
laevateel laevade tavaliikluse kui ka süvendatud materjali vedavate pargaste ning 
süvendaja ja muude võimalike abialuste kohta. Laevaliikluse korraldajaks ja 
järelevalvajaks on vastavalt sadama eeskirjale sadamakapten ja ta osakond.  

8.  Kui süvendustöödel on visuaalselt tuvastatav, et akvatooriumi piirest eraldub välja mingil 
põhjusel tumedam heljumipilv, siis tuleb süvendus- või täitetööd peatada, selgitada sellise 
olukorra tekkimise põhjused ja võtta kasutusele meetmed antud olukorra likvideerimiseks 
või oluliseks leevendamiseks.  

9.  Kui tööde läbiviimisel selgub mingi olulise ohuga avariiline või ettenägemata olukord 
(torm, reostuse oht, jää, mingil põhjusel lindudekogunemine tööpiirkonda), siis tuleb 
tegevus peatada ja võtta kasutusele vastavad meetmed. Tööd võib jätkata ainult siis, kui 
oht on kõrvaldatud. 

 
Täpsemad nõuded kaadamise läbiviimiseks:  
1.   Kaadamist ei tohi teostada, kui tuule kiirus on üle 15 m/s.  
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2.  Heljumi võimaliku madalasse rannikumerre kandumise vähendamiseks tuleb sõltuvalt 
tuule suunast ja tugevusest valida ohustatud rannikualast kõige kaugem kaadamisala  
piirkond, et heljumi teekond jääks kaadamisalale.  

3.  Kaadamise eelistatumad tuulesuunad on idast, lõunast ja läänest.  
4.  Süvendatud materjali kaadamisalale vedavapargased võivad liikuda ainult sadamakapteni 

osakonna poolt ettenähtud laevateed ja graafiku järgi.  
5. Pargased peavad olema pidevalt jälgitavad laevade automatiseeritud identifitseerimise 

süsteemi (edaspidi nimetatud 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 kohas kaadamisalal, mis sõltub tuule suunast.  

 
Keskkonnaamet peab KeHJS § 19 lõike 1 ja § 23 alusel teatama KMH aruande 
heakskiitmisest arendaja kulul ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ning kirjalikult 
menetlusosalistele 14 päeva jooksul heakskiitmise otsuse tegemisest arvates. Seetõttu tuleb 
arendajal (aktsiaselts TALLINNA SADAM) tasuda ametlikus väljaandes Ametlikud 
Teadaanded teate avaldamise eest riigilõiv 6,39 eurot hiljemalt 10 päeva jooksul käesolevast 
otsusest arvates. Riigilõivu on võimalik maksta ühele järgmistest Rahandusministeeriumi 
pangakontodest:  
 

 SEB Pank, 10220034796011;  
 Swedbank, 221023778606;  
 Danske Bank A/S Eesti filiaal, 333416110002; 
 Nordea Bank Finland PLC Eesti filiaal, 17001577198.  

 
Riigilõivu tasumisel tuleb maksekorraldusel märkida selgituste lahtrisse, et tasu on 
Vanasadama uue, E (ida) kruiisikai rajamise KMH aruande heakskiitmise teate eest. Samuti 
tuleb maksekorralduse viitenumbri lahtrisse märkida 2900078680. 
 
 
Lugupidamisega 
 
 
/Allkirjastatud digitaalselt/ 
 
Allan Piik 
Juhataja  
  
 
Koopia: Toomas Liiv, osaühing Corson, toomas@corson.ee 
               
 
Egle Alt 384 8744 
egle.alt@keskkonnaamet.ee 
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