
Kuidas läheb Läänemerel? 
 
Allpool on toodud mõned katked Eesti teadlaste aruandest, mis koostati 2016. aastal kinnitatud 
veemajanduskava ette valmistades (Eesti mereala keskkonnaseisundi esialgne hindamine. Aruanne 
MSRD artikkel 8 nõuete täitmiseks – Annotatsioon 
http://www.envir.ee/sites/default/files/memo_ia.pdf). 
 
Elustik 
Läänemeri on teiste maailma veeökosüsteemidega võrreldes suhteliselt liigivaene, teadaolevalt elab 
siin kokku umbes 6000 liiki.   
Kogu Läänemere alal, põhjast lõunasse umbes 1500 kilomeetri ulatuses on kliima, soolsus ja 
eutrofeerumise tase väga varieeruv.  Sellele vastavalt erineb ka Läänemere eri osade elustik. 
Mereliste liikide arvukus ja kasvukiirus vähenevad koos soolsuse vähenemisega ida ja põhja suunas. 
Madala soolsusega põhja- ja idaosas on vähem mereliike, suudmetes ja rannikuvetes on ülekaalus 
mageveeliigid. Tüüpilisi riimveelisi liike on vähe. 
Eesti mereelupaikadest väärib aruandes tähelepanu Kassari lahe punavetikakooslus selle eriliste 
omaduste, strateegilise tähtsuse ja spetsiifilise surve, vetikate tööndusliku väljapüügi, tõttu. 
Eesti merealade kalastik on ühest küljest suhteliselt mitmekesine, kuid teiselt poolt tugeva inimmõju 
all. Peamisteks mõjuriteks on hüdrometeoroloogilised tingimused, väljapüük, kormoranid ning mõnel 
pool kudealade kasutuskõlbmatuks muutumine eutrofeerumise tagajärjel. 
Mereimetajatest on Eesti rannikut asustava hallhülge asurkonna seisund viimastel kümnenditel 
pidevalt paranenud ja arvukus kasvanud. Viigerhüljeste arvukuseks Eesti vetes hinnatakse umbes 
1000 looma. Erinevalt Läänemere viigrite peamisest asustusalast Botnia lahes, kus viimastel 
aastakümnel on arvukus on kasvanud umbes 4,3% aastas, ei ole viigerhüljeste arvukus Eestis tõusnud 
1994.–1996. aasta loendustest alates. 
Mereala tähtsus lindudele tuleneb paiknemisest vahetult Ida-Atlandi rändeteel ja mereelupaikade 
mitmekesisusest. See on asjaolu, mis meelitab siia linnuvaatlejaid üle Euroopa. 
 
Võõrliigid 
Seoses kiiresti kasvava laevandusega siseneb võõrliike Läänemerre rohkem kui kunagi varem. Siiani 
on Läänemeres ära märgitud üle 100 võõrliigi, millest 60–70 on suutnud endale vähemalt mõnes 
Läänemere osas püsiva asupaiga luua. Arvestades noore Läänemere suhteliselt vähest liigirikkust on 
see üsna tõsine näitaja. 
Eesti merevetest on läbi aegade leitud vähemalt 32 võõrliiki. Suurima riskiga on Tallinna piirkond ja 
eelkõige Muuga laht, kus asub üks Läänemere suuremaid sadamaid. 
Bioloogilise reostuse hindamiseks on hiljuti välja töötatud metoodika (BPL), mille abil saab hinnata 
bioloogilist reostust skaalal 0…4 (0 – mõju ei ole... 4 – oluline ja suur mõju). Selle põhjal võib Eestit 
ümbritseva mereala jagada kaheks: Liivi ja Soome lahe BPL-indeksi väärtus on 3 ning Väinamere ja 
Läänemere avaosa BPL-väärtus on 2. 
 
