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Juhenddokument
Linnu- ja loodusdirektiiv 
lehtersuudmetes ja 
rannikualadel
Kokkuvõte

Keskkond



Käesolev kokkuvõte

Jõgede lehtersuudmed (ehk estuaarid) ja rannikualad 
kuuluvad maailma kõige dünaamilisemate ja produktiivsemate 
ökosüsteemide hulka, mis on kõrge väärtusega nii 
majanduslikust kui ka ökoloogilisest seisukohast. Seal asuvad 
Euroopa rahvusvahelise kaubanduse jaoks olulised sadamad 
ja navigatsioonikanalid, kuid lisaks on lehtersuudmed ja 
rannikualad suure tähtsusega loodusliku loomastiku, eelkõige 
rändavate ja pesitsevate lindude jaoks ning väärtuslikud ka 
rikkalike loodusressursside poolest. 

Juhenddokument, millest käesolev kokkuvõte ülevaate 
annab, koostati, et aidata ühitada jõgede lehtersuudmete 
ja rannikualade kaitset ning kasvavast Euroopa transpordist 
tulenevat sadamate arendamise vajadust. Juhenddokument 
käsitleb linnu- ja loodusdirektiivi rakendamist lehtersuudmetes 
ja rannikualadel, pöörates erilist tähelepanu süvendamisele 
ja sadamaarendusele. Juhenddokumendi sihtrühmad on 
kohalikud, piirkondlikud ja riiklikud või föderaalsed pädevad 
asutused, sadamate ja veeteede ametid, operaatorid, tööstused, 
süvendusettevõtted ja -ühingud, merendusteenuste tööstus, 
keskkonnaorganisatsioonid, looduskaitseametid ja Natura 2000 
alade valitsejad. 

Kogu Euroopa Liidus on sadu Europe Direct teabekeskusi. 
Teile lähima keskuse leiate: 
https://europa.eu/european-union/contact_et

Tasuta infotelefon: 00 800 67 89 10 11 (teatud 
kõneoperaatorid võivad rakendada kõnetasusid).

E-posti aadress: https://europa.eu/european-union/
contact_et

Euroopa Liitu käsitlev teave on kõigis ELi ametlikes 
keeltes kättesaadav Euroopa veebisaidil: 
https://europa.eu/european-union/index_et 

ELi väljaandeid saab alla laadida või tellida:  
https://publications.europa.eu/et/publications

Tasuta väljaannete koopiad on saadaval Europe Direct või 
kohalikus teabekeskuses (vt https://europa.eu/european-
union/contact_et). 

ELi avatud andmete portaal (http://data.europa.eu/euodp/
et) võimaldab juurdepääsu ELi andmekogudele. Andmeid 
saab tasuta alla laadida ja taaskasutada nii ärilisel kui ka 
mitteärilisel eesmärgil.
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Euroopa rannikuala majanduslikku tähtsust rõhutatakse ELi 
integreeritud merenduspoliitikas. 2007. aastal loodud ELi 
integreeritud merenduspoliitika eesmärk on terviklikult, 
integreeritud viisil edendada Euroopa meremajanduse 
säästlikku arengut ja paremini kaitsta merekeskkonda. Euroopa 
sadamapoliitika eesmärk on luua toimiv Euroopa sadamate 
süsteem, mis suudaks tulla toime Euroopa transpordivajaduste 
tulevaste väljakutsetega.

Poliitiline taust 

Linnu- ja loodusdirektiiv, ELi elurikkuse poliitika nurgakivid, 
võimaldavad liikmesriikidel töötada koos ühes ja samas tugevas 
õiguslikus raamistikus, et kaitsta Euroopa kõige väärtuslikumaid 
liike ja elupaiku nende loodusliku levila piires ELis. Mõlemad 
direktiivid kohustavad liikmesriike määrama  spetsiaalsed 
kaitstavad alad maismaal ja meres, mis kokku moodustavad 
Natura 2000 võrgustiku. Natura 2000 võrgustiku eesmärk on 
tagada Euroopa kõige ohustatumate liikide ja elupaikade 
pikaajaline säilimine. Direktiivide sätete hulka kuulub ka range 
liigikaitse süsteem, samuti seire- ja aruandlusskeemid.

