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Sissejuhatus
Vaatamata Läänemerre jõudvate toitainete sissevoolu vähenemisele, on vee kvaliteet ning ka
ökosüsteemi seisund Läänemeres jätkuvalt halb ning EL veepoliitika raamdirektiivi (2000/60/EÜ)
eesmärgid pole täidetud. Läänemere piirkonna koostööprojekt CONTRA on INTERREG Läänemere
programmist rahastatav algatus, mille eesmärk on arendada kestlikku mereheidiste (ennekõike
rannale loodusjõudude toimel jõudnud vetikad) majandamist Läänemeres ning seeläbi vetikate
eemaldamisega rannaalalt panustada ka veekvaliteedi paranemisesse.
Mereheidiste eemaldamine ning nende kestlik majandamine/kasutamine veekvaliteedi parandamise
eesmärgil regionaalsel tasandil on seni äärmiselt vähe tähelepanu leidnud. Hetkel puuduvad ühtsed
ülevaated Läänemere mereheidiste levikust, koosseisust, biomassist, püsivusest jne. Puudub ka
asjakohane sotsiaalmajanduslik info mereheidiste majandamisvõtete mõistmiseks ühiskonnas. Samuti
on puudulikud õigusaktid, mis reguleerivad biomassi eemaldamist randadest või ka madalast
rannikumerest.
Käesoleva töö eesmärk on kaardistada rannaheidiste majandamise hetkeolukord Eestis, analüüsida
selle sotsiaalseid ja majanduslikke aspekte ning selgitada võimalikud tulevikusuunad.
Töö teostamisel lähtutakse INTERREG Läänemere programmist rahastatava projekti CONTRA
eesmärkidest arendada kestlikku mereheidiste majandamist Läänemeres. Projekti partnerid koguvad
igaüks oma riigi kohta asjakohased andmed rannaheidiste majandamise kohta, mille põhjal
koostatakse soovitused ja metoodilised juhised rannaheidiste paremaks majandamiseks Läänemere
piirkonnas.
Töö koostamisel korraldati üks töökoosolek. Huvigruppide paiknemisel lähtuti vetikate looduslike
kasvualade paiknemisest Eesti rannikul (joonis 1). Huvigruppide esindajatele koostati veebipõhine
küsimustik, millele laekus kokku 36 vastust. Esitatud küsimused erinesid mõnevõrra tulenevalt
huvigrupist, keda küsitleti. Küsimustikule vastas 6 agariku korjajat, 14 kohaliku kogukonna liiget, 10
kohaliku omavalitsuse esindajat, 2 ettevõtet, üks RMK esindaja (RMK Nõva piirkond) ning 3
turismisektori esindajat. Lisaks viidi läbi 2 intervjuud – Est-Agar AS tegevjuhi Urmas Pauga ning
Saaremaa valla Lümanda teenuskeskuse juhtaja Jaanika Tiitsoniga.
Töö tulemusena anti tellijale üle töö lõpparuanne eesti ja inglise keeles, mis koostati vastavalt varem
kooskõlastatud metoodikale.
Uuringu koostasid Consultare OÜ spetsialistid Kristo Kiiker (projektijuht), Agne Peetersoo ja Mari
Raidla. Töö tõlkis inglise keelde OÜ Native Speaker.
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1. Vetikate ja rannaheidiste levik Eesti rannikuvetes
Eesti merealal esineb kokku kuni 80 liiki suurvetikaid1. Kõige sagedamini esinevateks liikideks on niitjas
punavetikas (Vertebrata fucoides), niitjas rohevetikas (Cladophora glomerata) ja niitjas punavetikas
(Ceramium tenuicorne). Eesti merealal esineb enim hõimkonda pruunvetikas kuuluvaid liike2.
Merepõhja taimestiku kooslused erinevad sõltuvalt substraadist. Avamere tingimustes (avatus
lainetusele) on reeglina pehmed põhjad (liivased ja savised merepõhjad) ilma taimestikuta. Kõvade
põhjade põhjataimestik koosneb eelkõige vetikatest, millele on omane Läänemere põhjaosas tüüpiline
vööndilisus vastavalt sügavusele. Madalamal esineb reeglina rohevetikavöönd, seejärel pruunvetika
või põisadru vöönd ja kõige sügavamal (avamere tingimustes kuni 30 m) punavetikavöönd. Kõige
biomassi- ja liigirikkam on reeglina põisadruvöönd3. Vetikate looduslikku kasvupotentsiaali hinnati
Eesti mereala planeeringu 4 raames (joonis 1).

Joonis 1. Vetikate looduslik kasvupotentsiaal5

1

Kers, J. 2019. Eesti biomajanduse ressursside hetkeseisu analüüs 6 väärtusahelda põhjal. Vahearuanne.
2020. Eesti mereala planeeringu mõjude hindamise aruande eelnõu. Kättesaadav:
https://mereala.hendrikson.ee/dokumendid/Planeeringulahendus/2020-07-10_MSP_MH_aruanne_portaali.pdf
3Hendrikson&Ko.
2020. Eesti mereala planeeringu mõjude hindamise aruande eelnõu. Kättesaadav:
https://mereala.hendrikson.ee/dokumendid/Planeeringulahendus/2020-07-10_MSP_MH_aruanne_portaali.pdf
4Hendrikson&Ko.
2020.
Eesti
mereala
planeering.
Kättesaadav:
http://mereala.hendrikson.ee/dokumendid/Planeeringulahendus/2020-0710_po%CC%83hilahendus_avalikustamiseks_portaali.pdf
5Hendrikson&Ko.
2020.
Eesti
mereala
planeering.
Kaardirakendus.
Kättesaadav:
http://mereala.hendrikson.ee/kaardirakendus.html
2Hendrikson&Ko.
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Vesiviljelusliikidena, mis viivad merekeskkonnast toitaineid välja, on Eestis nimetatud põisadru Fucus
vesiculosus, agarikku Furcellaria lumbricalis ning rohevetikaid Cladophora glomerata ja Ulva
intestinalis.
Põisadru (Fucus vesiculosus) on Eesti rannikumere kõige suuremõõtmelisem merevetikaliik. Põisadru
kooslused on Eesti rannikumeres kõige liigirikkamad ja levivad praktiliselt kogu rannikumeres. Parimad
põisadru kasvualad paiknevad Lääne-Eesti ja saarte rannavetes. Head kasvualad paiknevad ka PõhjaEesti poolsaarte ja saarte ümber, sh Aegna saar, Prangli saar, Kaberneeme, Rammu saar, Juminda
poolsaar, Pärispea poolsaar, Käsmu poolsaar, Vergi rand ja Uhtju saar 6.
Agarik (Furcellaria lumbricalis) on Eesti rannikuvete üheks tuntumaks punavetikaks, mis levib peaaegu
kogu Eesti rannajoone ulatuses. Läänemeres esineb sellel vetikaliigil kaks vormi – kinnituv ja lahtine
ehk triiviv vorm. Agariku kinnituv vorm Furcellaria lumbricalis f. lumbricalis (= F. fastigiata) on
Läänemeres väga tavaline. Taim kinnitub risoidide abil kividele, paeplaatidele või limuste kodadele.
Agariku lahtine vorm (Läänemeres käsitletud vaid Furcellaria lumbricalis f. aegagropila) on
radiaalsümmeetrilise ehitusega ja vetruva tallusega ning rullub seetõttu lainetuse jõul ideaalselt
mööda lagedat merepõhja. 7
Eesti vetes, Kassari lahes kasvava agariku puhul on tegemist kinnitunud F. lumbricalis f. lumbricalis ja
kinnitumata F. lumbricalis f. aegagropila vahepealse vormiga. Taimed on põhjal lahtiselt, omavahel
läbipõimunud sassis massina. Väinameres moodustuv punavetikakooslus on töönduslikult oluline
püügiobjekt8.
Jooniselt 1 on näha, et Pärnu laht, Matsalu laht ning Eesti kirderannik, sh Narva laht on vaesed
makrovetikate poolest. Pärnu lahes domineerivad niitjad üheaastased vetikavormid (niitjad
rohevetikad),

mis

viitavad

suhteliselt kõrgele eutrofeerumise tasemele ning

halbadele

valgustingimustele. Madalamas osas domineerivad vetikad koos lopsakate kõrgemate taimede ja
mändvetikate kooslustega. Valdav osa Pärnu lahe põhjaosast on täiesti ilma põhjataimestikuta. Pärnu
lahe avaosas võib leiduda alasid, kus kivised põhjad on kaetud ka põisadruga 9.

6

Nõmmela, K., Kotta, J., Piirimäe, K. 2019. Merekeskkonna ressursside kasutamisest saadava majandusliku kasu mudeli
täiendamine ökosüsteemiteenustega. Tartu Ülikool, OÜ Hobikoda ja OÜ Roheline Rada. Kättesaadav:
http://mereala.hendrikson.ee/dokumendid/Uuringud/mudeli_taiendamine_okosusteemiteenustega_aruanne.pdf
7 Trei, T. 1991. Taimed Läänemere põhjal. Tallinn: Valgus.
8Hendrikson&Ko.
2020.
Eesti
mereala
planeering.
Kättesaadav:
http://mereala.hendrikson.ee/dokumendid/Planeeringulahendus/2020-0710_po%CC%83hilahendus_avalikustamiseks_portaali.pdf
9Pärnu
maakonnaga
piirneva
mereala
maakonnaplaneering.
2017.
Kättesaadav.
https://maakonnaplaneering.ee/documents/2845826/18607509/1_Seletuskiri.pdf/159f73c2-2f56-4794-811b8f36ec3432cf
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2. Rannaheidiste majandamine Eestis
Käesoleval ajal on rannaheidistele Eestis kolm erinevat lähenemist ja kasutusviisi:


Kasutamine tööstuses (agariku tootmine);



Rannaheidised kui jäätmed;



Traditsiooniline kasutamine väetisena.

Rannaheidistest on veel näiteks meriheina kasutatud polsterdamiseks ja täitematerjaliks, kuid
käesoleval ajal ei ole see aktuaalne.

