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1. ÜLEVAADE KAVANDATAVAST
TEGEVUSEST
1.1. DETAILPLANEERINGUGA KAVANDATAVA TEGEVUSE
SISU, EESMÄRK JA VAJADUS
Käsmu külas asuv Käsmu sadam on oma olemuselt olemasolev madala süvisega
väikesadam, millel käesoleval ajal on muulid ja nende vahel merepõhja süvistatud
torudele paigaldatud kaid.
Sadam
ei
ole
registreeritud
sadamaregistris
(http://www.sadamaregister.ee/SadamaRegister/ ). Sadama olemasolevate vesiehituste
rajamise kohta puudub asjakohane informatsioon (ehitusprojekt, ehitusluba, teostaja
jne) ning korrektselt tuvastatav omanik.
Sadama maismaaosa asub erinevatel kinnistutel ja neil on erinevad omanikud. Vahetult
veepiiril paikneva kinnistu Merekool i tn 5 maaomanikuks on Vihula vald. Sadama
arendamisest on huvitatud MTÜ Käsmu Majaka Sadam ( http://käsmusadam.ee/), kes
reaalselt ka sadama (randumiskoha) haldamisega käesoleval ajal tegeleb. Sadama
korrektsest ja tasakaalustatud toimimisest on huvitatud Vihula vald, kuna see toetab
kohalikku elu-olu.
MTÜ Käsmu Majaka Sadam planeeringu algatamise taotlusest lähtudes algatas Vihula
Vallavolikogu 12.06.2014 otsusega nr 51 Vihula valla üldplaneeringut muutva Käsmu
küla Merekooli tn 1 (katastritunnus 92201:014:0041), Merekooli tn 3 (92201:014:0043),
Merekooli tn 4 (92201:014:0042) ja Merekooli tn 5 (92201:014:0108) maaüksustel e,
1
lähiümbrusele ning merealale detailplaneeringu
koostamise ja keskkonnamõju
2
strateegilise hindamise .
Planeeringuala suurus on ca 3,7 hektarit, sellest maismaa ca 2,1 hektarit ja mereala ca
1,6 hektarit.
Planeeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine sadamarajatistele, sadamahoone tele,
hoonetele ja taristule, kruntide moodustamine ja ümberkruntimine , sihtotstarvete
muutmine ja määramine, sadamaakvatooriumi ettepaneku tegemine, kitsenduste,
servituutide ja keskkonnakaitseliste ja muinsuskaitseliste tingimuste määramine.
Käsmu sadama arendamise vajadus
pakkumise arendamise vajadusest.

tuleneb

Käsmu

külas

sadamateenuse

Kavandatava tegevuse sisuks ja eesmärgiks on Käsmu sadama arendamine nii
maismaa kui veealal.
Maismaal on eesmärgiks korrastada ja muuta funktsionaalsemaks sadama ja vahetu
naabruse maakasutust (sh krundistruktuuri) ning kavandada ehitusõi gus arhitektuurselt
väärtusliku ja asukohta sobiva hoonestuse rajamiseks (sh vajalik taristu).

1
2

Edaspidi lühemalt Käsmu sadama detailplaneering. Detailplaneering lühendina DP.
Keskkonnamõju strateegiline hindamine edaspidi ka lühendina KSH.
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Veealal on eesmärgiks tormivarju pakkuvate muulide rajamine ning kaide
(sildumiskohtade) rajamine kuni ca 50 erineva süvisega (sadama sügavus kuni ca 4
meetrit) aluse vastuvõtmiseks.
Sadama muulid rajatakse piisavalt pikad (pikima põhjapoolse muuli veepealne osa ca
110 meetrit kaldast), et sadama vajalik sügavus saavutatakse ilma täiendava
süvendamiseta.
Kavandatava tegevuse
detailplaneeringu joonis).

olemus

on

esitatud

joonisel

1

(16.02

vastuvõetud

Joonis 1. Kavandatav tegevus detailplaneeringu joonise kohaselt ( veebruar 2017).

1.2. REAALSED ALTERNATIIVID
Alternatiividena saab käesoleva KSH kontekstis tuua välja põhimõtteliselt eri nevad
alternatiivide tasandid.
Alternatiivsed arengustsenaariumid
ruumilahenduslikud all-alternatiivid.

(ehk

põhialternatiivid)

ning

tehnoloogilised

/

ALTERNATIIVSED ARENGUSTSENAARIUMID
Reaalsete alternatiivsete
vaatluse all kaks valikut:

arengustsenaariumitena

ehk

põhialternatiividena



Kavandatud tegevuse elluviimine ehk sadama arendamine.



0-alternatiiv ehk sadama arendamisest loobumine.
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Käsmu küla on ajalooline nö kaptenite küla, kus on toimunud ka laevaehitus. Küla on
elujõuline ja atraktiivne asustusüksus ning on mõnevõrra kummastav, et siin puudub
mõistlik sadam. Enamus kogukonnast leiab, et Käsmus peab olema sobiv väikesadam.
Loomulikult on erinevatel inimestel erinevaid arvamusi selles osas, milline on sobiv
väikesadam.
Aastate jooksul toimunud diskussiooni tulemusena (nii käesoleva detailplaneeringu
koostamise formaadis kui ka varasema lõpetatud planeeringu koostamisel ning
erinevate muude dokumentide koostamisel ja vähemformaalsetel aruteludel) on jõutud
olukorda, kus arutluse all ei ole küsimus kas? (st kas Käsmu on vajalik väik esadama
rajamine), vaid küsimused milline?, kuidas? ja kus?. Ehk vastust otsitakse küsimusele,
„Milline täpselt on sobiv väikesadam Käsmus ?“.
Just võimalikult paljudele sobiva lahenduse leidmiseks on läbi viidud detailplaneeringu
koostamise protsess ja seda toetavana ka KSH protsess.
Seetõttu
on
väikesadama
arendamine
Käsmus
valitud
üheks
peamiseks
arengustsenaariumiks.
Juhul kui sadama arendamine mingil põhjusel ei õnnestu, on tulemuseks 0 -alternatiiv.
Seetõttu on see valitud teiseks peamiseks arengustsen aariumiks.

TEHNOLOOGILISED JA RUUMILAHENDUSLIKUD ALTERNATIIVID
Tehnoloogilised ja ruumilahenduslikud all-alternatiivid. Kavandatava tegevuse nn all alternatiivideks KSH mõistes on erinevad lahendused, mis võivad erineda ruumilise
paiknemise ja/või tehnilise lahenduse osas. Samuti on võimalikeks alternatiivseteks
lahendusteks ehitustegevusel kasutatavad või mittekasutatavad leevendavad meetmed
(nt ehitustegevusel kasutatav tehnika/tehnoloogia, tööde teostamise aeg jms).
Olulisimate all-alternatiividena saab välja tuua järgmised elemendid:


Maismaale kavandatava ruumikujunduse (sh uue krundijaotuse) võimalikud
variandid ning hoonestusele seatavad tingimused (eeskätt maht ja arhitektuurne
lahendus).



Muulide ja kaide erinev paigutus, suurus ja konstruktiivne k ontseptsioon.

Planeeringu eskiisina 2014 aastal koostatud ja avalikkusele tutvustatud variant leidis
kohalikus kogukonnas aktiivset tagasisidet. Kogukonnas ei olnud ühest selget
seisukohta, kas ja milline sadam antud kohta ja Käsmu laiemalt sobiks. Üldine
konsensus oli siiski Käsmu sadama rajamise poolt.
2014 aasta oktoobris tutvustatud eskiislahendus oli võimaliku arendustegevuse
esialgseks lahenduseks ja maksimaalseks mahuks (st ka maksimaalset võimalikku
keskkonnamõju). Planeeringuprotsessis ja jätkuvat es diskussioonides töötati välja uusi
lahendusi leidmaks sobivaid kompromisse ja maksimaalne konsensus erinevate
osapoolte vahel.
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Detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse ning KSH programmi avaliku
arutelu järgselt (2015) jätkus kohalikus kogukonnas planeeringu ja KSH protsessist
eraldiseisvalt diskussioon sobiva lahenduse osas.
2016 aasta alguseks koostati uuendatud planeeringulahenduse eskiis, mille avalik
tutvustamine ja arutamine toimus 10.02.2016. Ka selle lahenduse osas oli erinevaid
arvamusi ning lisaks ratsionaalsetele argumentidele kasutati diskussioonis ka omajagu
emotsionaalseid arvamusi. Võib siiski tunnetuslikult väita (kuna sellekohane täpne
mõõtmine ei ole ju võimalik), et võrreldes 2014 aastal esitatud lahendusega oli 2016
aasta veebruari lahendus ja kogu sadama arenduse temaatika rohkematele inimestele
meelepärasem. Loomulikult oli jätkuvalt ka (sellise) sadama arendamise vastu
positsioneerunud inimesi. Osaliselt vastakate seisukohtade ja soovituste alusel jätkati
detailplaneeringu lahenduse väljatöötamist.
2016 aasta suvel valmis erinevaid arvamusi arvestav täpsustatud planeeringulahendus
ning sellele järgnes planeeringu kooskõlastamine erinevate ametkondade ja isikute
poolt (periood juuli 2016 – veebruar 2017). Kooskõlastuste tulemusel korrigeeriti veelgi
planeeringulahendust ning planeering võeti Vihula Vallavalitsuse poolt vastu 16.
veebruaril 2017 korraldusega nr 58.
Käesolevas KSH aruandes on aluseks vastuvõetud planeeringulahendus.

Asukoha alternatiividest Käsmus. Kavandatav detailplaneering koostatakse
konkreetsele maa-alale, mistõttu otseselt selle maa-ala alternatiivseid asukohti ei ole
võimalik käsitleda. Küll on võimalik käsitleda planeeritavale maa -alale kavandatavate
funktsioonide alternatiivseid asukohti piirkonnas, ehk analüüsida teisi võimalikke
sadama asukohti Käsmus.
Detailplaneeringu ja KSH protsessis toimunud diskussioonides (eeskätt protsessi
alguses, nt 2014) pakuti välja ka teisi Käsmu sadama võimalikke asukohti.
Olulisimateks asukoha alternatiivideks on kolm asukohta (vt joonis 2). Kõik need
asukohad on kõige olulisemate looduslike tingimuste poolest sarnases olukorras. Kõik
nad asuvad Käsmu poolsaare idakaldal ning on avatud kirde ning põhjakaarte tuultele ja
lainetele. Kõigi puhul toimuvad üldjoontes s arnased rannaprotsessid. Määravaks on
sadama kaldapealse osa realiseeritavus ja huvi seda teostada. Tänaseks on olemas
selge huvi koostamisel oleva detailplaneeringu alal, mujal sadama arendamise reaalne
huvi puudub. Seetõttu on Käsmus sadama arendamise re aalseks võimalikuks
asukohaks nn Majakamäe piirkond.

Versioon 20.02.2017

Käsmu sada ma detailplaneeringu keskkonna mõ ju strateegiline hindamine

9

Joonis 2. Hüpoteetilised sadama asukohad Käsmus.

1.3. DETAILPLANEERINGU SEOS MUUDE ASJAKOHASTE
STRATEEGILISTE PLANEERIMISDOKUMENTIDEGA
Olulisemateks koostatava Käsmu sadama detailplaneeringuga seonduvateks muudeks
strateegilisteks arengudokumentideks on:






Lääne-Viru maakonnaplaneering 2030+ (koostamisel);
Lääne-Viru maakonnaplaneering „Lääne-Viru maakonna rannikuala“ (2011);
Lääne-Viru maakonnaplaneeringu teemaplaneering „ Asustust ja maakasutust
suunavad keskkonnatingimused“ (2006);
Lääne-Viru maakonnaplaneeringu teemaplaneering „Maakonna sotsiaalne
infrastruktuur 2009-2015“ (2009);
Vihula valla üldplaneering (2003);
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Vihula valla arengukava aastani 2025 (20 12);
Lahemaa Rahvuspargi kaitse-eeskiri;
Käsmu küla, Merekooli nt. 1, Merekooli III, Merekooli tn. 4 ja lähiümbruse
detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimused (2013).

Lääne-Viru
maakonnaplaneering
2030+
(https://laaneviru.maavalitsus.ee/maakonnaplaneering) on käesoleval ajal koostamisel.
Lääne-Viru maakonnaplaneeringus käsitletakse kogu maakonna maismaa osa ning
vajadusel vaadeldakse planeeritava mõjusid merealale. Maakonnaplaneeringu
koostamise eesmärgiks on maakonna ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste
määratlemine, tasakaalustades riiklikke j a kohalikke huve ning vajadusi. Lääne-Viru
maakonna jaoks on maakonnaplaneeringu koostamisel olulisemateks teemadeks
maavarad, sadamad ja logistika, sotsiaalne infrastruktuur. Samuti maakonna
toimepiirkonnad, maakondliku tähtsusega taristute asukohad ja ne nde koridorid.
Planeeringu koostamisel arvestatakse tasakaalustatult majandusliku, sotsiaalse ja
kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna arengu pikaajalisi mõjusid.
Käsmu leiab planeeringus käsitlemist eeskätt puhkealade/piirkondade kontekstis.
Konkreetselt sadamate osas käsitleb maakonnaplaneering Lääne -Virumaa rannikualal
arendatavate sadamatena Kunda, Vergi, Mahu, Võsu, Eisma, Käsmu, Vainupea, Karepa
ja Eru sadamat. Käsmu ning Võsu sadamad on ajalooliselt välja kujunenud
sadamakohtades, kus on säilinud sadamarajatised, paadikuurid, sadamakai. Lääne-Viru
maakonna rannikualal nähakse suurt mereturismi potentsiaali.
Detailplaneeringuga kavandatav Käsmu
vaadeldava maakonnaplaneeringuga.

sadama

arendamine

ei

ole

vastuolus

Lääne-Viru maakonnaplaneering „Lääne-Viru maakonna rannikuala“ (https://laaneviru.maavalitsus.ee/laane-viru-maakonna-rannikuala).
Planeeringu kohaselt on Käsmu küla määratud II tasandi asustuse arengualaks
(kohalikud sisemiste arenguvõimalustega keskused) ja keskmise suurusega
puhkekeskuseks.
Vastavalt maakonnaplaneeringule on Käsmu mere ääres paiknev ajalooline
traditsiooniline kapteniküla, mis oma säilinud hoonestusstruktuuri ja arhitektuuriga on
piirkonnas tugeva identiteediga keskus. Käsmu moodustab omaette maalilise
keskuskandi, kuhu kuulub vaid Käsmu küla. Suvilapiirkonnana tuntud Käsmu aktiivne
külaelu on koondunud peamiselt
suveperioodi, mil veedetakse enam aega
suvekodudes ning korraldatakse külas mitmeid suurt rahvahulka koondavaid üritusi ning
mitmepäevaseid festivale.
Käsmus on säilinud traditsioonilisele rannakülale omane struktuur ja elemendid –
arhitektuur, paiknemine mere ääres, aedade kujundus, vanad teed ja tänavad, piirded
jne. Arhitektuurse ja kultuurilise pärandi tõttu on rannakülas määratud miljööväärtuslik
hoonestusala. Käsmu asustusstruktuur on ajaga muutunud tihedamaks ning asula on
kujunenud väikelinna ilmega tänavakülaks.
Ruumilise arengu suunad:
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säilitada olemas olev asustusstruktuur ning hoonestusstruktuur, uute hoonete
kavandamisel lähtuda olemasolevast hoonestustihedusest;
uute hoonete kavandamisel lähtuda olemasolevast
hoonestusstruktuurist
(miljööväärtuslik hoonestusala);
väikesadamate (S3) arendamine rannakalurite tegevuse ning turismimajanduse
toetamiseks;
ühistranspordiühenduste tihendamine – regulaarsed ühendused oluliste
tõmbekeskustega (Rakvere, Võsu, Tallinn);
juurdepääsude tagamine merele, sh sadama kohtadele ja puhkeväärtusega
randadele - hoida avatuna olemasolevad või vajadusel rajada täiendavaid
juurdepääse;
kergliiklustee väljaehitamine Käsmu ja Võsu vahele.

Keskmiste puhkekeskuste ruumilise arengu suundades on nimetatud muuhulgas:
- Käsmu külas kavandada juurde täiendavad parkimiskohad, et vältida suvekuudel
peatänava ummistamist;
- Väikesadamate arendamine Vergis, Käsmus, Mahu, Eismal.
Detailplaneeringuga kavandatav Käsmu
vaadeldava maakonnaplaneeringuga.

sadama

arendamine

ei

ole

vastuolus

Lääne-Viru maakonnaplaneeringu teemaplaneering: Asustust ja maakasutust
suunavad keskkonnatingimused järgi asub Käsmu küla ulatuslikul Lahemaa
väärtuslikul maastikul. Ala on riikliku tähtsusega I klassi maastik. Samuti kuulub
piirkond rohelise võrgustiku tuumala koosseisu.
Kogu Lääne-Virumaa rannikualad kuuluvad ka kõrge puhkeväärtusega alade hulka.
Detailplaneeringuga kavandatav Käsmu sadama arendamine
vaadeldava maakonnaplaneeringu teemaplaneeringuga.

ei

ole

vastuolus

Lääne-Viru
maakonnaplaneeringu
teemaplaneering:
Maakonna
sotsiaalne
infrastruktuur järgi paikneb Käsmu maaliste kantide hulgas. Viimastele on
iseloomulikud negatiivsed rahvastikusuundumus ed ning majandusliku ja sotsiaalse
baasi nõrgenemine.
Detailplaneeringuga kavandatav Käsmu sadama arendamine
vaadeldava maakonnaplaneeringu teemaplaneeringuga.

ei

ole

vastuolus

Vihula valla üldplaneering. Kehtiva Vihula valla üldplaneeringu kohaselt (ke htestatud
Vihula Vallavolikogu poolt 13.08.2003 määrusega nr 19 ja üle vaadatud 2010 ja 2014)
jääb planeeritav ala riigikaitselise maa sihtotstarbega alasse.
Üldplaneeringus on käesoleva detailplaneeringu ala määratletud riigikaitselise maana
ning sadamate maad reserveeritud Käsmu külas ja Võsu alevikus. Võsu sadam on
tänaseks rajatud. Üldplaneeringus on Käsmu sadama asukohana märgitud Võrkneeme
piirkond.
Koostatav detailplaneering teeb ettepaneku muuta kehtiva üldplaneeringuga määratud
maakasutuse sihtotstarbe tootmismaaks, mis on ette nähtud sadama arendamiseks ja
sadamahoonete ehitamiseks ning ühiskondlike ehitiste maaks ja ärimaaks.
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Kehtiva üldplaneeringu kohase maakasutuse sihtotstarbe muutmine on vajalik avalikust
huvist lähtuvalt:
- Sadamaala korrastamine ja täiendavate kasutusvõimaluste loomine paremate
teenuste ja võimaluste pakkumiseks;
- Juurdepääsude ja avalike parkimiskohtade korrastamine.
Käsmu küla on Vihula valla üldplaneeringust lähtuvalt detailplaneeringu kohustusega
tiheasustusala. Eelmainitud üldplaneeringuga on
looduskaitseseadusest tulenevat
mereranna ehituskeeluvööndit vähendatud 50 -le meetrile.

Joonis 3. Väljavõte Vihula valla üldplaneeringu põhijooniselt.

Vihula valla arengukava toob ühe probleemina välja ka väikesadamate vähesus e.
Kaasaegsed
merelepääsu
võimalused
on
kasinad:
olemas
on
kunagi
konkurentsivõimeline, aga tänaseks ainult hooajaliselt töötav Vergi jahisadam,
väikesadam Käsmus ja rekonstrueeritud on Eisma sadam.
Valla arengukava arengumudeli üheks eesmärgiks on seatud ar enenud väikesadamad.
Muuhulgas on välja toodud ka Käsmu väikesadama rajamine ning projektide algatamine
ja/või projektides osalemine väikesadamate (s.h Käsmu) arendamiseks ja
rahvusvahelistesse kettidesse/organisatsioonides lülitamiseks.
Detailplaneeringuga kavandatav
vaadeldava arengukavaga.

Käsmu

sadama

arendamine

ei

ole

vastuolus

............................................................................................................................
Kõikide vaadeldud strateegiliste arengudokumentide p õhjal võib järeldada, et
väikesadama arendamine Käsmus on läbiv põhimõte ning põhimõttelist vastuolu nende
dokumentidega ei ole. Ka asjaolu, et üldplaneeringus on sadama asukoht mõnevõrra
erinev kui koostatava detailplaneeringuga käsitletav, ei ole loogikaviga ega
strateegiliste dokumentide vaheline nö vastuolu/konflikt. On loomulik, et asjaolude
täpsustudes (riigikaitselise funktsiooni reaalne puudumine detailplaneeringu alal kuid
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sadama arendamise huvi olemasolu, samas sellekohase huvi puudumine Võrkneeme l)
korrigeeritakse varasemaid strateegilisi arengudokumente. Koostatav detailplaneering
on üldplaneeringut muutev, selle asjaoluga on nii sisulises töös kui menetluslikult
arvestatud.
Lahemaa Rahvuspargi kaitse-eeskirja ja Käsmu küla, Merekooli nt. 1, Merekooli III,
Merekooli tn. 4 ja lähiümbruse detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimus i
analüüsitakse vastavat teemat käsitlevates peatükkides (tagamaks KSH aruande parem
loetavus ja vältimaks asjatud sama informatsiooni dubleerimist) .

1.4. KSH ÕIGUSLIK ALUS JA TÄPSUSASTE
Keskkonnamõju strateegilise hindamise aluseks on Keskkonnamõju hindamise ja
keskkonnajuhtimissüsteemi seadus (edaspidi ka KeHJS).
Käesoleva KSH koostamise ajal (1.07.2015) jõustus KeHJS uus redaktsioon, mis
mitmetes punktides muudab varasemat seaduse redaktsiooni. Käesolev KSH protsess
viiakse lõpuni (aluseks § 56 lg 8) varasemalt kehtinud seaduse redaktsiooni kohaselt.
Läbivalt on käesolevas KeHJS viidates peetud silmas varasemat versiooni, sest just see
on antud töö puhul asjakohane.
KSH teostati võimalusel niivõrd täpselt, et see vastaks ka edaspidi ehitus - ja
kasutusõigust puudutavate dokumentide (nt projekteerimistingimused, ehitusluba,
3
kasutusluba, vee erikasutusluba) menetluses, niivõrd kui nendes on teemaks ka
keskkonnaküsimused.
1

Selliselt järgitakse KeHJS §11 lõigetes 6, 7 ja 7 väljendatud mõtet vältida asjatut
keskkonnamõju hindamise dubleerimist kui selleks puudub sisuline vajadus.
KSH aruanne on koostatud selliselt, et see vastab nii KSH kui KMH vastavasisulistele
nõuetele (üldjuhul on KMH täpsem).

Mõjuala suurus. Käsmu sadama detailplaneeringu elluviimisega kaasneda võivaid
keskkonnamõjusid hinnati ruumiliselt lisaks planeeringualale ka ümbritseval alal
erinevate mõjude osas erinevas ruumilises ulatuses vastavalt sellele kui kaug ele
konkreetset mõju saab lugeda oluliseks. Näiteks mõju Natura 2000 kaitseväärtustele ja
mõju rannaprotsessidele hinnati väljapoole detailplaneeringuala ruumilist ulatust.
Samuti on detailplaneeringualast ulatuslikuma mõjuda sotsiaalmajanduslikud mõjud.
Kavandatava tegevusega ei kaasne riigipiiriülest mõju.

3

Kaldaga püsivalt ühendatud ehitise puhul on ehitusloa väljastajaks kohalik omavalitsus, ehk
antud
juhul
Vihula
Vallavalitsus/Vallavolikogu.
Vee
erikasutusloa
väljastajaks
on
Keskkonnaamet/Keskkonnaministeerium.
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2. KESKKONNAÜLEVAADE
2.1. KÄSMU AJALOOLINE LÜHIÜLEVAADE JA
RANDUMISKOHT
Käsmu nime, ka Kesamo või Kasperwiek, mainitakse esmakordselt ürikutes 1453.
aastal. Käsmu oli algselt suvine kalastamiskoht. Püsiasustus tekkis 16. sajandil, mil
külas elas üheksa peret. 1726.a andmetel oli külas 15 peret (üheksa talu ja kuus
vabadikukohta). Algselt on küla olnud praeguse Võrkneeme ja Majakamäe vahel.
Majakaneem ulatus tol ajal kaugemale merre ja kaitses randa põhjatuulte eest. Kehvad
põllud ja vähene kalavaru soodustasid juba tol ajal vahetuskaubanduse ehk
sõbrakaubanduse arengut Soomega. Elatuti peamiselt räimepüügist, kala vastu vahetati
sisemaalt vilja.
Aegade
jooksul
küla
tihendamisprotsess
jätkus
ja
kui
veel
1972.a
inventeerimismaterjalides võib loendada 107 krunti (päris kõik neist ei olnud ka
hoonestatud), siis täna ületab hoonestatud ja n.ö hoonestatavate kruntide arv kahesaja
viiekümne piiri. See on toonud ühel poolt kaasa küla tuumiku ajaloolise struktuuri
märkimisväärse tihenemise, teisalt aga küla märkimisväärse laienemise sisemaa
suunas.
19. saj lõpuks oli Käsmust kujunenud Viru ranna tähtsaim meresõiduküla, kus ehitati
kaugsõidupurjekaid, oli talvesadam, tegutses merekool jne. Just nende tõttu kujunes
Käsmust hoopis teistsuguse sotsiaalmajandusliku mudeliga asum kui teistest
rannaküladest. Ja loomulikult jättis see ka jälje küla arhitektuursele palgele
võimaldades eristuda paljudest teistest jõukuse, esind uslikkuse ja heakorrastatusega.
Käsmu piirkonna ajaloolist asustusstruktuuri ilmestavad joonised 4-6.
Käsmu kui suvituspaiga potentsiaali adus esimesena Aaspere mõisnik Nikolai von
Dellingshausen, kes oma isa järel valduste peremeheks saades kolis 1840.aastal
Aaspere mõisa. Koos Võsuga kujunes Käsmu laiemalt so ositud suvituskohaks pakkudes
pelgupaika enim privaatsust soovijatele puhkajatele, kes meresuplustest olulisemaks
pidasid oivalisi jalutusvõimalusi majesteetlike rändrahnudega pikitud ümbruskonna
metsades. Eriliseks tõmbenumbriks kujunes Käsmu intelligent si hulgas, mis nõukogude
4
ajal lausa enneolematud mõõtmed võttis .
Vihula valla üldplaneeringuga on sadamate maad reserveeritud Käsmu külas ning Võsu
alevikus. Nii Käsmu külas kui Võsu alevikus on ajalooliselt kujunenud sadamakohad.
Võsu sadam on tänaseks välja ehitatud.
Käsmus nõukogude perioodil rajatud sadamakoht (kus on säilinud osad
sadamarajatised) asub mõnesaja meetri kaugusel lõunas käesolevas töös käsitletavast
sadama asukohast majaka juures.
Käsmu majaka sadam on hetkel kasutusel väikesadamana, kus on olemas slipp paatide
vettelaskmiseks, kaks muuli ja nende vahel merepõhja süvistatud torudele paigaldatud
kaid.

4

Lahemaa Rahvuspargi kaitsekorralduskava alusuuringud ja rannakülade inventeerimine.
Käsmu. Leele Välja, Tallinn 2010.
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Käsmu küla puhul on tegemist miljööväärtusliku külaga, uute sadamaehitiste ja
detailplaneeringuga kavandatavate ehitiste ehitamisel on väga oluline ja tuleb tagada
nende sobivus ümbritsevasse keskkonda.

