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Võiste liivakarjääri mäeeraldise kasutuselevõtu võimalikust mõjust 
Luitemaa looduskaitsealale 

 

1. Sissejuhatus 

1.1. Eksperthinnangu koostamise alus 
Käesolev töö on koostatud Krüüdneri Karjäär OÜ tellimusel Võiste liivakarjääri maavara 

kaevandamise loa taotluse1 juurde vastavalt Keskkonnaameti kirjale nr 12-2/17/1856-2 (20.06.2017; 

vt lisa 1). Eksperthinnanguga hinnatakse Võiste liivakarjääris täiteliiva kaevandamisega kaasnevaid 

võimalikke mõjusid kaitseala väärtustele ning antakse soovitused võimalike mõjude leevendamiseks 

puistu raadamisel kaitseala piiri läheduses. 

Välitööd teostas Jüri Järvis 03.07.2017. Eksperthinnangu koostasid Jüri Järvis (Formaks OÜ, tel 511 

9714) ja Sulev Nurme (tel 5340 14639). Töös kasutatud fotode autor on Jüri Järvis. 

1.2. Asukoht 

Taotletav mäeeraldis ja selle teenindusmaa asuvad Pärnumaal Tahkuranna vallas, Leina külas riigile 

kuuluvatel maaüksustel Surju metskond 4 (kat tunnus 84801:005:0211) ja Surju metskond 64 (kat 

tunnus 84801:00:0572 skeemid 1-3). Ala piirneb põhjast omaaegse Tahkuranna liivakarjäärist 

kujunenud veekoguga, läänest metsateega, mida kasutatakse sportimiseks ja matkamiseks ning 

lõunast ja idast metsaga (luitemännik). 

 

 Skeem 1. Asukohaskeem. Sinisega näidatud taotletava mäeeraldise orienteeruv piirkond (Maa-ameti kaardiserver). 

                                                           

1 Krüüdneri Karjäär OÜ.2016. Kaevandamisloa taotlus Võiste liivakarjääri mäeeraldisel. Tahkuranna vald Pärnu maakond (kirje vastavalt 
taotluse tiitellehele). 
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1.3. Kaitserežiim 

Taotletav mäeeraldis ja selle teenindusmaa piirnevad lõunast Luitemaa looduskaitseala Luidete 

sihtkaitsevööndiga (KLO1100994; skeem 2). Kaitseala (KLO10002822) on moodustatud Vabariigi 

Valitsuse 27. jaanuari 1939. a otsusega kaitse alla võetud mets-kuukressi kasvuala, Pärnu Rajooni TSN 

Täitevkomitee 5. veebruari 1964. a otsusega nr 26 kaitse alla võetud Rannametsa luidete, Tolkuse 

raba ja Timmkanali paljandi ning Pärnu Maakonnavalitsuse 12. juuli 1991. a määrusega nr 319 

kinnitatud Rannametsa-Soometsa maastikukaitseala baasil3. Esmakanne: Vabariigi Valitsuse otsus 27. 

jaanuarist 1939 maa-ala looduskaitse alla võtmise kohta. (63)4. Luitemaa looduskaitseala on Natura 

2000 ala. 

Luitemaa Luidete sihtkaitsevööndi kaitse eesmärk on sihtkaitsevööndis oleva metsa, maastikuilme, 

reljeefi ja haruldaste liikide kaitse5. 

Tegevused Luitemaa looduskaitsealal on sätestatud Luitemaa looduskaitseala kaitse eeskirjaga (vastu 

võetud 26.10.2006 nr 223)6. 

 

Skeem 2. Kaitsealad. Sinisega näidatud taotletava mäeeraldise ala (Maa-ameti kaardiserver). 