2.1 Vetikate tööstuslik kasutamine Eestis
Majanduslikult kasutatakse Läänemere taimedest punavetika Furcellaria lumbricalis (agariku) lahtist
vormi. Kassari lahes alustati agariku väljapüüki töönduslikul eesmärgil 1966. aastal10.
Saaremaal Kärla alevikus asuv AS Est-Agar on maailmas ainuke punavetikast Furcellaria lumbricalis
toodetava lisaaine – furtsellaraani tootja (joonis 2). See on geelistuv tardaine (tuntud ka nimetuse
“Estagar” all), mis keemilises mõttes kujutab endast teatud väävlit sisaldavate polüsahhariidide
(furtsellaraani) segu. Furtsellaraani saab kasutada stabiliseeriva, paksendava ja geelistava ainena
toidu-, põllumajandus-, kosmeetika- ja farmaatsiatööstuses11.

10

Paalme, T. (vastutav täitja) 2017. Kassari lahe tööndusliku punavetikavaru uuringud. TÜ Eesti Mereinstituut. Kättesaadav:
https://www.envir.ee/sites/default/files/kassari_lahe_punavetikavaru_uuringud_aruanne_2017.pdf
11 Est-Agar koduleht. 2020. Kättesaadav: http://estagar.ee/

5

Joonis 2. Agariku kuivatamine Saaremaal Muratsi külas ja töötlemine Est-Agar tootmises (fotode autor
Agne Peetersoo)
Furcellaraani ekstraheeritakse punavetikast Furcellaria lumbricalis (varem tuntud kui Furcellaria
fastigiata). Lahtist vormi vetikat Furcellaria lumbricalis traalitakse (seisneb kopliaedade rajamises,
eesmärgiga takistada saagi äratriivimist). Tormiga kaldale triivinud vetika kinnist vormi korjatakse
rannalt12. Seega toimub vetikate varumine tööstuslikuks tootmiseks nii rannaheidise kogumisena,
kalapüügi kõrvaltegevusena kui ka regulaarse tööndusliku vetikamassi väljapüügina.
Furcellaria lumbricalis üks rikkalikumaid esinemiskohti (tiheda vetikamati kujul) asub Läänemeres
Eesti territoriaalvetes. Suure biomassi tõttu on Kassari vetikaplast üheks oluliseks Eesti taastuvaks
loodusvaraks. Furtsellaraani tootmine on käesoleval ajal Läänemere tingimustes ainukene
merevetikatel põhinev majandustegevus. Samas vetikate kasutuspotentsiaal on

suuresti

rakendamata. Uuritud on võimalust vetikatest väetisegraanulite tootmiseks (vt täpsemalt ptk 4).
Alamajandamise põhjuseid uuriti käesoleva töö raames nii tootjatelt kui vetikakogujatelt (vt täpsemalt
ptk 3.1). Küsitlusele vastanud tõid olulisemate põhjustena välja:
1) tootmiseks sobiva tehnoloogia puudumist (kuna lähtematerjal varieerub suurel määral,
kuid lõpptoote koostis peab olema stabiilne);
2) vetikate kogumise keerukust: randa uhutud vetikad tuleb koguda kohe. Kogumisel tuleb
kasutada rasketehnikat, kuid pehme pinnase tõttu ei pääse sinna ligi, lisaks kahjustavad rasked
masinad teid ja pinnast.
Lisaks on seatud piirangud rannas mootorsõidukiga liikumisele ning mereheidiste kogumisele
kaitstavate alade sihtkaitsevööndites.
2.1.1. Seadustest tulenevad piirangud vetikate majandamisel
Looduskaitseseadusest tulenevad piirangud vetikate majandamiseks, kuna LKS seab piirangud mere
kaldal mootorsõidukiga liikumisele. Erisused on seatud adru kogumisele. LKS ei käsitle muu
mereheidise kogumist. Keskkonnaametil on ülevaade nendest vetikakogujatest, kes tegutsevad
kaitstavatel aladel sihtkaitsevööndis, kuna selleks on eriluba vaja.
Läänemere kaldal on kehtestatud piiranguvöönd 200 m ulatuses kaldast. Looduskaitseseaduse § 37
lõige 3 punkt 6 alusel ranna või kalda piiranguvööndis keelatud mootorsõidukiga sõitmine väljaspool
selleks määratud teid ning maastikusõidukiga sõitmine, välja arvatud riiklikuks seireks, kaitstava
loodusobjekti valitsemisega seotud töödeks või tiheasustusalal haljasala hooldustöödeks, kutselise või

12

Est-Agar koduleht. 2020. Kättesaadav: http://estagar.ee/
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harrastuskalapüügi õigusega isikul kalapüügiks vajaliku veesõiduki veekogusse viimiseks, pilliroo
varumiseks

ja

adru

kogumiseks

ning

maatulundusmaal

metsamajandustöödeks

ja

põllumajandustöödeks.
Kaitstavatel aladel vetikate kogumiseks kehtivad eritingimused. Kaitseala sihtkaitsevööndis on
keelatud majandustegevus ning loodusvarade kasutamine (LKS § 30 lg 2), kui kaitse-eeskirjaga ei
sätestata teisiti. Piiranguvööndis on majandustegevus lubatud, arvestades LKS sätestatud kitsendusi.
(LKS § 31 lg 1).
LKS § 30 alusel on kaitseala sihtkaitsevööndis keelatud sõiduki, maastikusõiduki või ujuvvahendiga
sõitmine (lg 2 p 5). Sama paragrahvi lg 4 p 8 seab järgmise erisuse: Kaitstava loodusobjekti
säilitamiseks vajalike tegevustena või tegevustena, mis seda objekti ei kahjusta, võib sihtkaitsevööndis
kaitse-eeskirjaga lubada muuhulgas adru varumist.
Kaitseala piiranguvööndis on keelatud sõidukiga, maastikusõidukiga või ujuvvahendiga sõitmine juhul,
kui kaitse-eeskirjaga ei ole sätestatud teisiti (LKS § 31 lg 2 p 10).
Ranna või kalda veekaitsevööndi ulatus ja kitsendused on sätestatud veeseaduses. Läänemerel on
veekaitsevööndi ulatus 20 m 13 (Veeseaduse § 118 lg 2 p 1). Seehulgas on veekaitsevööndis keelatud
pinnase kahjustamine (Veeseaduse § 119 punkt 6).

2.2 Rannaheidised kui jäätmed
Makrovetikate matid, mis kuhjuvad randadesse või inimasulate vahetusse lähedusse, vähendavad
märkimisväärselt ala rekreatsioonilist väärtust, eriti kui vetikate lagunemisega kaasneb ebameeldiv
lõhn (joonis 3). Vetikamattide rannale kuhjumine on sageli ettearvamatu nii ajas kui ruumis: olenevalt
kohast võib olla tegemist regulaarse nähtusega (vetikas kasvab vahetus läheduses) või kandub
sõltuvalt hüdrometereoloogilistest tingimustest rannale kaugematest piirkondadest. Viimasel puhul
on väga raske ette ennustada, millal ja kui palju ja millise liigilise koosseisuga vetikamass rannale
jõuab14.

13

Veeseaduse § 118 lg 3 alusel on veekaitsevööndi ulatuse arvestamise lähtejoon on ruumiandmete seaduse kohaselt Eesti
topograafia andmekogu põhikaardile kantud veekogu veepiir.
14 Paalme, T. (vastutav täitja) 2017. Tallinna lahes Pirita tee äärses piirkonnas vetikate kasvu võimaldavate kasvutingimuste
määratlemine ja kasvu soodustavate tingimuste hindamise metoodika koostamine. TÜ Eesti Mereinstituut. Kättesaadav:
https://www.envir.ee/sites/default/files/2018.02.09_emi_too_lopparuanne_logodega.pdf
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Üldiselt peetakse rannaheidiste koristamist oluliseks piirkonna rekreatsioonilise väärtuse säilitamisel
või tõstmisel, kuna vetikate kogumine rannast enne nende lagunemist leevendab haisuprobleemi ning
tagab esteetilise pildi. Lisaks väheneb massi eemaldamisega uuesti ringlusse sattuvate toitaine hulk 15.

Joonis 3. Rannaheidised Saaremaal Muratsi sadama supluskohas ning Sepamaa lahe äärsel
karjatataval alal (fotode autor Agne Peetersoo)
Vetika ja rannaheidete kogumine suurematest supelrandadest toob kaasa otsesed ja kaudsed kuludtulud omavalitsustele ning turismiettevõtjatele. Käesolevas töös raames saadeti küsimustik kümnele
omavalitsusele Eesti rannikul – Häädemeeste vallast Viimsi vallani, mis kokku haldavad 25 ametlikku
supluskohta (Terviseametis registreeritud supluskohad, tabel 1). Küsimustiku eesmärk oli välja
selgitada, kas rannaheidised on supluskohtades ja randades probleemiks ning kuidas neid
majandatakse (kokkuvõte vastustest on ptk-s 3.1.2).
Tabel 1. Kohalikud omavalitsused, kellele saadeti käesoleva uuringu raames küsimustik.
Rand16
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Kabli
Raeküla
Mai Pärnu Keskrand
Vana-Pärnu rand
Valgerand
Kuressaare
Mändjala
Paralepa
Vasikaholm
Aafrika rand
Kassari
Liivalauka

Omavalitsus (10)
Häädemeeste vald
Pärnu linn
Pärnu linn
Pärnu linn
Pärnu linn
Saaremaa vald
Saaremaa vald
Haapsalu linn
Haapsalu linn
Haapsalu linn
Hiiu vald
Hiiu vald

15

Näiteks Tallinna lahe kohta 2017. aastal läbiviidud töös (Paalme, 2017) leiti, et Soome lahe seisundi paranemisele kaasa
aitamisel oleks kõige efektiivsem rannaalalt sinna akumuleerunud vetikavallide eemaldamine enne nende
lagunemisprotsessi käivitumist.
16 Terviseametis registreeritud ametlikud supluskohad
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Rand16
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Luidja
Mangu
Tõrvanina
Kärdla
Roosta
Kloogarand
Laulasmaa
Vääna-Jõesuu
Kakumäe
Stroomi
Pikakari
Pirita
Haabneeme

Omavalitsus (10)
Hiiu vald
Hiiu vald
Hiiu vald
Hiiu vald
Lääne-Nigula vald
Lääne-Harju vald
Lääne-Harju vald
Harku vald
Tallinna linn
Tallinna linn
Tallinna linn
Tallinna linn
Viimsi vald