Joonis 4. Eesti topograafiline kaart (aastast 1924) .

Joonis 5. Eesti topograafiline kaart (aastast 1935 ).
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Joonis 6. Eesti kaart (aastast 1999).

2.2. MUINSUSKAITSELISED OBJEKTID
Planeeritaval alal asub kaks kultuurimälestist ja alale ulatub ühe kultuurimälestise
kaitsevöönd.
Käsmu tuletorn (reg. nr 16067) asub detailplaneeringu alal. See on väike neljatahuline
laudadega vooderdatud kahekorruseline puitsõrestikehit is, mis ehitati 1889-1892.a.
Käsmu merekooli eestseisvuse initsiatiivil Käsmu ankrukoha sissesõidu tähistamiseks.
1990.a nihutati tuletorn kaldast veidi eemale kuna meri uuristas kallast. 1990 -ndate
5
aastate algusest ei tööta enam tuli . Tuletorn on mere pealetungi tõttu sattunud
korduvalt varinguohtu, kuid säilitanud tänu ranna kindlustamisele ja konstruktsioonide
6
remondile üldjoontes algse ilme tänaseni .
Käsmu piirivalvekordoni hoone (reg. nr 16068) asub detailplaneeringu alal. 19. sajandil
hoogustunud tihe kaubavahetus ja salakaubavedu andis Käsmu piirivalvele palju tööd
mistõttu oli põhjendatud suure kordonihoone ehitus. Suur kordonihoone on ehitatud
19.saj. II poolel. Hoones asusid nii ametiruumid, kui ka randrüütlite eluruumid. 1919 1931 töötas kordonihoones Käsmu merekool ü he ettevalmistusklassi ja kahe klassiga,
koolitades lähi-ja kaugsõidu tüürimehi. Hoones elas ka merekooli õpetaja. Peale
merekooli sulgemist töötas kordon EW teenistuses. Peale II Maailmasõda kuni 1992.a
sügiseni tegutsesid kordonis Vene piirivalvurid. Vene piirivalve perioodil rajatust on
kordonihoone ümbruses säilinud erinevaid militaarseid objekte: vaatlustorn,
rivistusväljak, kordoni aed, kelder, kasarmu abihooned, rida vundamente.
Alates 1993. aastast asub tsaariaegses piirivalvekordoni hoones Käsmu Me remuuseum
ja tutvustab legendaarse kapteniküla ajalugu.
Piirivalvekordoni hoone on klassitsistlikke kujundusprintsiipe järgiv pikk, madalal soklil
ühekorruseline krohvitud kivihoone. Kaetud lameda viilkatusega. Praegu on
5

Kultuurimälestiste riiklik register, http://register.muinas.ee

6

Jaan Vali „Eesti tuletornid“, 2011.a .
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katusekatendiks eterniit, varem plekk. Katusel on seitse korstnapiipu, millede kujundus
hambuliste karniisidega. Fassaadikujundust iseloomustab hilis -klassitsistlik sümmeetria,
ühtlase akendereaga. Kergel kaarja sillusega aknad on kuueruudulise jaotusega ja
ümbritsetud laia krohviraamitusega, mis alaosas tugevalt profileeritud. Otsakülje viilu
alla olev ümaraken kaunistatud segmentkaarega. Esifassaadi keskel asuv
peasissepääsu esine on kaunistaud liseenide ja ümaraknaga. See on tänapäeval
varjatud postidele toetuva varikatuse taha. Hoone tag akülg on lihtsama vormistusega.
Loodepoolsele
otsale
liituvad
hilisemate
juurdeehitustena
klaasveranda
ja
silikaatkividest laotud juurdeehitus.
Käsmu merekooli hoone (reg. nr 5813) asub detailplaneeringu alalt väljas, kuid selle
kaitsevöönd ulatub planeeringualale. Merekooli hoone on Ühekorruseline mansardiga
puithoone. Kaetud murdkelpkatusega. Väljaehitatud vintskapidega. Fassaadilt
sümmeetrilise põhiplaanida. Sissepääsude ees ilusad lahtised palkonid, millede
vilkatuste ääres saelõikelised ornamendid. Hoo ne keskel aknaga torn. Käsmu Merekool
töötas 1884 – 1931.

Joonis 7. Kultuurimälestised planeeringuala piirkonnas (allikas: Maa-Ameti geoportaali
kultuurimälestiste rakendus).

Detailplaneeringu lahendusele on Arhgild OÜ poolt 2013. aastal koostatud töö „Käsmu
küla, Merekooli nt. 1, Merekooli III, Merekooli tn. 4 ja lähiümbruse detailplaneeringu
muinsuskaitse eritingimused“.
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2.3. SOTSIAALMAJANDUSLIK KESKKOND
Vihula vallas on vastavalt Lääne-Viru maakonnaplaneeringu teemaplaneeringule
„Maakonna sotsiaalne infrastruktuur 2009-2015“ 9 kanti. Teemaplaneeringu kohaselt on
Vihula vald sotsiaalse infrastruktuuri mõttes nurgatagune kant, kus on 1 maaline
keskuskant Võsu näol ja 4 maalist kanti (Käsmu, Vergi, Sagadi, Palmse) ja 4
7
ääremaalist kanti (Vihula, Karepa, Võ hma, Annikvere) .
Statistikaameti andmetel elab Vihula vallas 201 6. aastal seisuga 1918 inimest.
Sealjuures suurimaks asulaks ja valla keskuseks on Võsu ale vik. Käsmu küla
moodustab rahvaarvult valla suurima küla. Elanikke on Käsmus 201 7. aasta andmetel
159.
Tänu looduslikele eeldustele, ajaloolisele taustale, suhtelisele ligidusele Tallinnale ja
muule on Käsmu jätkuvalt atraktiivne ja elujõuline küla. Suvitusliku olemuse ja
puhkusele orienteerituse tõttu on loomulikult suvine ja talvine Käsmu justkui ka ks
erinevat kohta, seda näiteks nii reaalselt kohal olevate inimeste arvu kui toimuvate
sotsiaalsete ürituste järgi. Käsmu puhul on oluline ka see, et lisaks siin midagi
materiaalset omavatele inimestele (maaomanikud/majaomanikud) ja elanikele on
paljudel inimestel muul põhjusel tugev emotsionaalne seos Käsmuga. Kuigi tegemist ei
ole ratsionaalselt lihtsalt kirjeldatavate ja mõõdetavate näitajatega, on tegemist siiski
oluliste ja arvesse võtmist vajavate asjaoludega.
Seega on arvukas, aktiivne ja mitmekesine inimeste kogukond Käsmut iseloomustav.
Loomulikult on sellises olukorras palju erinevaid arvamusi ja seisukohti ning kõigile
sobivat lahendust on keerukas leida. Detailplaneeringu ja KSH protsess oma avalikkuse
kaasamise protseduuridega loovadki asjade ü le arutamiseks ja lahenduste leidmiseks
vajaliku nö formaadi ja selliste diskussioonide kaudu on võiamlik kõige tõenäolisemalt
jõuda võimalikult paljude jaoks võimalikult sobiva lahenduseni ja tulemuseni.

2.4. INFRASTRUKTUUR
Käesoleva töö kontekstis on oluline välja tuua, et Vihula vallas asuvad väikesadamad
on Vergi, Võsu (ajaloolise muuli asukohas rajatud sadam, mis alustas tööd 2015.
aastal), Eisma ja Vainupea.
Sadamaregistris on registreeritud neist Vergi sadam (veesõiduki suurim süvis 3,0 m),
Võsu sadam (0,8 m) ja Eisma (1,5 m). Väikesadamate funktsioon piirdub peamiselt
turismi ja kohalike kalurite ja väikelaevaomanike tegevusega. Vainupea sadam
sadamaregistris registreeritud ei ole ja sadamateenuseid seal ei osutata.
Potentsiaalsed väikesadamakohad on lisaks Käsmule ka Karepal, kus on olemas muul.

Planeeringualal
asuvad
olemasolevad
teed,
mis
tagavad
juurdepääsud
kinnistutele/objektidele. Üldine juurdepääs on Haljala-Käsmu teelt (nr 17177), mis
siuliselt on Käsmu küla läbiv ajalooline külatee. Alates Käsmu küla algusest on
kiiruspiirang 30 km/h.
7

Vihula valla arengukava aastani 2025. Võsu 2012 .
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2.5. KÄSMU SADAMA GEOLOOGILINE ISELOOMUSTUS JA
SETETE REOSTUSEST
GEOLOOGILISED TINGIMUSED
Detailplaneeringu ala piirkonnas moodustavad Käsmu poolsaare
pinnakatte
Kvaternaari ajastu (pärastjääaegsed) Limneamere setted. Planeeringuala piirkonnas
moodustavad sette peamiselt peenliivast valdava terasuurusega 0,063...0,5 mm, milles
võib peenemat ja/või jämedamat fraktsiooni leiduda <50 % sette mahust.
Kavandatava sadama mereosas leidub Maa-ameti kaardirakenduse järgi moreenisorteerimata glatsiogeenne purdsete, mis võib sisaldada osakesi savifraktsioonist kuni
rahnudeni.
Käsmu lahe suudmes on veesügavus 27 m ja keskosas 14..15 m. Sügavamas mereosas
on põhjas valdavaks savi, ranna lähedal liiv. L ahte ääristab enamasti liivane, kivirohke
rannamadal.
Pinnakatte geoloogiat ilmestavad joonised 8 ja 9.

Joonis 8. Käsmu piirkonna pinnakatte geoloogia (Allikas: Maa -Ameti geoportaali
geoloogia kaardirakendus).
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Joonis 9. Käsmu poolsaare pinnakatte geoloogia (Allikas: Maa -Ameti geoportaali
geoloogia kaardirakendus).

Käsmu poolsaare idakallas on osaliselt mattunud oru piirkond, kus pinnakatte paksus on
kuni 80 m. Maapinnalt esimene põhjavee kiht – kvaternaari veekompleksi
glatsiofluviaalsete setete veekiht- on selles piirkonnas nõrgalt kaitstud (Joonis 10).
Veekompleks on põhjavee kaitsuse kaardil eristatud aladel, kus sügavate mattunud
orgude piires põhineb veetarbimine vaid mattunud glatsiofluviaalsete setete veekihil (nt
Käsmu).
Maapinnalt esimese põhjaveekihi kaitstuse all mõe ldakse selle kaetust vettpidavate või
nõrgalt vett läbilaskvate setetega ja seejuures lähtutakse nende tüsedusest, litoloogiast
ning siit tulenevalt filtratsiooniomadustest ja aeratsioonivöö tüsedusest. Olulise tegurina
arvestatakse pinnase- ja põhjavee tasemete vahekorda.
Glatsiofluviaalsete setete veekihti tarbitakse arvukate puurkaevudega Käsmu ja Lahe
külades. Põhjavesi on kõrgsurveline ning puurkaevude erideebitid on neis külades
vahemikus 0,1 kuni 2 l/s×m ning K=1 kuni 20 m/d. Veekihi vesi on lahustu nud
mineraalainete üldsisaldusega 0,1 –0,3 g/l HCO3-Ca-Na- tüüpi või kirderannikul HCO38
Ca-Na- tüüpi ning iseloomulik on kõrge Fe2+ sisaldus .

8

Eesti geoloogilise baaskaardi Võsu kaardilehe (7411) seletuskiri. Eesti Geoloogiakeskus.
Kaardistamise osakond, Tallinn, 2005.
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Joonis 10. Põhjavee kaitstus detailplaneeringu ala piirkonnas (Allikas: Maa -Ameti
geoportaali geoloogia kaardirakendus).

MERESETETE REOSTUSEST
Sadamate rajamisel ja arendamisel on küllalt sageli teemaks meresetete varsem
reostus ja selle mobiliseerumise võimalus merekeskkonda. Käsmu sadama piirkonnas ei
ole toimunud tegevust, mis oleks võinud põhjustada reostuse ko gunemist setesse,
samuti ei ole toimunud avariilisi sündmusi. Seega ei ole sadama arendamise kontekstis
põhjust arvestada meresetetes olemasoleva reostusriskiga.

2.6. HÜDROMETEOROLOOGILISED TINGIMUSED
Hüdrometeoroloogilised tingimused on sadamate kavandamisel, kasutamisel ja
keskkonnamõju hindamisel olulised, sest need mõjutavad nii setete liikumist (mis
näiteks tingib vajaduse süvendamise järele või mõjutab randade arengut) kui ka laevade
navigatsioonilisi võimalusi.
Alljärgnevalt on esitatud üldinformatsioon pika-ajalistest meteoroloogilistest oludest
kavandatava tegevuse piirkonnas.
Soome lahe rannikule jõudev laine on reeglina kujunenud Soome lahe keskosas ja
seetõttu on lainetuse parameetrite hindamiseks rannikumeres vajalik arvestada mitte
vaadeldava rannikumere osa lokaalseid tuuli, vaid Soome lahe keskosas valitsevaid
tuuli.
Soome lahe keskosa tuuletingimuste iseloomustamiseks ja hüdrodünaamiliste
protsesside kirjeldamiseks on ilmselt sobivaimad Kalbådagrundi meteojaama andmed.
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Jaam on avatud kõigile tuulesuundadele ja ranniku mõju tuulekarakteristikutele on
suhteliselt tühine.

Joonis 11. Tuuleroosid Kalbådagrundi meteojaama andmetel (1981 –2003): a – kõik
tuuled; b – tuuled tugevusega üle 5 m/s; c – tuuled tugevusega üle 10 m/s ja d – tuuled
tugevusega üle 15 m/s ning meteojaama asukoht.
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Keskmine tuule kiirus Soome lahel oli aastatel 1981 –2003 Kalbådagrundi meteojaama
andmetel 7,9 m/s. Kuna tegemist on avamere meteojaamaga, siis nõrkade tuulte (kuni 5
m/s) osakaal kõigist tuultest oli kõigest 29%. Lig ikaudu igal viiendal mõõtmisel saadi
tuule kiiruseks 11-15 m/s (osakaal kõigist tuultest 21%). Tugevaid tormituuli (16 –20
m/s) puhus Kalbådagrundis 3% ajast. Tuuled, mille kiirus oli üle 20 m/s, esinesid
Kalbådagrundis 0,15% tõenäosusega.
Maksimaalne fikseeritud tuule kiirus (10 minuti keskmine tuule kiirus) on 23 aasta
jooksul olnud 25 m/s. Maksimaalsed tuulekiirused on olnud suurimad läänesuuna korral
(kuni 25 m/s) ja väikseimad põhjasuuna korral (20 m/s või alla selle). Tuult tugevusega
vähemalt 20 m/s on esinenud pea kõigist suundadest, välja arvatud 10º, 20º, 30º ja
350º. Maksimaalseid tuulekiirusi kuude kaupa vaadeldes mingit sesoonsust peaaegu ei
esine. Vaid juulis ei ole tuule kiirus küündinud 20 m/s.
Tuule kiirus omab ka selget sesoonset muutlikkust , eriti kui vaadelda kuude kaupa
tormipäevade (päevad, mil tuule kiirus on vähemalt 15 m/s või enam) keskmist arvu.
Jaanuaris ja detsembris esineb tormipäevi keskmiselt vastavalt 8,7 ja 8,4 korda kuus,
juunis on tormipäevi 23 aasta jooksul esinenud vaid 18 korda. Keskmiselt puhuvad
Kalbådagrundis tormituuled 50 päeval aastas.
Kalbådagrundi tuuleandmete põhjal tehtud statistika näitab, et piirkonnas domineerivad
edelatuuled. Kui vaadelda tuuli tugevusega üle 5 m/s, siis on edelatuulte ülekaal veel
selgem. Üle 10 m/s tuulte korduvuses võib peale edelatuulte domineerimise eristada
veel kahte suurema korduvusega suunda, ida -kirdesuunda ning loodesuunda. 16 m/s ja
tugevamate tuulte korduvuses eristuvad eespool mainitud kolm suunda juba selgelt,
kusjuures edelatuulte korduvus on üle 3 korra suurem kui ida -kirde- ja loodetuulte
korduvus.

Vergi ja Käsmu poolsaarte vahel asuv Käsmu laht on avatud N kaare tuultele. Käsmu
laht sobib ankrukohaks ka suurtele laevadele. Lahe suudmes on veesügavus 27 m ja
keskosas 14..15 m. Põhjas valdab savi, ranna lähedal liiv.. lahte ääristab enamasti
liivane, kivirohke rannamadal. Suured laevad saavad ankrusse jääda lahe keskosas,
Käsmu küla vastas, kus veesügavus on 11…14 m ja merepõhjaks savi.. Väikelaevadele
on sobivam N tuulte eest paremini kaitstud ankrukoht Käsmu päevamärgist 7 kbt SSE
(Eesti lootsiraamat. Veeteede Amet.2003) . Lahe head kaitstust tuulte ja lainetuse eest
tõestab ka ajalooline praktika, nimelt kasutati Käsmu lahte nn talvesadamana.
Lainetuse peamiseks tekitajaks on tuul ja Soome lahe puhul on rannikule jõudev laine
reeglina kujunenud Soome lahe keskosas. Käsmu küla on väga hästi kaitstud just
enamasti puhuvate edela tuulte eest (kogu lõuna-lääs sektor) ja nende tuulte poolt
genereeritavate lainete eest. Kuna lained p ainduvad ümber takistuste (difraktsioon), siis
loomulikult ei ole Käsmu laht ja sadamakoht täielikult lainete eest kaitstud ning sektorist
loe – kirre (ida) puhuvate tuulte poolt tekitatavad lained jõuavad ka Käsmu
sadamakohta. Arvestades tugevate tuulte (üle 15 m/s) tuulteroosi ja Käsmu
sadamakoha asetust lainete leviku suhtes on kõige ohtlikumaks kirdetuuled ja nende
tekitatavad lained.
Hoovuste genereerijaks on tuul, lainetus ja vee liikumist suunav rannajoone kuju ja
põhjareljeef. Käsmu lahes ei ole selgelt väljakujunenud püsivaid märkimisväärse
tugevusega hoovuseid. Vee liikumine, mida võib nimetada mööndustega hoovusteks,
genereeritakse parasjagu puhuvate tuulte (mille kiirus peab olema vähemalt üle 5 m/s)
poolt ja nende olek muutub seoses ilmaolude m uutumisega.
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Veetaseme dünaamika ja üleujutused . Teadupäras ei esine Läänemerel selle
suhtelise väiksuse tõttu märkimisväärset ja igapäevast elu -olu mõjutavat tõusu ja
mõõna. Veetaseme kõikumised on seotud eeskätt Läänemere kohal oleva ilmaga –
eeskätt õhurõhk erinevates Läänere osades, tuulte suund ja tugevus. Eestis on
meretase kõrgem piisavalt püsivalt puhunud läänekaarte tuulte korral ja olukorras kus
siin olev õhurõhk on madalam kui Läänemere läänepoolsemas ja lõunapoolsemas osas
(sellised tingumused ongi loomulikult vajalikud ka eespool mainitud tuuleolude jaoks).
Tavapärane kuni ca poole meetri kõrgune meretaseme kõikumine ümber keskmise
veetaseme
ei ole inimeste varale kahjustusi tekitav ega igapäevast elutegevust
häiriv/mõjutav. Olukord on erinev kõrgvee tekkeks sobivate tormide korra, kus merevee
tase Eesti rannikul võib kerkida üle 2 meetri tavalisest veetasemest kõrgemale. Kõige
ohustatumaks on Pärnu lahe sopp ja seal asuv Pärnu linn, teiseks ohualtimaks
piirkonnaks ongi Soome laht oma lahesoppide ga, kus üldine üleujutus veelgi
võimendub. Soome lahes suureneb üldine üleujutuse võimalik kõrgus läänest ida
suunas, kuid nagu märgitud on lokaalselt olulisteks lahesopid, kus veetaseme tõus võib
olla kõrgem kui nö piirkonna keskmine. Üleujutuste mõõtmise ja prognoosimisega
tegeletakse järjest rohkem, kuid veel ei ole koostatud süsteemseid analüüse ja
prognoose (sh mudeleid) enamuse rannapiirkondade kohta. Eesti põhjarannkul on
võimalikku ohtlikkust inimeludele ja majanduslikku kahju arvestades teostatud
süsteemseim analüüs Tallinna linna kohta . Selle analüüsiga on võimalik tutvuda Maaameti
üleujutuste
kaardirakenduses
http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=MA21&user_id=at&bbox=430915.496327982
,6505830.35667438,664958.588163211,6635000&setlegend=FMA_YLEUJ UTUS_10a=0
,FMA_YLEUJUTUS_50a=1,HMAKAT21=0&LANG=1).
Tallinnas
on
erinevates
rannalõikudes
prognoositud
üleujutuse
maksimaalseks
kõrguseks
erinevate
esinemistõenäosuste korral 1,38 meetrit (1x10 aasta jooksul) kuni 2,41 meetri (1x 1000
aasta jooksul). Tuleb märkida, et üleujutusele lisanduvad lained. Käsmu kohta ei ole
sedavõrd täpseid pika-ajalisi mõõtmisi ja nende põhjal täpseid mudelprognoose
teadaolevalt koostatud. Väga üldises lähenduses võib eeldada, et üleujutuste tase on
analoogne Tallinnas prognoosituga.

Veetemperatuur. Vee pinnakihi temperatuur on loomulikult suures osas seotud
õhutemperatuuriga, kuid sealjuures toimub ajaline nihe: kevadeti mere jahutav mõju
õhule ja sügisel mere soojendav mõju õhule. Pinnakihi temperatuurid Soome lahe
keskosas on esitatud alljärgneval joonisel.
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Joonis 12. Pinnakihi (0-5 m) pikaajalised (1979-2004) veetemperatuurid Soome lahe
keskosas (Soome Mereuuringute Instituudi FIMR andmetel).

Kõige muutlikumad on vee temperatuurid kevadeti ja sügiseti soojenedes/jahenede s.
Suveks tekib reeglina segunenud soe pinnakiht, mille paksus varieerub erinevate
hüdrometeoroloogiliste tingimustega. Segunenud pinnakihi paksus ulatub kuni 20
meetrini. Keskmine pinnakihi temperatuur Soome Mereuuringute Instituudi (FIMR)
andmete põhjal on Soome lahe keskosas juulis-augustis 15-16 ºC. Vee temperatuur
võib suviti olla väga muutuv, eriti rannikulähedastel merealadel. Näiteks soe (üle 20 ºC)
vesi võib upwellingu tekkimisel mõne päevaga langeda vaid ca 5 -6 ºC’ni. Selline on
iseloomulik olukord ka Käsmus.

Jääolud. Eesti rannikumeres kõige olulisem faktor jääkatte ulatuse ja kestuse
seisukohalt on konkreetse talve karmus. Olulised tegurid jääkatte kujunemisel on ka
ranniku morfoloogia (jääkatte moodustub varem poolsuletud lahtedes), sügavus
(akumuleeritud soojusenergia hulk) ja soolsus.
Läänemeres kulgeb jäätumispiir soojadel talvedel Tallinna meridiaanil, mõõdukatel
talvedel võib jää ulatuda kuni Ristna meridiaanini. 1953/54 -2003/04 talvede statistika
järgi on ligikaudu pooled talved klassifits eeritud kui mõõdukad.
Külmadel talvedel on jää piir Irbe väina paralleeli lähedal, selle ületamisel on tegemist
juba karmi talvega.
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Soolsus. Läänemere väike ühendus maailmamerega tingib madala soolsuse, mis
omakorda väheneb Taani väinadest kaugenedes.
Kui maailmamere keskmine soolsus on 35 promilli (3,5%), siis Läänemeres on see
kõigest 0,9%. Vee soolsus väheneb Taani väinadest Soome lahe ja Põhjalahe soppide
suunas.
Läänemere jõgede sissevool ja sademed mere pinnale on suurem kui aurumine,
mistõttu toimub summaarselt vee väljavool Läänemerest. Teatud määral (sõltuvalt
ilmaoludest ja veetasemest) toimub ka riimvee sissevool, mille maht on suurusjärgus
500 km3 aastas (kuid see erineb erinevate aastate kaupa märkimisväärselt).
Läänemere veevahetus on keskmisena seega vaid ligikaudu 2-3 % aastas.
Kogu Läänemere mastaabis on soolsus erinev ka erinevatel sügavustel. Soolasem vesi
on sügavamas veekihis, kusjuures järsem soolsuse muutus toimub enamasti 50 -80
meetri tsoonis ehk halokliinis. Kõige soolasem vesi valg ub suurema erikaalu tõttu kõige
sügavamale.
Käsmu sadama KSH kontekstis on sügavused niivõrd väikesed, et sügavusest sõltuv
soolsuse erinevus ei ole oluline. Käsmu lahe piirkonnas on vee soolsus keskmiselt 4,5 5 promilli.

Joonis
13.
Vee
soolsus
promillides
(Allikas:
eesti
Entsüklopeedia
http://entsyklopeedia.ee/meedia/läänemere_hüdroloogiline_iseloomustus/merevee_kesk
mine_soolsus_promillides).

KÄSMU SADAMA LAINETUSE MATEMAATILINE MODELLEERIMINE
Käsmu sadama arendamise paremaks kavandamiseks (detailplane eringu koostamine,
KSH, edaspidine projekteerimine jm) teostati 2016. aastal Corson OÜ poolt töö Käsmu
sadama lainetuse matemaatiline modelleerimine .
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Töös on teostatud lainetuse, hoovuste matemaatiline modelleerimine olukorras, kus
olemasolev sadam on rekonstrueeritud vastavalt detailplaneeringus kavandatule
(august 2016 planeeringulahendus). Arvutused on teostatud olukorras, kus tuul puhub
põhjast kiirusega 20 m/s, loodest 21 m/s, kirdest 20 m/s ja kagust 20m/s. Matemaatilisel
modelleerimisel kasutati mudelit MIKE 21, mis on loodud Taani Hüdraulika Instituudis ja
on ette nähtud mitmesuguste hüdrodünaamiliste probleemide lahendamiseks. Mudel
koosneb moodulitest, mille kasutamine erineb ja on sõltuvuses lahendatava ülesande
iseloomust. Vaadeldava ülesande jaoks kasutati kolme moodulit: MIKE 21 NSW , MIKE
21 HD ja MIKE 21 ST.
Modelleerimise tulemuste põhjal on s adamat kaitsva lainemurdja ees on lainekõrgus
modelleeritud tuulte korral maksimaalne põhjast puhuva tuule ga: 0,6m. Akvatooriumi
sissesõidu juures on lainekõrgus modelleeritud tuulte korral maksimaalne kirde tuule ga:
0,45m.
Modelleerimisel saadud tulemusi
käesolevas KSH aruandes.

on

kasutatud

detailplaneeringu

koostamisel

ja

Joonis 14. Modelleeritud lainetus põhjatuulega (20 m/sek).

