
Lehtma sadama süvendustööde
 keskkonnamõju hindamise programm

1. Keskkonnamõju hindamise algatamine

AS  Direct  Consulting  esitas  Keskkonnaministeeriumile  taotluse  vee  erikasutusloa 
saamiseks  Lehtma  sadama  iga-aastaseks  süvendamiseks  sissesõidukanali  piirkonnas 
lõigul 165 x 60 m ja kompensatsioonialal mahus kuni 50 000 m3.  
Vastavalt  keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusele (KeHJS) 
§6  lõige  1  punktile  17  hindas  Keskkonnaministeerium  kavandatava  tegevuse  olulise 
keskkonnamõjuga tööks ning algatas keskkonnamõju hindamise kirjaga (26.02.2009 nr. 
11-3-3/7316-8).
Keskonnamõju hindamise programm on koostatud lähtudes  keskkonnamõju hindamise ja 
keskkonnajuhtimissüsteemi seadusest  (RTI, 24.03.2005, 15, 87 ). 

Lehtma sadama süvendustööde keskkonnamõju hindamise eesmärk on:
• anda kirjeldust Lehtma sadama ajakohasest keskkonna olukorrast;
• hinnata sissesõidukanali  ja kompensatsiooniala  süvendamisest  ning ammutatud 

materjali kaadamisest tekkivat keskkonnamõju;
• hinnata kavandatava töö teostamisega kaasnevaid riske;
• pakkuda välja võimaliku keskkonnamõju vältimise ja minimeerimise meetmeid. 

2. Kavandatava tegevuse eesmärk

Tareste lahe setete liikumise iseloomu tõttu vajab Lehtma sadama sissesõidukanal pidevat 
liivast  puhastamist  ehk  süvendamist,  et  tagada  sadama  normaalne  töö  ja  saavutada 
ohutuks  laevaliikluseks  vajalik  sügavus.  Vajalikul  määral  sadama  sissesõidukanali 
süvendamine vähendab tunduvalt ka keskkonnariski võimalike laevaavariide korral.
Lehtma sadama süvendamise teiseks eesmärgiks  on süvendada kompensatsiooniala,  et 
sinna  koguneks  hoovustega  kantav  liiv  vältimaks  sissesõidukanali  kohest  ja  kiiret 
täitumist ning sadamasse sissesõidukanal püsiks selle võrra kauem vajaliku sügavusega.

Süvenduseks  kasutatakse  nii  ühe-  kui  paljukopalist  ekskavaatorit  ning  pinnasepump 
süvendajat.  Ammutatud  materjal  kavatsetakse  viia  kaadamiskohale  Tareste  lahes 
koordinaatidega:
59° 03.20' N;  22° 44.00' E
59° 03.30' N;  22° 45.00' E
59° 02.60' N;  22° 44.40' E
59° 02.70' N;  22° 45.20' E

ja/või  pumbata  rannaalale,  mis  ulatub  sadama territooriumilt  kuni  lõunapoolsele  alale 
serva koordinaatidega

59° 03'58,20'' N; 22° 41'22,10'' E
59° 03'57,50'' N; 22° 41'28,80'' E



3. Kavandatava tegevuse ja selle reaalsete alternatiivide lühikirjeldus

Kavandatav tegevus
Lehtma sadama iga-aastane süvendamine teostatakse kai otsa kohal  olevas  piirkonnas 
sadama sissesõidukanalist ja kompensatsioonialal mahus kuni 50 000 m3.
Sadama sissesõidukanali  süvendamine toimub lõigul  165 x 60 m,  kusjuures kanaliosa 
pikkusest  25  m asub kai  siseservast  seespool  ja  ülejäänud osa  140 m kai  siseservast 
avamere pool. 
Kompensatsiooniala  süvendamisel  süvendusala  piir  on mitte  lähemal  kui  22 m merre 
rajatud veealusest tõkkemuulist.  Sadama kai välisservast paikneb süvendusala piir 5 m 
kaugusel (vastavalt süvendustehnilistele tingimustele). 
Süvendussügavuseks sissesõidukanali osal ja kompensatsioonialal on ette nähtud -5.5 m 
abs.. Süvendamisel tekkiv nõlva kalle on 1 : 5. 
Süvenduseks  kasutatakse  nii  ühe-  kui  paljukopalist  ekskavaatorit  ning  pinnasepump 
süvendajat. Süvendatav pinnas veetakse kaadamiskohale Tareste lahes ja/või pumbatakse 
rannaalale. 
.