Eutrofeerumine 
Läänemere suurimaks probleemiks on eutrofeerumine. Selle kõige ilmekamaks märgiks on pea igal 
suvel esinev rikkalik vetikate õitsemine ja lima, mida satub randa ning kalavõrkudesse. 
Eutrofeerumist toetab tugevalt koormatud valgala, mis ületab mere pindala neljakordselt. Kõikides 
merd ümbritsevates riikides on hästi arenenud tööstus ja põllumajandus, mistõttu on merre 
mitmekümne aasta jooksul jõudnud nii toitaineid kui ka keskkonnamürke. 
Uuringud näitavad, et ilmselt tänu kaitsemeetmetele on punktreostusallikate koormus paljudes 
rannikuveekogumites viimastel aastatel pidevalt vähenenud, samas aga suurenevad jõgedest 
sissetulevad toitainete kogused. Suurim on eutrofeerumisest tulenev koormus Soome lahes, kus 
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toitaineline koormatus on kolm korda suurem kui mujal Läänemeres. Lisaks sellele leidub kogu 
Soome lahes merepõhja lähedal vees vesiniksulfiidi.  
Ka Eestis on rannikuvee eutrofeerumise peamiseks põhjustajaks lämmastiku- ja fosforirikaste ainete 
heitmed. Uuringud näitavad, et sissetulevad toitainete kogused on Eesti rannikuvee jaoks liialt 
suured ning merevee seisund selle näitaja alusel ebarahuldav.  
Eestis orgaanilise aine kontsentratsiooni otseselt ei määrata ja seda hinnatakse kaudsete näitajate, 
nagu BHT või satelliitinfo, töötlemisel. Orgaanilise aine sisaldused on suuremad Tallinna, Paldiski ja 
Haapsalu lahes ja Liivi lahe kirdeosas, suuremat orgaanilise aine sisaldust leidub ka enamikes 
süvikutes. 
 
Hapnikupuudus 
Läänemere sügavama avamere põhjalähedastes veekihtides võib esineda hapnikupuudust.  
Hapnikuvaegus ja vesiniksulfiid esinevad veemassides, mis on olnud pikemat aega ülemistest 
veemassidest tugeva halokliiniga eraldatud. Kui veemasside kihistumine loob selleks soodsad 
tingimused, siis toob hapnikukadu kaasa sisemise fosforkoormuse tekke. Hapnikuvaestes tingimustes 
lahustub vees rohkem toitaineid, mis viib omakorda suurema eutrofeerumiseni. Isegi kui väline 
saastekoormus väheneb, jätkub sisemist saastekoormust pikaks ajaks ning seega paraneb ka mere 
olukord aeglaselt.  
Mõningatel andmetel kannatab kuni kolmandik kogu Läänemere põhjast hapnikupuuduse all, Eesti 
vetes on viimastel aastatel põhjalähedaste veekihtide hapniku olukord mitmel pool paranenud.  
 
Raskmetallid, ohtlikud ained ja keskkonnamürgid 
Raskmetallide kogused on Läänemeres viimase kahekümne aasta jooksul vähenenud, kuid nende 
osakaal on siiski oluliselt suurem kui näiteks Põhjameres. 
Tööstuste raskmetallide heitkogused on üldiselt koondunud tehaste lähedal olevatesse 
rannikuvetesse. Lisaks sellele laotub merealale raskmetallide saastekoormus jõgedest, mis katab 
kümneid kordi suurema ala kui tööstusheited. Üks võimalus merepõhjas kuhjunud raskmetallide 
tagasi vette liikumiseks on ka süvendus ja süvendustööde jäätmete kõrvaldamine. Raskmetallid 
kuhjuvad setetes ja merepõhja kihtides, kust liiguvad Läänemere toiduvõrgustikku, mille kaudu 
võivad mõjutada elusorganismide kasvu, paljunemist jm elutegevust ning jõuavad lõpuks ka inimese 
toidulauale.  
Eesti mereala seisundit ohtlike ainete osas loetakse üldiselt heaks. Siiski on juhtumeid, kus mõned 
analüüsid üksikute ainete (kaadmiumi, plii, tinaorgaaniliste ühendite, heksaklorobenseeni jm) osas 
ületavad kalades piirnorme. 
2010. aastal uuriti kokku 52 ohtliku aine olemasolu Eesti veekogude vetes. Üle määramispiiri leiti 
üksikutes proovikohtades kaadmiumi, niklit ja tina. Nikli sisaldus ületas piirväärtuse Kroodi ojas ja 
Narva ning Kunda lahe rannikuvees. Kaadmiumi aasta keskmine piirväärtus oli ületatud Kuusiku jões. 
Mitte ühegi reoveepuhasti veekogusse juhitava heitvee uuritud raskmetalli sisaldus heitvees ei 
ületanud Eestis kehtestatud piirväärtusi. 
Ometi, täpne teave Läänemeres olevate ohtlike ainete kontsentratsioonide kohta on teada vaid 
mõningate kõige olulisemate orgaaniliste ainete ja mõnede raskmetallide osas. Kasutusel on kümneid 
tuhandeid kemikaale ja ainult väikese osa kohta neist on olemas elementaarne teave, et hinnata 
nende keskkonnamõju, samuti on teadmata eri ainete koosmõju.  
 