                                                           

2 Keskkonnaregister. (http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO1000282&mount=view); 5.07.2017 
3 Luitemaa looduskaitseala kaitse-eeskiri § 1. (https://www.riigiteataja.ee/akt/12746804); 5.07.2017 
4 Keskkonnaregister. (http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO1000282&mount=view); 5.07.2017 
5 Luitemaa looduskaitseala kaitse-eeskiri § 8 (3).  (https://www.riigiteataja.ee/akt/12746804); 5.07.2017 
6 Luitemaa looduskaitseala kaitse-eeskiri (https://www.riigiteataja.ee/akt/12746804); 5.07.2017 

http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO1000282&mount=view
https://www.riigiteataja.ee/akt/12746804
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO1000282&mount=view
https://www.riigiteataja.ee/akt/12746804
https://www.riigiteataja.ee/akt/12746804
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Piirnev veega täitunud endine Tahkuranna karjäär piirneb põhjast Uulu-Võiste maastikukaitseala 

Leina sihtkaitsevööndiga (KLO1101668). Leina sihtkaitsevööndi kaitse-eesmärk on aktiivse 

puhkemajanduse säilitamine elupaikades ning metsaökosüsteemide, sealhulgas vanade 

loodusmetsade ja metsastunud luidete ning kaitseala eesmärgiks olevate haruldaste ja ohustatud 

liikide elupaikade säilitamine, taastamine ja soodsa seisundi tagamine7. Tegevused Uulu-Võiste 

maastikukaitsealal on sätestatud Vabariigi Valitsuse 29. detsembri 2016. a määrusega nr 165 "Uulu-

Võiste maastikukaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri"8. 

Endine liivakarjäär on määratletud pärandkultuuriobjektina, reg nr 848:KAR:0019. 

 

Skeem 3. Asendiskeem. Sinisega näidatud taotletava mäeeraldise ala, kollasega säilitatav metsateega seotud 20 m laiune 

maa-ala (Skeemi alus Maa-ameti kaardiserver/väljavõte kaevandamisloa taotlusest). 

 

1.4. Mäeeraldise kasutamise eesmärk ja põhjendus 

Mäeeraldise kasutamist taotleb Krüüdneri Karjäär OÜ. Taotletava mäeeraldise ja teenindusmaa 

pindala on 5,72 ha (skeem 1). Mäeeraldisest jäetakse välja 0,61 ha suurune ja vähemalt 20 m laiune 

riba, mida läbib matkamiseks ja sportimiseks kasutatav metsatee (skeem 3).  

Karjääri liiva kavatsetakse kasutada eelkõige kavandatava Rail Baltica raudteetrassi ja sellega 

kaasnevate objektide (viaduktid, ökoduktid, teenindavad teed) ehitamiseks10. 

  

                                                           

7 Keskkonnaregister (http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO1101668&mount=view); 5.07.2017 
8 Uulu-Võiste maastikukaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri (https://www.riigiteataja.ee/akt/104012017008); 5.07.2017 
9 EELIS (http://loodus.keskkonnainfo.ee/eelis/default.aspx?comp=objresult=parandobj&obj_id=-1373059566); 5.07.2017 

10
 Krüüdneri Karjäär OÜ.2016. Kaevandamisloa taotlus Võiste liivakarjääri mäeeraldisel. 

http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO1101668&mount=view
https://www.riigiteataja.ee/akt/104012017008
http://loodus.keskkonnainfo.ee/eelis/default.aspx?comp=objresult=parandobj&obj_id=-1373059566
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2. Luitemaa looduskaitseala 
Luitemaa looduskaitseala hõlmab Edela-Eesti ranniku- ja loodusmaastike kõige ilmekama osa. Siin 

võib näha Eesti kõrgeimaid luiteid ja suurimat rannaniiduala. Üks looduskaitseala suurimaid väärtusi 

on rannaniidud. Ajalooliselt on madalmurused rannakarjamaad hõlmanud siin kandis ligi tuhat 

hektarit. Viimastel aastakümnetel aga koduloomade karjatamine niitudel järjest vähenes, kuni lõpuks 

lakkas, mistõttu suur osa alast on kattunud pillirooga11. Luitemaa looduskaitseala pindala on 11 240 

ha, sellest veeosa 2495 ha. Kaitsealal on rannaniite, roostikke, soid ja metsi ning Antsülusjärve ja 