2.7. VEE KVALITEET
Keskkonnakorralduslikult on Eestis määratletud 750 pinnaveekogumit, neist 639
vooluveekogumit, 95 maismaa seisuveekogumit ja 16 rannikuveekogumit. Üheks
rannikuveekogumiks on Eru-Käsmu lahe rannikuveekogum. Selle veekogumi suuremad
lahed on Eru ja Käsmu laht.
Eru-Käsmu lahe veekogumi soolsustingimused on tüüpilised Soome lahe keskosale
(umbes 5 promilli), tõenäoline on upvellingute esinemine. Tegemist on hüdroloogiliselt
aktiivse piirkonnaga, kus tugevad tormid võivad muuta merepõhja struktuuri paigutades
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ümber suure hulga setteid. Inimtegevus ning magevee sissevool omavad Käsmu -Kunda
piirkonnas vähest mõju.
Vastavalt 2008. a koostatud aruandele „Eesti pinnaveekogude ökoloogiline seisund
2004-2008” on Eru- Käsmu veekogumi puhul tegemist loodusliku veekoguga , mis kuulub
tüüpi I - oligohaliinne, avatud rannikuvesi. Kvaliteedielementide hindamisel andsid
elemendid Fütoplankton, Suurselgrootud ja Füüsikalis -keemilised üldtingimused
hinnanguks “kesine”, ning Põhjataimestik andis hinnanguks “väga hea”. Üldhinnang Eru Käsmu lahe kogumile on kesine. Tegemist on keskmise usaldusväärsusega
hinnanguga, sest kuigi kolm kvaliteedielementi näitasid kesist seisundit, pärineb
hinnangu aluseks olnud andmerida enamasti vaid ühest aastast ja puudub võimalus
9
hinnata aastatevahelist varieerivust . Vastavalt aruandele „Mereseire koondhinnang
2015. a.“ on Eru-Käsmu laht kvalifitseeritav jätkuvalt klassi kesine, kuid sealjuures
elementides Põhjataimestik ja Põhjaloomastik klassi hea (fütoplankton jätkuvalt kesine).
Seega on 2015. ja 2008 a võrdluses läinud seisund pisut paremaks.

2.8. ELUSTIK
Kavandatav Käsmu sadam asub Käsmu külas, mis on oma olemuselt tiheasustusala.
Maismaa osas on tegemist hoonestatud ja hooajati intensiivses inimkasutuses oleva
alaga, kus ka maismaataimestik on inimtegevusest mõjutatud. Suur osa territooriumist
on ka elamukruntide osaks ja seal toimub taimestiku kujundamine vastavalt omaniku
eelistustele (loomulikult vastavuses õigusaktide raamidega). Looduslikuma iseloomuga
on vahetult rannavööndis asuv taimestik. Andmebaasi EELIS andmetel on
detailplaneeringu alale jääval rannal kahes asukohas tuvastatud loodusdirektiivi I lisa
elupaigatüüpide leidumine. Elupaigatüüpe käsitletakse käesoleva aruande Natura
hindamise osas täpsemalt.
Detailplaneeringu maismaaosa kirde ja edelaosas paikneb suuremate gruppidena
kõrghaljastust. Mujal esineb üksikuid puid, muuseumihoone lõunapoolsel küljel on
viljapuuaed. Kõrghaljastuses domineerivad pea miselt männid, kuused ja kased.
Linnustik ja nahkhiired. Planeeritav sadama piirkond on hoones tatud ja hooajati
suhteliselt intensiivses inimkasutuses olev piirkond, kus linnustiku (eeskätt
kaitseväärtusega ja inimpelglikke liike silmas pidades) seisukohalt pesitsemiseks
väärtuslikke biotoope ei leidu.
Käsmu lahe piirkonnas teostatavad iga-aastased talvised veelinnuloendused näitavad,
et arvukamaks talvituvaks linnuliigiks Käsmu lahes on aul (kuni mõnituhat isendit), aga
ka sõtkas (kuni paarsada isendit), kühmnokk -luik (kuni paarsada isendit). Vähem
arvukalt on selles piirkonnas talvel esindatud eri nevad kajakad, laululuik, sinikael-part,
10
tuttpütt, väikekoskel jne.
Andmebaasi EELIS andmetel ei leidu detailplaneeringu alal ega selle läheduses
kaitstavate linnuliikide elupaiku, küll aga on detailplaneeringu alal tuvastatud kahe II
kaitsekategooria nahkhiireliigi (suurvidevlane, põhja-nahkhiir) esinemine.

9

„Eesti pinnaveekogude ökoloogiline seisund 2004 -2008” P. Marksoo, Tallinn 2008.

10

http://seire.keskkonnainfo.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=2025&Itemid=33

8
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Kuna aga ehitustegevus hõlmab ka veekeskkonda, siis on antud juhul oluline käsitleda
eeskätt mereelustikku.
Käsmu lahe ökoloogiline seisund. Üheks Eesti rannikuveekogumiks on Eru-Käsmu
lahe rannikuveekogum ja selle osas teostatakse seiret ja ökoloogilise seisundi
hindamist. Seire käigus vaadeldakse nii bioloogilisi kui füüsikalis -keemilisi
kvaliteedinäitajaid. Ökoloogilise seisundi hindamisel kasutatavad bioloogilised
kvaliteedielemendid on fütoplankton, veetaimestik (makrofüüdid ja fütobentos), ning
suurselgrootud.
Rannikumere keskkonnatingimuste seiret on teostatud selles piirkonnas 2006 aastast ja
põhjataimestiku seire andmerida pärineb Eru põhjataimestiku seirealalt ja andmerea
pikkus on ca aastast 1998. Viimastel aastatel on põhjataimestiku seireks 3 transekti:
Eru, Käsmu ja Lobi. Kõikidele põhjataimestiku transektidele on paigaldatud valgus - ja
temperatuuri logerid. Põhjaloomastiku seireks on Eru-Käsmu veekogumis 3 jaama
(jaamad KU20, E36 ja E20).
Keskkonnaseire
andmebaasi
(http://seire.keskkonnainfo.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=3491:ra
nnikumere-seire-2015&catid=1326:mereseire-2015-&Itemid=5808) mahukast materjalist
mõningat koondit tehes on asjakohane analüüsida Mereseire koondhinnangut 2015. a.
Vastavalt nimetatud aruandele on Eru-Käsmu laht kvalifitseeritav klassi kesine,
sealjuures põhjataimestiku ja põhjaloomastiku osas klassi hea.

Joonis 15. Rannikuveekogumite
seiretulemuste põhjal.

ökoloogilise

seisundi

hinnang

2015.

aasta
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2.9. KAITSTAVAD LOODUSOBJEKTID JA NATURA 2000
ALAD
Looduskaitseseaduse järgi on kaitstavateks loodusobjektideks:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

kaitsealad;
hoiualad;
kaitsealused liigid ja kivistised;
püsielupaigad;
kaitstavad looduse üksikobjektid;
kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstavad loodusobjektid.

Plaanitud asukohas sadama väljaehitamisega seotult
seisukohalt käsitleda järgmisi kaitstavaid loodusobjekte:
o
o
o

on

vajalik

keskkonnamõju

Lahemaa rahvuspark (kaitseala),
kaitstav looduse üksikobjekt - rändrahn Lemeti kivi,
II kaitsekategooria käsitiivaliste liigid - suurvidevlane, põhja-nahkhiir ning II
kaitsekategooria taimeliik siberi piimikas ( Lactuca sibirica), kirjuhahk (Polysticta
11
stelleri ) .

LAHEMAA RAHVUSPARK
Lahemaa rahvuspark moodustati 1971. aastal Põhja -Eestile iseloomuliku looduse ja
kultuuripärandi, sealhulgas ökosüsteemide, bioloogilise mitmekesisuse, maastike,
rahvuskultuuri ning alalhoidliku looduskasutuse säilitamiseks, uurimiseks ja
tutvustamiseks.
Kavandatav sadam asub Käsmu külas ulatusliku (pindala 74 784 ha) Lahemaa
rahvuspargi territooriumil. Detailplaneeringu ala maismaa osa asub Lahemaa
piiranguvööndis ja merele ulatuv planeeringuala osa asub Mere piiranguvööndis.
12

Vastavalt kehtivale kaitse-eeskirjale
on Lahemaa piiranguvööndi kaitse-eesmärk
pärandkultuurmaastiku, sealhulgas pärandmaastiku, asustusstruktuuri, taluarhitektuuri,
miljööväärtuste, ajaloolis-kultuurilise väärtusega hoonete ning loodusdirektiivi
elupaigatüüpide, kaitsealuste liikide ja nende elupaikade kaitse. Mere piiranguvööndi
kaitse-eesmärk on mere ökosüsteemi, loodusdirektiivi elupaigatüüpide, kaitsealuste
liikide ja nende elupaikade ning lindude pesitsemis - ja koondumispaikade kaitse.
Vastavalt kehtivale kaitse-eeskirjale on kaitseala valitseja nõusolekuta rahvuspargis
muuhulgas keelatud:
1) muuta katastriüksuse kõlvikute piire ja sihtotstarvet;
2) kehtestada detailplaneeringut ja üldplaneeringut;

11

Looduskaitseseaduse § 53 lg 1 kohaselt on I ja II kaitsekategooria liigi isendi täpse elupaiga
asukoha avalikustamine massiteabevahendites keelatud. Selles t tulenevalt ei esitata ka
käesolevas KSH aruandes nende liikide täpseid elupaiku, kuid nendega on arvestatud
keskkonnamõju hindamisel.
12

Lahemaa rahvuspargi kaitse-eeskiri. Vabariigi Valitsuse 19. 02.2015. a. määrusega nr. 18.
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3) anda nõusolekut väikeehitise, sealhulgas lautri või paadisilla ehitamiseks;
4) anda projekteerimistingimusi;
5) anda ehitusluba.
Kaitse-eeskiri toob välja, et kaitseala valitseja nõusolekul on lubatud ehitiste
püstitamine Lahemaa piiranguvööndis ning sadamarajatise, lautri, paadisilla ja
veeliiklusrajatise püstitamine Mere piiranguvööndis. Sealjuures on kaitseala valitsejal
lähtuvalt kaitseala kaitse-eesmärgist õigus seada tingimusi, sealhulgas tingimusi
ehitiste paiknemise, välisviimistluse, arhitektuurilahenduse, mahu, mõõtmete ja
katusekalde kohta.
Käsmu küla on Vihula valla üldplaneeringust lähtuvalt detailplaneeringu kohustusega
tiheasustusala. Üldplaneeringuga on Looduskaitseseadusest tulenevat mereranna
ehituskeeluvööndit vähendatud 50-le meetrile. Planeeritav sadamahoone paikneb mere
ehituskeeluvööndis, vastavalt LKS (§38 lg. 5 p. 2) ei laiene ehituskeeld kehtiva
detailplaneeringuga kavandatud sadamaehitisele.

KAITSTAVAD LIIGID JA ÜKSIKOBJEKT
Vastavalt andmebaasile EELIS on detailplaneeringu alal kahe II kaitsekategoor ia
käsitiivalise liigi leiukoht ning detailplaneeringu ala lähedal asub II kaitsekategooria
taimeliigi leiukoht.
Põhja-nahkhiir (Eptesicus nilssonii) on Euroopa kõige põhjapoolsema levikuga
nahkhiireliik, keda võib tihti kohata lendamas aedades ja parkides nii maal kui linnas.
Sageli lendab ta isegi suurte korrusmajade vahel. Võimalusel eelistab ta, nagu enamus
nahkhiiri, elualasid, kus lähedal paikneb mõni veekogu. Põhja -nahkhiir on Eestis
arvukas ja laialt levinud liik (hinnanguliselt 100 000 - 300 000 isendit). Eestis tavaliste,
paiguti arvukate ja laialt levinud liikide puhul (nagu seda on põhja -nahkhiir) pole nende
asurkondade hävimisohtu meil lähiajal karta, sest nad on küllaltki hästi kohastunud
13
tänapäevase maastiku ja antropogeensete mõjudega.
Liigi leiukohaks on märgitud
kogu Käsmu küla tiheasustusega piirkond, vähesel määral ka küla ümbruse metsa ja
mereäärset ala.
Suurvidevlane (Nyctalus noctula) on arvatud Eestis paiguti levinud ja vähearvukate
nahkhiireliikide hulka. Eestis on suvise asurkonna suurus hinnanguliselt 2000 - 5000
isendit. Tegemist on rändliigiga, keda talveperioodil pole Eestist leitud. Peamisteks
ohuteguriteks on õõnsate puude vähesus metsades ja parkides. Ohtudeks on ka
muutused toitumispaikades, näiteks puistu struktuuri muutumine või puistu ja/või
Error! Bookmark not defined.
puistuäärse veekogu hävimine.
Liigi leiukohaks on märgitud kogu
äsmu küla tiheasustusega piirkond, vähesel määral ka küla ümbruse metsa ja
mereäärset ala.
Siberi piimikas ( Lactuca sibirica ). Lahemaa rahvuspargi kaitsekorralduskava aastateks
2016-2025 andmetel on Siberi piimikal Eestis ainult kaks kaasaegsete andmetega
leiukohta, mõlemad asuvad Lahemaal. Taimeliigi Käsmu leiukoht on ulatuslik ja heas
seisus, koosneb mitmest väiksemast osapopulatsioonist. Liik esineb laiguti u 1,75 km
pikkusel rannalõigul. Käsmus kasvab siberi piim ikas liigile tüüpiliselt kivistel-liivastel
randadel, ka hõredas roostikus. Liigi peamiseks ohuteguriks on looduslikud
rannikuprotsessid – tormide ja jääga kaasnevad muudatused rannajoones, mida ei saa
13

Tegevuskava nahkhiirte kaitse korraldamiseks aastaiks 2005 -2009. M. Masing, et al., 2004.
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mõjutada. Detailplaneeringu alast mõnekümne meetri kau gusel on andmebaasis EELIS
registreeritud selle liigi ühe väiksema osapopulatsiooni kasvukoht Käsmu külas.
Kirjuhahk (Polysticta stelleri) on kogu maailmas otseses hävimisohus olev linnuliik.
Eestis esineb see lind talvitujana ning on kaitstav II kaitsekat egooria liigina. Eestis
talvituvad kirjuhahad põhiliselt kahes kohas Saaremaa loodeosas. Üksikuid isendeid on
kohatud ka põhjarannikul. Vastavalt andmebaasile EELIS on kogu Käsmu laht märgitud
selle liigi leiukohaks.
Kaitstav looduse üksikobjekt- Lemeti kivi
Lemeti kivi asub detailplaneeringu ala lõunapiiri lähedal, mõnekümne meetri kaugusele
rannajoonest. Vastavalt keskkonnaregistri andmetele on tegemist ca 5 m kõrguse ja 22
m ümbermõõduga rändrahnuga. Lemeti kivi on kaitstav kui looduse üksikobjekt
(KLO4000534), mille kaitseks on määratud 50 m laiune piiranguvöönd.
Looduskaitseseadusest tulenevalt ei või kaitstava looduse üksikobjekti kaitsevööndis
ilma kaitstava loodusobjekti valitseja (Keskkonnaameti Viru regioon) nõusolekuta
muuhulgas muuta katastriüksuse kõlvikute piire ega kõlviku sihtotstarvet, kehtestada
detailplaneeringut, anda nõusolekut väikeehitise, sealhulgas lautri või paadisilla
ehitamiseks, anda projekteerimistingimusi ja ehitusluba.
Kavandatava sadama lõunapoolne kai koos tanklaga paiknevad osaliselt Lemeti kivi 50
m kaitsetsoonis.

NATURA 2000 VÕRGUSTIK
Natura 2000 on üleeuroopaline kaitstavate alade võrgustik, mille eesmärk on tagada
haruldaste või ohustatud lindude, loomade ja taimede ning nende elupaikade ja
kasvukohtade kaitse või vajadusel taastada üleeuroopaliselt ohustatud liikide ja
elupaikade soodne seisund.
Detailplaneeringu ala asub kahel ulatuslikul Natura 2000 võrgustiku alal - Lahemaa
loodusalal ja sellega kattuval Lahemaa linnualal ( EE0010173).
Lahemaa loodusala
Vastavalt Vabariigi Valitsuse 5.08.2004 määrusele nr 615 Euroopa Komisjonile esitatav
Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri on Lahemaa loodusala Harju ja Lääne-Viru
maakonnas moodustatud loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide kaitseks.
Loodusalal kaitstakse 47 erinevat elupaigatüüpi ja 14 liiki taimi ja loomi.
Lahemaa linnuala
Vastavalt Vabariigi Valitsuse 5.08.2004 määrusele nr 615 „ Euroopa Komisjonile esitatav
Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri“ on Lahemaa linnuala lääne-Viru ja Harju
maakonnas moodustatud linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate
rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Linnuala kaitse-eesmärkideks on 65 erinevat
linnuliiki.
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KSH programmi koostamisel viidi läbi ka Natura hindamine eelhindamise täpsusastmes.
Natura eelhindamine jõudis järeldusele, et Lahemaa linnualale, selle kaitse -väärtustele
ja terviklikkusele kavandatava detailplaneeringu elluviimisel ebasoodsat mõju ei esine,
mistõttu ei ole vajadust ka hindamise jätkamiseks käesolevas KSH aruandes. Samas
jõudis Natura hindamine järeldusele, et Lahemaa loodusalale jääb kavandatava
tegevuse mõju eelhindamise põhjal ebaselgeks ning vajalik on hindamisprotsessi
jätkumine KSH aruande raames. Lahemaa loodusala ja selle kaitse -eesmärke on
täpsemalt käsitletud Natura hindamise peatükis (Ptk 3.5.1).

3. KAVANDATAVA
KESKKONNAMÕJU

TEGEVUSE

Keskkonnamõju strateegilise hindamise eesmärk on arvestada keskkonnakaalutlusi
detailplaneeringu
koostamisel
ning
kehtestamisel,
tagada
kõrgetasemeline
keskkonnakaitse ja edendada säästvat ar engut. Neid eesmärke silmas pidades on
koostatud ka käesolev KSH aruanne.
Vastavalt
KeHJS § 40 lg 4 p 4 peab KSH aruanne sisaldama strateegilise
planeerimisdokumendi elluviimisest lähtuvaid keskkonnaprobleeme, eelkõige neid, mis
on seotud kaitsealade, kaitsealuste üksikobjektide ja liikidega.
Alljärgnevalt on käsitletud Käsmu sadama detailplaneeringu elluviimisel tekkida võivaid
keskkonnaprobleeme. Loomulikult on käsitletud kõiki olulisi keskkonnaprobleeme, kuid
antud KSH puhul on oluline rõhutada järgmist :
o

Sadama mereosa peab lahendama selliselt, et see ei tekitaks ega suurendaks
ebasoovitavaid rannaprotsesse, eeskätt ranniku purustusi suurte tormidega (sh
muulidelt põrkuvate lainetega) ning setete liikumise muutumisest tulenevat
ebasoovitavat muutust eeskätt sadamast vahetult lõuna poole jääval rannalõigul.

o

Sadam ei tohi ülemäära kahjustada looduskaitselisi väärtusi - Lemeti kivi, Natura
2000 väärtused, Lahemaa rahvuspargi kaitseväärtused (sh miljööväärtus).

o

Sadama ehitamisel ja opereerimisel tuleb taga da et sellega ei kaasne
ülemäärane mõju mereökosüsteemile (ehitusaegne mõju, opereerimise aegsed
riskid nt tanklaga).

o

Sadama üldine sobivus ja kogukonna arvamus selles osas on eeskätt
sotsaalmajanduslik aspekt, mille osas lahenduse leidmine on eeskätt
detailplaneeringu ja arhitektuurse lahenduse valdkond. KSH roll selles osas
parima lahenduse leidmisele kaasa aidata on antud töös suhteliselt väike (st
pole arukas teemasid dubleerida). Sama kehtib muinsuskaitse valdkonna (sh
vaated ja arhitektuurne sobivus) kohta.

Vastavalt
KeHJS § 40 lg 4 p 5 peab KSH aruanne sisaldama strateegilise
planeerimisdokumendi jaoks olulisi rahvusvahelisi, Euroopa Liidu või riiklikke
keskkonnakaitse eesmärke ja kirjeldust, kuidas neid eesmärke ja muid
keskkonnakaalutlusi on strateegilise planeerimisdokumendi koostamisel arvesse
võetud.
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Käsmu sadama detailplaneering on oma olemuselt lokaalne objekt ja ka selle mõjud on
lokaalsed. Käsmu sadama arendamisel puuduvad väga tugevad seosed oluliste
rahvusvaheliste, Euroopa Liidu või riiklike keskkonnakaitse eesmärkidega. Loomulikult
tuleb arendustegevus teostada kõiki keskkonnakaitselisi reegleid järgides.

3.1. MÕJU MUINSUSKAITSELISTELE VÄÄRTUSTELE
Detailplaneeritaval alal asub 2 kultuurimälestist - Käsmu tuletorn ja Käsmu
piirivalvekordoni hoone. Lisaks asub planeeringuala kontaktvööndis kultuurimälestis
Käsmu merekooli hoone. Suur osa detailplaneeringu alast asub nimetatud
kultuurimälestiste kaitsetsoonis.
Detailplaneeringu ühe lähtealusena koostati 2013. aastal „Käsmu küla, Merekooli nt. 1,
Merekooli III, Merekooli tn. 4 ja lähiümbruse detailplaneeringu muinsuskaitse
eritingimused“.
Vastavalt muinsuskaitse eritingimustele asub p laneeritav ala strateegiliselt olulisel
kohal – Majakamäe neemel. Asukohast tulenevalt on ala avatud põhja ja ida suunalt
Käsmu lahele. Ajalooliselt merega seotud ehitismälestiste puhul on oluline säilitada side
merega ja tagada ajaga välja kujunenud vaated merelt ja lahekaldalt objektidele ja
vastupidi. Oluline on säilitada vaated ehitismälestistele ka sisemaalt, säilitades
objektide vaadeldavus ja rõhutades ala olulisi maamärke ehitusmälestiste näol.
Olulisemad vaatesuunad ehitusmälestistele:
o
o
o
o
o

Põhja poolne lahe kallas: vaadeldav terve kordonihoone ja tuletorn paistab
puude vahelt (joonisel vaade 1).
Ida poolne sadamaala: vaatekoridor kordonihoone ida seinale ja vaate tuletornile
läbi puude (joonisel vaade 2).
Kordonihoone esine plats: vaatekoridor tuletornile ja vaade kordonihoonele
(joonisel vaade 3).
Sissepääsu teelt vaade kordonihoonele (joonisel vaade 4).
Vaated Käsmu lahelt põhja ja ida suunast. ( joonisel vaated merelt)
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Joonis 16. Vaatesuunad ja vaatekoridorid vastavalt muinsuskaitse eritingimustele.

Joonis 17. Vaatesuunad ja
muinsuskaitse eritingimustele.

vaatekoridorid

ehitusmälestistelt

lahele

vastavalt
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Planeeritav ala on Käsmu külas olulise tähendusega ja muuhulgas oluline turismi arenduse
seisukohast. Osaliselt on praegune maaomand ja reaalne ruumikasutus segadust tekitav,
ebaloogiline ja kaootiline. Ala paremaks ja loogilisemaks ruumikasutuseks on planeeritud
moodustada kinnistud seni riigi omandis olevale reformimata maale, moodustades ühe
tervikliku funktsioneeriva ala. Ehitusmälestiste seisukohast on planeeringu ala
funktsionaalne ja logistiline arendus positiivne nähtus, mis tagab mälestiste parema
eksponeerimise, kasutamise ja korrashoiu. Planeeringulahendus peab sealjuures loomulikult
arvestama muinsuskaitse aspektiga (eeskätt läbi muins uskaitse eritingimuste järgimise).
Muinsuskaitse eritingimused fikseerivad nõuded, millest planeeritaval alal peab lähtuma.
Alljärgnevalt on esitatud muinsuskaitse eritingimused ning hinnang nende täitmise kohta
niivõrd kui see on seotud käesoleva keskkonnamõju strateegilise hindamisega.
Nõuded ehitusmälestistele: Kordonihoone ja tuletorn
1. Ehitusmälestised peab säilitama ja tagama nende korrashoid.
2. Juurdeehitused ei ole lubatud.
3. Kõik projekteerimis-, ehitus- ja kaevetööd, mis teostatakse mälestisel ja mälestise
kaitsevööndis peavad olema kooskõlast Muinsuskaitseseadusega ja kooskõlastatud
Muinsuskaitseametiga.
Planeeringulahendus säilitab ehitusmälestised ja ei planeeri neile juurdeehitisi.
Nõuded vaatesuundadele
1. Planeeritaval alal tuleb vaatesuunal tagada mälestise nähtavus ja vaadeldavus:
− põhja poolselt lahekaldalt kordonihoonele ja tuletornile,
− sadamaalalt kordonihoone ida seinale ja tuletornile,
− kordonihoone esiselt platsilt tuletornile
− sissesõiduteelt kordonihoonele.
− Merelt kordonihoonele ja tuletornile
Planeeringulahendus
suundadel.

tagab

mälestise

nähtavuse

ja

vaadeldavuse

kõigil

nimetatud

Nõuded kaitsevööndis paiknevatele hoonetele ja rajatistele
1. Kordonihoonest kagu suunas paiknevad silikaadist abihoone ja silikaadist -puidust
saun on vähe väärtuslikud ja võib lammutada. Säilitamise korral tuleb hooned
korrastada ja nende välisviimistlus vii a kooskõlla olemasoleva kordonihoonega.
Hoonetele teha madalakaldelised viilkatused. Hoone mahtusid suurendada ei tohi.
2. Kordonihoonest põhjapoole jäävad puidust puukuur ja abihoone on mõne aasta
tagused rajatised, mis ei oma ajaloolist väärtust. Säilita mise korral tagada nende
korrashoid.
3. Kaitsevööndisse jäävad vanad vundamendid on vähe väärtuslikud kuid välja
kujunenud maastikuelemendid, mis võimalusel säilitada.
4. Nõukogude ajast päris piirivalve vaatlustornile teha ehituslik ekspertiis.
5. Kelder säilitada ja korrastada, tagata ohutus keldri sissepääsu juures.
6. Säilitada olemasolev kitse skulptuur ja tagada tema korrashoid.
7. Säilitada Majaka tn. ääres paiknev maa -alune varjend ja selle sissepääs.
Planeeringulahendus võimaldab väheväärtuslike h oonete lammutamise ning võimaldab
säilitada kõik säilitamisväärsed objektid.
Muinsuskaitse eritingimused toovad välja olemasolevate objektide korrastamise vajaduse,
ehitusliku ekspertiisi teostamise vajaduse ja ohutuse tagamise temaatika. Neid tegevusi
tuleks konkreetsel omanikul teostada olenemata detailplaneeringu lahendusest ning see
oleks positiivse mõjuga.
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Nõuded uus hoonestusele
1. Uusi ehitisi kinnismälestiste kaitsevööndisse rajada ei tohi, kui ei ole lubatud või
määratud teisiti, et säilitada objek tide vaadeldavus ja vaated ümber hoone.
Kinnismälestise kaitsevöönd on 50m objektist.
2. Sadama teenindamiseks ette nähtud uus hoonestus tuleb rajada Merekooli III
kinnistule ja olemasoleva paadisilla vahetusse lähedusse (planeeritaval ala ida poolsel
merekaldal, osaliselt kaitsealasse).
3. Säilitada vaatekoridor sadamalt kordonihoonele.
4. Täpsem ala määratletud muinsuskaitse eritingimuste skeemil (vt. lisad).
5. Uus hoonestus peab moodustama ühtse ansambli olemasoleva Merekooli III kinnistu
hoonega ja selle vahetus läheduses olevate eluhoonetega.
6. Uued hooned ei tohi olla suurema mahu ja gabariitidega, kui olemasolevad hooned.
7. Uus ehitus peab olema ühekorruseline, viilkatusega, katuseharja kõrgus ei tohi olla
kõrgem kui kordonihoone kõrvalhoonete (kag usse jäävad abihooned) katuse harja
kõrgus. Välisviimistlus peab olema kooskõlas olemasoleva hoonestusega.
8. Uute hoonete projekteerimisel tuleks kasutada naturaalseid materjale: klaasi,
betooni, puitu, kivi.
9. Uus hoonestuse jaoks määrata detailplaneeri ngus ära täpsed hoonestusalad.
10. Detailplaneeringuga anda uus hoonestuse mahuline analüüs – lisada eskiis.