Keskkonnamürkide mõju elusorganismidele on palju uuritud. Koos keemiliste ainete transpordi ja 
muu Läänemerel toimuva mereliikluse suurenemisega kasvab ka kemikaalide lekke risk. Samuti 
kujutavad endast ohtu mürkide tünnid ja muud jäätmed, mis heideti merre mitu aastakümmet tagasi.  
Kuigi teatud keskkonnamürkide kogus on meres viimastel aastakümnetel vähenenud, kuhjuvad need 
siiski jätkuvalt Läänemere elusorganismidesse. Mürgid põhjustavad kalade väärarendeid ja 
nõrgendavad näiteks karpkala suutlikkust saaki püüda.  
 
  



Radioaktiivsed ained 
Tšornobõli tuumajaama avarii 1986. aastal muutis Läänemere maailma enim tehislike radioaktiivsete 
ainetega saastunud mereks. Eesti merealal saastus merevesi ja elustik siiski nõrgalt ja järgnenud 
aastakümnetel on mere üldine seisund paranenud.  
 
Nafta 
Kuna nafta ja kemikaalide transport Läänemerel pidevalt kasvab, siis suurendab kasvav tankerite arv 
oluliselt Läänemerel keskkonnaohtu ja õnnetuste riski. Suurim on oht Soome lahel, kus ristuvad ida-
lääne suunal Soome, Rootsi ja Eesti sadamatest väljunud ning nendesse suunduvate reisilaevade, 
kaubalaevade ja naftatankerite teed.  
Vastavalt EV Siseministeeriumi hädaolukordade analüüsile on naftaõnnetuse tõenäosus Eesti vetes 
üks kord ühe kuni kümne aasta jooksul. Ulatuslikke (üle 50 tonni) merereostusi toimub Eestis 
keskmiselt kolm juhtumit kümne aasta jooksul.  
Peale selle toimub ka tahtlik naftaheide Läänemerre: Soome merealal on üle 1000 õlihoidla rusu. 
Hoolimata sellest, et Läänemeri kuulub eripiirkondade hulka, kus kehtivad rangemad merereostuse 
vältimise nõuded, näitab tahtliku pilsivee merre lekitamise juhtumite arv kasvutrendi.  
 
Tervist kahjustavad mikroobid 
Rannikuvee mikrobioloogilist kvaliteeti mõjutavad bakterid satuvad merevette punktreostusallikatest 
(reovee suublad ja sademevee väljalasud), hajareostusest (maismaa uhte- ja sademeveed), 
sadamatest ja laevadelt, mis lasevad vette puhastamata või osaliselt puhastatud reoveed. Oluliseks 
patogeensete bakterite allikaks on kiiresti arenev kruiisilaevandus.  
Suplejatest tulenev mikrobioloogiline koormus mereveele on suhteliselt väike, sest Läänemere 
randades ja eriti Eestis on suplushooaeg lühike, merevesi jahe ja suplemas käivad reeglina terved 
inimesed.  
 