Litoriinamere rannikuluited12.  Ülimalt liigestatud rannajoone tõttu leidub siin palju väikseid lahtesid, 

lõukaid, neemikuid ja saari. Meresetete kuhjumise tõttu on meri väga madal: veidi sügavamad kohad 

vahelduvad rannajoonega rööbiti kulgevate liivaseljandikega. Madalvee aegu paljanduvad ulatuslikud 

liivased või mudased kivikülvidega alad13. 

Luitemaal on registreeritud 265 linnuliiki, neist 130 on haudelinnud. Taimi on kaitsealal leitud üle 500 

liigi, neist rannaniidul kasvava niidu-kuremõõga asurkond on tõenäoliselt Euroopa suurim (III 

kaitsekategooria)14. Teistest kaitsealaustest liikidest kasvab näiteks balti sõrmkäppa, ahtalehist 

ängelheina, kuradi-sõrmkäppa, kahelehist käokeelt, kahkjaspunast sõrmkäppa, mets-kuukressi ja 

karulauku (kõik III kaitsekategooria), seal elab merikotkast ja juttselg-kärnkonna ehk kõret (mõlemad 

I kaitsekategooria), kivisisalikku ja metsist (mõlemad II kaitseaktegooria) ning nõmmelõokest (III 

kaitsekategooria).  

Looduskaitsealal asub kaks raba. Maarjapeakse ehk Soometsa puisraba (1600 ha) ja Tolkuse raba 

(5500 ha). 1856. aastal kaevatud Timmkanal jaotab raba kaheks: neist lõunapoolset kutsutakse ka 

Maasika rabaks15. Rannametsa-Soometsa luited ning Soometsa ja Tolkuse raba on ürglooduse 

objektid16. 

Rannametsa luitestikus on  Eesti kõrgeimad luited – Tõotusemägi (40 m ü.m) ja Tornimägi (34 m ü.m) 

17. 5000 aasta tagust rannajoont märkiv Litoriinamere rannavall ääristab peaaegu katkematu ribana 

kogu Pärnu lahte, kuid kõige võimsam on see Luitemaal. Pärnumaa loodussümboliks valitud luited 

saavutavad oma suurima kõrguse Rannametsas: Tõotusemägi (kõrgus jalamilt 29 m) ja Tornimägi ehk 

Sõjamägi (kõrgus merepinnast 34 m) on Eesti kõrgeimad luited. Tornimäele püstitatud vaatetornist 

võib näha 50 kilomeetri kaugusele. Luitevallid loovad siin keeruka kujuga ahelikke. Nende 

merepoolne nõlv on tuulte mõjul muutunud laugjaks, maapoolne aga enamasti tunduvalt järsem. 

Luidetel kasvab eri vanuses mustika- või pohlapalumännik, kus elavad ronk, merikotkas, lõopistrik, 

musträhn ja õõnetuvi. Rabaga piirnevad männikud on metsise, öösorri ja kassikaku elupaigad. Võiste 

lähedal männikus on Eesti suurim hallhaigrute koloonia18. 

                                                           

11 Luitemaa looduskaitseala. Eesti Loodus (http://www.loodusajakiri.ee/eesti_loodus/artikkel1979_1972.html); 05.07.2017 
12 EE. (http://entsyklopeedia.ee/artikkel/luitemaa_looduskaitseala); 5.07.2017 
13 Kose, M., Kose, M. 2007. Luitemaa looduskaitseala. Eesti Loodus (http://www.loodusajakiri.ee/eesti_loodus/artikkel1979_1972.html); 
05.07.2017 
14 Kose, M., Kose, M. 2007. Luitemaa looduskaitseala. Eesti Loodus (http://www.loodusajakiri.ee/eesti_loodus/artikkel1979_1972.html); 
05.07.2017 
15 Kose, M., Kose, M. 2007. Luitemaa looduskaitseala. Eesti Loodus (http://www.loodusajakiri.ee/eesti_loodus/artikkel1979_1972.html); 
05.07.2017 