Uus sadamahoone ja võrgukuurid on planeeritud tuletorni kaitsevööndisse, kuid need on
kõrguslikult lahendatud selliselt, et säilitatud on vaadelda vus nii tuletornile kui
kordonihoonele. Ka kavandatav paadikuur asub kordoni piiranguvööndis, kuid selle ehitise
puhul ei ole vaadeldavuse kontekstis tegemist uue ehitisega, vaid olemasolevate ehitiste
asendamisega funktsionaalsemate ja esteetilisemate lah endustega. Uute hoonete
kavandamisel on arvestatud muinsuskaitse eritingimuste põhimõtete ja sisulise eesmärgiga
(vaated, mahud, gabariidid, kõrgus jms), kuid täielikult ei ole arvestatud näiteks viilkatuse
nõudega (mis konkreetset arhitektuurset lahendust arvestades ei oleks ka asjakohane ega
sobiv).
Hoonestuse kavandamisel on peamiseks fookuseks selle sobivus olemasolevasse ruumi.
Käsmu sadama detailplaneeringu protsessis on arhitektuurselt sobiva lahenduse leidmine
üheks peamiseks fookuseks ning selle lahendamine toimub arhitekti loomingu kaudu.
Arhitektuurse lahenduse osas ei saa KSH kui „tööriist“ anda täiendavat lisandväärtust.
KSH töörühma hinnangul on detailplaneeringus kavandatud lahendus sobiv.

Nõuded haljastusele
1. Olemasolev haljastus on heas seisus.
2. Säilitada kõrghaljastus ümber tuletorni ja õunapuuaed kordonihoone kõrval.
3. Korrastada kordonihoone esine plats, kus väljakasvanud põõsad tuleb korrastada või
asendada. Haljastuse uuendamisel tuleb vaatesuunal tagada mäl estise nähtavus ja
vaadeldavus.
Detailplaneeringuga kavandatav vastab muinsuskaitse eritingimustes haljastusele seatud
nõuetele.
Nõuded piiretele
1. Planeeringu alas tuleb piirded rajada teemaa äärde ja sadama ala ümbrusesse.
Takistada ei tohi kallasraja kasutamist.
2. Piirdeaia materjaliks kasutada puitu või looduskivi.
3. Kruntide erinevate funktsioonide esile toomiseks planeeringuala siseselt on soovitav
kasutada haljastust.
4. Piirdeaed lahendada arhitektuurse projektiga ja see peab sobima Käsmu aleviku
miljööga.
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5. Piirded võib rajada kruntide piiridele maksimaalse kõrgusega kuni 1.20m.
Detailplaneeringuga kavandatav (niivõrd kui piirdeid kavandatakse) vastab muinsuskaitse
eritingimustes piiretele seatud nõuetele.
Nõuded liikluskorraldusele
1. Olemasolevatel teed tuleb säilitada ja korrastada. Majaka tn. säilitada pinnaskate,
Merekooli tänava võib katta mustakattega.
2. Lubatud rajada kahe suunaline pinnaskattega tee ümber Merekooli 4 kinnistu ja tee
sadamasse.
3. Planeeringus ette näha murukattega tee tuletorni juurde.
4. Parkimine lahendada nii et ei oleks takistatud mälestiste vaadeldavus. Parkimist ei
tohi lahendada rivistusväljakule.
5. Soovituslikult võib parklad rajada Merekooli III kinnistule, Merekooli tn 4 kinnistu
põhja poolsesse äärde, Merekooli tn Kordonihoone poolsesse külge ja paar parklakohta
Majaka tn. lõppu.
6. Parkimisplatsid peavad olema pinnaskattega või murukiviga. Merekooli tn ääres võib
parklaala olla mustakattega.
Detailplaneeringuga kavandatav vastab muinsuskaitse eritingimustes liikluskorraldusele
seatud nõuetele.

KSH töörühma hinnangul on detailplaneeringu lahenduse välja töötamisel arvestatud töös
„Käsmu küla, Merekooli nt. 1, Merekooli III, Merekooli tn. 4 ja lähiümbruse detailplaneerin gu
muinsuskaitse eritingimused“ fikseeritud nõuetega ja põhimõtetega. Üksikud aspektid, kus
justkui esineks vastuolu (nt ehitamine kaitsevööndisse ja viilkatuse nõue), on lahendatud
läbimõeldult ning ruumile pigem väärtust lisades.
Kultuurimälestiste kaitse ja väärtuslikkuse säilimine on detailplaneeringu lahe nduse raames
tagatud.

VEEALUNE KULTUURIPÄRAND
Lisaks maismaal asuvatele ja juba eespool käsitletud kultuurimälestistele on oluliseks
ka meres asuv kultuuripärand.
Kavandatavast Käsmu sadamast ca 400 meetri kaugusel loode suunas Vaabu lõuka
põhjaosas asub kultuurimälestiste riiklikus registris registreeritud mälestis Sadamakoht
registrinumbriga 27884. Registri kohaselt on tegemist arheoloogiamälestisega, mille
tunnuseks on teaduslikku informatsiooni sisaldav kultuurikiht. Selles asukohas on
teadaolevalt toimunud ka Käsmus laevade ehitamine.
Kultuuriministeeriumi andmetel ei ole planeeringualaga hõlmatud merealal teostatud
süstemaatilisi allveearheoloogilisi uuringuid, kuid planeeringuala ja selle mõjualasse
14
jääb mitmeid laevavrakke. Vrakiregistri
andmetel võib Käsmu lahes olla vähemalt 6
laeva vrakid.

14

Vrakiregister on loodud 2010. aastal alanud Muinsuskaitseameti, Rahvusarhi ivi, Eesti
Meremuuseumi ja Rootsi Meremuuseumi kolmeaastase koostööprojekti „Laevavrakid:
digitaliseerimine ja avatud ligipääs mereajalooallikatele“ raames. Vrakiregistrisse on kogutud
materjale peamiselt Eesti vetes toimunud laevahukkude kohta nii allveea rheoloogiliste välitööde
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Tabel
1.
Väljavõte
(http://register.muinas.ee/public.php?menuID=wreckregistry ).
ID
1242
664
329
192
101
39

Nimi
Fomalhaut
Saint George
Kristenbrun
Martha
William Etherington
St. Ioan

Dateering
20. sajand
19. sajand
20. sajand
19. sajand
19. sajand
18. sajand

Aadress
Sisemeri, Soome laht, Käsmu laht
Sisemeri, Soome laht, Käsmu laht
Sisemeri, Soome laht, Käsmu laht
Sisemeri, Soome laht, Käsmu laht
Sisemeri, Soome laht, Käsmu laht
Sisemeri, Soome laht, Käsmu laht

39

vrakiregistrist

Mälestis Otstarve Leitud
27771
kaubalaev Jah
kaubalaev Ei
kaubalaev Jah
kaubalaev Ei
kaubalaev Ei
kaubalaev Ei

Alljärgnevalt antakse neist 6 lae vast lühike teadaolev huku kirjeldus ja asukoht.
Neist kuuest laevast 4 (Fomalhaut, Saint George, W illiam Etherington, St. Ioan) on
hukkunud ilmselgelt niivõrd kaugel kavandatavast Käsmu sadamast, et seoseid või
mõjusid sadama arendamisega ei kaasne.
Fomalhaut jäi Käsmu lahel talvekorteris olles tugevasse jääpressingusse, mis laeva
küljeplangud sisse surus. Ankrus olnud kuunar läks vett täis ja uppus Lobineeme
poolsaare lähedal 25 meetri sügavusele. Laevahuku asukoht on Käsmu lahel,
Lobineeme poolsaare ligidal, 25 meetri sügavusel.
Saint George. Hukulugu: Inglise laev oli teel West Hartlepoolist Kundasse, kapteniks
Robert Barnes. Lähtesadamast väljuti 1. aprillil (ukj) 1878. 16.04 sõitis laev Villingebeki
juures karile. Kohale tuli päästeaurik Helsingörist. Tehti kindlaks, et laev polnud
vigastusi saanud ning aurik pukseeris laeva Helsingöri. 19.04 hiivati uuesti ankur ja
jätkati sõitu. 5.05, kui laev seilas Soome lahes, oli ilm hägune. Mohni valgus paistis 6
miili kaugusel S by E. 12.30 PM sõitis laev ootam atult karile kohas, kus arvati piisavalt
sügav vesi olevat (vastavalt hiljutistele mõõtmistele). Kui ilm kella 2 paiku selgines, leiti
end 1 miili kaugusel kaldast Käsmu lahes. Mohni valgus paistis NW by W 1/2 W. Kuna
laev lekkis tugevalt ja veendudes, et kuidagi pole võimalik alust karilt lahti saada, jäeti
see piirivalve käsutusse. Meeskond suundus Rakverre, sealt sõideti rongiga edasi
Tallinna, kuhu jõuti 8. mail (ukj) kell 8 hommikul. Lugu kirjutati üles mälu järgi, kuna
logiraamatut ei päästetud. Laevahuku asukoht on Käsmu laht, 1 miil kaldast või pool
versta kaldast, Lobineeme.

käigus kui ka erinevatest arhiividest. Vrakiregistri rohkem kui tuhandest kirjest valdav enamik
tugineb arhiivimaterjalidele ning Hollandis, Tallinnas ja Riias ilmunud ajalehtedele. Eestis on
otsitud teemakohast infot Rahvusarhiivi ajalooarhiivist (EAA) ja riigiarhiivist (ERA) ning Tallinna
linnaarhiivist (TLA). Välisarhiividest leidub vrakiregistris andmeid Rootsi riigiarhiivi, Hollandi
rahvusarhiivi, Lübecki ja Amsterdami linnaarhiivi kogudest.
Vrakiregister hõlmab andmeid laeva nime, hukuaja, -koha ja asjaolude ning laeva, meeskonna,
lasti ja reederite kohta. Üldjuhul leiab laevahuku kohta käivatest kirjalikest ülestähendustest, ka
kõige napimatest, laeva ja kipri/kapteni nime, õnnetuse toimumise aja ja koha. Õnnetuse
kirjeldamise juures oli kohamäärang tavaliselt üldsõnaline ja sündmuskoha kirjeldamisel piirduti
osutamisega, millise mõisa, küla või saare lähedases meres asi juhtus. Käsikirjalisi kaarte,
skeeme ja trükitud kartograafilisi materjale hukkunud laevade asukohtadega le idub
arhiivitoimikutes haruharva. Sageli ei selgu allikatest laeva tüüp ja erinevates allikates kohtab eri
nimetusi. Laeva päritolumaa on enamasti allikates märgitud. Allikate nappusest tulenevalt on
võimalik, et paljud vrakiregistris olevad laevad on üksn es karile sõitnud, kuid siiski mitte
uppunud.
Veel keerulisem on vraki edasise käekäigu jälgimine. 17. sajandi materjalidest "ei näe edasi",
mis laevast meres tegelikult sai, kas see uppus lõplikult ja jäi merre, või uppus, aga hiljem toodi
kaupu ja laev (kas osaliselt või tervikuna) välja. Samuti ei ole reeglina võimalik erinevaid allikaid
kombineerida. 19. ja 20. sajandi algul karile sõitnud ja maha jäetud laevade käekäik tuleb
arhiiviallikates kõneks enamasti seoses vraki müügiga. Vraki müük oksjonil ei tähendanud
kaugeltki, et see veest ka tegelikult välja toodi.
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William Etherington. Hukulugu: Inglise prikk William Etherington kapten James Harrisoni
juhtimisel oli väljunud Kroonlinna sadamast neljapäeval 3.11.1825 (ukj) sihtkohaga Hull.
Ilm oli väljudes ilus, puhus kerge briis. 5.11 kell 6 õhtul, kui märgati Mohni majaka
valgust, tuul tugevnes, sadas vihma. Kell 11 õhtul märgati Keri valgust. Öösel kell 3:04
sõitis laev Uusmadalal (Ragnaldgrund) karile. Sealt tõukas kagutuul nad lahti, ku id
karile sõit oli põhjustanud lekke. Mõlemad pumbad pandi tööle. Laev suunati Käsmu
lahe suunas, kuhu jõuti kell 4 pealelõunal. Vett oli kogunenud laeva trümmi 6,5 jalga.
Kell 4:30, kui vesi hakkas juba meeskonnani jõudma, leiti et laeva pole enam võimali k
päästa. Laev oli täielikult uppumas. Prikk rammis jõuliselt merepõhja kalda läheduses.
Meeskond (kipper ja 12 meest) pääses maale, kuid laeval olnud kauba päästmine
osutus liiga riskantseks ja vrakk tuli maha jätta. Asukoht Sagadi mõisa vetes, Käsmu
rannal umbes 100 sammu kaldast.
St. Ioan. Narvast Tallinna teel olnud ja kaupmees Leonti Štšebenovile kuulunud palke
Admiraliteedile vedanud laeva (kipper Uljan Fjodorov) ajas torm Palgilõuka randa.
Kirjelduse järgi oli külm ja sadas juba lund, selles kohas ol nud merepõhi kivine ja
merevesi vaevalt sülla sügavune. Laev istunud kõvasti põhjale kinni, vesi aga tunginud
kõrgelt laevaruumi. Kui Aaspere mõisa talupojad laevale tulid, olnud seal meeskond
(kokku viis inimest) peal. Talupojad tõid kipri maale rannavali tseja (Strandamtmann)
juurde Aaspere mõisa, madrused jäid laevale. Laevavarustuse (taglas, purjestik jm) ja
palkide päästmine võttis 8 päeva. Last võeti maha ja taglas, purjed, rauddetailid nagu
naelad jm rööviti. Siis läks ka laev põlema (kuna põletati la evarauda välja). Vrakk jäi
Käsmu randa lebama ja oli seal veel aasta pärast õnnetust, kuid siis hävitas torm vraki
ja selle tükid pillutati randa.

Laevade Kristenbrun ja Martha puhul on olemas asukoha seos kavandatava Käsmu
sadama piirkonnaga.
Kristenbrun. Üks paljudest Käsmu laevaomanikele Kristenbrunidele kuulunud
purjelaevadest, brigantiin Kristenbrun ehitati Käsmu lahe Sepa ninakse rannal 1902.
aastal. Sõitis kaubalaevana merd 32 aastat. 1934. aasta juulis toodi tagasi koduranda ja
jäeti vanaduspuhkusele Käsmu lahe läänepoolses rannas asuva Lemeti kivi juurde, kus
siis alus pikkamööda lagunes. Austusest perekonnanime kandva purjeka vastu ei
lammutatud ega rüüstatud seda. Asukoht Käsmu laht, Lemeti kivi tagune mereala.
Käsmu meremuuseumi kodulehe andmete l (http://kasmu.ee/et/content/kristenbrun1902) jäeti laev Lemeti kivi külge kinnitatuna seisma 1931 aasta sügisel.

Foto 1. Laev Kristenbrun sõidukõlbmatuna kinnitatud Lemeti kivi külge (allikas: Käsmu
meremuuseumi koduleht / Aarne Vaigu erakogu).
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Arvestades laeva paigalejätmisest möödunud aega (üle 80 aasta), selles kohas olevat
väikest meresügavust ning loodusjõudude (tormid, jää) tegevust on tõenäoline, et
laevast ei ole säilinud midagi materiaalselt kultuuriväärtuslikku. Seega ei ole sadama
arendamine laevavrakile negatiivselt mõjuv. Samuti ei asu visuaalsel vaatlusel
kavandatav sadam otseselt laevavraki asukohas.
Martha. Inglise laev (kipper Lumley Fletscher) sõitis teel Narvast Liverpooli Pärispea all
1803 aasta oktoobris karile (gestrandet) ja seal põhjast suure tormiga lahti pääsenud
ning triivinud Käsmu kordoni alla, kus lauad maha laaditi. Lauad müüdi avalikul
enampakkumisel 11.02.1804. Vraki saatus arhiivitoimikust ei selgu. "Revalsche
Wöchentliche Nachrichten" teatab 19.10.1803, et enampakkumis ele pannakse karile
sõitnud laevalt osaliselt päästetud taglas. Osa päästetud taglasest oli toodud
Tallinnasse, osa oli aga hukukohal. Samuti pandi enampakkumisele laeva vrakk koos
sellel olnud laadungiga.
Muid asjaolusid Martha kohta teada ei o le. Laevahukust on möödas üle 200 aasta ning
laevahuku järgselt üritati päästa kõik väärtuslik. Seega on vähetõenäoline, et laevast
oleks tänaseni säilinud midagi materiaalselt kultuuriväärtuslikku.

Seega võib teadaolevate andmete põhjal võib väga suure tõenäosuseg a eeldada, et
kavandatava Käsmu sadama asukohas ja arendustegevuse mõjualas ei ole
materiaalselt säilinud kultuuriväärtust omavaid vrakke. Kuni 5 meetri sügavune meri,
mis on lainetuse ja ka jää mõjualas, ei ole tõenäoliselt ka seni mitteteadaolevate
säilinud vrakkide asukohaks.
Sadama edasisel arendamisel teostatakse tehniliste lahenduste täpsustamiseks
(projekteerimiseks) täpsustavad tööd: eeldatavasti merepõhja ehitusgeoloogiline uuring.
Kui selle või muude uuringute või ehitustegevuse käigus leitakse märke võimallikust
kultuuripärandist, siis tuleb käituda kultuuripärandit kahjustamata ja õigusaktide
3
kohaselt. Vastavalt muinsuskaitseseadusele (§§ 44 , 32), kui tööd tehes avastatakse
inimtegevuse tagajärjel ladestunud arheoloogiline kultuurkiht, sealhulga s inimluud, või
kultuuriväärtusega leid, on tööde tegija kohustatud töö seiskama, säilitama leiukoha
muutumatul kujul ning viivitamata teatama sellest muinsuskaitseametile ja valla- või
linnavalitsusele.

3.2. SADAMA VESIEHITISTE RAJAMINE
SÜVENDAMINE JA KAADAMINE
Süvendamine ja kaadamine on sadamate arendamisel ühed mahukaimad tööd, millega
võib kaasneda ka oluline keskkonnamõju.
Käsmu sadama praeguse arendusplaani kohaselt süvendamist ei kavandata (seega
puudub ka kaadamise vajadus).
Vajalikuks võivad osutuda väikesemahulised merepõhja ettevalmistused (sh näiteks
kivide liigutamised akvatooriumis ja sissesõiduteel) , mille käigus tuleb teostada ka
väikesemahulist pinnase liigutamist.
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Seega sisuliselt puudub ehitusaegne süvendamise ja kaadamise vajadus ja sellega
seotud keskkonnamõju.
Detailplaneeringu koostamisel koostöös KSH’ga tegelet i muulide/kaide lahenduse
leidmisega, mille puhul oleks välistatud või minimiseeritud süvendamise vajaduse
tekkimine (nt setete kuhjumise tulemusel) ka tulevikus.
Suuremahulist setete transporti ümber sadama ja kuhjumist rannale või aluste
sissesõiduteele ei prognoosita. Tõenäoline on siiski suhteliselt raskema fraktsiooni
(liiva) osaline settimine põhjapoolsete muulide piirkonnas. Selline muutus pigem
parandab Majakamäe kaitset purustavate tormide eest. Üldsuunana põhjast lõunasse
ümber sadama liikuv sete satub osaliselt sügavamasse merre ja settib seal (st ei kandu
enam pikki rannikut lõuna suunas), kuid osaliselt (eeskätt kergemad settematerjali
osad) liigub siiski ümber muulide ja settib vahetult sadamast lõunas oleval merealal.
Kirjeldatud settevoogude aastased summaarsed mahud on eeldatavasti sedavõrd
tagasihoidlikud et sadama praeguse arendusplaani elluviimiseks võib võimalik
süvendamise vajadus (aluste sissesõidutee või põhja poolsete muulide vaheline osa)
vajalikuks osutuda mõne aastakümne perspektiivis (sõltudes konkreetsetest aastatest ja
eeskätt tugevate tormide esinemisest). Seega ei ole ka käesoleva KSH kontekstis
asjakohane käsitleda opereerimise aegset süvendamist. Vast avasisulise vajaduse
esilekerkimisel (näiteks 10+ aastat pärast sadama valmimist) tuleb süvendamine
teostada vastavuses tol ajal kehtivatele regulatsioonidele.
Juhul kui edaspidi sadama arendusplaan muutub ning vajalikuks osutub mõningane
sadama süvendamine (nt sissesõiduks ja akvatooriumi idaosas), siis tuleb vastavad
mahud täpsustada ning taodelda vajalikud load.

VEEKOGU

PÕHJA

PINNASE

PAIGUTAMINE

JA

TAHKETE

AINETE

UPUTAMISEGA KAASNEVA HELJUMI TRANSPORT
Sadama arendamise osaks on muulide (sh kaide) raja mine, mida vee erikasutuse
kontekstis defineeritakse tahkete ainete uputamisena.
Käsmu sadama tehniliselt keerukaimaks ülesandeks on piisava tugevuse saavutamine
kirde ja põhja suunas randuvate tormilainete korral. Samuti on oluline nendest
suundadest tulevate lainete peegeldumisel peegelduvate lainete poolt tekitatavad
võimalikud ranna purustused.
Nii sadama tugevuse saavutamiseks kui lainete peegeldumise vähendamiseks on
tehnilise lahendusena ette nähtud nn kahe -astmelise muuli tehnoloogia (topeltmuul).
Nimelt on põhjapoolsest muulist (mille lõunapoolsel sadama siseküljel asub kai) 10 -30
meetri kaugusel põhja pool teine muul, mis normaalse veeseisu korral on 0,5 meetrit
vee all. Arvestades ka muulide veealuseid 1:2 kaldega nõlvasid kujuneb seega sadama
põhjapoolsesse ossa „sik-sak“ või „lainelise“ kujuline
laineid
murdev ning sellega väga oluliselt nende jõudu vähendav ning peegeldumist vältiv
tehniline konstruktsioon. Teisiti öeldes tekitatakse sadama ette sisuliselt kunstlik
veealune riff, mis on väga tõhus ranna kaitsja tormide eest.
Sadama kõikide muulide (sh nende veealuste nõlvade) veealune pindala on
2
3
suurusjärgus kuni 10 000 m ja veealune kogumaht suurusjärgus kuni 20 000 m (täpne
maht selgub tehnilise projekti koostamisel).
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Lisaks muulidele kavandatakse olemasoleva rannajoone mõningast muutust mere
täitmise teel sadama põhjapoolse ja lõunapoolse muuli vahelisel rannaribal. Täidetava
2
ja maismaaks muudetava ala pindala on suurusjärgus kuni 1000 m ning arvetuslik
veealune maht on (st mere praegune ruumala, mis muudetakse maismaaks)
3
orienteeruvalt 500 m .
Muulid (samuti mere täidetav osa) rajatakse kividest, tõenäoliselt lubjakivist ning
graniidist (munakividest). Nende materjalide täpne kasutus täpsustatakse ehitusprojekti
koostamisel ning ehitustööde teostamisel.
Keskkonnamõju aspektist on olulisim merepõhja muutus ja ehitusaegsed mõjud.

2

Merepõhja muutus seisneb kuni 10 000 m (st 1 hektar) praeguse merepõhja muutmises
kiviseks merepõhjaks (st muulide veealused nõlvad) või maismaaks (st veest välja
ulatuvad osad). Muulide rajamise piirkond asub madalamal kui 5 meetrit, mis tähendab,
et seal toimub lainetuse (ja ka jää) suhteliselt intensiivne mõju ning merepõhja
elupaigad on dünaamiliselt muutumas. Piirkonnas esineb ka täna arvukalt kive, mis on
elupaigaks meres kõva substraati vajavatele liikidele.
Tänase osaliselt pehmete meresetetega (nt liiv) merepõhja vähendamine kuni 10 000
2
m võrra on ökoloogiliselt nii lokaalsel kui rääkimata Käsmu lahe või Läänemere
kontekstis väheoluline mõju. Sisuliselt asendatakse osa merepõhja pehmemate
setetega elupaikadest kõva substraadiga elupaikadega. Sealjuures on mere kui
ökosüsteemi kontekstis tegu ülimalt väikeste mahtudega. Muulide veealustel osadel
kujuneb vastav elupaik juba mõne aastaga. Oluline on ka rõhutada, et uus inimtekkeline
kõva substraadiga elupaik on piirkonnas juba arvukalt esinevate kivide näol olemas ja
seega on selline elupaik piirkonnas juba esindatud – seega puudub ka risk näiteks
ebasoovitavatele võõrliikide täiendavaks levikuks.
KSH töörühma hinnangul ei ole merepõhja elupaikade muutus oluline ega negatiivne
keskkonnamõju.

Ehitusaegne mõju seisneb eeskätt muuli/kai ehitamiseks kasutatavate materjalide merre
paigutamises. Muulid/kaid rajatakse kividest, tõenäoliselt erineva fraktsio oniga
lubjakivist ning graniidist (munakividest), nende materjalide täpne kasutus
täpsustatakse ehitusprojekti koostamisel ning ehitustööde teostamisel.
Tavapärane muuli ehitamise tehnoloogia on nn pioneermeetodil, ehk muuli ehitamisega
alustatakse maismaalt ja mööda juba valmis ehitatud muuli jätkatakse muuli ehitamist
3
mere suunas. Sisuliselt toimub veealuse mahuga kuni ca 20 000 m kivirahnude
puistamine merre.
Selle tegevusega kaasneb teoreetiliselt põhjas paiknevate setete veesambasse
paiskumine, kuid kuna tammi ehitamine toimub veesügavuses kuni ca 5 meetrit, siis on
tegemist aktiivse lainetuse ja jää mõju piirkonnas, kus kergesti mobiliseeruvaid (heljumit
tekitavaid) põhjasetteid ei ole. Heljumi teke on võimalik kivide/rahnude koosseisus või
küljes oleva peene fraktsiooniga materjali irdumise teel. Kuna tammi püsivuse ja
koormustaluvuse huvides on vajalik kasutada eeskätt suuri kive ja rahnusid (läbimõõt
üle mõnekümne sentimeetri), mis olemuslikult ei ole heljumi tekke allikaks, siis on ka
tekkiva heljumi kogus väike. Eeldatavasti toimub näiteks lubjakivi murdmine karjääris
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ilma täiendava sorteerimiseta, sellisel juhul on kasutava materjali hulgas ka peenemat
fraktsiooni.
Eeldades hinnanguliselt maksimaalseks tekkiva heljumi kogumahuks 1% uputatavast
3
materjalist (ja arvestades konstruktsiooni erikaaluks 2 t/m ), on selle absoluutväärtus
3
200 m ehk 400 tonni. Heljum on kivide ja rahnude küljest irduv või kaasnev materjal
ehk eeskätt lubjakivi, lubjakivi vahekihtide materjal (savid, liiv jms) ja muld. Tege mist on
looduslike materjalidega, mida on ja satub merre ka looduslike protsesside tulemusel.
Eeldatavalt tekkiv heljum on mere looduslike protsessidega (nt tormilainetuse mõju)
võrreldes tagasihoidlik. Mõju saaks ebasoodsate tingimuste korral olla kahjuli k
piirkonna vahetus läheduses toimuvale kalade kudemisele ja looduslikele elupaikadele
kui sellele settib heljum.
Muuli/kai ehitamisel tekkida võiva mõju minimiseerimiseks näeb käesolev K SH ette
alljärgnevad leevendusmeetmed:
o

Muuli ehitamisel toimuva materjali vette uputamine ei tohi toimuda kalade
15
kudemisperioodi 15.04 - 30.06 .