Ehitised jt rajatised 
Eestis on tõusnud kõneaineks Saaremaa ja Muhumaa vaheline Väikese väina tamm ja selle 
keskkonnamõju. Ajapikku on Väikeses väinas merevee tase langenud, kalavarud vähenenud ja 
pilliroog peale tunginud. Rannarahvas usub, et veevoolu taastamine Väikeses väinas tooks merevette 
elu tagasi, ja pooldab lahendusena tammi sisse umbes 18 m avade tegemist.  
Teisalt on teada, et sellised muutused on toimunud aja jooksul kogu Läänemeres. Alates 19. sajandi 
lõpust, mil tamm ehitati, on veetase väinas alanenud 25 sentimeetri võrra. See on maakoore 
kerkimise, mitte inimtegevuse tagajärg. 
Eesti keskkonnaministri kokku kutsutud teadlaste ümarlaual kinnitati, et avade tegemine muudaks 
olukorda madalas väinas vähe. Väina veevahetuse ulatuslik muutmine võiks aga näiteks mõjutada 
Kassari lahes asuvat kinnitumata agarikooslust. 
Suurimad merepõhja muutused on seotud eeskätt liiva ja kruusa kaevandamisega. Merepõhjast 
maavara ammutamisega tekitatud mõju on oluline kuid õnneks lühiajaline, kestes vaid paar aastat. 
Seda ei saa paraku öelda kohalike meelehärmi kohta. 
Süvendustööd tõstavad põhjast muda üles, lastes ringlusse juba ladestunud ained, sh 
keskkonnamürke. 
Sadamad mõjutavad mere hüdroloogilist režiimi, Läänemere soojusrežiimis põhjustavad muutusi 
elektrijaamade ja suuremate tehaste jaoks merest võetavad jahutusveed.  
 
Kliimamuutused 
Kõrgem temperatuur, suurenenud sademete hulk, muutuvad jääolud jms toovad kaasa mitmeid 
keskkonna- ja bioloogilisi mõjusid merele.  
Näiteks mõjutab kliimamuutuste põhjustatud kasvav sademete hulk ja äravool saastekoormust ning 
muudab Läänemere eutrofeerumise hullemaks kui kunagi varem. Kliimamuutused võivad mõjutada 
ka selliseid valdkondi nagu maakasutuse planeerimine asulates ja linnades ning veevarustuse ja 
kanalisatsioonisüsteemide töö. 



Teatavasti on kliimaprotsessid pikaajalised ja seega on täna raske teha lõplikke järeldusi. 
 
Prügistamine 
Mereprügi on maailma eri merepiirkondades üha kasvav probleem: igal aastal satub maailma 
meredesse ja ookeanidesse umbes kümme miljonit tonni prahti. Plast (eeskätt plastist 
pakendijäätmed, sh joogipudelid ja ühekordsed kilekotid) moodustab mereprahist 80% ning laguneb 
merekeskkonnas sadu aastaid. Läänemerre jõuab plast enamasti maismaalt, eriti Läänemere 
ümbruses asuvatest linnadest.  
Prahistamine on piirkonniti erinev. Mõnel pool kandub suurte jõgedega merre mikroprügi, teisal 
pärineb ligi pool Läänemere prügist kodustest majapidamistest ning suure hulga prügist tekitavad 
puhkajad. Seetõttu on prügiprobleemi lahendamiseks merel kõigepealt tarvis korrastada 
prügimajandus maismaal. Maismaalt merre kantud prügi kõrval moodustavad oma osa ka 
kalapüügivahendid, võrkudesse sattunud mereelustik, vesiviljelus, klaasi- ja metallijäätmed, rannikul 
paiknevad korrast ära jäätmehoidlad ja jääkreostuse alad. 
Mereprahil on negatiivne mõju nii keskkonnale, majandusele kui ka inimestele. Praht kahjustab 
merekeskkonna seisundit ja mereloomi, kes sellesse takerduvad ja seda ka alla neelavad. Lisaks 
jõuavad mõned regulaarselt plasti alla neelavad kalaliigid ka meie toidulauale. Keskkonnakuludele 
lisanduvad sotsiaal-majanduslikud kulud, mis tuleb kanda rannikuala kogukonnal. Kohalikud 
kogukonnad näevad rannapiirkondade puhastamisel tublisti vaeva ning kulutavad suuri summasid, et 
hoida rannad meelepärastena nii oma inimestele kui ka puhkajatele. 
Hiljuti kinnitas Läänemere merekeskkonna kaitse komisjon (HELCOM) tegevuskava Läänemere 
prügistamise vähendamiseks.Tegevuskava suunad jagunevad kaheks: ühelt poolt tegeletakse 
maismaal tekkivate ja merre jõudvate jäätmete vähendamisega ning teisalt ohjeldatakse merel, 
näiteks kalapüügi käigus tekkivaid jäätmeid. Tegevuskava näeb ette nii riikide ühistööd kui ka 
vabatahtlikke kohalikke tegevusi, kus iga riik tegutseb oma võimaluste piires. 
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