2.3 Rannaheidiste traditsiooniline kasutamine
Traditsiooniliselt on rannaheidiseid kasutatud väetiseks põllu-, aiakultuuridele, marja- ja viljapuudele
ning ilutaimedele, kuna merevetikad on odavad, keskkonnasõbralikud ning sisaldavad taimede
kasvuks vajalikke toitaineid. Vetikatest on Eestis väetisena kasutatud peamiselt põisadru (Fucus
vesiculosus), mida kasutatakse sarnaselt sõnnikuga (joonis 2)17.
Põisadru kuivaine on suhteliselt taimetoiteelementide rikas. Sügisel randa uhutud põisadru sisaldab
kevadel orienteerivalt 70% kuivainet, 55% orgaanilist ainet, 0,76% lämmastikku, 0,04% fosforit ja 0,6%
kaaliumi. Adru laguneb mererannas suhteliselt kiiresti, mille tagajärjel leiavad aset suured
taimetoiteelementide, eriti kaaliumi ja orgaanilise aine, kaod. Seetõttu tuleb sügistormidega rannale
uhutud adru enne püsivate külmade saabumist vedada tarbimiskohale ja seal virnastada. Kevadel
pärast sulamist ja mõnenädalast käärimist võib adru laiali laotada ja sisse künda. Mullas laguneb adru
kiiresti ning selles sisalduvad taimetoiteelemendid muutuvad taimedele kergesti omastatavateks 18.
Vetikad toimivad maheväetisena, parandavad mullaomadusi ning stimuleerivad taimede kasvu.
Sekundaarsete makroelemente (lämmastik, fosfor ja kaalium) allikana on vetikad võrreldavad taimse
biomassiga. Taimede kasvuks vajalikke mikroelemente (Cu, Fe, Mn,, Mo, Zn, B, Si, Co, V) sisaldavad
vetikad kõrgemates kontsentratsioonides kui taimed tavaliselt. Orgaanilises vormis mikroelemendid

17

Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut. 2018. Vetikaekstrakti filterkoogist ja rannalt korjatud vetikate tormiheitest
granuleeritud
väetise
valmistamise
protsessi
ning
retseptuuri
väljatöötamine.
Kättesaadav:
http://www.kalateave.ee/images/pdf/Uuringud/Vetikaekstrakti_filterkoogist_ja_rannalt_korjatud_vetikate_tormiheitest_
granuleeritud_v%C3%A4etise_valmistamise_protsessi_ning_retseptuuri_v%C3%A4ljat%C3%B6%C3%B6tamiseks_2018.pdf
18 Tamm, K. (koost), 2013. Väetiste käitlustehnoloogiad ja –masinad. Eesti maaviljeluse instituut. Kättesaadav:
https://www.pikk.ee/upload/files/Vaetiste_kaitlustehnoloogiad_1.pdf
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on kergesti omastatavad. Seega on vetikad just mikroelementide allikana eriti arvestatav
maheväetiste komponent.
Üheks tugevamaks argumendiks vetikaväetiste kasutamisel on nende roll mulla struktuuri ja mulla
loomuliku mikrofloora parandaja ja taastajana. Adru kasutamist alternatiivse mullaparandusainena
mahepõllumajanduslikus taimekasvatuses uuriti näiteks aastatel 2016-2017, kus leiti, et adru
kasutamine andis esimesel kasutusaastal usutavalt suurema enamsaagi ning mõjutas positiivselt mulla
füüsikalisi-, keemilisi- ning mikrobioloogilisi näitajaid19.
Ajalooliselt ja ka praegu kasutatakse rannaheidiseid väetisena eelkõige mereäärsete kogukondade
poolt. Vetikad laotatakse otse põllule või aiamaale, vetikate vedamine merest kaugemale on
komplitseeritud. Käesoleval ajal ei toodeta kohalikke vetikaid väetiseks, mis võimaldaks selle ressursi
laialdasemat kasutamist.

19

Edesi, L. 2018. Projekti „Ülevaade alternatiivsete mullaparandusainete kasutusvõimalustest ja tehnoloogiatest
mahepõllumajanduslikus taimekasvatuses aastatel 2016-2017„ lõpparuanne. Eesti taimekasvatuse Instituut. Kättesaadav:
https://www.pikk.ee/wp-content/uploads/2018/04/%C3%9Clevaade-alternatiivsete-mullaparandusainetekasutusv%C3%B5imalustest-ja-tehnoloogiatest-mahep%C3%B5llumajanduslikus-taimekasvatuses-aastatel-2016-2017.pdf
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3. Rannaheidiste majandamise sotsiaal-majanduslik analüüs
3.1.

Huvigruppide intervjuude ja küsitluste tulemused

Järgnevalt on esitatud lühikokkuvõte küsitluste ja intervjuude tulemustest rannaheidiste kasutamise
valdkondade lõikes.
3.1.1. Tööstuslik kasutamine
Ettevõtete seisukoht (küsimustikule vastas kaks ettevõtet, kes kasutavad või kavatsevad kasutada
oma tootmises rannaheidiseid):


Ainuke põhjus, mis takistab rannaheidiste kasutamist tööstuslikus tootmises, on tootmiseks
sobiva tehnoloogia puudumine. Keeruline on saavutada lõpptoote stabiilsust, kui liigiline
koosseis muutub suurel määral. Lisaks märgiti, et puudub tehnoloogiline teadmine, kuidas
vetikaid kuivatada ja purustada, et lõpptoodet saaks kaubanduses kasutada;



Vastajatele teadaolevalt kasutab randa uhutud Furcellariat ainult Est-Agar. Üks vastanud
ettevõtetest uurib, kuidas saaks püütud Furcellaria lumbricalist kasutusele võtta erinevate
komponentidena;



Mujal maailmas kasutuselolevast tehnoloogiast oldi kursis võimalusega enamust massist
biogaasi tootmiseks kasutada;



Rannaheidiseid peeti üldjuhul ohutuks (raskemetallid, mikroplastik jm saaste osas), kuid
lisati, et see sõltub siiski otstarbest. Vastajad täpsustasid, et on lasknud analüüsida kogutud
rannaheidiseid laboris, kus tuvastati üliväike raskemetallide hulk. Teine vastaja leidis, et
raskemetallide sisaldus on suurem, kui kiirekasvulistel ja ühehooajalistel vetikatel, aga
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teatud sektorites ei ole see nii määrav ja tehnoloogilised meetodid võimaldavad teatud
komponentide eraldamist ja eemaldamist.
Eraldi intervjuu teostati Est-Agar AS tegevjuhi Urmas Pauga. Est-Agar ASi tootmine asub Saaremaal
Kärla aleviku serval. 2020. aastal töötab seal 26 inimest. Est-Agar AS kasutab oma tootmises nii
traalitud kui rannalt kogutud punavetikat Furcellaria lumbricalis, millest toodab lisaainet –
furtsellaraani. Tootmiseks eelistatakse kasutada traalitud vetikat, kuna see on kogutud värskelt,
ei sisalda oluliselt kaasnevaid vetikaid ja varumiskindlus on suur.
Randadest kogutud Furcellaria lumbricalist ehk agarikku töödeldakse kuni 500 tonni aastas.
Randadest kogutud Furcellaria lumbricalist mass sisaldab umbes 20 % ulatuses muid vetikaid nt
põisadrut jm. Kui Kassari lahest traalitud vetika eest makstakse 350 eurot tonn, siis randadest
kogutud vetika eest 250 eurot tonnist. Agarikku ostetakse ligikaudu 20-30 inimeselt, kes kasutavad
erinevaid ettevõtlusvorme (FIE, OÜ). Agariku kogumine on valdavalt pärandatav oskus, mida
põlvest põlve edasi antakse. Vajalik on teada, millal on õige aeg agarikku koguda, millal kuivatada.
Tavaliselt tuleb agarik randa sügiseste tormidega ning seda kuivatatakse kevadel. Lumeta ja
kuivadel talvedel saab kuivatada varem. Kui ilm on väga niiske, võib randa kogunenud agarik
rikneda. Osa agarikust läheb alati hukka. Koguda ja kuivatada võib käsitsi, millega saavutatakse
parem kvaliteet, kuid tihti kasutatakse selleks ka põllumajandustehnikat. Tehnoloogia on sarnane
heina kogumisele ja kuivatamisele. Agariku kogumiseks tuleb eelnevalt saada kokkulepped
maaomanikega nii kogumiseks kui kuivatamiseks.
Kokkuvõttes on agariku randadest kogumine väga tugevalt ilmast sõltuv. Tormidest sõltub, kas ja
kui palju agarikku randadesse merest uhutakse, sademetest sõltub, kas agarikku saab kuivatada ja
välja vedada. Tootmise jaoks tähendab see nõrka varustuskindlust, erinevalt traalitavast agarikust,
mille puhul aastane kogus on teada. Toorme kättesaadavuse tagamiseks katsetatakse vetika
kasvatamist sumpades.
Est-Agar ASi osalusel on uuritud ka vetikate kasutamist väetiseks, kus samuti on peamiseks
takistuseks ebakindlus toorme (vetika) kättesaadavuses ja mahtudes. Täna kättesaadavad mahud
on liialt väikesed stabiilse tootmise tagamiseks.
Agariku korjajate seisukoht:


Peamine probleem, mis takistab vetika kogumist ja kuivatamist, on ligipääs. Vetikas tuleb
kokku koguda kiiresti (ning paari päeva jooksul põllule laotada), muidu see ei säili. Kuid pinnas
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on pehme ning ei kannata tehnikat, sh nimetati, et teed on eraomandis ning seadus ei luba
mootorsõidukiga kallasrajale sõita20. Probleemina toodi välja ka kuivatusalade leidmine;


Agariku kogus, mida vastajad koguvad aasta jooksul varieerus 500-80 000 tonni vahel
(märgkaal). 2/3 vastajatest kogub lisaks ka muid vetikaid (adru) väetiseks;



Suurem osa vastajatest pidas mereheidete kogumise oskust pärandatavaks, sageli olid nende
esivanemad tegelenud vetikakogumisega. Vastajad olid vetikakogumisega tegelenud 10-35
aastat;



Kogukonna suhtumine vetikakogumisse (müügi eesmärgil) on pigem positiivne, siiski ca 60%
vastajatest leidsid, et on halvasti vaatamist pigem kadeduse pärast, mitte keskkonnahoiu
aspektist;



83% vastajatest leidis, et käesoleval ajal ei koguta ära kogu randa uhutud vetikat. Kogutakse
vaid enam-vähem puhas agarik ja vähesel määral agariku-adru segu väetiseks, mis
moodustab väga väikese osa randa uhutud vetikate kogumassist;



Kõik vastajad leidsid, et tänu vetikate kogumisele on rannad puhtamad ning vetika
kokkuostmine annab põhjuse selle kogumiseks.