SADAMA MÕJU RANNAPROTSESSIDELE JA HOOVUSTE LIIKUMISELE
Vesiehitiste (sh muulide/kaide) rajamine rannikumerre võib vastavate tingimuste
esinemise korral muuta piirkonna lainetuse- ja hoovuserežiimi, mis teisese mõjuna võib
tuua kaasa veevahetuse nõrgenemise ning „seisva veega“ piirkondade kujunemise,
põhjustada muutusi setete liikumises ja tuua kaasa muutusi rannaprotsessides. Need
mõjud avalduvad pikaajaliselt objekti toimimisel.
Kavandatava Käsmu sadama piirkonnas toimuvate rannaprotsesside mõistmiseks tuleb
lisaks väga konkreetsele asukohale vaadata ka mõnevõrra laiemat ajalist ja ruumilist
konteksti ehk taustsüsteemi. Nendeks asjaoludeks on:
o

Viimasest jääajast on Eesti põhjarannikul möödas „vaid“ ca 10 000 - 12 000
aastat. Loomukult on inimlikus mõõtmes tegemist hoomamatult pika
ajaperioodiga, kuid looduslike ja geoloogiliste protsesside kontekstis on tegemist
üsna lühikese ajaga. Jääaja järgsel perioodil on Läänemere veetase ja
rannajoon väga oluliselt muutunud, samuti toimub jätkuvalt jääraskuse kadumise
järgne nn kompenseeriv maakerge. Need muutused toimuvad jätkuvalt ka täna
ning on ebaõige arvate, et Käsmu piirkonnas on mererand „valmis“ ning rannal
ei toimu muutusi.

o

Käsmu lahe erinevates piirkondades toimuvad erinevad rannaprotsessid. On nii
kulutusrandasid kui kuhjerandasid (eeskätt Käsmu lahe pära ehk Võsu rand).
Paljudes kohtades esinevad mõlemad protsessid ning erinevate protsessidega
rannalõigud võivad asuda väga lähestikku. Käsmu külas on kulutusrannaga
eeskätt merre väljaulatuvad neemed. Neemede vahel asuvates lahesoppides
toimub nii kulutav kui kuhjav protsess, kuid ülekaalus on kulutav protsess.
Kuhjavad protsessid on ülekaalus kõige varjulisemates soppides neemede taga
(lõuna pool). Sealjuures on erineva veetaseme, laine suuna ja kõrguse ning

15

Loomulikult koevad erinevad kalaliigid erineval ajal, samuti koeb sama liik erinevates
kohtades ja aastatel erinevalt. Käesolev KSH’s määratletud periood on üldistus, mis tagab
kalade kudemise mittehäirimise .

Versioon 20.02.2017

Käsmu sada ma detailplaneeringu keskkonna mõ ju strateegiline hindamine

45

muude muutuvate tingimuste korral samal rannalõigul toimuvad protsessid
erinevad (st ei ole võimalik üheselt määratleda erinevate s rannalõikudes
esinevaid protsesse).

Joonis 18. Üldistatud skeem kulutavate ja kuhjavate rannaprotsesside esinemisest
Käsmu küla rannal.
Käsmu sadama arendamisel toimub rannaprotsessides 2 peamist mõju:
o
o

Lokaalsed (tormi)lainetuse
intensiivsuses.
Setete liikumise muutus.

poolt

põhjustatud

muutused

rannaprotsessid e

Ranna purustamine tormilainetega
Inimese jaoks üheks ebasoovitavamaks rannaprotsessiks on randade purustamine
lainetusega. Sellised protsessid toimuvad ajas ebaühtlase intensiivsusega - see
tähendab seda et enamus ajast selliseid protsesse e i toimu ning kahjustused leiavad
aset selleks sobivate tingimuste kokkulangemisel. Nendeks tingimusteks on suure
lainekõrgusega tormid, sealjuures peab ka lainete suund olema sobiv ning meretase kas
kõrge või vähemalt normaalne. Vaid nende tingimuste korra l saavad purustavad
tormilained randa märkimisväärselt lõhkuda/kahjustada ning lühikese ajaga liigutada
suuri meresette koguseid ühest kohast teise.
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Käsmus on selliste purustavate tingimuste jaoks vajalik, et tormid tuleksid suunaga
kirdest (ka põhjast ja idast), teistest suundadest tulevate tormilainete eest on rannik
kaitstud. Sadam ise on kavandatud nn kahes astmes muuliga, mis murrab põhjakaarest
tulevate lainete energia ning ei lase lainel vastu muuli põrgata. Selliselt väheneb nii
muulile avalduv laine jõud kui ka laine põrkamine.
Just põrkav laine võiks tuua kaasa või võimendada ranna purustusi rannalõigus, kuhu
põrkav laine randub. Põrkuva laine poolt mõjutada võiv ala on vahetult sadama lähedal
piirdudes põhjapoolse Vaabu lõugasega ja lõuna pool kun i Võrkneemeni, sealjuures on
mõju märkimisväärselt olulisem just esimeses piirkonnas (st sadamast põhja pool).

Joonis 19. Kirdest tulevate tormilainete murdumine ja peegeldumine Käsmu sadama
muulidel.
Käsmu sadama asukohas ei ole võimalik üheselt väita k as hüpoteetilise sadama
rajamine muudab ranniku tormipurustustele vastuvõtlikumaks või vastupidi , kaitseb
rannikut. Ka ilma sadamata on rannik purustustele vastuvõtlik ja seda tõestab kasvõi
varasemalt teostatud majaka nihutamine vältimaks selle merre vari semist. Sadama
negatiivne või positiivne (st tormide eest kaitsev) mõju sõltub tehnilisest lahendusest –
ebasobiv tehniline lahendus oleks looduslikke kahjustusi võimendava mõjuga ning sobiv
tehniline lahendus pehmendab paljuski looduslikke kahjustusi või on nende suhtes
neutraalne. Seega on rannakahjustuste puhul mõjude avaldumisel väga oluliseks mitte
küsimus „kas sadam“, vaid „millise täpse kai asetuse ja tehnilise lahendusega sadam“.
Detailplaneeringu koostamise ajal on kaide asukohta (nurk ebasoodsate lainete suhtes)
ja tehnilist lahendust (veealused nõlvad, veealune topelt muul põhjapoolse muuli ees)
arendatud ning jõutud antud asukohta sobiva lahenduseni, millega välditakse
tormikahjustuste tekkimise tõenäosuse ja suuruse kasvu võrreldes praeguse oluk orraga.
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Meresetete voo muutumine
Lainetuse, tuulte ja hoovuste toimel toimub meresetete liikumine. Valdav enamus neist
setetest liigub pikki rannavööndit kuni lainetuse mõju sügavuseni. Käsmu lahe
läänekaldal toimub valdav settevoog põhjast lõuna suunas. Loomulikult on lühiajalisi
olusid, kus setted liiguvad ka lõunas t põhja suunas, kuid üldine suund on põhjast
lõunasse. Rohke jää tingimustes toimub ka suurte kivide liigutamine, tormidega liigu b ka
jämeda kruusa mõõtu kivid, kuid põhimassi settevoost moodustab liiv ja veelgi peenem
materjal (sealhulgas orgaanikat sisaldav).
Käsmu sadama rajamisel tekitatakse põhjast lõunasse liikuvatele setetele (eeskätt liiv)
ette barjäär ja setted suunatakse ümber muuli. Ümber muulide liikumisel muutub aga
mere sügavus suuremaks ja setteid liigutavad jõud nõrgenevad, seeläbi ei suuda
eeskätt raskemad setted (antud kontekstis liiv) ümber muulide kanduda, vaid settivad.
Selle tulemusel satub vähem põhja poolt tulevaid liivasetteid vahetult sadamast lõunas
asuvale rannalõigule. Sadam loomulikult takistab ka selle lõigu kulutamist ja seetõttu ei
teki väga suurt ranna kulutust. Mõningase setete defitsiidi tõttu (st kulutus on suurem
kui setete juurdekanne) võib aja jooksul siiski toimuda ranna vähenemine vahetult
sadamast lõunasse jääval rannalõigul (hinnanguliselt suurusjärk sadakond meetrit).
Kuna ümber muuli suudavad kanduda peenemad/kergemad setted (savid, orgaanika),
siis see soodustab taimestiku kasvu (nn kinnikasvamist) vahetult sadamast lõunapoole
jääval rannalõigul (maksimaalselt kuni Võrkneemeni). Tegemist ei ole keskkonnale
ohtliku ega kahjuliku mõjuga, kuid see ei pruugi olla atraktiivne sadamast lõuna pool
asuvate kinnistute omanikele. Seega on tegemist eeskätt võimaliku esteetilise
häiringuga kui olulise negatiivse k eskkonnamõjuga. Võimaliku häiringu likvideerimine on
olemuslikult lihtne - vajalik on rannalõigu hooldus (taimestiku niitmine, vajadusel
koristamine ja äravedu). Loomulikult on vajalik lahendada rannalõigu hoolduse teostaja
ja tegevuse rahastamise küsimus – kuna tegemist on osaliselt sadama tõttu (kuigi
loomulikult toimuvad ka tavapärased looduslikud protsessid, taimestiku kasv, setete
kogunemine jms) tekkiva häiringuga, siis oleks asjakohane, et hoolduse/rahastamine
toimub sadama omaniku/operaatori poolt. Võimalikud on ka muud kokkulepped. KSH
aruandes ei saa ette anda täpset kokkuleppe sisu, see tuleb sõlmida ja rakendada
osapoolte vahel eraldiseisvana.
Kui sadama muulide juurde kantakse aja jooksul niivõrd palju liiva, et vajalik on selle
eemaldamine, siis on arukas väljakaevatav liiv paigutada vahetult sadamast lõunasse
rannalähedasse vette. Selliselt kompenseeritakse antud kohta tekitatud liiva defitsiit ja
sealt hakkab see looduslike protsessidega jätkama kandumist lõuna suunas.

3.3. MÕJU

PÕHJAELUSTIKULE,

KALASTIKULE

JA

LAIEMALT MEREELUSTIKULE
2

Sadama rajamisel toimub merepõhja muutmine umbes 10 000 m suurusel merepõhjal.
Tegemist on väikese pindalaga ja sellise ala muutmine ei ole oluline negatiivne
keskkonnamõju. Veelgi olulisem on, et tekitatav muutus on osaliselt senise
pehmemapõhjalise elupaiga asendamine kõva substraadiga, ehk karilaadse elupaigaga
(st muulid). Mõjutatud elupaigad ja uued tehislikult loodavad elupaigad taastuvad
kiiresti, mõne aastaga.
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Teadaolevalt ei ole konkreetne merepõhjaala erakord selt väärtuslik, unikaalne ega
kaitset vajav. Tegemist on piirkonnale iseloomuliku merepõhjaga.
Avalikes andmebaasides puudub informatsioon sadama asukohas tehtud spetsiifiliste
uuringute kohta. Arvestades aga asjaolu, et detailplaneeringu alal asub Tartu Ülikooli
Eesti Mereinstituudi üks uuringubaasidest ning Käsmu lahel teostatakse kalastiku seiret
ja ka muid mereuuringuid, siis ei ole tõenäoline, et Käsmu sadama alal ka asuks midagi
erakordselt suure loodusliku väärtusega, ilma et see oleks senini veel t eadmata ja
vastavatesse avalikesse andmebaasidesse kantud.
Ebaõige ajastuse, ehituslike tehniliste võtete või töökorralduse tõttu võiks kaasneda
negatiivne mõju mereelustikule sadama ehitamise perioodil. Näiteks heljumit tekitav
muulide rajamine kalade kudemise perioodil võiks kaasa tuua negatiivse mõju
kalastikule.
Vältimaks negatiivset
rakendamine:
o

mõju

ehitamise

perioodil

on

vajalik

järgmiste

meetmete

Muuli ehitamisel toimuva materjali vette uputamine ei tohi toimuda kalade
kudemisperioodi 15.04 - 30.06 .

3.4. MÕJU LINNUSTIKULE JA NAHKHIIRTELE
Detailplaneeringu ala näol on tegemist Käsmu küla tiheasustusalaga, kus linnustikule
elupaiku pakkuvaid olulisi looduslikke kooslusi ei esine. Samuti on sadama piirkonna
inimtegevusest tingitud häirefaktor hooajati (hõ lmab peamiselt pesitsusperioodi) kõrge.
Maismaal asub muuseum, mida külastab arvukalt inimesi. Detailplaneeringu alal
korraldatakse suure osalejate hulgaga kontserte. Seega, detailplaneeringu elluviimine ja
sealhulgas kavandatava sadama rajamine toimub asukohta, kus see ei kahjusta
linnustikule olulisi elupaiku ega põhjusta suuri muutusi häirimises. Nimelt on ka praegu
samas asukohas kasutatav väikesadam, kus on plaanitava tegevuse tagajärjel oodata
kasutuskoormuse mõningast tõusu.
Käsmu lahel läbirändavate ja talvituvate linnuliikide seisukohalt on tegemist
väheulatusliku muutusega keskkonnas. Praegusega võrreldes suurenevad mõnevõrra
merre paigutatud sadamarajatised, ning oodata on ka kasutusintensiivsuse tõusu.
Võimalik mõju merelinnustikule esineb vaid sadama opereerimise ajal suveperioodil,
sest talvel on sadama kasutusintensiivsus minimaalne.
Ehitusperioodi mõju on ajutise iseloomuga ja piirkonnas peatuvad linnud on
maksimaalselt mõjutatud selliselt, et peavad ajutiselt ümber lokaliseeruma lahe
teistesse piirkondadesse. Viimane on aga peatuvatele lindudele tavapärane mõju kasvõi
seoses jäätumisega talvel.
Teadaolevalt ei asu sadama piirkonnas linnustiku seisukohalt tundlikke alasid
(pesitsusterritooriume, potentsiaalseid elupaiku), mistõttu võib väike sadama ehituse
mõju lugeda linnustikule väheoluliseks.
Mõju kaitstavatele nahkhiirtele (st kaitsealustele liikidele) on hinnatud ja kaitsealustele
linnuliikidele täpsustatud Ptk. 3.5.
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LOODUSOBJEKTIDELE

SH

NATURA 2000 VÕRGUSTIKULE.
Eesti põhjarannikul on arvukalt looduskaitselisi väärtusi, mis on kaitse all erinevate
kaitstavate loodusobjektidena. Käesoleva KSH kontekstis on olulisim Lahemaa
rahvuspargi looduskaitseline režiim. Kõnealune piirkond on sarnastes (suures osas
kattuvates) piirides looduskaitsealune objekt kolme staatuse kohaselt:




Lahemaa rahvuspark;
Natura 2000 Lahemaa linnuala;
Natura 2000 Lahemaa loodusala.

Kuna Natura hindamise metoodika ja kohustus on spetsiifilisemalt reguleeritud, siis
esitatakse käesolevas peatükis esmalt nn Natura hindamine ning seejärel
looduskaitselised aspektid, mida Natura hindamine ei kata.

NATURA HINDAMINE
Natura 2000 on üleeuroopaline kaitstavate alade võrgustik, mille eesmärk on tagada
haruldaste või ohustatud lindude, loomade ja taimede ning nende elupaikade ja
kasvukohtade kaitse või vajadusel taastada üleeuroop aliselt ohustatud liikide ja
elupaikade soodne seisund. Natura 2000 loodusalad ja linnualad on moodustatud
tuginedes Euroopa Nõukogu direktiividele 92/43/EMÜ ja 2009/147/EÜ. Planeeringutega
tegevuste kavandamisel tuleb võimalikke otseseid ja kaudseid mõjus id Natura aladele
arvesse võtta.
Natura hindamine on menetlusprotsess, mida viiakse läbi vastavalt loodusdirektiivi
92/43/EMÜ artikli 6 lõigetele 3 ja 4. Käesolevas töös tuginetakse hindamise läbiviimisel
Euroopa Komisjoni juhendile „Natura 2000 alasid ol uliselt mõjutavate kavade ja
projektide hindamine. Loodusdirektiivi artikli 6 lõigete 3 ja 4 tõlgendamise metoodilised
juhised“ ja juhendile "Juhised Natura hindamise läbiviimiseks loodusdirektiivi artikli 6
lõike 3 rakendamisel Eestis" (KeMÜ, koost 2013 , uuendatud 2016). Lisaks arvestatakse
juhendmaterjaliga „Juhised loodusdirektiivi artikli 6 lõigete 3 ja 4 rakendamiseks Eestis“
(Kaja Peterson, SEI Tallinn, 2006).
KeHJS ning LKS alusel toimub Natura hindamine keskkonnamõju hindamise menetluse
raames. KeHJS § 3 punkti 2 kohaselt hinnatakse keskkonnamõju, kui kavandatakse
tegevust, mis võib üksi või koostoimes teiste tegevustega eeldatavalt ebasoodsalt
mõjutada Natura 2000 võrgustiku ala. Kavandatav Käsmu sadam asub ulatuslikul
Lahemaa loodusalal ja KSH programmi koostamisel läbi viidud Natura eelhindamise
kohaselt ei olnud võimalik välistada ebasoodsa mõju tekkimist loodusalale, mistõttu
jätkatakse käesoleva aruande raames Natura hindamist asjakohase hindamise etapiga.
Natura hindamise juures on oluline, et hinnatakse tõenäoliselt avalduvat mõju lähtudes
üksnes ala kaitse-eesmärkidest. Tegevuse mõjud loetakse ebaoodsaks, kui tegevuse
elluviimise tulemusena kaitse-eesmärkide seisund halveneb või tegevuse elluviimise
tulemusena (kaitsekorralduskavas sätestatud ) ei ole võimalik kaitse-eesmärke
saavutada. Vastavalt „Juhised loodusdirektiivi artikli 6 lõigete 3 ja 4 rakendamiseks Eestis“ tuleb
mõju hindamisel lähtuda järgmisest:
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Ala kaitse-eesmärgid on saavutatud, kui ala terviklikkus on säilitatud. Ala terviklikkus on
säilitatud, kui liigid ja elupaigad on soodsas seisundis.
Ala terviklikkuse mõiste on osa ala kaitse-eesmärkide mõistest. Ehk ala kaitseeesmärgid on saavutatud siis, kui ala on terviklik, ja vastupidi.
Ala terviklikkuse all mõeldakse eelkõige ala ökoloogiliste funktsioonide (liigisiseste ja vaheliste suhete, toiduahela, jt funktsioonide) toimimist viisil, mis tagab pikas
perspektiivis liigi isendite piisava arvukuse neile sobivates elupaikades ning
elupaigatüüpide normaalse suktsessiooni, vastupidamise välistele mõjudele ja jätkuva
uuenemise ning taoline ala vajab minimaalset inimesepoolset abi väljastpoolt seda
süsteemi.
Loodusliku elupaiga seisund loetakse soodsaks, kui selle looduslik levila ja alad, mida
elupaik oma leviala piires hõlmab, on muutumatu suurusega või laienemas ja selle
pikaajaliseks püsimiseks vajalik eriomane struktuur ja funktsioonid toimivad ning
tõenäoliselt toimuvad ka prognoosimisulatusse jäävas tulevikus ja elupaigale tüüpiliste
liikide seisund on soodus.

Käesolev töö koostatakse kasutades olemasolevaid materjale Natura 2000 võrgustiku
ala ja kaitse-eesmärkide kohta (Natura ala standardne andmevorm; keskkonnaregistri
andmebaasid jms).



Informatsioon kavandatava tegevuse kohta

Kavandatava tegevuse sisuks ja eesmärgiks on Käsmu sadama arendamine nii
maismaa kui veealal. Maismaal on eesmärgiks korrastada ja muuta funktsionaalsemaks
sadama ja vahetu naabruse maakasutust (sh krundistruktuuri) ning kavandada
ehitusõigus arhitektuurselt väärtusliku ja asukohta sobiva hoonestuse rajam iseks (sh
vajalik taristu). Veealal on eesmärgiks tormivarju pakkuvate muulide rajamine ning
kaide (sildumiskohtade) rajamine kuni ca 50 erineva süvisega (sadama sügavus kuni ca
4 meetrit) aluse vastuvõtmiseks. Kavandatavast tegevusest annab täpsema ülevaa te
käesoleva aruande peatükk 1.



Kavandatava tegevuse
iseloomustus

mõjupiirkonda

jäävate

Natura

alade

Tegevuse mõjupiirkonda jääb kaks Natura võrgustiku kattuvat ala: Lahemaa loodusala
ja Lahemaa linnuala (vt alljärgnev joonis).
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Joonis 20. Detailplaneeringu ala (Käsmu sadam) paiknemine Lahemaa linnu - ja
loodusalal.

KSH programmi koostamisel läbi viidud Natura eelhindamine jõudis järeldusele, et
Lahemaa linnualale,
selle kaitse-väärtustele ja
terviklikkusele kavandatava
detailplaneeringu elluviimisel ebasoodsat mõju ei esine, mistõttu on siin edaspidi
käsitletud ainult Lahemaa loodusala, millele KSH programmi raames läbi viidud Natura
hindamises mõju ei olnud võimalik välistada.
Lahemaa loodusala (EE00101173) on kaitse alla võetud vastavalt korraldusele
„Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri“ (Vabariigi
Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615 -k). Lahemaa loodusala pindala on ca
74840 ha ning see on loodud 47 erinevat elupaigatüübi ning 14 taime- ja loomaliigi kaitseks.
Lahemaa loodusala siseriiklik kaitse on tagatud loodusalaga kattuva Lahemaa rahvuspargi
16
kaitsekorraga . Lahemaa loodusala kaitse-eesmärgid on välja toodud tabelis 2, kus on täpsemalt
välja toodud just detailplaneeringu ala võimalikku mõjualasse jäävad kaitse-eesmärgid.

16

Lahemaa rahvuspargi kaitsekorralduskava 2016 –2025 (http://www.keskkonnaamet.ee/lahe/uldinfo/kaitsekorralduskava 3/lahemaa-rp-kaitsekorralduskava-2016-2025-2/ )
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Tabel 2. Lahemaa loodusala kaitse-eesmärkide kirjeldused.

Kirjeldus vastavalt kehtivale

Elupaigatüübid

Kaitse-eesmärk17

kaitsekorralduskavale

kaitse

pindala
(ha)18

Looduskaitseline
hinnang19

liivased ja mudased pagurannad (1140), rannikulõukad (*1150), laiad madalad
lahed (1160), karid (1170), esmased rannavallid (1210), püsitaimestuga kivirannad
(1220), väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (*1630), püsitaimestuga
liivarannad (1640), eelluited (2110), valged luited (liikuvad rannikuluited – 2120),
hallid luited (kinnistunud rannikuluited – *2130), rusked luited kukemarjaga
(*2140), metsastunud luited (2180), luidetevahelised niisked nõod (2190), kuivad
liivanõmmed kanarbiku ja kukemarjaga (2320), looduslikult rohketoitelised järved
(3150), huumustoitelised järved ja järvikud (3160), jõed ja ojad (3260), kuivad
nõmmed (4030), kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised
orhideede kasvualad – 6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), lood
(alvarid – *6280), sinihelmikakooslused (6410), niiskuslembesed kõrgrohustud
(6430), lamminiidud (6450), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510),
puisniidud (*6530), rabad (*7110), rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad (7120),
siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), allikad ja allikasood
(7160), liigirikkad madalsood (7230), lubjakivipaljandid (8210), liivakivipaljandid
(8220), koopad (8310), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad
(*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), puiskarjamaad (9070), soostuvad ja
soolehtmetsad (*9080), rusukallete ja jäärakute metsad (pangametsad – *9180),
siirdesoo- ja rabametsad (*91D0) ning lammi-lodumetsad (*91E0)

Kõik nimetatud loodusala kaitse-eesmärgid asuvad
väljapool detailplaneeringu ala ja ka väljapool
kavandatava tegevuse mõjuala, mistõttu täpsemaid
kirjeldusi siinkohal välja ei tooda.

LoD I

-

-

veealused liivamadalad (1110)

See elupaigatüüp hõlmab eeskätt liivase põhjaga
madalmerd kuni taimestiku alumise leviku piirini, mis
jääb rannikumeres tavaliselt 5–15 m sügavusele.
Lahemaal asuvad suuremad veealused liivamadalate
alad Eru, Kolga ja Käsmu lahes esinduslikkusega B.

LoD I

6378

A

17

Tärniga on tähistatud esmatähtsad elupaigatüübid .

18

Vastavalt standardsele andmevormile (http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=EE0010173 ) .

19

Standardse andmevormi järgi : A- väga hea, B-hea, C- keskmine või halvenenud.
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Kaitse-eesmärk17

kaitsekorralduskavale

kaitse

pindala
(ha)18

Looduskaitseline
hinnang19

See elupaigatüüp hõlmab jämedast kruusast ja
veeristikust rannavalle ning kiviseid moreenrandu,
kuhu tormilained tavaliselt ei ulatu ning kus on
kujunemas või kujunenud püsitaimestu. Kivirannad
moodustavad loomuliku jätku esmastele
klibuvallidele. Neid elupaiku on Lahemaal palju,
umbes 30 ringis, kuid pindalalt on kõik alad väikesed,
jäädes tavaliselt 2 ha piiresse.

LoD I

96

B

esmased rannavallid (1210)

Need on lainete kuhjatud liiva-, kruusa- või klibuvallid
veepiiril või selle lähedal, mis on sageli mattunud
adru ja muu mereheidise alla. Elupaigatüüp esineb
sageli kaasneva elupaigatüübina, kuna teda on raske
piiritleda (mere mõju ulatuses on selle asukoht
pidevalt muutuv). Lahemaa rahvuspargis on need
alad pindalalt väikesed, jäädes alla 8 ha, enamus
isegi alla 1 ha.

LoD I

34

B

saarmas (Lutra lutra), tiigilendlane (Myotis dasycneme), harilik hink (Cobitis
taenia), harilik võldas (Cottus gobio), jõesilm (Lampetra fluviatilis), lõhe (Salmo
salar), suur-mosaiikliblikas (Hypodryas maturna), suur-kuldtiib (Lycaena dispar),
suur-rabakiil (Leucorrhinia pectoralis), harilik ebapärlikarp (Margaritifera
margaritifera), rohe-vesihobu (Ophiogomphus cecilia), paksukojaline jõekarp (Unio
crassus) ja vasakkeermene pisitigu (Vertigo angustior).

Kõik nimetatud loodusala kaitse-eesmärkideks
olevate liikide elupaigad/kasvukohad asuvad
väljapool detailplaneeringu ala ja ka väljapool
kavandatava tegevuse mõjuala, mistõttu täpsemaid
kirjeldusi siinkohal välja ei tooda.

LoD II

-

-

püsi-rohttaimestuga kivirannad (1220)

Liigid

Kirjeldus vastavalt kehtivale
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Kavandatava tegevuse seotus kaitsekorraldusega

Käsmu sadama väljaarendamine ei ole seotud ega vajalik Lahemaa loodusala ega ühegi
teise Natura 2000 võrgustiku ala kaitsekorraldamisega ning ei aita otseselt ega kaudselt
kaasa ala kaitse-eesmärkide saavutamisele.