16
EE. (http://entsyklopeedia.ee/artikkel/luitemaa_looduskaitseala); 5.07.2017 

17 EE. (http://entsyklopeedia.ee/artikkel/luitemaa_looduskaitseala); 5.07.2017 
18 Luitemaa looduskaitseala. Eesti Loodus (http://www.loodusajakiri.ee/eesti_loodus/artikkel1979_1972.html); 05.07.2017 

http://www.loodusajakiri.ee/eesti_loodus/artikkel1979_1972.html
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/luitemaa_looduskaitseala
http://www.loodusajakiri.ee/eesti_loodus/artikkel1979_1972.html
http://www.loodusajakiri.ee/eesti_loodus/artikkel1979_1972.html
http://www.loodusajakiri.ee/eesti_loodus/artikkel1979_1972.html
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/luitemaa_looduskaitseala
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/luitemaa_looduskaitseala
http://www.loodusajakiri.ee/eesti_loodus/artikkel1979_1972.html
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3. Eksperthinnang 

3.1. Eksperthinnangu koostamise lähtekohad 

Vastavalt Keskkonnaameti kirjas nr 12-2/17/1856-2 (20.06.2017) viidatud võimalikule tuulemurru 

ohule on käesoleva ekspertarvamuse koostamisel hinnatud tormikahjustuste tekkimise võimalust 

metsa raadamisel plaanitava karjääri piiril Luitemaa kaitsealal.  

Eksperthinnangu koostamisel on arvestatud tellija poolt esitatud maa-ala piiridega (skeemid 2-3), 

välitöödel hinnatud metsa seisundi ja paiknemisega reljeefil. Hinnatud tormikahjustuste olemasolu 

lähipiirkonnas esinevatel sarnastel pinnavormidel, mis tekiksid kaevandamisega (olemasoleva, 

planeeritava kaevandusalaga külgneva karjääri servades). Arvesse on võetud juba olemasoleva 

karjääri nõlvadel tekkinud maastikupilti ja metsa seisundit.  

 

3.2. Olemasolev mets 

Alal kasvab loodusliku tekkega luitemännik. Kasvukohatüüp on varieeruvalt vastavalt reljeefile 

sambliku, mustika ja pohla. Puistu vanus võimaliku karjääri laienduse alal on 50...95 a, kõrgus u 

21...25 m. Enamuspuuliik on mänd, 98...100%. Puistu on terve, metsatüübile iseloomuliku ilme ja 

tihedusega (vt skeem 4; foto 1).   

 

 

Foto 1. Olemasolev männik. Vaade läbival metsateel puistule. Vasakul kaevanduse ala, paremal Luitemaa 

looduskaitseala. 
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Skeem 4. Väljavõte tellija poolt esitatud skeem metsa takseerandmetega (20.06.2017). 

 

3.3. Raadamise mõjust kaitseala puistule 

Karjäärialuse metsa raadamisel avatakse maastik täiendavalt lisaks olemasolevale karjäärile (skeem 

5). Seega eksisteerib tõenäosus, et avatud alal jõudu koguv tuul võib tekitada kaitsealal kasvavas 

metsas tuulemurdu. 