Alternatiiv 1.
Lehtma sadama iga-aastane süvendamine teostatakse kai otsa kohal  olevas  piirkonnas 
sadama sissesõidukanalist lõigul 165 x 60 ja kompensatsioonialal mahus kuni 50 000 m3. 
Süvendustööde teostamisel kasutatakse ühe- kui paljukopalist ekskavaatorit. Ammutatud 
materjal kavatsetakse viia kaadamiskohale Tareste lahes.

Alternatiiv 2. 
Lehtma sadama iga-aastane süvendamine teostatakse kai otsa kohal  olevas  piirkonnas 
sadama sissesõidukanalist lõigul 165 x 60 ja kompensatsioonialal mahus kuni 50 000 m3. 
Süvendustööde  teostamisel  kasutatakse  pinnasepump  süvendajat.  Ammutatud  materjal 
kavatsetakse pumbata sadamaalale. 

Alternatiiv 0.
Sissesõidukanal  ja kompensatsiooniala jäävad süvendamata.



4. Kavandatava  tegevuse  ja  selle  reaalsete  alternatiivide  eeldatavad 
mõjuallikad.

Mõjuallikatena käsitletakse kavandatava tegevuse raamides teostavaid töid:
Sissesõidukanali süvendamine;
Kompensatsiooniala süvendamine;
Süvendamisel kasutatav tehnika;
Ammutatud materjali kaadamine.

Mõjuala suurus
Kavandatavast  tegevusest tulenevate potentsiaalsete keskkonnamõjude mõjuala hõlmab 
ekspertide  esialgse  hinnangul  Lehtma  sadama  haldusterritooriumi,  akvatooriumi  ning 
süvendatava ala lähiümbruse ning kaadamiskoha ja selle lähiümbruse.

5. Keskkonnamõju hindamisel käsitletavad keskkonnaelemendid:
Põhjataimestik
Põhjaloomastik
Kalastik
Linnustik
Heljumi transport
Rannaprotsessid
Kaitstavad loodusobjektid (sh Natura 2000 alad)
Mõju piirkonna elanikkonnale ja suplusrannale.

6. Hindamismetoodika kirjeldus

Keskkonnamõju hindamise piirkonna praeguse seisundi kirjeldamisel on kavas kasutada 
antud  ala  varasemate  seirete  käigus  kogutud   andmeid  ja  uuringute  tulemusi.  KMH 
raamides antakse kirjeldust Lehtma sadama süvendamispiirkonnas ja selle lähiümbruses 
erinevatele  olemasolevatele  keskkonnaelementidele  ning  hinnatakse  kavandatava 
tegevuse  mõju  nendele.  Vajadusel  teostatakse  kohapeal  piirkonna  visuaalne  vaatlus 
kasutades  pildistamistehnikat.  Ekspertrühmaga  teostatakse  tulemuste,  mõjude  ja 
leevendusmeetmete analüüs, alternatiivide hindamine ja võrdlemine.
KMH aruanne koostatakse tuginedes KeHJS § 20 nõuetele.



7. KMH käsitletavad aspektid
7.1 Kavandatav tegevus ja selle eesmärk

7.2 Kavandatava tegevuse reaalsete alternatiivide lühikirjeldus

7.3 Potentsiaalse mõjupiirkonna seisundi ajakohane kirjeldus
7.3.1 Kirjeldatakse ammutatud pinnase planeeritava kaadamiskoha olukord Tareste lahes;
7.3.2 Heljumi ruumiline jaotus;
7.3.3 Rannaprotsessid;
7.3.4 Põhjataimestik ja põhjaloomastik;
7.3.5 Kalastik;
7.3.6 Linnustik;
7.3.7 Natura 2000 ala;
7.3.6 Sotsiaal-majanduslik olukord.