3.1.2. Jäätmed, randade korrashoid
Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) seisukoht (küsimustikule vastas Nõva puhkeala esindaja):


RMK Nõva puhkeala mereäärsetes puhkekohtades ei ole rannaheidiste kogunemisest
tekkinud probleeme (halb lõhn, ujumine häiritud, esteetilised probleemid). Seetõttu on

20

Looduskaitseseaduse § 37 lõige 3 punkt 6 alusel on seatud erisused mootorsõidukiga sõitmiseks ranna või
kalda piiranguvööndis, seehulgas on lubatud mootorsõidukiga sõitmine väljaspool selleks määratud teid ning
maastikusõidukiga sõitmine adru kogumiseks. Vt täpsemalt ptk 2.1.1.
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puudunud vajadus ka rannaheidiste koristamist kuidagi lahendada ning sellega eraldiseisvat
ei tegelda (prügikoristus toimub eraldi).
Kohalike omavalitsuste seisukoht (küsimustikule laekus 10 vastust):


60% vastajatest leidis, et rannaheidised ei ole supluskohtades probleemiks. Lisaks 10% arvas,
et probleem on pisteline/ajutine;



Omavalitsustes, kus rannaheidet tekib, on see lahendatud järjepideva heite koristamisega.
Siiski, kõik vastanud omavalitsused rannaheiteid ei korista „meri toob ja viib“;



Mõnedes omavalitsustes koristatakse rannaheidiseid suvehooajal iga päev ning väljaspool
hooaega vastavalt vajadusele;



Sellele, millisel hooajal on rannaheidiste probleem kõige aktuaalsem, ühest vastust ei leidu –
umbes pooled vastajad ütlesid, et rannaheidiseid on kõige enam kevadel (talvega kogunenud
mass) ja sügisel (tormid). Samas on neljas omavalitsuses probleem kõige suurem just
suveperioodil. Heidiste olemasolu sõltub suuresti ilmastikuoludest;



Kokku kogutud rannaheidised komposteerikse. Prügi on heidiste hulgas pigem vähe, nähtav
prügi korjatakse rannaheidistest välja enne komposteerimist;



Valdavalt ostetakse heidiste kogumisteenust sisse või teostab töid KOV-ile kuuluv
haldusettevõte. Kaks omavalitsust korraldavad koristustöid ise ning ühe KOVi puhul ei ole
vajadust heidiste koristamiseks tekkinud;



Kulusid, mis on otseselt seotud rannaheidiste kogumisega, on vastajatel keeruline välja tuua,
kuna valdavalt on sama ettevõtte ülesandeks kogu rannaala korrashoid. Siiski on erinevad
omavalitsused hinnanud rannaheidistega seotud kuludeks 1000-20000 eur/aastas, enamasti
1000-5000 eur/aastas;
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Ranna koristamise kaudse tuluna on välja toodud seda, et puhas rand kutsub külatajaid,
puhkajaid ja elanikke, kes muuhulgas tarbivad ka rannas pakutavaid teenuseid.

Turismivaldkonna seisukoht (küsimustikule laekus 3 vastust turismiinfopunktidelt):


2/3 vastajatest leidis, et ei ole pöördutud turismiinfopunkti seoses randade puhtuse
probleemiga, siiski nenditi, et seda on tehtud aeg-ajalt, nt kui Pärnu randa on sattunud
sinivetikas;



Rannaheidistega seotud probleemsete kohtadena toodi välja Stroomi rand, Pirita rand, Altja
rand jne. Pärnu rannas on kurdetud vaid sinivetikate üle;



Vetikate olemasolu rannas mõjutab turistide puhkusevalikuid – turistid ei soovi puhata
haisvas ja tervisele ohtlikus rannas. Kui on saadud halb kogemus, siis seda kindlasti
võetakse arvesse järgmise külastuskoha valikul. Puhas rand kutsub rohkem turiste, kes
teevad rohkem kulutusi piirkonnas, mis toob turismisektorile tulu.

3.1.3. Rannaheidiste kasutamine traditsioonilise väetisena
Kohaliku kogukonna seisukohta (küsimustikule laekus 14 vastust, peamiselt Saaremaa valla
teenuspunktide juhatajatelt ja saarevahtidelt):


Rannaheidiseid kasutati varem palju ning see on aja jooksul oluliselt vähenenud. Kogukonna
hinnangul kasutab adru/vetikaid väetisena hinnanguliselt kuni 20% inimesi, kes elavad
rannikul ning omavad aia- või põllumaad;



Mereheidete kasutamine väetisena ulatub maksimaalselt 10 km kaugusele mererannast,
kasutajaskond on suurem merest paari km kaugusel;
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Vetikate kasutusvaldkond väetisena on väga lai: seda kasutatakse ilutaimede, viljapuude,
marjapõõsaste, köögiviljade ja tervavilja väetamiseks, väga palju kasutatakse maasikatele ja
kartulitele. Lisaks kasutatakse multšimisel ning mullastruktuuri parendajana. Lisaks toodi välja
ka, et adru on kasutatud hoonete vundamentide ja keldrite soojustamiseks, kartuli-ja juurvilja
kuhjade katmiseks. Kuivatatult ka loomadele allapanuks;



Heidiste kasutamise takistustena tänapäeval toodi eelkõige välja adru korjamiseks ja veoks
sobiva tehnika puudumist. Adru kogumine on füüsiliselt raske, vanematel inimestel, kes
sooviksid adru kasutada, puudub tehnika. Adru on reeglina pehme pinnasega rannas, kus ei
saa või ei tohi tehnikaga sõita (tehnikaga liikumise piirangud mererannal, eraomandis teed,
varasemad seaduslikud piirangud adru kogumiseks ja kaldade ligipääsuks, mille tulemusena
vähenes adru kogumine ja kasutamine). Lisaks toodi negatiivsena välja Läänemere reostust
(raskmetallid, plastid eelkõige) ning suur umbrohuseemnete hulk, mis adruga koos põllu- või
aiamaale satub;



Enamik vastajaid leidis, et adru kogumine on traditsiooniline tegevus, millesse suhtutakse
positiivselt. Vastajad ei leidnud, et kogukonna hulgas oleks halvakspanu seoses väetise
kasutamisega. Vetikate kogumise ja ära vedamisega saab rand puhtamaks ning soositakse
loodusliku väetise kasutamist;



Kogu randa uhutud vetikamassi kogukonna poolt ära ei korjata ning suurem osa sellest jääb
randa. Näiteks Vilsandi saarevaht teadis, et kui varem kasutati Vilsandil kogu randa uhutud
adru saare aiamaadel ja põldudel ära, siis täna jääb suurem osa sellest randadesse, kuigi ka
täna kõik saare elanikud adrut kasutavad. Seega adru kasutamise vähenemine võib olla
tingitud ka isiklikuks tarbeks kasutatava põllumaa vähenemisest;



Rannaheidete prügisisaldust ei peetud üldiselt probleemiks, toodi välja, et mererannad on
järjest puhtamad. Lisaks täpsustati, et kui tuleb tormiga põisadru või agarik, on see ikka väga
puhas, sest on merepõhjast lahti löödud ja korraga randa uhutud. See, mis lihtsalt randa
"loksub" ehk meresodi, on väga plasti ja muud sodi täis. Vilsandi saarevaht märkis lisaks, et
kui varem tõi meri saare randesse ka ehituspuitu ja palke, siis see on tänaseks väga
haruldaseks muutunud.

Eraldi intervjuu teostati Saaremaa valla Lümanda teenuskeskuse juhtaja Jaanika Tiitsoniga, kes on ka
aktiivne kogukonna liige ja väikeettevõtja ning iseseisvalt uurinud vetikate kasutamise võimalusi
väetise tootmiseks. Kohaliku elanikuna leiab ta, et vetikate eemaldamine randadest on väga oluline.
Kogunev vetikas hakkab roiskuma, põhjustab taimestiku vohamist ja kahandab randade
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puhkeväärtust. Samal ajal on Eestis seoses mahepõllumajanduse laienemisega suur nõudlus ka
maheväetiste järgi, mille tootmiseks sobiks vetikad väga hästi.
Jaanika Tiitsoni praktikale tuginedes saab väita, et lisaks vetikate kättesaadavusele, mis sõltub tugevalt
ilmastikust ja liiga väikestele mahtudele, on vetikate kasutamisel ka muid probleeme. Vetikas on
orgaaniline materjal, mis rikneb kiiresti. Selle kogumine peaks toimuma värskena kohe pärast torme,
kuid pehme pinnase tõttu ranna-aladel, on see keeruline. Lisaks ei sobi põllumajanduses kasutatav
tehnika merevees kasutamiseks, kuna merevesi põhjustab masinatel intensiivset korrosiooni. Parim
viis vetikaid väetistesse lisada oleks kuivatatult ja purustatult. Kuivatamine eeldaks tehistingimusi.
Põisadru ja muude vetikate purustamine on tehniliselt keeruline, kuna vetikamass sisaldab liiva ja kive.
3.1.4. Kokkuvõte küsitlustest ja intervjuudest
Läbivad teemad ja probleemid seoses rannaheidiste majandamisega on järgmised:


Rannaheitmete eemaldamine randadest on oluline esteetilistel ja keskkonnakaitselistel
kaalutlustel;



Seoses mahetoodete nõudluse kasvuga, on ka vetika kui toorme järgi nõudlust nii furtsellaarina
kui väetiste koostisosana;



Vetikate kasutamist tootmisest takistab eelkõige vetika hooajaline ja tugevalt ilmastikust sõltuv
kättesaadavus ja mahtude piiratus, aga ka sobiva tehnoloogia puudumine;



Omavalitsuste panus rannaheitmete eemaldamisel on pigem marginaalne. Eesti peamises
rannaheitmete esinemise piirkonnas Lääne-Eesti on kokku 25 ametlikku supluskohta või
supelranda kokku vaid 10-20 km ulatuses, mida omavalitsusel on kohustus hooldada. Randade
koristamine toimub valdavalt suvekuudel, kui vetikaid uhutakse merest välja vähe, paljusid
randasid ka ei koristata. Lokaalselt, nt Tallinna lahe ääres, probleem esineb;



Mereäärsed kogukonnad kasutavad rannaheitmeid endiselt väetisena aiamaadel ja põldudel, kuid
kasutus on vähenenud, kuna elanikkond on kahanenud ning isiklikeks vajadusteks kasutatav
põllumajandusmaa on vähenenud. Suurem osa rannaheitmetest jääb randadesse;



Rannaheidised ei kujuta märkimisväärset probleemi turismile, kuna olulisemates turismi
sihtkohtades on rannad valdavalt puhtad.