Valdavalt läänesuunalistele tuultele avatakse maastikku karjääri kasutusele võtmisega kuni 300 

meetri ulatuses (ala loodeosas). Nii tekib maksimaalselt kirde-loode suunas 640 m laiune ja kirde-

kagu suunas 420 m. Arvestades avatud ala piiridel kasvava metsa orienteeruvaks kõrguseks 20 m võib 

eeldada, et üle metsamassiivi liikuv õhumass jõuab maapinnani 300...400 m jooksul peale metsaserva 

ning edasi liigub paralleelselt maapinnaga. Selline vahemaa ei võimalda tuulel oluliselt 

lineaarsuunaliselt kiirust koguda, küll võib olla mõnevõrra tekkida õhumassi jõudmisel maapinnani 

teatav keeriste tekkimise oht. Kuna kaevandamisel langetatakse maapinda mitme meetri võrra, tekib 

puistupiiri ette nõlv, mis suunab lineaarselt liikuva õhumassi üles, vähendades sellega tuulekoormust 

metsaserva puudele. Juhul, kui karjääri külje profiil on väga järsk, võib olla võimalus keeriste 

tekkimiseks selle taga. Arvestades tekkiva ala ulatusi ning avatud ala profiili võib külgtuule lineaarne 

kiirus olla suurem ala edelaosas, keeriste oht kagu osas. 

Arvestades seda, et valdav puuliik on mänd, millel on sügav juurestik, siis tormiheide juurelt, ka 

suurema külgtuulega, on vähetõenäoline. Võimalik on puude murdumine, kuid antud olukorras, kus 

puud ei ole kahjustatud mehaaniliselt ega esine silmnähtavaid mädanikke, on ka see oht väiksem. 

Kuna kaevetöödel püsivad karjääri nõlvad niikuinii kaldpindadena, siin suundub õhumass ülespoole ja 

vähendab seeläbi tuule horisontaalsuunalist mõju (foto 3; skeem 6), seega väheneb tormiheite oht. 

Eelöeldut kinnitab asjaolu, et tormikahjustus puudub olemasoleva karjääri ümber kasvavatel puudel. 

Tormikahjustuse puudumine aastakümneid olemas olnud külgneva karjääri ümber on kinnituseks, et 

kaevandusega täiendavale tuulejõule avataval maastikul ei ole oodata tormikahjustusi (foto 2). 
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Foto 2. Olemasoleva karjääri nõlvaga piirnevas puistus puudub tuulemurd. 

 

 

Skeem 5. Tekkiva avatud ala orienteeruv ulatus (Maa-amet). 
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Foto 3. Karjääri nõlva profiil (Ain Põldvere foto). 

 

 

Skeem 6. Võimalik tuule liikumine avatud alal karjääri kohal. H tähistab puistu kõrgust. 

 

3.4. Meetmed tuule mõju leevendamiseks 

Ettevaatusprintsiibist lähtuvalt on soovitav jätta olemasolevad puud raiumata ligi 11,5 m laiusel alal, 

mis kulgeb maaribana kavandatava Võiste liivakarjääri ülemise serva ja Luitemaa looduskaitseala piiri 

vahel. Riba on soovitatav jätta ka seetõttu, et see on ala, kus toimub üleminek praeguselt 

metsatüübilt kaevandamisjärgselt tekkivale kooslusele, mistõttu muutused elustikus kaitseala poolsel 

küljel on võimalikult väikesed.  

Esmase meetmena tuule jõu vähendamiseks võib peale raadamist ja enne kaevandamist lükata 

karjäärilt kooritav mullakiht vallidesse allesjääva metsaserva juurde nii looduskaitseala poolsesse 

serva kui ka loodepoolsesse serva (skeemid 7, 8). Mullavall muudab horisontaalsuunas liikuva 

õhumassi turbulentsemaks ja suunab õhumassi üles. Seeläbi väheneb tuule poolt otsesuunas 
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avaldatav jõud puude võradele. Kokkulükatava mullavalli puhul ei ole oluline saavutada niivõrd 

ühtlast kõrgust, kuivõrd taotleda trapetsikujulist profiili, mille puhul õhumassi suunamine üles on 

sujuv ja tekkivad võimalikud keerised jäävad puistu piiri ette. Valli varjava kaitse taga puud harjuvad 

täiendava tuulekoormusega. Karjääri ammendudes mullavallid tasandatakse ja laotatakse veepealse 

nõlva katteks, et luua nõlvale istutatavatele puude juurtele toitainerikas keskkond. Muld akumuleerib 

liivast paremini sademete vett, andes seega puudele soodsa kasvukeskkonna sademetevaesel ajal. 

