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Eesti mereala planeering 
Planeeringu eelnõu (eskiislahenduse) ja mõjude hindamise 
eelnõu avaliku väljapaneku järgne avalik arutelu Läänemaal 
 
Aeg: 12.06.2019 kl 16.00-17.30 
Koht: Iloni Imedemaa, Haapsalu, Läänemaa 
Osalejad: Eraldi registreerimislehel. Nimekirjaga tutvumiseks võtta ühendust planeeringu 
koostamise korraldajaga. 
Protokollija: Pille Metspalu, Ann Ideon 
 
Kohtumise eesmärk: Eesti mereala planeeringu eskiislahenduse ja avalikul väljapanekul 
esitatud ettepanekute tutvustus ning arutelu 
 
Päevakava (slaidikava mereala portaalis): 

1. Mis on mereplaneeringu eesmärk ja fookus? Millised on mereala uued 
kasutusvaldkonnad? 

2. Millises planeeringuprotsessi etapis hetkel oleme? 
3. Mida mereplaneering ütleb erinevate mereala kasutusvaldkondade kohta? 
4. Milline on olnud mereplaneeringu eskiislahenduse tagasiside? 
5. Kuidas edasi?  
6. Küsimused ja vastused.  

 
Küsimustele vastasid: T. Lepland (Rahandusministeerium), P. Metspalu (Hendrikson&Ko) ja A. 
Soome (Maaeluministeerium). 
 
Arutelu, küsimused ja ettepanekud: 

 Milline on Keskkonnaministeeriumi seisukoht vesiviljeluse osas – kuuldavasti 
toitainete puhul nulltolerants?  

 Maaeluministeeriumi (MeM) kalamajandusosakonna juhataja: Eestis mere 
vesiviljelust hetkel ei ole, Läänemeres teised riigid juba tegelevad vesiviljelusega. 
Põllumajandus ja metsandus annavad 80% merre lisanduvatest toitainetest, alla 
1% panustab vesiviljelus. Oleme kaasanud teadlased, et välja töötada 
leevendusmeetmed vesiviljeluse arendamiseks. Diskussioon käib hetkel selle üle, 
et kui kasvatatud kalast valmistada sööta ja see kaladele tagasi sööta, siis 
tegelikult toimub toitainete vähendamine. Lisaks on vetika- ja karbikasvatused 
toitaineid vähendavad ja neid saab kalakasvatustega kombineerida. MeM jätkab 
Keskkonnaministeeriumiga läbirääkimisi. Teadlased on seisukohal, et kui 
kalakasvatustega liigume avamerre, siis seal lahustuvad toitained väga kiiresti. 
Avameres ei peaks olema probleemiks leida ka täiendavaid leevendusmeetmeid. 
Rannikupiirkondades on lokaalsed mõjud, nendega tuleb tegeleda. Igatahes on 
see perspektiivikas ja arenev valdkond, teised Läänemereriigid seda teevad. 
Vesiviljelus annaks meile ka täiendavaid töökohti ja arenguvõimalusi. 

 
 Siinkandis on kaitsealuseid objekte palju. Kuidas välistada, et planeeringuga määratud 

tegevuste asukohtades, mis nt taastuvenergeetika jaoks leitud, ei tuleks kaitsealasid? 
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 Planeeringus on hetkel suunised selle kohta sees. Nt laevateedega seonduvalt ja 
looduskaitse peatükis, kus on öeldud, et kui analoogseid loodusväärtusi leidub ka 
mujal, siis mitte piirata arendustegevust.  

 
 Kas majandusvööndisse tegevuste kavandamisel on tulnud ette probleeme? Nt 

puudub arusaam sellest, kas ja kuidas kavandada saab või ei ole olulisi erinevusi? 
 
 Hetkel ei ole probleeme tekkinud ja majandusvööndit planeeritakse sarnaselt 

territoriaalmerega. Kuid praegu toimub piiriülene koostöö, juuli keskpaigaks 
peaksime saama teistelt riikidelt tagasisidet, sellest tulenevalt võivad lahendused 
täpsustuda.   

 