Lehtersuudmed ja rannikualad hõlmavad mitmeid 
elupaigatüüpe, millest enamik on kaitstud loodus- ja 
linnudirektiiviga. ELi looduskaitse seadusandlus ei välista 
arendustegevust Natura 2000 aladel ja nende ümbruses.  
Loodusdirektiivi artiklil 6 on oluline roll Natura 2000 võrgustikku 
kuuluvate alade haldamisel ja säästva kasutamise tagamisel. 
See annab rea menetluslikke tagatisi, kindlustamaks, et 
majandusareng käib käsikäes looduskaitsega. See nõuab, et iga 
kava või projekt, millel võib olla oluline negatiivne mõju ühele või 
enamale Natura 2000 alale, peab läbima asjakohase ehk Natura 
hindamise vastavalt artikli 6 lõikele 3, hindamaks selle kava või 
projekti mõju asjaomas(t)ele ala(de)le. 

Kavade ja projektide arendamisel lehtersuudmetes 
ja rannikualadel on asjakohased ka järgnevad ELi 
keskkonnavaldkonna direktiivid: 
•	 Keskkonnamõju strateegilise hindamise direktiiv (KSH) – 
2001/42/EÜ – kavade ja programmide keskkonnamõju hindamise 
kohta.
•	 Keskkonnamõju hindamise direktiiv (KMH) - 2014/52/EL - 
teatavate riiklike ja eraprojektide keskkonnamõju hindamise 
kohta. 
•	 Veepoliitika raamdirektiiv (VRD) - 2000/60/EÜ – mis kehtestab 
raamistiku pinnavee (jõed, järved, siirde- ja rannikuveed) ja 
põhjavee kaitseks ELi tasandil.  
•	 Merestrateegia raamdirektiiv (MSRD) - 2008/56/EÜ – 
mis kehtestab raamistiku mereökosüsteemide kaitseks ja 
taastamiseks.  
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Murettekitavad küsimused 

Surve jõgede lehtersuudmetele ja rannikualadele 
Inimtegevus jõesuudmetes ja rannikualadel võib olla väga 
mitmekesine, alates linnastumisest, navigatsioonist või 
süvendamisest kuni vesiviljeluse, tööstuse või veevõtuni. Need 
tegevused, eraldi või koostoimes, võivad avaldada olulist mõju 
alade looduskaitse eesmärkidele. Allpool on toodud näited 
veeteede ja sadamatega seotud tegevuste mõjude kohta.  
•	 Süvendamine: kapitaalne süvendamine sadamate, 
basseinide, kanalite ja jahisadamate rajamiseks, sügavuse 
suurendamiseks või laiendamiseks, et teenindada suuremaid 
laevu; hooldussüvendamine olemasolevate veeteede, sadamate 
ja kanalite hooldamiseks ning süvendamisel väljavõetud 
materjali ümberpaigutamine (kaadamine) mõjutavad 
lehtersuudme hüdrodünaamilist režiimi ja geomorfoloogiat. 
See võib muuta setete tasakaalu ja liikumist ning lehtersuudme 
ja ranniku elupaikade (nt pagurannad või liivamadalad) 
paiknemist. Kapitaalne süvendamine võib muuta lehtersuudme 
settevoo suunda ja mõjutada setete tasakaaluseisundit, kuna 
lehtersuudme sügavuse suurendamine võimaldab soolakeelel 
(mereveel) kaugemale ülesvoolu tungida, suurendab 