Mullakihi paksus nõlvade kesk-ja ülaosas võiks soovitatavalt olla 50 cm. Mullakihi paksus on valitud 

suurem, kui tavapärane (20 cm), sest selle alla jääv liivapind on nõlval ebastabiilne. Kui mullakiht selle 

peale jätta õhuke, siis võib sellel toimuv tallamine liikuma panna ka selle all oleva liivakihi. Teiseks 

tagab tüsedam mullakiht paremad tingimused arenevale puittaimestikule. 

Kui suuremahulist kaevandamist ei tule (nagu Rail Baltic-u ehitusega kaasneks), siis on õige raadamist 

ja sellele järgnevat kändude juurimist ning mulla koorimist teha mitmes järgus, vastavalt sellele, kui 

suur on planeeritav kaevandusmaht nt korraga viie aasta pikkuse perioodi jooksul. Selliselt säästetaks 

olemasolevat metsa, lastes sellel juurde kasvada seni, kuni on vaja raiega vabastada kaevandamiseks 

maapinda. 

Täiendava pikaajaliselt toimiva meetmena võib tuule turbulentsi suurendamiseks seega puudele 

avalduva ühesuunalise jõu vähendamiseks soovitada karjääri nõlvadele puu- ja põõsaliikide taimede 

istutamist. Mullakiht kasvab läbi puude juurtega ja kaitseb nõlva ühtlasi erosiooni eest (foto 4). 

Sobiv puuliik kõrgemale nõlvaosale istutamiseks on mänd. Veepiirile lähemale istutamiseks sobivate 

liikide valik on laiem, soovitada võib lisaks männile maastikukujunduslikel eesmärkidel arukaske ja 

tamme. Piisavalt tüseda mullakihi lisamisel pole kodumaiste puuliikide valik piiratud veeäärsel alal. 

Kaevandusala puudest vabastamiseks tehtaval raiel (raadamisel) on soovitav tuleohu vältimiseks oksi 

ja kände mitte koguda kasvama jäävate metsaservade juurde. Parim on oksad ja kännud 

kaevandusalalt ära viia (kasutada puiduhakkeks kohaliku kütusena). 

 

 

 

Skeem 7. Põhimõtteline lahendus nõlva profileerimiseks ja pinnasevalliga tuule täiendavast suunamisest kaevetööde 

ajal. 
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Skeem 8. Nõlvaprofiil kaevandamise lõpetamisel. 

 

 

Foto 4. Kujunev metsapiir laiendatava karjääri piiridel võiks kaevandamise lõppedes välja kujuneda sarnaselt 

olemasoleva karjääri nõlvadel kasvavale metsale. 
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4. Kokkuvõte 
Võiste karjääri laiendamisel kujuneva praegusest suurema avatud ala tõttu tekkiva ulatusliku 

tuulemurru oht naabruskonna puistutes on situatsiooni arvestades suhteliselt vähetõenäoline. 

Üksikpuude murdumised tulenevalt tuulekoormuse suurenemisest on võimalikud eelkõige 

mädanikest vm viisil kahjustatud puude hulgas. Ka on võimalik, kuid vähetõenäoline puittaimede 

seisundi halvenemine vahetult nõlva serva jäetavas metsaribas tulenevalt kasvutingimuste 

muutumisest karjääri nõlva vahetus läheduses. Säilitades kaitsealaga külgnev metsariba karjääri 

ääres ja kattes nõlva kooritava mullakihiga ning istutades nõlvale puutaimi on võimalik mõjusid 

kaitseala puistutele minimeerida. 
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