3.2.

Sotsiaalsete ja majanduslike mõjude hindamine

Sotsiaal-majandusliku analüüsi läbiivimise aluseks on huvigruppidelt kogutud informatsioon
rannaheidistega seotud võimalikest kuludest ja tuludest. Hinnang koostati olemasolevate andmete ja
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varasemal kogemuse põhjal ekspertgrupi poolt. Hinnangu andmisel võeti arvesse üldine
keskkonnaeesmärk (Läänemere seisundi parendamine), olemasolev olukord (lähtetase) ja tõenäolised
arengutrendid (vt ka ptk 4), analüüsiti tegevustega kaasnevaid mõjusid valdkonnale jms.
Sotsiaalmajanduslike ja keskkonnale avalduvate mõjude hindamisel anti tegevusega seotud mõjule
hindepunktid järgmises skaalas (hinnati mõju suurust):
3 – positiivne mõju;
2 – mõju puudub või neutraalne;
1 – negatiivne mõju.
Metoodiliselt toimus hindepunktide andmine, kasutades hajusat kognitiivse kaardistamise meetodit
(Cognitive mapping). Tegemist on ekspertpaneeli metoodikaga 21

22

, kus ekspertgrupp andis

konsensuslikud hinded kõikidele tabelis 2 määratletud mõju valdakondadele, lähtudes eelpooltoodud
hindamise skaalast.
Ekspertpaneeli antud hinnangud on tabelis 2.
Avalikkuse seisukohta ei käsitletud eraldi hindamiskriteeriumina, kuna intervjuude ja küsitluste käigus
selgus, et rannaheidiste majandamisse ja kasutamisse suhtutakse kõikide olemasolevate ja
perspektiivsete kasutusvaldkondade juures positiivselt.
Majanduslikud mõjud
Eesti mereala planeeringu 23 majandusliku kasu mudelis hinnati vaid vesiviljelust (hõlmab
kalakasvatust, vetikaviljelust ja karbiviljelust), st et vetikate puhul ei hinnatud mereranda jõudvate
heidete kasutamisest saadavat majanduslikku tulu vaid käsitleti merealal kasvatatavaid kultuure
(agariku puhul on tegemist pigem biomassi liikumise kontrollimisega, et takistada saagi ära triivimist).
Hiljem täiendati majandusliku kasu mudelit ökosüsteemiteenustega, kus mudelisse lisati ELME
projekti raames modelleeritud põisadru varustusteenuse ja agariku varustusteenuse väärtused Eesti
merealal24.

21

Piirimäe, K., Pachel, K., Reihan, A. 2009. Adaptation of a method for involving environmental aspects in spatial
planning of river basin management - a case study of the Narva River basin. Estonian Journal of Ecology.
Kättesaadav: https://kirj.ee/public/Ecology/2010/issue_4/ecol-2010-4-302-320.pdf
22
Piirimäe, K. 2011. Provision of decision support in environmental management. International Journal of
Sustainable Society. Kättesaadav: https://www.inderscienceonline.com/doi/pdf/10.1504/IJSSoc.2011.038477
23
Hendrikson&Ko.
2020.
Eesti
mereala
planeering.
Kättesaadav:
http://mereala.hendrikson.ee/dokumendid/Planeeringulahendus/2020-0710_po%CC%83hilahendus_avalikustamiseks_portaali.pdf
24
7.
Nõmmela, K., Kotta, J., Piirimäe, K. 2019. Merekeskkonna ressursside kasutamisest saadava
majandusliku kasu mudeli täiendamine ökosüsteemiteenustega. Tartu Ülikool, OÜ Hobikoda ja OÜ Roheline
Rada.
Kättesaadav:
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„Mereala planeeringu alusuuring: merekeskkonna ressursside kasutamisest saadava majandusliku
kasu mudel“ võttis vesiviljeluse alammudelis aluseks perspektiivid, mitte olemasoleva olukorra, kuna
vetikaviljeluseni pole tänapäeval Eesti meres tööstuslikus mõttes veel jõutud. Alusuuringus jõuti
järelduseni,

et

vetikaviljeluse

mõttekus

avaldub

eelkõige

kaudsete

efektide

kaudu:

veepuhastusefektina ning sisendina töötlevasse tööstusse, kus Eesti mereala agarik võib olla
asendamatu tooraine25.
Seega, rannaheidiste majandamisest saadava majandusliku kasu võiks jagada järgmistesse
gruppidesse26:
1) otsene majanduslik kasu;
2) kaudne ehk teist järku kasu töötleva tööstuse, tööhõive ja muu majanduse elavdamise kaudu;
3) keskkonnamõjud, mida võiks hinnata majanduslike parameetritega.
Heidiste majandamisest saadav kasu avaldub eelkõige turismivaldkonnas (puhtasse randa soovivad
inimesed tulla ja tarbida tooteid ja teenuseid), piirkonna maine kujunduses (elukeskkond, kus on
puhtad rannad ja hea elada) ning kohalikus ettevõtluses (rannaheidiste kogujad ning
tootmisettevõtted saavad tulu, heidiste kasutamisel väetisena ei tule osta teisi väetisi).
Sotsiaalsed mõjud
Eesti mereala planeeringus27 ei käsitleta rannaheidiste kasutamist sotsiaalse tegurina. Rannaheidiste
kasutamise sotsiaalne mõju avaldub eelkõige läbi:


Mõju pärandkultuurile;



Mõju elukeskkonnale;



Mõju regionaalsele arengule;



Mõju kohalike elanike elukvaliteedile;



Mõju inimese tervisele.

http://mereala.hendrikson.ee/dokumendid/Uuringud/mudeli_taiendamine_okosusteemiteenustega_aruanne.
pdf
25
Pihor, K. et al, 2017. Mereala planeeringu alusuuring: merekeskkonna ressursside kasutamisest saadava
majandusliku
kasu
mudel.
Poliitikauuringute
Keskus
Praxis.
Kättesaadav:
http://mereala.hendrikson.ee/dokumendid/Uuringud/Mereala_majanduslik_kasu_jaan2018.pdf
26
12. Pihor, K. et al, 2017. Mereala planeeringu alusuuring: merekeskkonna ressursside kasutamisest saadava
majandusliku
kasu
mudel.
Poliitikauuringute
Keskus
Praxis.
Kättesaadav:
http://mereala.hendrikson.ee/dokumendid/Uuringud/Mereala_majanduslik_kasu_jaan2018.pdf
27
Hendrikson&Ko.
2020.
Eesti
mereala
planeering.
Kättesaadav:
http://mereala.hendrikson.ee/dokumendid/Planeeringulahendus/2020-0710_po%CC%83hilahendus_avalikustamiseks_portaali.pdf
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Mõjud keskkonnale
Keskkonnale avalduvate mõjude osas hinnati tegevusvaldkonnaga seotud mõjusid maaressursile,
veekeskkonnale (veeressursile ja vee kvaliteedile) ning jäätmete käitlemise vajadusele (sh
ladestamine).
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Tabel 2. Rannaheidete majandamisega seotud sotsiaalsete, majanduslike
ja keskkonnamõjude hindamine. Mõjud käesoleval ajal ja perspektiivis.

Tegevuse mõju
valdkondadele

Rannaheidiste praeguste kasutusviisidega seotud
sotsiaal-majanduslikud mõjud
Tööstuslik
Kasutamine
kasutamine
Käsitlemine jäätmetena
traditsioonili
(furtsellaraa
(randade korrashoid)
se väetisena
ni tootmine)

Majanduslikud
mõjud
Turism

3

3

3

Maine

3

3

3

Kohalik ettevõtlus
Tegevusega
kaasnevad otsesed
tulud-kulud
Sotsiaalsed mõjud
Mõju
pärandkultuurile
Elukeskkond

3

2

3

3

2

1

2

3

2

3

3

Regionaalne areng

3

(Kohalike) elanike
elukvaliteet
Inimese tervis

Majanduslikud
mõjud
Turism

3

3

3

3

3
3

3
3

3
2

3
3

3

3

2

1

2

2

3

2

3

Maine
Kohalik ettevõtlus
Tegevusega
kaasnevad otsesed
tulud-kulud
Sotsiaalsed mõjud
Mõju
pärandkultuurile
Elukeskkond

3

3

3

3

2

3

Regionaalne areng

3

3

2

3

3

3

3

(Kohalike) elanike
elukvaliteet

3

3

3

3

2

2

3

Inimese tervis

2

2

2

3

Maaressurss

2

2

3

2

Veekeskkond

3

3

3

3

2

3

2

2

32

33

31

31

Keskkonnamõjud

Keskkonnamõjud
Maaressurss
Veekeskkond
Jäätmete käitlemise,
sh ladestamise,
vajadus
KOONDHINNANG

Tegevuse mõju
valdkondadele

Rannaheidiste perspektiivsete kasutusviisidega seotud sotsiaalmajanduslikud mõjud
Tööstuslik kasutamine
Käsitlemine
Kasutamine
jäätmetena
Furtsellar
Väetisetraditsioonilise
(randade
aani
graanulite
väetisena
korrashoid)
tootmine
tootmine

2
3

3
3

2
3

2

2

2

32

31

31

Jäätmete käitlemise,
sh ladestamise,
vajadus
KOONDHINNANG

3.3 Sotsiaal-majandusliku ning keskkonnale avalduva mõju hindamise tulemused
Sotsiaal-majandusliku

ja

keskkonnamõju

hindamise

tulemusena

leiti

igale

kasutusviisile

koondhinnang. Koondhinnangu põhjal kaasneb kõikide olemasolevate rannaheidiste kasutusviisidega
positiivne sotsiaal-majanduslik mõju. Keskkonnale avalduv mõju on samuti positiivne.
Võrreldes olemasoleva tegevusega, võib perspektiivse tegevusena lisanduda väetisegraanulite
tootmine rannaheidistest ning furtsellaraani tootmisjääkidest. Selle tegevusvaldkonna mõju on samuti
positiivne. Käesoleval ajal ei ole ette näha vajadust uute kasutusviiside järele. Juhul, kui uusi
kasutusviise rannaheidistele rakendada (eelkõige väetisegraanulite tootmiseks), võib vajalikuks
osutuda tegevuse riiklik subsideerimine.
Tabelis käsitletud tegevustest on ootuspäraselt kõige suurema majandusliku positiivse mõjuga
heidiste tööstuslik kasutamine. Tegevuse tulemusena teenitakse tulu ning luuakse töökohti.
Rannaheidiste koristamisega avalduvad kaudsed positiivsed mõjud turismile, kuna heidistest
puhastatud rand on külastajatele atraktiivsem.
Tegevusvaldkondade lõikes avalduvad sotsiaalsed mõjud on külallaltki sarnased – rannaheidiste
mistahes majandamisviis omab positiivset mõju elukeskkonnale ning kohalike elanike elukvaliteedile.
Rannaheidiste koristamisega viiakse toitaineid veekeskkonnas välja, millega paraneb Läänemere
seisund. Maakeskkonnale on otsene positiivne mõju traditsioonilise vetikaväetise kasutamisel.
Väetisegraanulite tootmine vähendab jäätmete ladestamise vajadust.