rannikulainetust, muudab loodete ulatust ja loodete hoovusi 
ning heljumi tekkemäära ja settimist. Esineb ka olukordi, 
kus süvendamisel väljavõetud materjali saab kasulikult ära 
kasutada, nt randadesse setete kogunemise suurendamiseks, 
kuigi seejuures tuleb kanda hoolt selle eest, et olulised 
madalmere kooslused setete alla ei mattuks.  See tõendab 
estuaaride ja rannikuvete hüdrodünaamiliste mõjude hoolika 
hindamise vajalikkust. Süvendamise ja väljavõetud materjali 
ümberpaigutamise hoolikas kavandamine on setete juhtimise 
skeemide lahutamatu osa.  
•	 Hooldustegevus: navigatsioonimärkide, -toodrite ja -tulede, 
liikluseraldusskeemide ja püsiankrute hooldamine, asendamine 
või paigaldamine, muulide ja slipiteede pikendamine ning 
pehmete merevallide, üleujutustõkete ja lainemurdjate 
hooldamine võivad kahjulikult mõjutada looduskaitse eesmärke 
kaitstavatel suudme- ja rannikualadel.
•	 Sadama maaparandus ja maakasutus: uue taristu (terminalid, 
raudteed, torujuhtmed, teed, uued tööstused jne) ehitamine võib 
kahjustada lähedal asuvaid Natura 2000 alasid. Teatud aladel 
ei ole piisavalt ruumi ja sadam võib soovida merealust maad 
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kasutusele võtta, mis omakorda võib nõuda hüvitusmeetmete 
rakendamist.   
•	 Kommertslaevandus: sadamates hõlmab see laevade 
käitamist ja liikumist ning kauba käitlemisega seotud 
tegevusi. Laevade liikumine läbi estuaari- ja rannikuvete 
võib potentsiaalselt kahjustada elupaiga omadusi nii lainete 
tekitamisega kui ka sõukruviga vee sogaseks muutmisega. Laeva 
liikumise mõju võib olla kahjulik, nt estuaaride loodetevahelise 
ala erosioon ja/või setete uuesti heljumisse viimine, või kasulik, 
nt vee õhustamine. Laevandusega seotud müra (veepealne 
või veealune) võib häirida kaitsealuseid mereimetajaid. 
Puistlasti käitlemine võib tekitada tolmupilvi ja õhusaastet ning 
ballastveega võidakse sisse tuua võõrliike. Vedellasti käitlemisel 
võidakse lossida torujuhtme kaudu, mis tekitab potentsiaalse 
lekke-, heite- ja väljavalgumisohu. Lõpuks ei tohi unustada ka 
asjaolu, et laevade liikumisega kaasneb katastroofioht. 
•	 Tööstuskompleksid: Sadamaalad hõlmavad sageli 
tööstuskomplekse nagu rafineerimistehased, elektrijaamad, 
puist- ja vedellastisõlmed ning konteineriterminalid. 
Tööstusoperatsioonide, laevanduse ja liikluse kumulatiivne mõju 
võib avaldada keskkonnakahjulikku toimet lähedal asuvatele 
Natura 2000 aladele. 

Kliimamuutus
Rannikualad on kliimamuutuse suhtes ühed haavatavamad, 
sest neid mõjutab tugevasti meretaseme tõus, millega 
kaasnevad suurem tormioht, tugevad sademed ja äkktulvad, 
mis põhjustavad ulatuslikku kahju asustatud aladele ja taristule. 
Tulvatõrjemeetmed, nagu tammiehitus, maaparandus ja muud 
tüüpi merekaitse võib põhjustada nn ranniku pitsumise nähtust, 
kus ranniku looduslikele protsessidele jääb üha vähem ruumi 
erosioonijõudude mahutamiseks ja kohanemiseks selliste 
muutustega, nagu meretaseme tõus. Ranniku pitsumine 
toimub eeskätt madalatel aladel ja padumeres, mis looduslikult 
kohaneksid meretaseme muutuste, tormide ja loodetega, aga ei 
saa seda teha ehitiste tõttu. Lehtersuudmetes ja rannikualadel 
tuleks rakendada uuenduslikke meetmeid ranniku pitsumise 
vältimiseks. 