Kavandatava
loodusalale

tegevuse

mõju

prognoosimine

Natura

2000

Lahemaa

Detailplaneeringuga elluviimisega seo tud tegevus toimub kogu ulatuses Lahemaa
loodusalal. Kavandatava tegevuse iseloomust ja asukohast ning loodusala kaitse eesmärkidest tulenevalt saab tegevuse mõjupiirkonna piiritleda järgmiselt:
Maismaaosas on kavandatava tegevuse mõju piiritletud detailp laneeringu ala
piiridega.
Sadama akvatooriumiga seotud tööde mõjupiirkond jääb peamiselt sadama
akvatooriumi piiresse, aga ka lähialale. Planeeritava sadama rajamiseks on
kavandatud sadama ala suurematest navigatsiooni ohustavatest kividest
puhastada ning merepõhja sügavusi ühtlustada, suuremahulist süvendamist ei
ole kavandatud. Kavandatud sügavus on kuni ca 4m.
Teisi teadaolevaid sarnaseid kavasid ja projekte, mis avaldaksid kavandatava
tegevusega koosmõju Natura 2000 võrgustikule, hetkel piirkonnas kava ndamisel ei ole.
Kavandatava tegevuse mõjualasse jääb loodusala kaitse-eesmärkidest kolm
elupaigatüüpi, kaks ranniku elupaika ja üks mereline elupaik. Tegemist ei ole
esmatähtsate elupaigatüüpidega. Elupaikade paiknemist illustreerib alljärgnev joonis ja
mõju elupaikade kaupa on hinnatud tabelis 3.
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Joonis 21. Elupaigatüüpide esinemine detailplaneeringu alal ja lähialal (allikas: EELIS).
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Tabel 3. Mõju hindamine Lahemaa loodusala kaitse-eesmärkidele.
Kaitseeesmärk

Asukoht

Hinnang mõjule

Leevendavate meetmete
rakendamise vajadus

Kuna elupaik ei asu detailplaneeringu alal, siis ei kaasne
kavandatavate tegevustega ka otsest mõju nagu näiteks
elupaigakadu. Potentsiaalne kaudne mõju sadama ehitamisel võib
esineda ajutiselt ehitustegevuse ajal, mil veemassiivi paisatakse
heljumit ja toimub setete ehitusaegne liikumine.

veealused
liivamadalad
(1110)

Elupaigatüüp katab suure osa Käsmu lahest.
Vastavalt andmebaasile EELIS ei leidu
elupaigatüüpi detailplaneeritaval alal, kuid
elupaik jääb mõnekümne meetri kaugusele
planeeritavatest kaidest ja sadama
sissesõidukohast. Vee sügavus selles piirkonnas
on 3-4 m.

Käsmu sadama arendusplaani kohaselt aga süvendamist ei
kavandata mistõttu puudub ka kaadamise vajadus. Vajalikuks võivad
osutuda väikesemahulised merepõhja ettevalmistused, mille käigus
tuleb teostada ka väikesemahulist pinnase liigutamist.
Ehitustööde lähedal on tegemist madala mereosaga, kus setete
liikumine ja heljumi paiskumine veemassiivi on seal periooditi (tormid)
tavaline nähtus, seetõttu ei saa ehitusaegseid merepõhja
ettevalmistusi lugeda ebasoodsaks ja olemasolevat olukorda oluliselt
muutvaks.

Puudub

Mõju setetele ja veekeskkonnale on täpsemalt hinnatud Ptk 3.2, kus
jõutakse järeldusele, et kuna ehitusaegse süvendamise ja kaadamise
vajadus Käsmu sadama rajamisel puudub, siis puudub ka sellega
seotud keskkonnamõju. Samuti hinnatakse tagasihoidlikuks sadama
kasutusaegset setete kuhjumist, mis tooks kaasa edaspidise
süvendamise vajaduse lähiajal.
püsirohttaimestuga
kivirannad
(1220)

Vastavalt andmebaasile EELIS leidub
detailplaneeritava ala lõunaosa rannal ca 100
2
m (0,01 ha) ulatuses Merekooli tn 5 kinnistul
rannal.

Elupaigatüübi leviku piirkonda detailplaneeringuga ehitisi ega rajatisi
ei planeerita. Planeerigu elluviimisel elupaiga leidumise piirkonnas
muutusi ei teki, elupaik säilib olemasoleval kujul.
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Kaitseeesmärk

esmased
rannavallid
(1210)

Versioon 20.02.2017

Asukoht

Elupaigatüüp on määratud planeeritava ala
põhjapiiril piki Merekooli tn 1 põhjapoolset
rannajoont ning detailplaneeringu alale jääb
2
veidi üle 100 m elupaigast. Elupaigana
määratletud ala piirides ei ole
detailplaneeringuga tegevusi kavandatud.
Elupaigast idapoole on kavandatud muul, mis
kaitseb randa tormilaine eest, muuhulgas ka
Käsmu tuletorni alust rannajoont.

Hinnang mõjule

Tegemist on ajutise iseloomuga ja dünaamilise elupaigaga, mis on
rannaprotsesside tõttu pidevas muutumises. Kavandatav tegevus ei
too elupaigale kaasa ebasoodsat mõju. Elupaik säilib olemasoleval
kujul.

Leevendavate meetmete
rakendamise vajadus

Puudub
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Lähtudes tabelis 3 toodule on alljärgnevas tabelis 4 hinnatud mõju Lahemaa loodusala
kaitse-eesmärkidele ja terviklikkusele läbi kontrollküsimuste.

Tabel 4. Kavandatava tegevuse mõju Lahemaa loodusala terviklikkusele ja kaitse eesmärkide saavutamisele .
Kaitse-eesmärgid
Jah/ei

Selgitus

Aeglustada ala kaitse-eesmärkide saavutamist?

Ei

Kavandatav tegevus ei aeglusta loodusala kaitse-eesmärkide
saavutamist

Katkestada ala kaitse-eesmärkide suunas
liikumise?

Ei

Kavandatavate tegevuste elluviimisega ei ole ette näha
loodusala kaitse-eesmärkide täitmise takistamist.

Takistada selliste tegurite toimimist, mis aitavad
säilitada ala soodsat seisundit?

Ei

Ei kavandata selliseid tegevusi, mis takistavad ala soodsa
seisundi jaoks oluliste tegurite toimimist.

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

Ei

Võtmeliikide asustustihedust, tasakaalu ja leviku muutusi
kavandatav tegevus kaasa ei too.

Kas projekt või kava võib:

Teised indikaatorid
Kas projekt või kava võib:

Jah/
ei

Selgitus

Põhjustada muutusi kriitilise tähtsusega, ala
olemust määravates aspektides (nt toitainete
tasakaal), millest sõltub ala toimimine elupaiga
või ökosüsteemina?

Ei

Ala olemust määravates aspektides kavandatava tegevuse
käigus olulisi muutusi ei tehta.

Muuta ala struktuuri ja/või funktsiooni
määravate seoste (nt pinnase ja vee või
taimede ja loomade vaheliste seoste)
dünaamikat?

Ei

Ala struktuuri/funktsiooni määravate seoste dünaamikat ei
muudeta

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

Ei

Kavandatav sadam toob kaasa muutuse sadama ümbruse vee
ja setete liikumises, mida käesoleva aruande vastavates
peatükkides ei peeta olulise keskkonnamõjuga muutusteks.
Samuti ei ole oodatav nende muutuste ebasoodne mõju
loodusala kaitse-eesmärkidele.

Vähendada esmatähtsate elupaigatüüpide
pindala?

Ei

Esmatähtsate elupaigatüüpide pindala ei vähene, piirkonnas ei
leidu esmatähtsaid elupaiku.

Vähendada esmatähtsate liikide arvukust?

Ei

Sadamaalal ja selle läheduses ei ole EELIS-e andmetel
esmatähtsate liikide leiukohti.

Muuta esmatähtsate liikide vahelist tasakaalu?

Ei

Sadamaalal ja selle läheduses ei ole EELIS-e andmetel
esmatähtsaite liikide leiukohti.

Vähendada ala mitmekesisust?

Ei

Kavandatav tegevus ei mõjuta ala mitmekesisust.

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

Ei

Sadamaalal ja selle läheduses ei ole EELIS-e andmetel
esmatähtsaite liikide leiukohti. Tegemist ei ole mastaapse
muutusega looduskeskkonnas, mis võiks muuta asurkondade
suurust.
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Ei

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

Kavandatav tegevus ei killusta elupaiku.

Peamiste tunnuste osas kavandatava tegevus loodusalal
ebasoodsaid muutusi kaasa ei too.

Natura hindamise tulemused ja järeldus
Kõik Lahemaa loodusala kaitse-eesmärgid (sh 3 mõjualasse jäävat elupaika) säilivad
kavandatava detailplaneeringu elluviimisel nii kvantitatiivselt kui ka kvalitatiivselt
samaväärsetena.
Seetõttu võib objektiivse hindamise tulemusena väita, et detailplaneeringuga
kavandatava tegevuse elluviimisega ei kaasne Lahemaa loodusalale, selle kaitse eesmärkidele ega terviklikkusele ebasoodsat mõju.

MÕJU MUUDELE LOODUSKAITSELISTELE VÄÄRTUSTELE
Lahemaa rahvuspark
Planeeritav Käsmu sadam asub Eesti suurimas ja vanimas Lahemaa rahvuspargis. Mõju
Lahemaa rahvuspargile on käesolevas aruandes osaliselt kaetud eelmise peatükiga,
kus hinnati mõju Lahemaa rahvuspargiga suures osas kattuvatele Natura aladeleLahemaa linnu- ja loodusalale. Natura hindamine käsitles mõjusid kavandatava
tegevuse mõjualas paiknevatele loodusdirektiivi elupaigatüüpidele, mis on ka
rahvuspargi kaitse-eesmärkideks. Rahvuspargi kaitse-eesmärkideks on hulgaliselt liike,
kuid tegevuse alal ja lähipiirkonnas esineb neist vaid üks - siberi piimikas, mis on II
kaitsekategooria taimeliik, mille lähim osapopulatsioon asub andmebaasi EELIS
andmetel mõnekümne meetri kaugusel detailplaneeringu alal. Taime kasvukoht asub
reaalselt kavandatavatest tegevustest üle 50 m kaugusel ja tegevusega kaasnevat
ebasoodsat mõju liigile selles asukohas oodata ei ole.
Tegevuse asukohaks on Lahemaa ja Mere piiranguvöönd, kus seatud üldiste kaitse eesmärkide (mh ajaloolis-kultuurilise väärtusega hoonete, miljööväätuste jms kaitse)
täitmist aitab tagada Lahemaa rahvuspargi kaitse -eeskirjas toodud kitsendustest
lähtumine tegevuse kavandamisel ja elluviimisel ning konstruktiivne koostöö kaitseala
valitsejaga.
Põhja-nahkhiir ja suurvidevlane.
Detailplaneeringu ala on suures osas hõlmatud kahe käsitiivalise liigi, põhja-nahkhiire ja
suurvidevlase (mõlemad LKS II kat), leiukohaga. Mõlema liigi leiukohaks on märgitud
kogu Käsmu küla tiheasustusega piirkond, vähesel määral ka küla ümbruse metsa ja
mereäärset ala.
Detailplaneeringu elluviimine ei ole mastaapne tegevus, mis muudaks oluliselt
nahkhiirte elutingimusi juba tiheasustusalana toimivas piirkonnas. Nagu ka liigi kaitse
tegevuskavas välja toodud on põhja-nahkhiir Eestis üldiselt arvukas ja laialt levinud,
kes on tänapäevase maastiku ja antropogeensete mõjudega hästi kohastunud .
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Suurvidevlane esineb meil väljaspool talveperioodi ning sellele liigile võiks
potentsiaalne ebasoodne mõju ilmneda veekogude hävitamisel või puistu st ruktuuri
muutmisel, õõnsustega puude likvideerimisel. Viimaseid tegevusi detailplaneeringuga ei
kavandata.
Kavandatava sadama väljaehitamise mõju käsitiivalistele võib lugeda neutraalseks.
Kirjuhahk on II kaitsekategooria liik, kes esineb Eestis talvitujan a. Lahemaal on liigi
2
leiukoht määratletud ulatusliku merealana (kokku ca 124 km ), mis hõlmab ka Käsmu
lahte ning osaliselt kavandatavate sadamakaide asukohta. Kirjuhahka on Põhja -Eesti
rannikul kohatud tegelikkuses vaid üksikuid isendeid. Kirjuhaha talvit usalade
seisukohalt ei ole kavandatava tegevuse elluviimisega kaasnevalt oodata mastaapset
keskkonnamuutust, mis tooks kaasa kirjuhaha võimaliku talvituspaiga väärtuse
langemise tervikuna.

Lemeti kivi
Lemeti kivi on kaitstav kui looduse üksikobjekt ( KLO4000534), mille kaitseks on
määratud 50 m laiune piiranguvöönd. Kavandatava sadama lõunapoolne kai koos
tanklaga paiknevad osaliselt Lemeti kivi 50 m kaitsetsoonis.
LKS tulenevalt ei või kaitstava looduse üksikobjekti kaitsevööndis ilma kaitstava
loodusobjekti valitseja (Keskkonnaameti Viru regioon) nõusolekuta muuhulgas muuta
katastriüksuse kõlvikute piire ega kõlviku sihtotstarvet, kehtestada detailplaneeringut,
anda nõusolekut väikeehitise, sealhulgas lautri või paadisilla ehitamiseks, anda
projekteerimistingimusi ja ehitusluba.
Lemeti kivi on rändrahn, millest sadama ehitustööd jäävad paarikümne meetri
kaugusele, seega Lemeti kivi ja selle otsest ümbrust füüsiliselt ei mõjutata.
Kavandatavad sadama struktuurid (kaid) hakkavad aga praegusega võrreldes
rändrahnule lähemal paiknema, mistõttu visuaalne efekt on senisest mõnevõrra erinev.

3.6. MÕJU PIIRKONNA ELANIKELE
Käsmu küla on ajalooline nö kaptenite küla ning see on ka täna elujõuline ja atraktiivne
asustusüksus. Korrektse (nii formaalses/paberlikus kui rea alsete sadamateenuste
mõistes) sadama puudumine Käsmus on mõnevõrra kummastav. Läbi aastatepikkuse
diskussiooni on tänaseks jõutud olukorrani, kus enamus kogukonnast leiab, et Käsmus
peab olema sobiv väikesadam.
Võimalikult paljudele (piirkonna elanikele, kogukonnale) sobiva lahenduse leidmiseks on
teostatud detailplaneeringu koostamise protsess. Loomulikult on erinevatel inimestel
erinevad arvamused selles osas, milline täpselt on Käsmu sobiv väikesadam ning
sellest tulenevalt on raske eeldada, et saavuta takse täielik üksmeel. See tähendab
seda, et detailplaneeringu kehtestamisel võib kogukonnas olla sellest häiritud inimesi.
Arvestades väga suurt huvi ja osalemisaktiivsust detailplaneeringu koostamisel on
tõenäoline et kehtestatav planeeringulahendus välj endab kogukonna enamuse ühist
kompromissidel baseeruvat soovi.
Üldjuhul peetakse elujõulise kogukonna olemasolu ja majanduslikku aktiivsust
positiivseks sotsiaal-majanduslikuks mõjuks. Ka Käsmu sadama arendamine suurendab
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Käsmu majanduslikku potentsiaali n ing loob juurde ja võimendab olemasolevaid
tegevusvaldkondi (turism, kalapüük, paadid). Seega võib s otsiaal-majanduslikust
aspektist Käsmu sadama väljaehitamist lugeda positiivse mõjuga arenguks, mis on ka
Vihula valla arengukavas strateegiliste eesmärkide täitmiseks vajalike tegevusena
fikseeritud.
Sadama
välja-ehitamine
loob
Käsmule
paremad
võimalused
turismimajanduse elavdamiseks. Nimelt mahutab sadam senisest rohkemad ja suurema
süvisega aluseid.
Käsmu sadama väljaehitamine vastab Majandus - ja Kommunikatsiooniministeeriumi
20
poolt välja töötatud väikesadamate võrgustiku kontseptsioonile , mille eesmärgiks on
arendada välja mereturismi, väikelaevanduse,
väikelaevaehituse, noorte ja
täiskasvanute merehariduse, meresõiduohutuse, rekreatsiooniturismi ja te iste randluse
ning rannameresõiduga seotud valdkondade vajadustele vastav väikesadamate
võrgustik. Käsmu taoliste väikesadamate arendamise
positiivne mõju väljendub
rannaäärse elukeskkonna kvaliteedi tõstmises ning kohaliku ettevõtluse arengus.
Väikesadam ei ole reeglina majanduslikult tasuv, kuid läbi sadama piirkonda tulnud
turistide poolt tekitatud käibe muutuvad sadamad sotsiaalmajanduslikult tasuvaks, luues
piirkonnas võimalused turismimajanduse elavdamiseks.
Sadama toimimise aegsed mõjud sõltuvad rea alsest sadama kasutamise intensiivsusest
ja sadama töö praktilisest korraldusest. Neid asjaolusid ei ole võimalik detailplaneeringu
ja KSH faasis detailselt prognooside ega sätestada , kuid käsitleme neist olulisemaid
alljärgnevalt.
Sadama kasutus ja selle intensiivsus. Sadamas on kohti orienteeruvalt 50 alusele. Kui
paljusid neist kohtadest reaalselt kasutatakse ja kes (kohalikud või külalisalused) neid
kasutab, sõltub alates kohalike paadiomanike soovist sadamat kasutada ja mereturismi
populaarsusest (sh koos teiste regiooni sadamatega ja muude objektidega/teenustega
kujunevast piirkonna atraktiivsusest) kuni üldiste makromajanduslike ja turvalisuse
teemadeni. Eeldades et sadamat kasutavad ca 60% ulatuses kohalikud paadiomanikud
(ca 30 alust) on külalisalustele ca 20 kohta. Juhul kui iga aluse kohta on igal
suvepäeval 1 autoga sõit sadamasse ja sealt ära (mis on pigem ülehinnatud prognoos)
on kogu autode voog 100 autosõitu päevas, inimeste arv kuni sadakond. Selline
inimeste ja transpordi hulk on küll rohkem kui täna, kuid see on siiski samas
suurusjärgus näiteks mõne bussitäie turistide külastuskoormusega.
Sadama kasutuskoormus ja iseloom sõltub ka sadamas pakutavatest teenustest.
Näiteks juhul kui sadama kompleksis on ka toitlustusasutus (kohvik), siis või b see
suurendada
külastajate
hulka.
Samas
ei
ole
kohviku
rajamine
otseselt
detailplaneeringuga määratletav, see sõltub vastavaks funktsiooniks sobiva ruumi
olemasolust, sobiva operaatori olemasolust ning väljastatavatest lubadest (sh kohaliku
omavalitsuse poolt). Lisaks on kohviku puhul võimalik reguleerida näiteks lahtioleku
aegu ja seeläbi leida kogukonnas sobiv lahendus, kui näiteks hüpoteetilise kohviku
olemasolu siiski häirib.
Seega on sadama kasutusaegne kasutus eeldatavasti intensiivsem kui senini, k uid
tegemist ei ole paljukordselt tõusva ja uut tüüpi kasutuskoormusega. St ka täna on
Käsmu muuseumi ja sadama piirkond suvel nii turistide kui kohalike poolt kasutatav
ning detailplaneeringu realiseerimisega jätkatakse olemuslikult sarnaste tegevustega.

Sadama territooriumi kasutamine avaliku ruumina . Sadama territooriumit ei planeerita
sulgeda ega tekitada seni avalikuks kasutuseks oleva ruumi asemele piiratud
juurdepääsuga suletud ala. Seega ei esine avaliku ruumi vähenemisega kaasnevat
negatiivset mõju.
20

“Väikesadamate võrgustiku kontseptsioon 2014 -2020“ MKM, 2014
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Mõjust suplusvee kvaliteedile. Käsmu sadam ei tekita täiendavat veereostust ja seetõttu
ei halvenda see suplusvee kvaliteeti Käsmus ning ametlikus supluskohas Võsul.

Ehitusaegne häiring. Detailplaneeringu realiseerimine, eeskätt s adama ehitamine, on
Käsmu kontekstis mahukas ehitustegevus, mis kestab eeldatavasti 1 -2 aastat.
Loomulikult on ehitusperioodil intensiivsemaid ja vähemintensiivseid aegu. Üheks
peamiseks ehitusaegseks häiringuks on tõenäoliselt materjali vedu ja suurimaks
materjali koguseks on muulide/kaide rajamise materjal, mille maht on suurusjärgus
3
mõned kümned tuhanded kuupmeetrid (eeldame 30 000 m kive, liiva jms). Sellise
koguse vedamiseks tuleb teostada suurusjärgus 3000 reisi raskeveokiga (st veoautoga)
ning kui enamus materjali vedu toimub näiteks 2 kuuse perioodi jooksul, siis on
igapäevane raskeveokite reiside arv päevas 50, mis tähendab ca 100 auto möödasõitu
(st edasi-tagasi). Kõnealune liikluskoormus on kaugelt allpool sellist liikluskoormust,
mille puhul oleks asjakohane rääkida normidega sätestatud müratasemest või
õhureostusest. Normidele mittevastavuseks peaks liikluskoormus olema mitmekümneid
kordi suurem. Kuid vaatamata sellele, et autoliiklus vastab normidele võib see tekitada
elanikes häiringuid, sest tegemist on antud koha s tavapärasest erineva tasemega.
Häiringu puhul tuleb siiski mõista, et avalike teede puhul ongi tegemist avalike
teedega, mille puhul on kõigil õigus neid kasutada. Seega peab tee ääres elav inimene
aktsepteerima teel toimuvat liiklust, isegi kui see ted a häirib.
Loomulikult on liikluskoormusega kaasneda võivat häiringut arukas võimaluse korral
maksimaalselt leevendada. Näiteks ehitustööde ajastamise kaudu – mitte teostada
vedusid nädalavahetustel, varahommikul ja õhtul, võimalikult suur osa vedusid teost ada
väljaspool suvist atraktiivset puhkehooaega jms. Väga oluliseks tuleb pidada ka
ehitustegevusest informeerimist ning koostööd kogukonnas. Käsmus, kus on olemas
tugev kogukond ja toimub kogukonnasisene arutelu ja infovahetus, on võimalik ka
ehitusaegset tegevust läbi viia kogukonnaga aktsepteeritult.
Juurdepääs planeeringualale toimub olemasolevalt Haljala-Käsmu teelt (nr 17177), mis
siuliselt on Käsmu küla läbiv ajalooline külatee , kus alates Käsmu küla algusest on
kiiruspiirang 30 km/h. Peamiseks võimalikuks liiklusohtlikuks kohaks on mainitud
Haljala-Käsmu tee ja Merekooli tänava T ristmik. Tegemist on olemasoleva
lahendusega, kus toimub juba täna suhteliselt intensiivne autoliiklus (sh
ekskursioonibussid muuseumisse, treileritel veetavate paatidega autod jms) ning
liiklusohutus on tagatud rahustatud liikluse kaudu (liikumiskiiruse piirang 30 km/h).
Soovitav on perioodiline taimestiku kärpimine (nt oksade lõikamine) nähtavuse
parandamiseks – seda on ka detailplaneeringu lahenduses soovitatud. Täiendavat
tähelepanu liiklusohutuse tagamiseks tuleb pöörata intensiivsel ehitusaegsel perioodil,
eeskätt muulide/kaide materjali veol. Konkreetne lahendus tuleb välja töötada
ehitustööde teostajal sõltuvalt konkreetsetest asjaoludest (tööd teostamise aeg jms).
KSH hinnangul ei ole vajalik liikluse reguleerija olemasolu, asjakohane on ehitusest
teavitavate ajutiste liiklusmärkide/infotahvlite kasutamine.
Lisaks transpordile kaasneb ehitustegevusega materjalide ja masinate ladustamine
ehitusalal ning jäätmete teke, k ogumine ja äravedu. Tegemist on tavapäraste ehitusel
toimuvate tegevustega, mille peamine mõju jääb ehitusobjekti territooriumile. Ehitustöid
saab
ja
tuleb
organiseerida
(nii
ruumiliselt,
ajaliselt
kui
infovahetus
kogukonnaga/naabritega) selliselt, et võim alik ehitusobjektilt välja ulatuv häiring oleks
minimaalne.
Näiteks
vältida
häirivamaid
töid
(mahukas
materjali
vedu)
nädalavahetustel. Oluline on, et ehitustegevuse teostaja (või tellija) poolt on väga
konkreetne kontaktisik, kes on reaalselt avatud suhtl emiseks kogukonnaga ka
esmapilgul pisiasjades, mida ei suudeta ette näha ja tuleb lahendada operatiivselt töö
käigus (näiteks täpne liikluskorraldus Käsmu avalikel teedel erineva intensiivsusega
ehitusperioodil, sadama kasutamine ehituse ajal jms).
Ehitusaegset mõju looduskeskkonnale on käsitletud vastavates teemapeatükkides.
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KESKKONNARISKID

SADAMA

EKSPLUATATSIOONI KÄIGUS
Sadama kasutusfaasi mõju on põhimõttelt sarnane praeguse olukorra jätkumisena
(toimiv väikesadam), kuid senisest suuremas mah us ja laiema veesõidukite
segmendiga.
Meresõiduga kaasnevad paratamatult riskid meresõidukitele, alused võivad jääda merel
tormi kätte või mõne tehnilise rikke või muu õnnetuse (nt haigestumine, õnnetusjuhtum)
tõttu sattuda olukorda, kus on ohus inimelud ja vara. Käsmu sadam otseselt ei tekita
ega hoia ära sedalaadi juhtumeid, kuid sadama olemasolu piirkonnas loob võimaluse
sadamasse
tormi
eest
varjule
tulla
või
korraldada
sadamast
vajalikke
päästeoperatsioone merel hädas olijate aitamiseks.

Avariiolukordade analüüs ja reostustõrje (sh tanklaga seonduv)
Sadama endaga on seotud sadama kasutamise käigus tekkida võivad õnnetusjuhtumid
ja ebaõigest kasutamisest tulenev negatiivne keskkonnamõju. Näiteks kütuse leke
tankimisel või tehniliselt mittekorras aluselt, jäätmete sattumine alustelt merre ja muu
selline. Enamasti on tegemist kas inimliku vea või hooletuse /hoolimatuse tagajärjel
tekkivate sündmustega, mille täielik ärahoidmine ei ole võimalik. Kuna tegemist on
väikesadamaga, kus ei toimu kaubalaevaliiklust ega muud kaupade, suures mahus
kütuste ja kemikaalide käitlemist, siis ei ole suuremahulis te reostusjuhtumite esinemine
võimalik.
Väljaehitatud
ja
asjakohaselt
varustatud
sadama
ekspluatatsiooni
aegsed
keskkonnariskid on madalad ning nende ohjamiseks on va jalik sadama tegevuses
nõuetekohase regulatsiooni järgimine. Sadamas ja selle sissesõiduteel peab olema
nõuetekohane navigatsioonimärgistus. Sadama varustamisel tuleb tagada ka nõuetele
vastavate ohutus-, pääste- ja reostustõrjetehnika olemasolu.

Tankla. Sadamasse on kavandatud ka tankla. Tankla olemasolu veekogu kaldal on
loomulikult riski allikaks veekogu reostamisele naftasaadustega. Samas on
väikesadama puhul elementaarne, et selles on olemas teatud funktsioonid (vesi,
elekter, jäätmete äraandmine jms) ning nende hulgas on ka väikelaevade tankimise
võimekus.
Tankla on detailplaneeringuga kavandatud. Edasise projekteerimise faasis tuleb tankla
projekteerida, hiljem välja ehitada ja opereerida selliselt et sellega ei kaasne riske
merekeskkonna reostamiseks. Eeskätt on vajalik tagada et kütusemahutitest ei satuks
ka raskete ilmastikuolude korral kütus merre – see on võimalik tagada erinevate
tehniliste lahendustega.
Tuleb ka märkida, et tankla mitterajamine ei hoia ära meresõidukite kütusega
varustamisel tekkida võivat reostusohtu. Nimelt on tõenäoline et tankla puudumisel
varustatakse meresõidukeid kütusega nö kanistritel baseeruva lahendusega. Kanistrite
transportimine ja nende käitlemine (st kütuse paaki valamine) on oluliselt suurema
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kütuse merre sattumise tõenäosusega kui vastavalt väljaehitatud tankla kasutamise
korral.