4. Rannaheidiste majandamise perspektiivid
Käesolevas peatükis analüüsitakse rannaheidiste võimalikke tuleviku kasutusvaldkondi Eestis,
arvestades olemasolevaid initsiatiive ja projekte, mis on ühtlasi ka tehniliselt, keskkonnakaitseliselt ja
finantsiliselt elluviidavad ning sotsiaalselt vastuvõetavad.
Kasutusvõimaluste hindamisel on arvestatud sellega, et vetikate võime salvestada oma
kasvukeskkonnas olevaid aineid käsitleb endas ka teatud ohtusid. Tugevalt reostunud veekogude
vetikad võivad akumuleerida toksilisi aineid. Läänemere puhul on tõstetud ohuna esile mõningate
raskemetallide (kaadmium, elavhõbe, plii) võimalikku kuhjumist vetikates. Senised uuringud siiski seda
ohustsenaariumit kinnitanud ei ole28.
Eestis teadaolevad ja määratletud vesiviljelusliigid, mis viivad merekeskkonnast toitaineid välja on:
põisadru Fucus vesiculosus, agarik Furcellaria lumbricalis ning rohevetikaid Cladophora glomerata ja
Ulva intestinalis. Mereheidiste kasutamisel on Eestis uuritud eelkõige põisadru ja agariku
tehnoloogilisi kasutusvõimalusi. Enam on uuritud suurvetikaliikide kultiveerimise perspektiive ning
viidud juba läbi ka katseid kultiveerimistehnoloogia katsetamiseks 29.
Olulise perspektiivina ei käsitleta käesolevas töös rannaheidiste kasutamist biogaasi tootmiseks, kuna
Eestis rannalt kogutav heidiste mass on väike ning nende kokku korjamine keeruline (tehniliselt ja
looduskaitseliselt) ning tegevus ei ole seetõttu perspektiivne. Lisaks jaotub rannaheidiste biomass
Eesti randades sesoonselt väga ebaühtlaselt, mis teeb keeruliseks biogaasijaama käitamise.
1. Perspektiiv: punavetika kasutamine toiduaine-, kosmeetika ja farmaatsiatööstuses
Punavetikatest saab eraldada valgulisi pigmente (fükobiliproteiinid) ja geelistuvaid polüsahhariidide.
Kõrgväärtuslikke komponente kasutatakse farmakoloogias, kosmeetikas, toiduainetööstuses ja
biokeemias30.

28

Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut. 2018. Vetikaekstrakti filterkoogist ja rannalt korjatud vetikate tormiheitest
granuleeritud
väetise
valmistamise
protsessi
ning
retseptuuri
väljatöötamine.
Kättesaadav:
http://www.kalateave.ee/images/pdf/Uuringud/Vetikaekstrakti_filterkoogist_ja_rannalt_korjatud_vetikate_tormiheitest_
granuleeritud_v%C3%A4etise_valmistamise_protsessi_ning_retseptuuri_v%C3%A4ljat%C3%B6%C3%B6tamiseks_2018.pdf
29 Näiteks 2015. aastal valmis OÜ Vormsi Agar ja TÜ Eesti Mereinstituudi ühisprojekti Väinameres “Kinnitumata
punavetikakoosluse kunstliku kultiveerimise võimalikkus ning selle mõju Väinamere keskkonnaseisundile”. 2020. aasta
projekti raames toimus välja töötatud kultiveerimistehnoloogia rakendamine ja katsetamine.
30 Saluri, M. 2019. Beneficial macromolecules from red algae of the Baltic Sea: characterisation, spatio-temporal variations
and
potential
applications.
Doktoritöö
Tallinna
Ülikoolis.
Kättesaadav:
https://www.etera.ee/zoom/84513/view?page=2&p=separate&tool=info&view=0,0,2067,2835
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Furtsellaraani tootmine

Käesoleval ajal toodab Est-Agar punavetikast Furcellaria lumbricalis furtsellaraani. Ettevõtte tegevjuhi
hinnangul töödeldakse randadest kogutud agarikku kuni 500 tonni aastas. Rannalt kogutavast
agarikust tootmine on väga tugevalt ilmastikust sõltuv, mis tähendab nõrka varustuskindlust, mistõttu
on hakatud katsetama võimalusi vetika kasvatamiseks sumpades. Lisaks on uuritud vetikate
kasutamist väetiseks (vt perspektiiv 2).


Punaste pigmentide tootmine

Ühe olulisema fükobiliproteiini, R-fükoerütriini, tootmiseks sobivate punavetikaliikide varud maailmas
on väga piiratud. Tänapäeval kasutatakse selle fükobiliproteiini tootmiseks peamiselt teatud Corallina
ja Porphyra liike ning aktuaalsed on R-fükoerütriini tootmiseks uute sobivate vetikaliikide otsingud31.
2015. aastal viidi läbi projekt, uurimaks, kas vetikas Furcellaria lumbricalis on sobiv tooraine
fükoerütriinide (valgulised punased pigmendid) suuremahuliseks eraldamiseks. Varem ei olnud seda
aspekti antud vetikaliigi puhul veel uuritud. Uuringus leiti, et vetikat F. lumbricalis võib pidada heaks
R-fükoerütriini töönduslikuks toormeks, seda leidub Eesti territoriaalvetes (eelkõige Väinameres
paiknevas Kassari vetikaplastis) töönduslikult kasutatavates kogustes ning toorvetika omahind on
suhteliselt madal32.
2018-2019. aastal viidi koostöös Eesti Maaülikooli, Est-Agar AS-i, Tallinna Ülikooli ja Vetik OÜ-ga läbi
projekt “Läänemere punavetikast (Furcellaria lumbricalis) fükoerütriini eraldamise tehnoloogilise
lahenduse

väljatöötamine”.

Projekti

eesmärk

oli

efektiivse

väljatöötamine fükobiliproteiinide (eelkõige R-fükoerütriini)
oleks rakendatav

ka

tööstuslikes

mahtudes.

Projekti

tehnoloogilise

eraldamiseks

käigus

selgitati

lahenduse

punavetikast,
välja

mis

efektiivsed

ekstraktsioonivõimalused punavetikast R-fükoerütriini tööstuslikus mahus eraldamiseks ning saadud
värvipigmendi kasutusvõimalusi kosmeetika- ja toidutööstuses33.
Mihkel Saluri (Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituut) uuris oma 2020. aastal valminud
doktoritöö raames Läänemere punavetikates sisalduvaid biomakromolekule ja nende potentsiaalseid
rakendusi erinevates valdkondades. Uurimise all olid järgmised punavetikate liigid: Furcellaria

31

Tuvikene, R., Robal, M. 2015. Valgulised pigmendid Läänemere punavetikast Furcellaria lumbricalis: sisaldus ja
eraldamisvõimalused.
Tallinna
Ülikool.
Kättesaadav:
http://www.kalateave.ee/images/pdf/Aruanne_Pigmentide_projekt_Tuvikene_2015_1.pdf
32 Tuvikene, R., Robal, M. 2015. Valgulised pigmendid Läänemere punavetikast Furcellaria lumbricalis: sisaldus ja
eraldamisvõimalused.
Tallinna
Ülikool.
Kättesaadav:
http://www.kalateave.ee/images/pdf/Aruanne_Pigmentide_projekt_Tuvikene_2015_1.pdf
33 Tuvikene, R., Robal, M. 2015. Valgulised pigmendid Läänemere punavetikast Furcellaria lumbricalis: sisaldus ja
eraldamisvõimalused.
Tallinna
Ülikool.
Kättesaadav:
http://www.kalateave.ee/images/pdf/Aruanne_Pigmentide_projekt_Tuvikene_2015_1.pdf

24

lumbricalis, Coccotylus truncatus, Ceramium tenuicorne, Rhodomela confervoides ja Polysiphonia
fucoides. Välja töötatud kromatograafilise meetodiga muutus fükobiliproteiinide kvantifitseerimine
täpsemaks34, mis võimaldab edaspidistes rakenduslikes töödes leida paremaid lahendusi punavetikate
väärindamiseks.
2020. aasta töös35, kus muuhulgas küsitleti vetikakasvatusega seotud firmasid, peeti agariku
pigmentide värvainena kasutamist toiduainetetööstuses keeruliseks seoses konkureerivate
toiduvärvide odava hinnaga. Meditsiinis kasutamise miinuseks peeti värvaine puhastamise kõrget
hinda, et see vastaks meditsiinilisele puhtusele, konkureerivate kemikaalide odavat hinda ja nende
stabiilsust võrreldes loodusliku materjaliga. Seega, fükoerütriinide ja fükotsüaniinide turg on lai ainult
sellisel juhul, kui õnnestub pigmendid väga puhtaks saada ning siis saab neid kasutada
meditsiinidiagnostikas fluorestseeruvate värvainetena (sh Eesti haiglates olev diagnostika aparatuur,
mis vajab rutiinseks töötamiseks fükoerütriini kulutarvikuna). Hetkel ei ole aga veel väga head
metoodikat, et agarikust pärinevaid pigmente kõrgpuhtaks saada – TLÜ-s uuritakse võimalusi sellise
tehnoloogia arendamiseks36.
2. perspektiiv: väetisegraanulite tootmine
Võrreldes tavapäraste mineraalväetistega on vetikatest formeeritavad väetised märksa väiksema
ökoloogilise jalajäljega. Kunstväetised on kontsentreeritud ja reeglina kiiresti lahustuvad. Taimed ei
jõua piisava kiirusega pakutavaid toitaineid sellistes koguses vastu võtta, mis tähendab, et osa
lämmastikust lendub minema ning osa mulda viidud lämmastikust leostub vihmadega minema.
Enamik fosforist seondub kiiresti mullamaatriksiga ja muutub taimedele kättesaamatuks, teine osa
uhutakse sarnaselt nitraatidega mullast minema. Ka kaalium, mille soolad on teatavasti väga
lahustuvad, ei jää kauaks väetatavale paigale. Mitmed kasutatavad mineraalväetised põhjustavad
lisaks mulla hapestumist (nt ammoniumsulfaat). Tulemuseks on suur toitainete raiskamine põllul ja
ümberkaudsete veekogude eutrofeerumine37.