Kliimamuutus mõjutab tugevalt Euroopa looduskeskkonda 
ja peaaegu kõiki ühiskonnaosi ning majandussektoreid. 
Meretaseme tõus vähendab lainemurdjate ja kairinnatiste 
varjuandvat mõju ning väheste sademetega perioodid 
jõevalglates võivad põhjustada magevee äravoolu vähenemist ja 
sedimentatsiooni suurenemist suudmealal. 
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Olulisemad soovitused 

Juhenddokument annab rea soovitusi ja hea tava näiteid, mis 
hõlmavad järgnevaid aspekte: 

Looduskaitse eesmärgid dünaamilises keskkonnas
Kaitse-eesmärkide seadmine Natura 2000 võrgustiku 
kaitstavatele lehtersuudmetele ja rannikualadele on 
väljakutse, kuna tegemist on väga keerukate ja dünaamiliste 
ökosüsteemidega. Kaitse-eesmärkide väljatöötamiseks on 
oluline mõista, kuidas need keerukad ökosüsteemid toimivad 
ja morfoloogiliselt arenevad ning kuidas neid mõjutavad 
inimtekkelised survetegurid ja kliimamuutus. Konkreetsete 
lehtersuudmete ja rannikualade füüsikalisi protsesse ning 
morfoloogilist arengut tuleks detailselt uurida. Pädevad 
asutused peaksid koondama parima olemasoleva ja teaduslikult 
usaldusväärse info, mis oleks aluseks nende ökosüsteemide 

kaitse-eesmärkide kehtestamisel.   
Kaitse-eesmärgid ja meetmed peaks põhinema kaitstavate 
elupaikade ja liikide kohaliku seisundi hinnangul ja ala suhtelisel 
tähtsusel Natura 2000 võrgustiku sidususe ning nende 
elupaikade ja liikide soodsa seisundi taastamise või säilitamise 
seisukohalt.     
Sadamate või veeteede läheduses asuvate Natura 2000 alade 
kaitsemeetmete väljatöötamisel ja rakendamisel tuleks kohe 
protsessi alguses konsulteerida sadamate ja veeteede ametitega.  
Kaitse-eesmärgid ei tohiks olla staatilised; vastupidi, need tuleb 
kohandada vastavalt liikide ja elupaikade seisundi ning muude 
ökoloogiliste tegurite arengule kompleksses ja dünaamilises 
keskkonnas. 

Integreeritud planeerimine
Kaitsekorralduskavade koostamine Natura 2000 aladele on 
soovitatav, kuid loodusdirektiivi järgi ei ole see kohustuslik. 
Samas annavad kaitsekorralduskavad võimalusi säästva 
majandusarengu, ohutusküsimuste ja ligipääsetavuse 
ühitamiseks looduskaitse eesmärkidega.

Ruumiline planeerimine ja integreeritud juhtimine võib 
aidata rakendada looduskaitsemeetmeid aladel ja annab 
ka sadamaarendusprojektidele suurema õiguskindluse.  
Integreeritud ehk terviklik planeerimine võimaldab otsida kõigi 
osapoolte jaoks kasulikke ja üksteist täiendavaid lahendusi, 
samuti edendada sotsiaalset vastutustunnet ja säästvat arengut. 
See peaks ka aitama vältida paradokse, konflikte ja konkurentsi 
ruumi pärast.  Integreeritud ruumilist planeerimist koos 
keskkonnamõju strateegilise hindamisega tuleks rakendada alati 
kui võimalik, et ennetada raskusi ja kahjulikku keskkonnamõju 
ning vältida potentsiaalseid konflikte ja viivitusi projekti 
arendamisel. Ruumilisel planeerimisel tuleb teha selget vahet 
strateegilise ja projekti tasandi vahel. Strateegilisel tasandil 
tehtavaid hinnanguid saab lihtsustada, vältides pelgalt projektiga 
seotud üksikasjade arvestamist.  
Riiklikud, piirkondlikud ja kohalikud Natura 2000 alade haldamise 
eest vastutavad asutused peaks tegema koostööd ruumilise 
planeerimise asutustega. Kõiki asjakohaseid huvirühmi, 
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Suunised Natura 2000 
kaitsekorralduskavade koostamiseks
Natura 2000 aladele, eriti neile, mille läheduses toimuvad 
sadamaoperatsioonid või muud tööstustegevused, tuleks 
koostada integreeritud kaitsekorralduskavad.