Jäätmekäitlus. Sadamat kasutatavate alustega kaasneb erinevat liiki jäätmeid. Sadam
peab vastama laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtmise ja üleandmise nõuetele
(hetkel reguleeritud vastavalt sadamaseadusele §25-29).
Detailplaneeringuga ja KSH raames ei saa fikseerida konkreetset jäätmekäitluse
korraldust, kuid see tuleb edasisel opereerimisel teostada vastavalt kehtivatele
nõuetele. Detailplaneeringu lahendus loob eeldused (ruumiline lahendus) nõuete
täitmiseks.

3.8. PARIM VÕIMALIK TEHNIKA
Vastavalt Tööstusheite seadusele (§ 8) on parim võimalik tehnika tehnilise
arendustegevuse ning selles rakendatavate töömeetodite kõige tõhusam ja kõige
paremini välja arendatud tase. Parim võimalik teh nika on praktiliselt sobiv heite
piirväärtuste ja muude loa nõuete määramiseks, et vältida, või kui see pole teostatav,
siis vähendada heidet ja selle mõju keskkonnale tervikuna.
Olulisematele tööstusharudele, millele rakendatakse
Tööstusheidete seaduse
põhimõtteid ning milles toimivad ettevõtted on seeläbi ka keskkonnakompleksloa
kohuslased, koostatakse ametlikult aktsepteeritavad parima võimaliku tehnika
viitedokumendid. Merre ehitamine ei ole üheselt tegevusala, millele oleks laiendatud
Tööstusheite seaduse põhimõtteid, samuti pole koostatud parima võimaliku tehnika
juhiseid.
Siiski on ka sadamate arendamise puhul tegevusi, mille kohta saab välja tuua parimaid
tehnilisi lahendusi ja praktikaid. Eelkõige saaks parimat võimalikku tehnikat analüüsida
seoses süvendamisega ja kaadamisega. Teatud merre ehitamisega seotud tegevustele
(nagu merre kaadamine) on parimate praktikate juhiseid erinevate organisatsioonide (n
OSPAR, HELCOM) poolt ka koostatud.
Käsmu sadama arendamisel puuduvad sedavõrd mahukad ja negati ivset keskkonnariski
sisaldavad tegevused, mille kohta oleks fikseeritud parima võimaliku tehnika
põhimõtteid.
Lähtudes teistest Eestis teostatud sadama te (kaide) rajamist käsitlevatest
keskkonnamõju hindamise aruannetest ( nt Paldiski Põhjasadama 0. kai rajamise ja
süvendustööde keskkonnamõjude hindamise aruanne, TTÜ Meresüsteemide Instituut,
2012) tuleb kai ehitamisel parima võimaliku tehnika väljaselgitamisel arvestada
järgmiste asjaoludega:





Kai asukoha valik – kombinatsioon geograafilisest asukohast, loo duslikest
tingimustest, asukohast transpordikoridoride ja elamurajoonide suhtes.
Sildumisliini materjali valik – võimalikud alternatiivid raudbetoonist L-elemendid,
terasest sulundsein või vaiadel kai.
Täitematerjal – kasutatakse kohalikku päritolu saastum ata pinnast, kas mere
süvendamisest ja/või võimalikult lähedastest maardlatest.
Valmisolek tekkinud reostuse lokaliseerimiseks ning saaste kogumiseks.
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Käsmu sadama arendamine on käsitletava teema kontekstis tagasihoidliku töömahuga
tegevus. Siiski võib järeldada, et tegevuse kavandamisel on tähelepanu pööratud
keskkonnakaitselistele ja muudele aspektidele ning seniseks koostatud lahendused
vastavad parima võimaliku tehnika põhimõtetele.

3.9. KORDUSTÖÖDE VAJALIKKUS
KMH kontekstis peetakse kordustööde all silm as tegevusi, mida tuleb pärast
kavandatava tegevuse realiseerimist hakata perioodiliselt kordama ning mille kaudu
võib ka vastava tegevuse keskkonnamõju osutuda mitte ainult ühekordseks, vaid
perioodiliseks.
Käsmu sadama kontekstis ei ole tegevusi, mille p uhul on ette näha regulaarsed
kordustööd.
Mööndustega saab võimalike kordustöödena käsitleda hüpoteetilist süvendamise
vajadust (10+ aastat pärast sadama valmimist perspektiivis), mis võib tekkida setete
põhjast lõunasse liikumise tagajärjel sadama sissesõ idul (nii nagu kirjeldatud peatükis
3.2).

3.10. KAUDNE MÕJU, KUMULATIIVNE MÕJU JA KOOSMÕJU
Mõju hindamisel pöörati tähelepanu ka mõju erinevale avaldumisviisile –
kumulatiivsusele, sünergilisusele ja ajalisele dimensioonile. Tuleb aga tunnistada, et
koosmõjude hindamise metoodika ei ole maailmas kaugeltki nii hästi välja töötatud kui
nn tavaline mõju hindamine. Ka Eestis on sellekohane teemakäsitlus suhteliselt uus ja
kindlasti ka jätkuvalt täiendamist vajav kõigis keskkonnakorraldusega tegelevates
sektorites
(näiteks
vastavasisuliste
metoodiliste
materjalide
väljatöötamine
keskkonnaministeeriumi kureerimisel jms).
Erialakirjanduses käsitletakse kaudseid ja kumulatiivseid mõjusid ning koosmõju teemat
järjest aktiivsemalt ja tähelepanu vajavana. Siiski on teema alles arenemas ning näiteks
ka definitsioone on ohtralt - seetõttu on rakenduslikes keskkonnamõju hindamistes kõiki
kolme tüüpi (kumulatiivseid, sünergilisi, ajalise dimensiooniga) mõjusid käsitletud
koondnimetusega – kumulatiivsed mõjud. Sisuliselt on selline lähenemine õigustatud,
sest kumulatsiooniaspekt on ühiselt omane kõigi kolme tüübi keskkonnamõjudele.
Käesolevas aruandes käsitletud keskkonnamõjude hindamisel on kumulatiivsust
arvestatud iga teema juures integreeritult tavapärase hindamise loogili se osana.
Kumulatiivne mõju on üksikute tegevuste ja mõjuliikide koostoimes avalduv/tekkiv mõju
(mis ei pruugi olla erinevate mõjude „aritmeetiline summa”).
Koosmõju võib avaldada juhul, kui piirkonnas toimub samaaegselt teisi ehitus või
rekonstrueerimistöid. Käsmu sadama arendust saab vaadelda kui üksikjuhtumit, kuna
selles piirkonnas sarnaseid tegevusi samaaegselt ei toimu.
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3.11. RIIGIPIIRI ÜLESEST MÕJUST
Kavandatava tegevusega ei kaasne riigipiiriülest keskkonnamõju.

3.12. ALTERNATIIVIDE HINDAMINE
Käsmu sadama arendamise reaalsed alternatiivid on kirjeldatud peatükis 1.2.
Reaalsete alternatiivsete arengustsenaariumitena ehk põhialternatiividena on vaatluse
all kaks valikut:
o
Kavandatud tegevuse elluviimine (sadama arendamine).
o
0-alternatiiv ehk sadama arendamisest loobumine.
Põhialternatiivide
(arengustsenaariumite)
valik
baseerub
eeskätt
nn
kommunikatiivsel meetodil (st mitte rangelt otsesel ratsionaalsusprintsiibil). See
tähendab seda, et sadama arendamise või mittearendamise üle otsustamisel on
põhiliseks asjaoluks kohaliku kogukonna arvamus, mida täiendavad erinevad avaliku
võimu
institutsioonide
(kohalik
omavalitsus,
ametkondlikud
ametiasutused:
muinsuskaitse, keskkonnakaitse jt) seisukohad.
Ratsionaalsusel baseeruv lähenemine oleks , nagu nimigi ütleb, vaid ratsionaalseid
argumente ja nn professionaalsete ekspertide ja eriala asjatundjate seisukoht arvestav
„matemaatiline kalkulatsioon“.
Väga tugevat emotsionaalset sisu omava otsustusprotsessi korral, mis Käsmu sadama
arendustegevust käsitleval juhul on, on KSH töörühma hinnangul ainuõige lähtuda
põhialternatiivi valiku üle otsustamisel kommunikatiivse protsessi ja otsusetegemise
21
põhimõtetest .
Aastate jooksul toimunud diskussiooni tulemusena (nii käesoleva detailplaneeringu
koostamise formaadis kui ka varasema lõpetatud planeeringu koostamisel ning
erinevate muude dokumentide koostamisel ja vähemformaalsetel aruteludel) on jõutud
olukorda, kus arutluse all ei ole küsimus kas? (st kas Käsmu on vajalik väikesadama
rajamine), vaid küsimused milline?, kuidas? ja kus?. Ehk vastust otsitakse küsimusele,
milline täpselt on sobiv väikesadam Käsmus.

21

Mõjude hindamise ja otsustusprotsessi erialases käsitluses on ratsionaalsuse ja
kommunikatiivsuse teemal arvukalt teadusartikleid ja diskussioone. Ülevaatlike materjalidena
saab välja tuua järgmised:
1) Elling, B. 2009. Rationality and effectiveness: does EIA/SEA treat them as synonyms?
Impact Assessment and Project Appraisal 27(2): 121–131.
2) Fischer, T. B. 2003. Strategic environmental assessment in post -modern times.
Environmental Impact Assessment Review 23: 155–170.
3) Nilsson, M., Dalkmann, H. 2001. Decision making and strategic environmental
assessment. Journal of Environmental Assessment Policy and Management 3(3): 305–
327.
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Seega on põhialternatiivi osas valik tehtud demokraatlikus kommunikatiivses protsessis
ja selleks valikuks on sadama arendamine. Seega on tegemist ka parima ks osutunud
põhialternatiiviga.
0-alternatiiv on taustsüsteemiks kasutatav situatsioon, millega võrreldes saab hinnata
sadama arendamisega kaasnevat mõju.

Tehnoloogilised ja ruumilahenduslikud all-alternatiivid. Nagu eespool öeldud, on
sadama arendamine reaalseks põhialternatiiviks, kuid selle juures on võimalikud
erinevad ruumilised, mahulised, tehnoloogilised, ajalised jms variandid ehk all alternatiivid. Samuti on võimalikeks alternatiivseteks lahendusteks ehitustegevusel
kasutatavad või mittekasutatavad leevend avad meetmed (nt ehitustegevusel kasutatav
tehnika/tehnoloogia, tööde teostamise aeg jms).
Maismaale kavandatava ruumikujunduse (sh uue krundijaotuse) võimalikud variandid
ning hoonestusele seatavad tingimused (eeskätt maht ja arhitektuurne lahendus).
Maismaaosa erinevate alternatiivsete
lahenduste
peamiseks mõjutajaks oli
planeeringu/KSH protsessis sadamahoone suurus, asukoht ja arhitektuurne
kontseptsioon (eeskätt domineerivus olemasolevas ruumis). Sarnaselt põhialternatiivi
valikuga (st kas sadam või mitte) on ka sadamahoone suurus, asukoht ja arhitektuurne
kontseptsioon suures osas emotsionaalne ja tunnetuslik teema, mille osas on toimunud
diskussioon erinevate arvamusega inimeste vahel (ehk kommunikatiivne meetod sobiva
lahenduse leidmiseks). Loomulikult on lahendusvariantide väljatöötamisel arvestatud ka
dokumentides fikseeritud piirangutest ja põhimõtetest (ehituskeeluvöönd, muinsuskaitse
eritingimused jms). Sadamahoone ja sellega seonduvalt muu maapealse lahenduse
puhul on parimaks alternatiiviks see, mis vastab normdokumentides fikseeritud
normidele ja on võimalikult paljudele (piirkonna elanikud, kogukond) sobiv lahendus.

Muulide ja kaide erinev paigutus, suurus ja konstruktiivne kontseptsioon . Erinevalt
põhialternatiivi valikust ja sadamahoone lah endusest tulenevast maismaa lahendusest
on kavandatava sadama mereosa lahendus ülekaalukalt nö ratsionaalsetel argumentidel
baseeruv alternatiivide võrdlus. Nimelt on sadama mereosa toimimiseks ja
ümbruskonnas negatiivse mõju tekkimise vältimiseks vajalik, et lahendus oleks välja
töötatud loodusseadusi arvestaval ratsionalismil (mitte emotsionaalsetel või maitse eelistusel baseeruvana). Selleks, et sadam oleks piisavalt tugev töötat i välja esmane
sadama muulide lahendus. Avalike arutelude ja diskussioonide käigus jõuti
arusaamisele, et esmalt kavandatud muulid olid vaadete ja maastikku sobivuse aspekti
arvestades liiga massiivsed. Sellest tulenevalt töötati välja väiksema visuaalse mõjuga
(st nähtava ehitusliku mahuga), kuid tehniliselt samaväärse tugevusega nn topeltmuulil
baseeruv lahendus. Seega on parimaks alternatiiviks väikese visuaalse mõjuga muulide
lahendus, mis on tehniliselt vajaliku tugevuse saavutamiseks paigutatud lõhkuvaimate
tormilainete suhtes sobivaima võimaliku nurga alla ning peamiseks tor milainete jõu ning
peegelduse vähendajaks on topelt muuli lahendus.

3.13. LEEVENDAVAD MEETMED JA SEIRE MEETMED
Veealune kultuuripärand
Teadaolevate andmete põhjal võib väga suure tõenäosusega eeldada, et kavandatava
Käsmu sadama asukohas ja arendustegevuse mõ jualas ei ole materiaalselt säilinud
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kultuuriväärtust omavaid vrakke. Sadama edasisel arendamisel teostatakse tehniliste
lahenduste täpsustamiseks (projekteerimiseks) täpsustavad tööd: eeldatavasti
merepõhja ehitusgeoloogiline uuring. Kui selle või muude u uringute või ehitustegevuse
käigus leitakse märke võimallikust kultuuripärandist, siis tuleb käitud a kultuuripärandit
3
kahjustamata ja õigusaktide kohaselt. Vastavalt m uinsuskaitseseadusele (§§ 44 , 32),
kui tööd tehes avastatakse inimtegevuse tagajärjel la destunud arheoloogiline
kultuurkiht, sealhulgas inimluud, või kultuuriväärtusega leid, on tööde tegija kohustatud
töö seiskama, säilitama leiukoha muutumatul kujul ning viivitamata teatama sellest
muinsuskaitseametile ja valla- või linnavalitsusele.

Muulide / kaide ehitamine (tahkete ainete uputamine)

Muulide / kaide ehitusaegne mõju seisneb eeskätt ehitamiseks kasutatavate materjalide
(tõenäoliselt erineva fraktsiooniga lubjakivist ning graniidist), merre paigutamises.
Tavapärane muuli ehitamise tehnoloogia on nn pioneermeetodil, ehk sisuliselt toimub
3
veealuse mahuga kuni ca 20 000 m kivirahnude puistamine merre. Töö käigus toimuv
setete veesambasse paiskumine aktiivse lainetuse ja jää mõju piirkonnas, kus kergesti
mobiliseeruvaid (heljumit tekitavaid) põhjasetteid ei ole, on väga vähene. Tammi püsivuse ja
koormustaluvuse huvides on vajalik kasutada eeskätt suuri kive ja rahnusid (läbimõõt üle
mõnekümne sentimeetri), mis olemuslikult ei ole heljumi tekke allikaks, seetõttu on ka
tekkiva heljumi kogus väike. Arvutuslikult kuni mõnesaja tonni materjali heljumina levimine
on lühiajaline ja väikese lokaalse mõjuga. Võimaliku mõju täiendavaks vältimiseks ja
leevendamiseks ei tohi materjali vette uputamine toimuda kalade kudemisperioodi 15.04 30.06.

Ehitusaegse häiringu vähendamine
Sadamapiirkonna ehituse ajal võib ehitustegevusega kaasneda lähinaabrite ja
transpordivoogude ääres elavate inimeste häiring. Tegemist on paljukordselt normidest
allapoole jääva mõjude tasemega (nt liikluse õhu - ja mürareostus), mis lisaks on ajutuse
iseloomuga. Siiski tuleb ehitustöid organiseerida (nii ruumiliselt, ajaliselt kui infovahetus
kogukonnaga/naabritega) selliselt, et võimalik ehitusobjektilt välja ulatuv häiring oleks
minimaalne. Näiteks vältida häirivamaid töid (mahuka s materjali vedu) nädalavahetustel.
Oluline on, et ehitustegevuse teostaja (või tellija) poolt on väga konkreetne kontaktisik, kes
on reaalselt avatud suhtlemiseks kogukonnaga ka esmapilgul pisiasjades, mida ei suudeta
ette näha ja tuleb lahendada operatii vselt töö käigus (näiteks täpne liikluskorraldus Käsmu
avalikel teedel erineva intensiivsusega ehitusperioodil, sadama kasutamine ehituse ajal
jms).

Otsest loodusparameetrite spetsiifilist seiret (keskkonnaseiret) ei kavandata. Ehitustööde
ajal peab sadama valdaja, ehitusettevõte teostaja ning ehitusjärelvalve teostaja pidevalt
jälgima kasutatava ehitustehnika tehnilist korrasolekut ning organiseerima tööd inimestele ja
keskkonnale ohutult. Sisuliselt on tegemist ehitusaegse töökorralduse seirega.
Vajalik on rakendada eelnevalt välja toodud leevendavaid meetmeid.
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3.14. KESKKONNAMÕJU PROGNOOSIMEETODI KIRJELDUS
Keskkonnamõju hindamisel on
hindamise alaseid teadmisi ja
õigusaktidest.

arvesse võetud üldtunnustatud keskkonnamõju
hindamismetoodikat ning lähtutakse kehtivatest

Käsmu sadama KSH koostamisel kasutati olemasolevate andmete allikatena rohkelt
Maa-Ameti geoportaali ning erilitsentside alusel Hendrikson & Ko kasutusõigusega
andmebaaside infot (nt Keskkonnaregistri looduskaitse andmebaas).
KSH osaks oli keskkonnamõju hindamise eksperdi, detailplaneeringu koostajate ja
arendaja vahelised konsultatsioonid ja infovahetus.
Natura hindamine viidi läbi vastavalt sellekohastele spetsiifilistele juhenditele, mida on
detailselt kirjeldatud vastavast peatükis. Sealjuures täpsustati ranniku elupaikade
asukohti ja esinduslikkust välitööde käigus.
Avalikkuse kaasamine
reguleeritud korrale.

KSH

protsessi

toimus

vastavalt

sellekohasele

seaduses

KSH aruanne on koostatud lähtudes seadusandlusest, heakskiidetud keskkonnamõju
strateegilise hindamise programmist ning arvesse võttes üldtunnustatud keskkonnamõju
hindamise alaseid teadmisi ja hindamismetoodikat. Aruande koostamisel arvestatakse
KeHJS §40 nõuetega. Samuti on töö teostamisel lähtutud Eestis rakendatavast
22
keskkonnamõju hindamise heast tavast
KSH teostati võimalusel niivõrd täpselt, et see vastaks ka edaspidi ehitusloa
väljastamisel (kaldaga püsivalt ühendatud ehitise puhul on ehitusloa väljastajaks
kohalik omavalitsus, ehk antud juhul Vihula Vallavalitsus/Vallavolikogu) ja kasutusloa
väljastamisel kaalutlemisele tulevatele küsimustele niivõrd kui nendes on teemaks ka
keskkonnaküsimused.
1

Selliselt järgitakse KeHJS §11 lõigetes 6, 7 ja 7 väljendatud mõtet vältida asjatut
keskkonnamõju hindamise dubleerimist kui selleks puu dub sisuline vajadus.

4. ÜLEVAADE KSH MENETLUSEST
Keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine ja avalik kuse kaasamine toimus
vastavalt KeHJS-s ja muudes avalikku menetlust puudutavates õigusaktides
(haldusmenetluse seadus) reguleeritud korrale.
KSH olulisemad sammud on esitatud alljärgnevas tabelis.
Tabel 5. KSH olulisemad sammud/etapid.
Keskkonnamõju hindamise
Detailplaneeringu
etapp
koostamise etapp
KSH algatamine
DP algatamine
KSH andmete kogumine
22

Aeg
12. juuni 2014
juuni-august 2014

Keskkonnamõju hindaja hea tava vast avalt Eesti Keskkonnamõju Hindajate Ühingu
(http://eaia.eu/) regulatsioonile (esitatud lisas 4).
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Detailplaneeringu
koostamise etapp

Aeg
juuni-august 2014

(kiri 21.07.2014)
25.sept 2014
KSH
programmi
avalikust
arutelust teada andmine ja avalik
väljapanek
27. sept.- 13. okt. 2014
KSH programmi avalik arutelu
DP
eskiislahenduse 15. okt. 2014
arutelu
Käsmu rahvamaja
Esmalt 24.08.2015,
KSH
programmi
esitamine
heakskiitmiseks Keskkonnaameti
Viru regioonile
täiendatult 13.10.2015
KSH programmi heakskiitmine
23.10.2015
KSH aruande koostamine
DP lahenduse edasi 2015 - 2016
arendamine
2016 - 2017
KSH
eelaruande
esitamine DP kooskõlastamine
Keskkonnaametile
koos
kooskõlastatava DP’ga
KKAmeti
kooskõlastus
16.01.2017
DP
vastuvõtmine 16.02.2017
Vihula Vallavalitsuse
poolt
KSH aruande avalik väljapanek DP avalik väljapanek
2017
(vähemalt 21 päeva)
KSH aruande avalik arutelu
DP avalik arutelu
10.04.2017
KSH aruande avalikul arutelul
2017
tehtud ettepanekute lisamine ja
nendega
arvestamise/
mittearvestamise põhjendamine
KSH
aruande
esitamine
2017
heakskiitmiseks
Keskkonnaametile
(Põhja
regioon)
Aruande
heakskiitmine
2017
Keskkonnaameti Viru regiooni
poolt ja keskkonnaseire meetmete
kinnitamine
DP
kehtestamine 2017
Vihula Vallavolikogu
poolt
DP
kehtestamisest 2017
teavitamine

Vastavalt KeHJS §37 teatab planeeringu koostaja KSH aruand e avalikust väljapanekust
ja avaliku arutelu toimumisest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded, ajalehes ja
oma veebilehel ning huvitatud isikuid e -posti või posti teel.
KSH avalikkuse kaasamine on vastavalt seadusele Otsustaja pädevus ja ülesanne.
Menetlusosalised, keda, ja infokanalid, mille kaudu, käesoleva KSH käigus teavitati on
esitatud tabelis 6.
Täiendavalt
toimus
koostöö
(ja
kooskõlastamine)
Planeerimisseaduse kohase planeerimisprotsessi raames.

paljude

huvigruppidega
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Tabel 6. Huvigrupid.
Isik või asutus

Mõju ja/või huvi

Keskkonnaamet
Eesti Vabariik
Keskkonnaministeerium
Majandusja
kommunikatsiooniministeeri
um
Kultuuriministeerium
Siseministeerium
Kaitseministeerium
Muinsuskaitseamet
Maa-amet
Veeteede amet
Lääne-Viru Maavalitsus

Teavitamise vorm

KSH järelvalvaja
Teavitatakse e-kirjaga
Arengu
edendaja
ja Teavitatakse e-kirjaga
tasakaalustatud
avalike
huvide
esindaja
oma
valdkonnas

Arengu
edendaja
ja Teavitatakse e-kirjaga
tasakaalustatud
avalike
huvide kaitsja
Valitsusvälised
Keskkonnaalaste
või Teavitatakse e-kirjaga
organisatsioonid
ja muude
organisatsiooni
kodanikeühendused
suunitlusest
tulenevate
väärtuste
arvestamise
kavandatava
(Eesti Keskkonnaühenduste tagamine
tegevuse
realiseerimisel
Koda)
Laiem avalikkus / piirkonna Muud võimalikud mõjud ja Kirjaga ei teavitata.
elanikud
huvid
Teavitatakse
avalikult
vastavalt KeHJS nõuetele.

Informatsioon KSH kohta on avalikustamise perioodidel
Hendrikson&Ko koduleheküljel www.hendrikson.ee.

muuhulgas

üleval

ka

KSH programmi faasis toimunud kirjavahetust ja teateid KSH aruandesse ei dubleerita,
kuna need on esitatud ja kättesaadavad KSH programmis.
KSH aruande
täiendatakse.

ANDMED

avaliku

KSH

väljapaneku

OTSUSTAJA,

perioodil

laekuva

tagasiside

JÄRELEVALVAJA,

ARENDAJA

EKSPERTRÜHMA KOHTA
Planeeringu koostamise algataja, korraldaja ja kehtestaja
Vihula Vallavalitsus / Vihula Vallavolikogu
Registrikood: 75023482
Aadress: Mere tn 6, Võsu alevik, Vihula vald, Lääne -Virumaa 45501
Planeeringu koostamisest huvitatud isik
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MTÜ Käsmu Majaka Sadam
Aadress: Majaka tn 5, Käsmu 45601
Planeeringu koostaja
OÜ Arhitektuuribüroo PLUSS
Linnaruumi OÜ

KSH järelvalvaja
Keskkonnaamet

KSH ekspert
OÜ Hendrikson&Ko
www.hendrikson.ee
Raekoja plats 8, Tartu 51004
Kontaktisik: Kuido Kartau
Telefon: +372 5273671
e-mail: kuido@hendrikson.ee
KSH ekspertrühma kuuluvad Hendrikson&Ko alljärgnevad töötajad:
Kuido Kartau
Riin Kutsar
Kaile Peet
Tõnn Tuvikene
Veiko Kärbla
Jaanus Padrik
Epp Zirk
Märt Öövel

projektijuht, KMH ekspert (litsents KMH0034)
juhtiv ekspert (looduskaitse ja Natura 2000)
keskkonnaspetsialist
(zooloog)
looduskaitse, Natura 2000)

(elustiku

kaitse,

keskkonnaspetsialist (hüdroloogia, veemajandus
keskkonnaspetsialist (müra, õhusaaste)
geoinformaatik-kartograaf
(kuni august 2016) keskkonnaspetsialist (geoloogia)
(kuni detsember 2014) juhtiv ekspert (hüdroloogia)

RASKSUED
Vastavalt KeHJS § 40 lg 4 p 12 peab KSH aruanne sisaldama ülevaadet raskustest,
mis ilmnesid KSH aruande koostamisel.
Käesoleva KSH koostamisel ei esinenud erakordseid või tavapäratuid raskusi. Juba
enne KSH algust oli võimalik eeldada, et Käsmu sadama arendamise osas on erinevatel
inimestel ja huvigruppidel erinevaid arvamusi ja seisukohti, seega oli tõenäoline et
planeerimisprotsessi (ja sealhulgas KSH protsessis) raames on suur rõhk
diskussioonidel ja nn kommunikatiivsel lahenduste otsimisel. Seega ei olnud tegemist
mitte niivõrd raskusega, vaid juba varasemalt eeldatud olukorraga.
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5. KOKKUVÕTE
Käsmu külas asuv Käsmu sadam on oma olemuselt olemasolev madala süvisega
väikesadam, millel käesoleval ajal on muulid ja nende vahel merepõhja süvistatud
torudele paigaldatud kaid. Sadama maismaaosa asub erinevatel kinnistutel ja neil on
erinevad omanikud.
Vihula Vallavolikogu algatas 12.06.2014 otsusega nr 51 Vihula valla üldplaneeringut
muutva Käsmu küla Merekooli tn 1 (katastritunnus 92201:014:0041), Merekooli tn 3
(92201:014:0043), Merekooli tn 4 (92201:0 14:0042) ja Merekooli tn 5 (92201:014:0108)
maaüksustele, lähiümbrusele ning merealale detailplaneeringu
(lühendina Käsmu
sadama detailplaneering) koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise
(lühendina KSH).
Kavandatava tegevuse sisu ja eesmärk . Planeeringuala suurus on ca 3,7 hektarit,
sellest maismaa ca 2,1 hektarit ja mereala ca 1,6 hektarit. Planeeringu eesmärk on
ehitusõiguse määramine sadamarajatistele, sadamahoonetele, hoonetele ja taristule,
kruntide moodustamine ja ümberkruntimine, sihtot starvete muutmine ja määramine,
sadamaakvatooriumi
ettepaneku
tegemine,
kitsenduste,
servituutide
ja
keskkonnakaitseliste ja muinsuskaitseliste tingimuste määramine. Üldistatult on
eesmärgiks Käsmu sadama arendamine nii maismaa kui veealal.
Kavandatava tegevuse olemus
detailplaneeringu joonis).

on

esitatud

joonisel

1

(16.02.2017

vastuvõetud

Joonis 1 (korratuna). Kavandatav tegevus detailplaneeringu joonis e kohaselt (veebruar
2017).
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Alternatiivid. Alternatiividena saab käesoleva KSH kontekstis tuua välja põhimõtteliselt
erinevad alternatiivide tasandid. Reaalsete alternatiivsete arengustsenaariumitena ehk
põhialternatiividena on vaatluse all kak s valikut:


Kavandatud tegevuse elluviimine ehk sadama arendamine.