34

Saluri, M. 2019. Beneficial macromolecules from red algae of the Baltic Sea: characterisation, spatio-temporal variations
and
potential
applications.
Doktoritöö
Tallinna
Ülikoolis.
Kättesaadav:
https://www.etera.ee/zoom/84513/view?page=2&p=separate&tool=info&view=0,0,2067,2835
35 Paalme, T. (koost), 2020. Intensiivne kultiveerimistehnoloogia välja töötamine, katsetamine ja evalveerimine agariku
Furcellaria lumbricalis kinnitumata vormi kasvatamiseks. Kättesaadav: https://www.pria.ee/sites/default/files/202002/Lopparuanne_vesiviljeluse%20innovatsioon_projekt%20821017780004_0%20paalme.pdf
36 Paalme, T. (koost), 2020. Intensiivne kultiveerimistehnoloogia välja töötamine, katsetamine ja evalveerimine agariku
Furcellaria lumbricalis kinnitumata vormi kasvatamiseks. Kättesaadav: https://www.pria.ee/sites/default/files/202002/Lopparuanne_vesiviljeluse%20innovatsioon_projekt%20821017780004_0%20paalme.pdf
37
Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut. 2018. Vetikaekstrakti filterkoogist ja rannalt korjatud vetikate tormiheitest
granuleeritud
väetise
valmistamise
protsessi
ning
retseptuuri
väljatöötamine.
Kättesaadav:
http://www.kalateave.ee/images/pdf/Uuringud/Vetikaekstrakti_filterkoogist_ja_rannalt_korjatud_vetikate_tormiheitest_
granuleeritud_v%C3%A4etise_valmistamise_protsessi_ning_retseptuuri_v%C3%A4ljat%C3%B6%C3%B6tamiseks_2018.pdf
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Orgaaniliste väetiste kasutamisel avaldub väiksem ökoloogiline kahju väetatavale piirkonnale
tervikuna. Orgaanilisest väetisest vabanevad toiteelemendid

aeglaselt38. Lisaks toimivad

vetikaväetised mulla struktuuri ja mulla loomuliku mikrofloora parandaja ja taastajana. Vetikatel on
ka spetsiifiline mullaviljakuse parandamise võime. Mitmed vetikarühmad sisaldavad aeglaselt
lagunevaid polüsahhariide, mis aitavad taastada mulla sõmerjat struktuuri, taastada aeroobset
mikrofoorat ja muud mulla loomulikku elustikku (vihmaussid) ning siduda mulda püsivamalt niiskust.
Pruunvetikatel on selliseks polüsahhariidiks alginaat, punavetikatel karrageenan (furtsellaraan)
Mineraalväetistest erinevalt on vetikatest valmistatud väetis mahe ja seda on võimalik kasutada ka
mahepõllumajanduses39.
Mererannalt kogud vetikad tuleb suhteliselt kiiresti kuivatada ja ladustada, samas jääb sellise kasutuse
puhul toitainete sisaldus madalaks ja vetikate kulu hektari kohta on küllalt suur40 41. Selleks, et vältida
kasulike elementide leotumist ning tagada vetikamassi makroelementide tasakaalustatus, tuleb
rannalt korjatud vetikamassi töödelda, et selle sisaldus oleks stabiilne ning toode laiemalt turustatav.
2018. aastal viidi läbi uuring koostöös Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi (Janek Reinik ja
Natalja Irha), EstAgar AS-i (Urmas Pau) ja Anfisco Factory OÜ-ga (Allan Nurk), mille eesmärk oli välja
töötada granuleeritud väetise valmistamise protsess ning retseptuur rannalt korjatud agariku ja
kaasnevate vetikate, nagu põsiadru jm tormiheitest ja vetikaekstrakti filterkoogist (jääkprodukt pärast
furtsellaraani tootmist) 42.
Uuringu tulemusena koostati vetikatest maheväetise valmistamise tehnoloogiline skeem ja
soovitused, kuidas saavutada toote stabiilne kuju, kas/kuidas on võimalik parandada omadusi ning

38
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missuguse aparatuuriga saavutatakse konkreetsed graanulid. Samuti, milliseid lisandeid saab kasutada
toote omaduste parendamiseks43.
2018. aastal läbiviidud uuringuga leiti, et Eestis rannaheitena kogutavast punavetikast on tehniliselt
võimalik valmistada granuleeritud maheväetist. Seejuures on enamus tootmisprotsessi lähteainetest
sisuliselt jäätmed (vetikate tormiheide, vetikaekstrakti jääk, puidutuhk või põlevkivituhk), mis muudab
tootmise sisendid suhteliselt odavaks. Tootmisprotsess ning vajaminev tehnika on lihtne ja
väiketootmist on võimalik ülesse panna ka väiksesse laohoonesse44.

43
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Kokkuvõte
Käesolevas töös käsitleti rannaheidiste olemasolevaid käsitlusviise (kasutamist tööstuses – agariku
tootmine, rannaheidised kui jäätmed, traditsiooniline kasutamine väetisena), nende sotsiaalseid,
majanduslikke ja keskkonnamõjusid.
Seoses mahetoodete nõudluse kasvuga, on ka vetika kui toorme järgi nõudlust nii furtsellaarina kui
väetiste koostisosana. Samas piirab vetikate kasutamist tootmisest tooraine hooajaline ja tugevalt
ilmastikust sõltuv kättesaadavus ja mahtude piiratus, aga ka sobiva tehnoloogia puudumine. Uute
tehnoloogiate välja töötamine võimaldab küll leida uusi rakendusi ning olemasolevaid
tootmismahtusid suurendada, kuid sageli eeldab ka töönduslikult püütud vetikate kasutamist.
Perspektiivse tegevusena käsitleti töös väetisegraanulite tootmist rannaheidistest ning furtsellaraani
tootmisjääkidest. Käesoleval ajal ei ole ette näha vajadust uute kasutusviiside järele, kuna
rannaheidiste olemasolu ei ole Eestis suureks probleemiks, heidiste kogumine sõltub suuresti
ilmastikuoludest ning selle koostis varieerub oluliselt. Juhul, kui uusi kasutusviise rannaheidistele
rakendada (eelkõige väetisegraanulite tootmiseks), võib vajalikuks osutuda tegevuse riiklik
subsideerimine.
Omavalitsuste panus rannaheitmete eemaldamisel on pigem marginaalne. Eesti peamises
rannaheitmete esinemise piirkonnas Lääne-Eesti on kokku 25 ametlikku supluskohta või supelranda
kokku vaid 10-20 km ulatuses, mida omavalitsusel on kohustus hooldada. Randade koristamine
toimub valdavalt suvekuudel, kui vetikaid uhutakse merest välja vähe, paljusid randasid ka ei koristata.
Rannaheidised ei kujuta märkimisväärset probleemi ka turismile, kuna olulisemates turismi
sihtkohtades on rannad valdavalt puhtad. Mereäärsed kogukonnad kasutavad rannaheitmeid endiselt
väetisena aiamaadel ja põldudel, kuid kasutus on vähenenud, kuna elanikkond on kahanenud ning
isiklikeks vajadusteks kasutatav põllumajandusmaa on vähenenud. Suurem osa rannaheitmetest jääb
randadesse.
Kõikide töös käsitletud rannaheidiste kasutusviisidega kaasneb positiivne sotsiaal-majanduslik ja
keskkonnamõju. Kõige suurem majanduslik potentsiaal on heidiste tööstuslikul kasutamisel.
Tegevusvaldkondade lõikes avalduvad sotsiaalsed mõjud on küllaltki sarnased – rannaheidiste
mistahes majandamisviis omab positiivset mõju elukeskkonnale ning kohalike elanike elukvaliteedile.
Rannaheidiste koristamisega viiakse toitaineid veekeskkonnas välja, millega paraneb Läänemere
seisund. Positiivne mõju on seda suurem, mida rohkem toitaineid välja viiakse.
Erinevalt paljudest teistest Läänemere äärsetest riikidest, on kogu Eesti rand kaitstud
Looduskaitseseadusega. Lisaks paiknevad rannikul (eelkõige saarte rannikutel) ulatuslikud kaitstavad
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alad (Natura 2000 võrgustik). Rannaheidiste intensiivsema kasutamise korral tuleb kindlasti hinnata
tegevusega kaasnevat võimalikku keskkonnamõju ranna kaitsele ja kaitstavate alade kaitseeesmärkidele.
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Lisad
Lisa 1. Projektis CONTRA antud rannaheidiste majandamisega seotud küsimustiku vastused Eesti andmetest lähtuvalt
Jrk
1

Question
What are the financial costs
relating
to
beach
wrack
management decisions on a local
level?
How can beach wrack related cost
factors be reduced?

Küsimus
Millised on rannaheidiste majandamisega
seotud kulud kohalikul tasandil?

Vastus
Kulutused rannaheidiste kogumiseks, sortimiseks (prügi ja muu mittelaguneva
materjali välja sorteerimine massist), äraveoks ja komposteerimiseks.

Kuidas saaks rannaheidistega seotud
kulusid vähendada?

What are the trends (past 5 years)
of beach wrack management costs
on a local level and can a cost
projection be made?
What is the impact of beach wrack
on the local tourism industry?
What is the impact of beach wrack
on local businesses?

Milline on viimase 5 aasta kulude trend ja
kas saab prognoosida kulusid?