Sadamate ja nendega seotud veeteede läheduses asuvate 
Natura 2000 alade kaitsekorralduskavade koostamisel tuleks 
aktiivselt kaasata sadamate ja veeteede ameteid.

Sadamate strateegilised kavad, VRD veemajanduskavad 
ja Natura 2000 kaitsekorralduskavad tuleks omavahel 
kooskõlastada ja võimalusel integreerida, et kasutada ära 
võimalikke olukordi, millest võidavad kõik osapooled. 

Sadamate ja veeteede toimimiseks vajalikud 
korduvad hooldustegevused tuleks integreerida 
kaitsekorralduskavadesse ja kavandada nii, et need ei 
kahjustaks ala kaitse-eesmärke.

sh sadamate ja veeteede ameteid, terminalioperaatoreid, 
keskkonnaorganisatsioone jt asjaosalisi, tuleb kaasata juba 
varases planeerimisfaasis, et ühitada sotsiaalsed ja majanduslikud 
huvid planeeringualal või selle läheduses asuvate Natura 2000 
alade looduskaitse eesmärkidega. Projektide kumulatiivset mõju 
tuleks hinnata juba ruumilise planeeringu koostamisel.  

Projektiarendus ja hooldustegevused
Projektide või kavade koostamisel tuleks alati lähtuda vastastikku 
kasulikest strateegiatest, et saavutada samaaegselt nii Natura 
2000 kaitse-eesmärgid kui ka sotsiaal-majanduslikud eesmärgid, 
vastavalt loodusega käsikäes töötamise kontseptsioonile.  
•	 Kahju ennetamise või vältimise meetmeid tuleks alati 
eelistada hüvitusmeetmetele.
•	 Alati tuleks ette näha eelhindamine kava või projekti võimaliku 
mõju väljaselgitamiseks Natura 2000 aladele. See on vajalik, et 
otsustada, kas kava või projekt võib avaldada olulist mõju Natura 
2000 ala(de)le ja kas on nõutav asjakohase hindamise läbiviimine 
vastavalt loodusdirektiivi artikli 6 lõikele 3.
•	 Põhjalik ja õigeaegne huvirühmadega konsulteerimine 
on alati soovitatav, vältimaks vaideid projektile loa andmise 
menetluse ajal.
•	 Veebis on kättesaadavad juhendid loodusdirektiivi artikli 
6 lõike 3 sätete kohta ja ka artikli 6 lõike 4 kohta, mida 
rakendatakse juhtudel, kui kahjuliku mõjuga arendusprojektile 
tuleb alternatiivsete lahenduste puudumisel luba anda ja vajalik 
on hüvitusmeetmete rakendamine, et täielikult korvata alale 
tekitatav kahju.
•	 Sadamate ja navigatsiooniteede hooldamist tuleks käsitleda 
kogu veetee või mõjutatava Natura 2000 ala integreeritud 
majandamiskavade kontekstis. Kapitaalne süvendamine tuleks 
kavandada säästlike süvendus- ja setete juhtimise skeemide osana.
•	 Hooldusoperatsioonid Natura 2000 aladel või nende läheduses 
peaks olema spetsiaalselt kavandatud iga lehtersuudme või 
rannikuala jaoks ja toetatud seirekavaga, mis võimaldab 
avastada ja õigeaegselt kõrvaldada ettenägematuid kahjulikke 
mõjusid kaitse-eesmärkidele.  
•	 Kava või projekti ettenägematute mõjude avastamiseks ja 
leevendus- või hüvitusmeetmete ebatõhususe vältimiseks 
tuleb kehtestada valideeritud raamistik tegelike mõjude seireks 
ning leevendus- ja hüvitusmeetmete kohandamiseks vastavalt 
tegelikele mõjudele.   
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