0-alternatiiv ehk sadama arendamisest loobumine.

Olulisimate all-alternatiividena saab välja tuua järgmised elemendid:


Maismaale kavandatava ruumikujunduse (sh uue krundijaotuse) võimali kud
variandid ning hoonestusele seatavad tingimused (eeskätt maht ja arhitektuurne
lahendus).



Muulide ja kaide erinev paigutus, suurus ja konstruktiivne kontseptsioon.

Seosed muude asjakohaste strateegiliste arengudokumentidega . Analüüsides erinevaid
kõrgema tasandi planeeringuid ja arengukava ( Lääne-Viru maakonnaplaneering 2030+,
Lääne-Viru maakonnaplaneering „Lääne-Viru maakonna rannikuala“, Lääne-Viru
maakonnaplaneeringu
teemaplaneering:
Asustust
ja
maakasutust
suunavad
keskkonnatingimused, Lääne-Viru maakonnaplaneeringu teemaplaneering: Maakonna
sotsiaalne infrastruktuur, Vihula valla üldplaneering, Vihula valla arengukava) võib
järeldada, et väikesadama arendamine Käsmus on läbiv põhimõte ning põhimõttelist
vastuolu nende dokumentidega ei ole. Ka asj aolu, et üldplaneeringus on sadama
asukoht mõnevõrra erinev kui koostatava detailplaneeringuga käsitletav, ei ole
loogikaviga ega strateegiliste dokumentide vaheline nö vastuolu/konflikt. On loomulik, et
asjaolude täpsustudes (riigikaitselise funktsiooni r eaalne puudumine detailplaneeringu
alal kuid sadama arendamise huvi olemasolu, samas sellekohase huvi puudumine
Võrkneemel) korrigeeritakse varasemaid strateegilisi areng udokumente.

Keskkonnamõju
hindamine.
Keskkonnamõju
strateegiline
hindamine
on
keskkonnakorralduslik „tööriist“, mille eesmärk vastavalt k eskkonnamõju hindamise ja
23
keskkonnajuhtimissüsteemi seadusele
(§2) on arvestada keskkonnakaalutlusi
detailplaneeringu
koostamisel
ning
kehtestamisel,
tagada
kõrgetasemeline
keskkonnakaitse ja edendada säästvat arengut. Neid eesmärke silmas pidades on
koostatud ka käesolev KSH aruanne.
Mõjuala suurus. Käsmu sadama detailplaneeringu elluviimisega kaasneda võivaid
keskkonnamõjusid hinnati ruumiliselt lisaks planeeringualale ka ümbritseval alal
erinevate mõjude osas erinevas ruumilises ulatuses vastavalt sellele kui kaugele
konkreetset mõju saab lugeda oluliseks. Näiteks mõju Natura 2000 kaitseväärtustele ja
mõju rannaprotsessidele hinnati väljapoole detailplaneeringuala ruumilist ulatust.
Kavandatava tegevusega ei kaasne olulist riigipiiriülest mõju.
Muinsuskaitse. Detailplaneeritaval alal asub 2 kultuurimälestist (Käsmu tuletorn ja Käsmu
piirivalvekordoni hoone) ning planeeringuala kontaktvööndis asub kultuurimälestis Käsmu
merekooli hoone. Ajalooliselt merega seotud ehitismälestiste puhul on oluline säilitada side
merega ja tagada ajaga välja kujunenud vaated merelt ja lahekaldalt objektidele ja vastupidi.
Oluline on säilitada vaated ehitismälestistele ka sisemaalt, säilitades objektide vaadeldavus
ja rõhutades ala olulisi maamärke ehitusmälestiste näol. Planeeringulahendus arvestab
muinsuskaitse aspektiga (läbi muinsuskaitse eritingimuste järgimise) ning k ultuurimälestiste
kaitse ja väärtuslikkuse säilimine on detailplaneeringu lahenduse raames tagatud.

23

Käesoleva KSH koostamise ajal jõustus (1.07.2015) KeHJS uus redaktsioon, mis mitmetes
punktides muudab varasemat seaduse redaktsiooni. Käesolev KSH protsess viiakse lõpuni
(aluseks § 56 lg 8) varasemalt kehtinud seaduse redaktsiooni kohaselt.
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Teadaolevate andmete põhjal võib väga suure tõenäosusega eeldada, et Käsmu sadama
asukohas ja arendustegevuse mõjualas ei ole materiaalselt säilinud kultuuriväärtust
omavaid vrakke. Kuni 5 meetri sügavune meri, mis on lainetuse ja ka jää mõjualas, ei ole
tõenäoliselt ka seni mitteteadaolevate säilinud vrakkide asukohaks.
Süvendamine ja kaadamine. Käsmu sadama arendusplaani kohaselt süvendamist ei
kavandata, mistõttu puudub ka kaadamine . Vajalikuks võivad osutuda väikesemahulised
merepõhja ettevalmistused (sh näiteks kivide liigutamised akvatooriumis ja sissesõiduteel) ,
mille käigus tuleb teostada ka väikesemahulist pinnase liigutamist. Muulid/kaid on
lahendatud selliselt, et minimiseeritud on süvendamise vajaduse tekkimine (nt setete
kuhjumise tulemusel) ka tulevikus.
Muulide / kaide ehitamine. Käsmu sadama tehniliselt keerukaimaks ülesandeks on piisava
tugevuse saavutamine kirde ja põhja suunas randuvate tormilainete korral. Samuti on
oluline nendest suundadest tulevate lainete peegeldumisel peegelduvate laine te poolt
tekitatavad võimalikud ranna purustused. Nii sadama tugevuse saavutamiseks kui lainete
peegeldumise vähendamiseks on tehnilise lahendusena ette nähtud nn kahe -astmelise
muuli tehnoloogia (topeltmuul). Keskkonnamõju aspektist on olulisim merepõhja muutus ja
ehitusaegsed mõjud. Merepõhja muutus seisneb kuni ca 1 hektari praeguse kuni 5 meetri
sügavuses meres asuva merepõhja muutmises kiviseks merepõhjaks (st muulide veealused
nõlvad) või maismaaks (st veest välja ulatuvad osad). T egemist on ökoloogiliselt lokaalse
väheolulise mõjuga. Sisuliselt asendatakse osa merepõhja pehmemate setetega
elupaikadest kõva substraadiga elupaikadega. Muulide veealustel osadel kujuneb vastav
elupaik juba mõne aastaga. Oluline on ka rõhutada, et uus inimtekkeline kõva s ubstraadiga
elupaik on piirkonnas juba arvukalt esinevate kivide näol olemas ja seega on selline elupaik
piirkonnas juba esindatud – seega puudub ka risk näiteks ebasoovitavatele võõrliikide
täiendavaks levikuks.
Ehitusaegne mõju seisneb eeskätt muuli/kai ehitamiseks kasutatavate materjalide
(tõenäoliselt erineva fraktsiooniga lubjakivist ning graniidist), merre paigutamises.
Tavapärane muuli ehitamise tehnoloogia on nn pioneermeetodil, ehk sisuliselt toimub
3
veealuse mahuga kuni ca 20 000 m kivirahnude puistamine merre. Töö käigus toimuv
setete veesambasse paiskumine aktiivse lainetuse ja jää mõju piirkonnas, kus kergesti
mobiliseeruvaid (heljumit tekitavaid) põhjasetteid ei ole , on väga vähene. Tammi püsivuse ja
koormustaluvuse huvides on vajalik kasutada eeskätt suuri kive ja rahnusid (läbimõõt üle
mõnekümne sentimeetri), mis olemuslikult ei ole heljumi tekke allikaks, seetõttu on ka
tekkiva heljumi kogus väike. Arvutuslikult kuni mõnesaja tonni materjali heljumina levimine
on lühiajaline ja väikese lokaalse mõjuga. Võimaliku mõju täiendavaks vältimiseks ja
leevendamiseks ei tohi materjali vette uputamine toimuda kalade kudemisperioodi 15.04 30.06.

Mõju rannaprotsessidele ja hoovuste liikumisele . Vesiehitiste (sh muulide/kaide) rajamine
rannikumerre võib vastavate tingimuste esinemise korral muuta piirkonna lainetuse- ja
hoovuserežiimi, mis teisese mõjuna võib tuua kaasa veevahetuse nõrgenemise ning „seisva
veega“ piirkondade kujunemise, põhjustada muutusi setete liikumises ja tuua kaasa muutusi
rannaprotsessides. Käsmu sadama arendamisel toimub rannaprotsess ides 2 peamist mõju:
a) lokaalsed (tormi)lainetuse poolt põhjustatud muutused rannaprotsesside intensiivsus es ja
b) setete liikumise muutus.
Randade purustamine lainetusega toimub ajas ebaühtlase intensiivsusega - kahjustused
leiavad aset suure lainekõrgusega tormidega. Sealjuures peab ka lainete suund ja meretase
olema sobiv. Käsmus on selliste purustavate tingimuste jaoks vajalik, et tormid tuleksid
suunaga kirdest (ka põhjast ja idast), teistest suundadest tulevate tormilainete eest on
rannik kaitstud. Sadam ise on kavandatud nn kahes astmes muuliga (topeltmuul), mis
murrab põhjakaarest tulevate lainete energia ning ei lase lainel vastu muuli põrgata.
Selliselt väheneb nii muulile avalduv laine jõud kui ka laine põrkamine. Seega on jõutud
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antud asukohta sobiva lahenduseni, millega välditakse
tõenäosuse ja suuruse kasvu võrreldes praeguse olukorraga.
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tormikahjustuste

tekkimise

Käsmu lahe läänekaldal toimub üldine valdav settevoog põhjast lõunasse. Rohke jää
tingimustes toimub ka suurte kivide liigutamine, t ormidega liigub ka jämeda kruusa mõõtu
kivid, kuid põhimassi settevoost moodustab liiv ja veelgi peenem materjal (sealhulgas
orgaanikat sisaldav). Käsmu sadam toimib barjäärina millest setted suunatakse ümber, kuid
ümber muulide liikumisel sügavamale merre sattudes setteid liigutavad jõud nõrgenevad
ning seeläbi ei suuda eeskätt raskemad setted (antud kontekstis liiv) ümber muulide
kanduda, vaid settivad. Seega satub vähem liivasetteid vahetult sadamast lõunas asuvale
rannalõigule. Samas sadam ka takistab selle lõigu kulutamist ja seetõttu ei teki väga suurt
ranna kulutust. Mõningase setete defitsiidi tõttu võib aja jooksul siiski toimuda ranna
vähenemine vahetult sadamast lõunasse jääval rannalõigul. Rannalõigul võib esteetika
eesmärgil teostada ranna hooldust (vältides sealjuures looduskaitseliste väärtuste
kahjustamist) ning vajadusel tuua liiva defitsiidi kompenseerimiseks.
2

Mõju mereelustikule. Sadama rajamisel toimub merepõhja muutmine umbes 10 000 m
suurusel merepõhjal. Tegemist on väikese pindalaga ja sellise ala muutmine ei ole oluline
negatiivne keskkonnamõju. Ebaõige ajastuse, ehituslik e tehniliste võtete või töökorralduse
tõttu võiks kaasneda negatiivne mõju mereelustikule sadama ehitamise perioodil. Näiteks
heljumit tekitav muulide rajamine kalade kudemise perioodil võiks kaasa tuua negatiivse
mõju kalastikule. Võimaliku mõju täiendavaks vältimiseks ja leevendamiseks ei tohi materjali
vette uputamine toimuda kalade kudemisperioodi 15.04 - 30.06.

Mõju linnustikule. Detailplaneeringu ala näol on teg emist Käsmu küla tiheasustusalaga, kus
linnustikule elupaiku pakkuvaid olulisi looduslikke kooslusi ei esine. Sadama rajamine
toimub asukohta, kus see ei kahjusta linnustikule olulisi elupaiku ega põhjusta suuri muutusi
häirimises.
Mõju kaitstavatele loodusobjektidele (sh Natura 2000). Natura hindamise tulemusena
järeldus, et detailplaneeringuga kavandatava tegevuse elluviimisega ei kaasne Lahemaa
loodusalale, selle kaitse-eesmärkidele ega terviklikkusele ebasoodsat mõju.
Lahemaa rahvuspargi kaitse-eesmärkideks on hulgaliselt liike, kuid tegevuse alal ja
lähipiirkonnas esineb neist vaid üks - siberi piimikas, mis on II kaitsekategooria taimeliik,
mille lähim osapopulatsioon asub andmebaasi EELIS andmetel mõnekümne meetri kaugusel
detailplaneeringu alal. Taime kasvukoht asub reaalselt kavandatavatest tegevustest üle 50
m kaugusel ja tegevusega kaasnevat ebasoodsat mõju liigile selles asukohas oodata ei ole.
Ajaloolis-kultuurilise väärtusega hoonete, miljööväätuste jms kaitse taga b Lahemaa
rahvuspargi kaitse-eeskirjas toodud kitsendustest lähtumine tegevuse kavandamisel ja
elluviimisel ning koostöö kaitseala valitsejaga.
Detailplaneeringu ala on suures osas hõlmatud kahe käsitiivalise liigi, põhja -nahkhiire ja
suurvidevlase (mõlemad LKS II kat), leiukohaga. Detail planeeringu elluviimine ei ole
mastaapne tegevus, mis muudaks oluliselt nahkhiirte elutingimusi juba tiheasustusalana
toimivas piirkonnas. Nagu ka liigi kaitse tegevuskavas välja toodud on põhja -nahkhiir Eestis
üldiselt arvukas ja laialt levinud, kes on tä napäevase maastiku ja antropogeensete
mõjudega hästi kohastunud. Suurvidevlane esineb meil väljaspool talveperioodi ning sellele
liigile võiks potentsiaalne ebasoodne mõju ilmneda veekogude hävitamisel või puistu
struktuuri
muutmisel,
õõnsustega
puude
likvideerimisel.
Viimaseid
tegevusi
detailplaneeringuga ei kavandata. Kavandatava sadama väljaehitamise mõju käsitiivalistele
võib lugeda neutraalseks.
Kirjuhahk on II kaitsekategooria liik, kes esineb Eestis talvitujana. Lahemaal on liigi leiukoht
2
määratletud ulatusliku merealana (kokku ca 124 km ), mis hõlmab ka Käsmu lahte ning
osaliselt kavandatavate sadamakaide asukohta. Kirjuhahka on Põhja -Eesti rannikul kohatud
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tegelikkuses vaid üksikuid isendeid. Kirjuhaha talvitusalade seisukohalt ei ole kavandatava
tegevuse elluviimisega kaasnevalt oodata mastaapset keskkonnamuutust, mis tooks kaasa
kirjuhaha võimaliku talvituspaiga väärtuse langemise tervikuna.
Lemeti kivi on kaitstav kui looduse üksikobjekt (KLO4000534), mille kaitseks on määratud
50 m laiune piiranguvöönd. Kavandatava sadama lõunapoolne kai koos tanklaga paiknevad
osaliselt Lemeti kivi kaitsetsoonis. Lemeti kivi on rändrahn, millest sadama ehitustööd
jäävad paarikümne meetri kaugusele, seega Lemeti kivi ja selle otsest ümbrust füüsiliselt ei
mõjutata. Mõju seisneb kivi vaadeldavuse muutuses, mis ei halvene.
Kogukondlik suhtumine ja mõju piirkonna elanikele . Käsmu küla on ajalooline nö kaptenite
küla kus korrektse sadama puudumine on mõnevõrra kummastav. Läbi aastatepikkuse
diskussiooni on tänaseks jõutud olukorrani, kus enamus kogukonnast leiab, et Käsmus peab
olema sobiv väikesadam. Võimalikult paljudele (piirkonna elanikele, kogukonnale) sobiva
lahenduse leidmiseks on teostatud detailplaneeringu koostamise protsess ning sellega
samaaegselt on toimunud diskussioonid ka väljaspool DP/KSH protsessi . Loomulikult on
erinevatel inimestel erinevad arvamused selles osas, milline täpselt on Käsmu sobiv
väikesadam ning sellest tulenevalt on raske eeldada, et saavutatakse täielik üksmeel. Siiski
on tõenäoline et kehtestatav planeeringulahendus väljendab kogukonna enamuse ühist
kompromissidel baseeruvat soovi. Käsmu sadama arendamine suurendab Käsmu
majanduslikku potentsiaali ning loob juurde ja võimendab olemasolevaid tegevusvaldkondi.
Seega võib sotsiaal-majanduslikust aspektist Käsmu sadama väljaehitamist lu geda
positiivse mõjuga arenguks.
Sadamapiirkonna ehituse ajal võib ehitustegevusega kaasneda lähinaabrite ja
transpordivoogude ääres elavate inimeste häiring. Tegemist on paljukordselt normidest
allapoole jääva mõjude tasemega (nt liikluse õhu- ja mürareostus), mis lisaks on ajutuse
iseloomuga. Häiringu saab vähendada ehitustööde korraldamise kaudu, selleks tuleb
ehitustööd organiseerida (nii ruumiliselt, ajaliselt kui infovahetus kogukonnaga/naabritega)
selliselt, et võimalik ehitusobjektilt välja ulatuv häiring oleks minimaalne. Näiteks vältida
häirivamaid töid (mahukas m aterjali vedu) nädalavahetustel ning määratleda konkreetne
ehitaja/tellija poolne kontaktisik, kes reaalselt on avatud suhtluseks kogukonn aga ja kes
reaalselt lahendab ehituse ajal nn jooksvad küsimused.
Avariiolukorrad ja reostusriskid. Väljaehitatud ja asjakohaselt varustatud sadama
ekspluatatsiooni aegsed keskkonnariskid on madalad ning nende ohjamiseks on vajalik
sadama tegevuses nõuetek ohase regulatsiooni järgimine. Sadamas ja selle sissesõiduteel
peab olema nõuetekohane navigatsioonimärgistus. Sadama varustamisel tuleb tagada ka
nõuetele vastavate ohutus-, pääste- ja reostustõrjetehnika olemasolu.
Detailplaneeringuga on sadamasse kavandatud ka tankla. Edasise projekteerimise faasis
tuleb tankla projekteerida, hiljem välja ehitada ja opereerida selliselt et sellega ei kaasne
riske merekeskkonna reostamiseks. Eeskätt on vajalik tagada et kütusemahutitest ei satuks
ka raskete ilmastikuolude korral kütus merre – see on võimalik tagada erinevate tehniliste
lahendustega.
Alternatiivide võrdlemine ja valik . Reaalsete alternatiivsete arengustsenaariumitena ehk
põhialternatiividena on vaatluse all kaks valikut: a)
Kavandatud
tegevuse
elluviimine
(sadama arendamine), b) 0-alternatiiv ehk sadama arendamisest loobumine.
Põhialternatiivide (arengustsenaariumite) valik baseerub eeskätt nn kommunikatiivsel
meetodil (st mitte rangelt otsesel ratsionaalsusprintsiibil). Aastate jooksul toimunud
diskussiooni tulemusena (nii käesoleva detailplaneeringu koostamise formaadis kui ka
varasema lõpetatud planeeringu koostamisel ning erinevate muude dokumentide
koostamisel ja vähemformaalsetel aruteludel) on jõutud olukorda, kus arutluse all ei ole
küsimus kas? (st kas Käsmu on vajalik väikesadama rajamine), vaid küsimused milline?,
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kuidas? ja kus?. Ehk vastust otsitakse küsimusele, milline täpselt on sobiv väikesadam
Käsmus.
Seega on põhialternatiivi osas valik tehtud demokraatlikus kommunikatiivses protsessis ja
selleks valikuks on sadama arendamine ning tegemist on parimaks osutunud
põhialternatiiviga.
Sadama arendamisel on võimalikud erinevad ruumilised, mahulised, tehnoloogilised,
ajalised jms variandid ehk all-alternatiivid.
Maismaaosa erinevate alternatiivsete lahenduste peamiseks mõjutajaks oli planeeringu/KSH
protsessis sadamahoone suurus, asukoht ja arhitektuurne kontseptsioon (eeskätt
domineerivus olemasolevas ruumis). Sarnaselt põhialternatiivi valikuga on ka sadamahoone
suurus, asukoht ja arhitektuurne kontseptsioon suures osas emotsionaalne ja tunnetuslik
teema, mille osas on toimunud diskussioon erinevate arvamusega inimeste vahel.
Lahendusvariantide väljatöötamisel on arvestatud ka dokumentides fikseeritud piirangutest
ja põhimõtetest (ehituskeeluvöönd, muinsuskaitse eritingimused jms). Sadamahoone ja
sellega seonduvalt muu maapealse lahenduse puhul on parimaks alternatiiviks see, mis
vastab normdokumentides fikseeritud normidele ja on võimalikult paljudele (piirkonna
elanikud, kogukond) sobiv lahendus.
Erinevalt põhialternatiivi valikust ja sadamahoone lahendusest tulenevast maismaa
lahendusest on kavandatava sadama mereosa lahendus ülekaalukalt nö ratsionaalsetel
argumentidel baseeruv alternatiivide võrdlus. Nimelt on sadama mereosa toimimiseks ja
ümbruskonnas negatiivse mõju tekkimise vältimiseks vajalik, et lahendus oleks välja
töötatud loodusseadusi arvestaval ratsionalismil. Selleks, et sadam oleks piisavalt tugev
töötati välja esmane sadama muulide lahendus. Avalike arutelude ja diskussioonide käigu s
jõuti arusaamisele, et esmalt kavandatud muulid olid vaadete ja maastikku sobivuse aspekti
arvestades liiga massiivsed. Sellest tulenevalt töötati välja väiksema visuaalse mõjuga (st
nähtava ehitusliku mahuga), kuid tehniliselt samaväärse tugevusega nn t opeltmuulil
baseeruv lahendus. Seega on parimaks alternatiiviks väikese visuaalse mõjuga muulide
lahendus, mis on tehniliselt vajaliku tugevuse saavutamiseks paigutatud lõhkuvaimate
tormilainete suhtes sobivaima võimaliku nurga alla ning peamiseks tormilai nete jõu ning
peegelduse vähendajaks on topelt muuli lahendus.

Lõppjäreldus. Planeeringu elluviimisel ei ole ehitisi, mille ehitusprojekti koostamisel tuleb
läbi viia keskkonnamõju hindamine (KMH).
KSH töögrupi hinnangul on detailplaneeringuga kavandata v võimalik realiseerida.
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6. LISAD
LISA 1. KSH PROGRAMM
KSH programm on esitatud eraldiseisva dokumenndina / failina.

LISA 2. KSH ARUANDE AVALIKUSTAMISEST
Peatükki täiendatakse pärast KSH aruande avalikku väljapanekut ja arutelu.
Peatükis esitatakse:
o
o

KSH aruande avaliku arutelu protokoll
asutuste ja isikute ettepanekud, vastuväited ja küsimused ning ülevaade nende
arvestamisest või arvestamata jätmise põhjendustest.

LISA 3. KASUTATUD MATERJALID
o

Maa-Ameti kaardirakendus / Geoportaal

o

Andmebaas EELIS

o

Keskkonnaseire andmebaas

o

Kultuurimälestiste riiklik register http://register.muinas.ee/

o

Vrakiregister (http://register.muinas.ee/public.php?menuID=wreckregistry ).

o

Lääne-Viru maakonnaplaneering 2030+ (koostamisel)

o

Lääne-Viru maakonnaplaneering „Lääne-Viru maakonna rannikuala“ (2011)

o

Lääne-Viru maakonnaplaneeringu teemaplaneering „Asustust ja maakasutust
suunavad keskkonnatingimused“ (2006)

o

Lääne-Viru maakonnaplaneeringu
infrastruktuur 2009-2015“ (2009)

o

Vihula valla üldplaneering (2003)

o

Vihula valla arengukava aastani 2025 (20 12)

o

Lahemaa Rahvuspargi kaitse-eeskiri

o

Käsmu küla, Merekooli nt. 1, Merekooli III, Merekooli tn. 4 ja lähiümbruse
detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimused (2013)
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o

Käsmu meremuuseumi kodulehekülg

o

Lahemaa Rahvuspargi kaitsekorralduskava alusuuringud
inventeerimine. Käsmu. Leele Välja, Tallinn 2010

o

Käsmu. Anne Kurepalu ja Karl Kristenbrun. Eesti Entsüklopeediakirjastus ja
Lahemaa Rahvuspark, 1994

o

Jaan Vali „Eesti tuletornid“, 2011.a

o

Eesti
geoloogilise baaskaardi Võsu kaardilehe (7411) seletuskiri. Eesti
Geoloogiakeskus. Kaardistamise osakond, Tallinn, 2005

o

Eesti pinnaveekogude ökoloogiline seisund 2004 -2008”
2008

o

Eesti lootsiraamat. Veeteede Amet.2003

o

Euroopa Komisjoni juhend „Natura 2000 alasid oluliselt mõjutavate kavade ja
projektide hindamine. Loodusdirektiivi artikli 6 lõigete 3 ja 4 tõlgendamise
metoodilised juhised“

o

Juhised Natura hindamise läbiviimiseks
rakendamisel Eestis"(KeMÜ, koost 2013)

o

Juhised loodusdirektiivi artikli 6 lõigete 3 ja 4 raken damiseks Eestis (Kaja
Peterson, SEI Tallinn, 2006)

o

Tegevuskava nahkhiirte kaitse korraldamiseks aastaiks 2005 -2009. M. Masing,
et al., 2004

o

Elling, B. 2009. Rationality and effectiveness: does EIA/SEA treat them as synonyms?
Impact Assessment and Project Appraisal 27(2): 121–131

o

Fischer, T. B. 2003. Strategic environmental assessment in post -modern times.
Environmental Impact Assessment Review 23: 155–170

o

Nilsson, M., Dalkmann, H. 2001. Decision making and strategic environmental
assessment. Journal of Environmental Assessment Policy and Management 3(3): 305–
327

o

Paal, J., 2004. Euroopas väärtustatud elupaiga d Eestis. Keskkonnaministeerium

www.kasmu.ee

loodusd irektiivi

ja

rannakülade

P. Marksoo, Tallinn

artikli

6

lõike
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LISA 4. KESKKONNAMÕJU HINDAJA HEA TAVA
Eesti Keskkonnamõju Hindajate Ühing (www.iaea.eu)
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