7.4 Hinnatakse kavandatava tegevuse ja selle reaalsete alternatiivide mõjusid erinevatele 
keskkonnaelementidele:
7.4.1 Hinnatakse kaadamise mõju piirkonnale;
7.4.2 Hinnatakse heljumi tekkimise tõenäosus ja selle levik kasutades numbrilist mudelit;
7.4.3 Süvendustööde mõju rannaprotsessidele;
7.4.4  Mõjud  põhjataimestikule  ja  põhjaloomastikule,  nende  biomassidele  ja  liigilise 
koosseisule;
7.4.5 Mõjud kalastikule, sh kalakoelmutele ja kalavarudele;
7.4.6 Mõjud linnustikule, lindude pesitsemis- ja toitumispaikadele, liigilise koosseisule;
7.4.7 Mõjud Natura 2000 võrgustikku ala kaitse eesmärkidele;
7.4.8 Mõjud elanikkonnale ja suplusrannale;
7.4.9 Hinnatakse korduvsüvenduste vajalikkust.

7.5  Hinnatakse  loodusvara  kasutamise  otstarbekus  ja  vastavus   säästva  arengu 
põhiprintsiipidele.
7.6  Analüüsitakse  võimaliku  negatiivse  keskkonnamõju  vältimise,  leevendamise  või 
minimeerimise võimalusi.
7.7 Kavandatava tegevuse ja selle reaalsete alternatiivide võrdlemine.
7.8 Keskkonnaseire vajalikkust ja vajadusel töötakse välja seireprogrammi.
7.9 Ülevaade avalikustamise käigus laekunud ettepanekutest, vastuväidetest, soovitustest 
ja  küsimustest.  Nende  arvestamine  KMH  läbiviimisel  ja  arvestamata  jätmise 
põhjendused.
7.10 Keskkonnamõju hindamise lühikokkuvõte.



8. Ekspertrühma koosseis:

Liis Sipelgas (litsents no KMH0107) – sotsiaal-majanduslikud mõjud.
Urmas Raudsepp – heljumi transport
Tarmo Kõuts - hüdrometeoroloogia
Victor Alari – rannaprotsessid
Natalja Kolesova – merepõhja elustik
Viktoria Ossipova - linnustik
Genneadi Lessin - kalastik



9. Keskkonnamõju hindamise  ajakava

Töö etapp Osapooled Kestvus
1 KMH programmi koostamine 

ja esitamine 
Keskkonnaministeeriumile

Eksperdid; arendaja 3 päeva

2. KMH programmi avalikust 
väljapanekust teavitamine

Otsustaja (KKM) 14 päeva jooksul peale 
programmi saamist

3. KMH programmi avalik 
väljapanek

Otsustaja (KKM) 
eksperdid, arendaja, 
avalikkus

vähemalt 14 päeva, alates 
avalikust väljapanekust 
teavitamisest

4. KMH programmi avalik 
arutelu

Avalikkus, eksperdid, 
arendaja, otsustaja

1 päev

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

Eksperdid koos 
arendajaga

3 päeva

6. KMH programmi 
heakskiitmine või 
tagasilükkamine 

Järelvalvaja 30 päeva jooksul alates 
täiendatud programmi 
laekumisest koos vajalike 
dokumentidega

7. KMH programmi 
heakskiitmise otsusest 
teatamine

Otsustaja (KKM) 14 päeva jooksul peale otsuse 
vastuvõtmist

8 KMH aruande koostamine eksperdid 30 päeva
9 KMH aruande avalikust 

väljapanekust teavitamine
Otsustaja (KKM) 14 päeva jooksul peale 

aruande saamist
10. KMH aruande avalik 

väljapanek
Otsustaja (KKM) 
eksperdid, arendaja, 
avalikkus

vähemalt 14 päeva, alates 
avalikust väljapanekust 
teavitamisest

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

1 päev

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

Eksperdid koos 
arendajaga

3 päeva

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

Tööde kestvus menetlemisaeg
Tööde teostamise aeg

141 päeva
33 päeva


