
Eesti mereala planeering 

Lähteseisukohtade ja mõjude hindamise väljatöötamise kavatsuse (VTK) 

juhtrühmale tutvustamine 

 

Toimumise aeg:  19.04.2018 

Toimumise koht: Rahandusministeerium 

Osalejate nimekirjaga tutvumiseks võtta ühendust planeeringu koostamise korraldajaga. 

 

Päevakava: 

1. Sissejuhatus. Mereala planeeringu protsessist. Anni Konsap Rahandusministeeriumi 

planeeringute osakond 

2. Planeeringu lähteseisukohtade tutvustus. Pille Metspalu OÜ Hendrikson&Ko 

3. Mõjude hindamise VTK tutvustus. Riin Kutsar OÜ Hendrikson&Ko 

4. Portaali ja veebirakenduse tutvustamine. Pille Metspalu OÜ Hendrikson&Ko 

5. Arutelu 

 

Pille Metspalu lähteseisukohtadest 

Kommentaar: keeruline, kuid väga vajalik ja hea, et teema (rannikukogukonnad) sisse tuli. 

Ettepanek: osadel tegevustel/valdkondadel on alusdokumendina märgitud üleriigiline 

planeering 2030+. Võiks dokumendi alguses öelda, et see on oluline alusdokument, siis ei ole 

vaja iga valdkonna juures seda eraldi välja tuua. 

Pille M: Hea ettepanek, ütleme seda dokumendi alguses ja valdkondade lõikes ei dubleeri. 

Muidu jääb vale mulje, justkui osade teemade puhul on üleriigiline planeering oluline ja osade 

puhul ei ole.  

 

Riin Kutsar mõjude hindamisest 

Kommentaar: lugesin dokumendist, et Eesti mereala majanduslike mõjude ruumiline mudel  on 

koostatud aga alamärkus nr 18 on sisustamata, viide puudub. Palun lisada.   

Anni K: aruanne on leitav rahandusministeeriumi kodulehelt. Lisame portaali ka, viite 

sisustame. 

 

Pille Metspalu portaalist 

Kommentaar: vasak menüüriba väga meeldib. Kui klikime energeetika, mida me näeme? 

Pille M: oluline on esimese kolmnurga peale ka klikata, siis tuleb välja ka juba planeeritud info. 



Kommentaar: planeeritavad meretuulepargid ja loataotlused, mis on täna juba teada, on kõik 

peal? 

Pille M: näitab veebirakendustest, kus on milline info leitav. 

Anni K: üleriigilise planeeringu tuuleenergeetika alad on näidatud, ei ole peal hoonestusloa 

objekte, sest need ei ole menetluses. On näidatud ka Hiiu ja Pärnu kehtestatud planeeringust 

tuuleenergeetika piirkonnad. 

Kommentaar: hoonestusloa objektidega peame arvestama, taotlused on olemas.  

Pille M: nõus, et see info on oluline ja võiks võibolla  kajastada. Mõtleme sõnastust, kuidas 

neid nimetada. 

Anni K: hoonestuslubade peale tuleb detailsemalt mõelda, kuidas neid käsitled, kindlasti tuleb 

nendega arvestad. 

Riin K: vesiviljeluse puhul on ka hoonestusloa taotlused juba algatatud. 

Kommentaar: kas maatrikstabel tuleb, nii nagu Pärus? Küll sellise mahu puhul võibolla läheb 

mahukaks. 

Kommentaar: miks maavarad on kokku pandud kaadamisaladega, kus on seos? Need on 

erinevad teemad, üks on maavara ammutamine, teine jäätmete uputamine. 

Pille M: otsest seost ei ole. Kui tundub, et vajalik lahku viia, mõtleme sellele. Ilmselt võivad 

olla ka lahus. 

Eleri K: seos on sarnastes keskkonnamõjudes.  

Anni K: kuna meil on piiriülene mõju, peame naaberriikidega koostööd tegema. Kui teil on oma 

valdkonnas teemasid, millel on või võib olla piiriülene mõju, siis selles kontekstis mõelda. 

Piiriülesed objektid, transpordikoridorid jne. Või teistest riikidest tulenevad teemad, mis 

mõjutavad ka meid. Saame Soomega kokku 7. mail, kuhu kutsutakse kõik naabrid kokku. 

Saadame lähteseisukohad ka naaberriikidele tutvumiseks.  

Kui on dokumendis lause ehituse vms osas märkusi, võib märkused saata lihtvormis meilile.  

Ametkonnapoolsed ettepanekud saata ametliku kirjaga.  

 

Protokollis 

Marika Pärn 

 


