Eesti mereala planeering
Lähteseisukohtade (LS) ja mõjude hindamise väljatöötamise kavatsuse
(VTK) piirkondlik avalik arutelu. Merekultuuri ja selle väärtuste
kaardistamine
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Osalejate nimekirjaga tutvumiseks võtta ühendust planeeringu koostamise korraldajaga.

Päevakava:
1. Sissejuhatus.
Mereala
planeeringu
protsessist.
Eleri
Kautlenbach
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 tutvustus. Pille Metspalu OÜ Hendrikson&Ko
5. LS ja mõjude hindamise VTK osas laekunud seisukohtade ja vastusseisukohtade
lühitutvustus. Eleri Kautlenbach Rahandusministeeriumi planeeringute osakond
6. Merekultuuri väärtuste kaardistamisest. Sissejuhatus rühmatööle. Ann Ideon OÜ
Hendrikson&Ko
7. Rühmatöö
8. Rühmatöö kokkuvõte.

Pille Metspalu planeeringu lähteseisukohtadest
Küsimus/Kommentaar (K): Maa ja mere seostest. KOVdele antakse suunised. Mis need on?
See ei saa olla siduv, ei saa olla reeglistik. Suunised ei loe siis midagi, kui ei taha nendega
arvestada.
Pille M: Suuniseid KOVdele antakse erinevate strateegiliste dokumentidega soovituslikuks
täitmiseks. Suunistega mittearvestamine nõuab põhjendamist. Kõrgema strateegilise
dokumendiga mitte arvestamist tuleb kaalutleda ja põhjendada.

Riin Kutsar mõjude hindamisest
K: Vastavusanalüüsist. Võrdlete, kas planeeringulahendus vastab erinevatele strateegilistele
dokumentidele? Kui neist üks ütleb, et tuleb nt tuuleenergeetikat arendada, aga teine dokument
seda ei rõhuta- kuidas lahendate?
Riin K: Vaatame vastavust nii erinevatele strateegilistele dokumentidele kui rahvusvaheliste
õigusaktidega seatud eesmärkidele.

K: Tuleks vaadata, kuidas vastab eesmärgile, mis on püstitatud aastaks 2050, mitte ainult
tänasele olukorrale.
K: Tuuleparke on võimalik ära paigutada kaitsealadega konflikti sattumata.
K: Saaremaa kalakasvatuse mõju Pärnu rannale on raske hinnata. Kuidas olete mõelnud seda
hinnata, milline on mõju ulatus?
Riin K: Oleneb ka, kui detailseks me lahendusega läheme. Mõjude hindamine saab minna nii
detailseks kui on planeering.
Pille M: Tegemist on üleriigilise planeeringuga, vaatame tervisemõjusid kasutusvaldkondade
lõikes. Näiteks vesiviljelusega kaasnev.
K: Kui naftatankeritel õnnetus juhtub, on kahjud suured.
Riin K: Keskendume kavandatavatele tegevustele, ei lahenda kogu merealaga seotud
probleeme, mis võivad ette tulla.
K: Soovitusi naftatankerite kasutuseks võiks olla.

Pille Metspalu portaalist
K: Kas planeeritud laevateed ja nt kaabeldus, on portaalis olemas?
Pille M: Kaabeldus on olemas, aga on puudulik. Täiendava info kogumisega tegeleme. VTA-lt
oleme saanud laevateede kihid, aga mitte kavandatavaid.
Triin L: On olemas kaablite kaardikiht, aga mitte seda infot, kellele
Perspektiivseid hetkel ei ole.

need

kuuluvad.

K: Elering plaanib väikese väina merekaablit.
Eleri K: Teeme koostööd ja lisame portaali. Varasemalt planeeritud tuulepargi alad, tuginedes
üleriigilisele planeeringule ning Pärnu ja Hiiu planeeringutele, on lisatud.
K: Kajastuma peavad ka kõik need, mille menetlust on alustatud enne mereala planeeringut.
Pille M: Ka menetluses olevad on kajastatud.

Eleri laekunud seisukohtadest ja vastusseisukohtadest
K: Evakuatsioon, mis selle all mõeldakse? Kui väikesaarel on tulekahju, kuidas sealt ära saab
või kui venelane tuleb, kuidas eestlane Rootsi saab?
E: Sisuline koostöö Politsei- ja Piirivalveametiga on plaanis septembris, siis teema täpsustub.
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