Rannaheidistega seotud kulud rakenduvad eelkõige ujumisrandade haldajatele, kes
koristavad regulaarselt randasid rannaheitmetest. Kulude vähendamise üks
võimalusi oleks rannaheitmetele täiendava kasutusvõimaluse leidmine (nt
granuleeritud väetis), mis kataks rannaheitmete koristamise kulud.
Rannaheitmete koristamise kulud on moodustavad reeglina ühtse terviku randade
haldamise/hooldamise kuludega. Haldamise/hooldamise kulud on viimase 5 aasta
jooksul kergelt kasvanud, seoses üldise hindade kallinemisega.

6

Does beach wrack pose a health
risk to the public? What is the
public’s perception?

Kas rannaheidised kujutavad terviseriski
avalikkusele? Milline on avalikkuse
ettekujutus?

7

What is the litter content of beach
wrack?
What impact does beach wrack
have on public activity/recreation
choices?
What is the public’s perception of
beach wrack?

Kui palju sisaldavad rannaheidised prügi?

2

3

4
5

8

9

Milline on rannaheidiste mõju kohalikule
turismitööstusele?
Milline on rannaheidiste mõju kohalikule
ettevõtlusele?

Millised mõju avaldavad rannaheidised
rekreatiivsetele valikutele?
Milline on avalikkuse
rannaheidistest?

ettekujutus

Mõju on oluline, kuna rannaheidistega kaetud rannas ei soovita viibida.
Piirkonnas, kus heidiseid kasutatakse tootmisprotsessis, on mõju positiivne (Eestis,
Saaremaal, Kärlas). Mujal on mõju neutraalne (supelrannad on valdavalt puhtad)
või üksikutes kohtades negatiivne (kui rannaala on koristamata)
Enamasti ei kujuta rannaheidised ohtu. Avalikkus on kursis sinivetikatega seotud
terviseriskidega.
Intervjuude põhja sisaldavad rannaheidised pigem vähe prügi – prügi küll leidub,
kuid mitte massiliselt.
Olulist mõju, kuna turistid eelistavad randasid, mis on puhtad – kus pole
ebameeldivaid lõhnu ega esteetilisi häiringuid.
Avalikkuse ettekujutus sõltub päritolust – mereäärsetes piirkondades (eriti
maapiirkondades) ollakse rannaheidistega harjunud, nt kasutatakse neid
traditsioonilise väetisena. Avalikes randades suhtutakse rannaheide olemasolusse
negatiivselt, kuna rand ei ole puhas ning levib ebameeldiv lõhn.

10

Do local resident and visitor
tolerance levels of beach wrack
differ from each other? What are
the geographical differences?
What are the cultural links to
beach wrack and beach wrack
recycling?

Kas kohalike elanike ja külastajate
tolerants rannaheidiste osas on erinev?
Millised on geograafilised erinevused?

Inimesed on tolereerivamad mereäärsetes maapiirkondades, kuna ollakse
rannaheidistega rohkem harjunud, nt kasutatakse neid traditsioonilise väetisena.
Külastajad ei soovi puhata rannaheidistega kaetud rannal.

Millised
on
kultuurilised
lingid
rannaheidistesse ja nende töötlemisse.

12

What are the financial benefits (or
costs) of more environmentally
friendly (low-treatment) beach
wrack management options.

Millised
on
võimalike
keskkonnasõbralike
majandamiste
majanduslikud tulud ja kulud?

13

How do different beach wrack
scenarios affect tourist destination
choices?

Kuidas
erinevad
rannaheidiste
stsenaariumid
mõjutavad
turismi
sihtkohtade valikuid?

14

Are the financial gains (tourism
sector) from ‘clean’ beaches
greater
than
the
beach
management costs?
What is the financial value of
‘cleaned’ beaches on a local level?

Kas majanduslikud kasud turismisektoris
ületavad randade majandamise kulusid?

16

What is the financial value of nonmanaged beaches on a local and
regional level?

Mis on mitte-majandatud randade väärtus
kohalikul ja regionaalsel tasandil?

17

What are the health risks/benefits
associated with different wrack
management decisions.
What impact do beach wrack
management decisions have on
public recreation and activity
choices?

Millised on terviseriskid/-kasud erinevate
rannaheidiste
majandamise
otsuste
korral?
Millist mõju rannaheidiste majandamise
otsused avaldavad rekreatsiooniotsustele?

Traditsiooniliselt kasutatakse rannaäärsetes piirkondades rannaheidiseid (põisadru)
mullastruktuuri parendamiseks ja aia-, põllu- ning ilutaimede väetamiseks. Seoses
tehnika ja ligipääsu puudumisega, on adru kasutamine väetisena oluliselt
vähenenud.
Keskkonnasõbralikuks majandamiseks tuleks Eesti kontekstis pidada eelkõige
rannaheidiste (eelkõige adru) traditsioonilist kasutamist väetisena ekstensiivses
põllumajandustootmises (enda tarbeks). Tegemist on Eestis (eelkõige saartel)
osana pärandkultuurist ja kulu-tulu suhet arvutatud ei ole, kuna täna
kommertsväljund puudub.
Eestis ei mõjuta rannaheidiste erinevad stsenaariumid turistide valikuid.
Rannaheidiseid on vähe ja nad esinevad eelkõige turismi madalhooajal.
Kasutatavates supelrandades on rannaheidiste kogumine ja komposteerimine
korraldatud.
Jah, majanduslikud kasud turismisektoris ületavad randade majandamise kulusid,
kuna küsitluses osalenud KOV-ide vastuste põhjal ei ole rannaheidiste probleem
Eestis suur. Rannaheidiste koristamisvajadus sõltub piirkonnast, valdavalt ei ole
see regulaarne tegevus vaid sõltub ilmastikuoludest.
Puhastatud randade finantsväärtust ei saa Eesti kontekstis arvutada, kuna
rannaheidist esineb randades ebakorrapäraselt ja väikestes kogustes. Rannaheidiste
kogumisega seotud kulud moodustavad terviku randade haldamise-hooldamise
kuludega ja ei ole selgelt eristatavad.
Mittepuhastatud randade finantsväärtust ei saa Eesti kontekstis arvutada, kuna
rannaheidist esineb randades ebakorrapäraselt ja väikestes kogustes. Randade
haldajad ei ole saanud kaebusi, et aegajalt esinevad rannaheidised
mittemajandatavates randades kahandaks randade atraktiivsust külastajate silmis.
Olulisi terviseriske/kasusid ei kaasne rannaheidiste majandamisega.

11

15

18

Mis on puhastatud randade finantsväärtus
kohalikul tasandil?

Ei avalda mõju, kuna Eestis ei ole rannaheidiste esinemine massiline ning kogused
on pigem väikesed.
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19

20

21

22

23

24

25

26

27
28

What is the social value of nonmanaged
beaches
(lowtreatment)?
Does the legal framework
surrounding beach wrack limit
management decisions?
What is the impact of beach award
schemes on wrack management
decisions?
What
are
the
public’s
expectations? Do they differ
geographically?
How does knowledge of beach
wrack
affect
management
decisions and related costs on a
local level?
How does understanding about
beach wrack translate into beach
visit decisions/activities?
How does understanding about
beach wrack influence tolerance
levels?
What is the public’s perception of
commodifying a natural resource
such as beach wrack? Trends?
How do people value awareness
raising materials?
Are there cultural differences
within the Baltic Sea region with
regards to beach wrack tolerance
and acceptance?

Milline on mittemajandatud randade
sotsiaalne väärtus?

Milline on randade sertifitseerimise mõju
rannaheidiste majandamise otsustele?

Sotsiaalne väärtus on neutraalne, mittemajandatud randades ei ole avalikke
supluskohti. Mereäärsed elanikud on heidistega üldjuhul harjunud, nende
esinemine on perioodiline ning enamasti mitte massiline.
Seadusandlus piirab rannas mootorsõidukitega liikumist, mis on vajalik ranna-ala
puhastamiseks. Randade majandamisele kehtivad täiendavad piirangud kaitstavatel
aladel.
Eestis majandatakse rannaheidiseid sarnaselt kõikides avalikes supelrandades –
koristamise järgselt heidistemass komposteeritakse.

Millised on avalikkuse ootused? Kas need
erinevad geograafiliselt?

Avalikkus soovib kõikjal näha puhtaid randasid. Avalikkus soosib rannaheidiste
kasutamist loodusliku väetise või tööstuse toormena.

Kuidas
mõjutab
teadlikkus
rannaheidistest majandamisotsusesid ja
seotud kulusid kohalikul tasandil?

Teadlikkus ei mõjuta rannaheidiste majandamisotsuseid ega seotud kulusid
kohalikul tasandil. Kohaliku tasandi kulud on eelkõige seotud heidiste kogumise ja
komposti suunamisega. Sarnase majandamisviisi eesmärk on rannas puhtuse
hoidmine, et tagada ranna väärtus kohaliku elanikkonna ning turistide jaoks.
Külastaja eelistab randa, kus rannaheidiseid ei ole.

Kas seadusandlus
majandamist?

piirab

randade

Kuidas teadmine rannaheidistest kandub
ranna külastamise otsustesse?
Kuidas teadmine rannaheidistest mõjutab
tolereerimise taset?

Teadmine rannaheidistest suurendab tolereerimise taset.

Milline on avalikkuse ettekujutus
loodusressursside nagu rannaheidised
kaubaks muutmisel?
Kuidas inimesed hindavad teadlikkust
tõstvaid materjale?
Kas Läänemere regioonis on kultuurilisi
erinevusi rannaheidistesse suhtumise ja
tolerantsi osas.

Furtsellaraani tootmine Eestis toimub juba alates 1966. aastast. Avalikkus soosib
kohalikust toorainest toodete valmistamist, siiski on ka negatiivseid arvamusi, mis
tulenevad eelkõige kadedusest.
Teadlikkust tõstvaid materjale hinnatakse positiivselt. Selliseid materjale ei ole
rannaheidiste kohta laiemalt levitatud.
Kindlasti on, Eesti rannaäärsetes piirkondades on osaliselt säilinud veel kultuuriline
oskus rannaheidiste kasutamiseks loodusliku väetisena. Rannaheidistesse
suhtumine on tõenäoliselt negatiivsem sellistes regioonides, kus heidiseid on palju
ning ei osata neid majandada. Eestis üldiselt ei peeta rannaheidiseid suureks
probleemiks, olulisemates supelrandades toimub heidete koristamine.
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