
Eesti mereala planeering 
Planeeringu eelnõu (eskiislahenduse) ja mõjude hindamise 
eelnõu avaliku väljapaneku järgne avalik arutelu Harjumaal 
 
Aeg: 13.06.2019 kl 16.00-18.00 
Koht: Haven Kakumäe sadam, Tallinn, Harjumaa 
Osalejad: Eraldi registreerimislehel. Nimekirjaga tutvumiseks võtta ühendust planeeringu 
koostamise korraldajaga. 
Protokollija: Pille Metspalu, Eleri Kautlenbach 
 
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) ja P. Metspalu (Hendrikson&Ko). 
 
Arutelu, küsimused ja ettepanekud: 

 Kas laineenergiale ja soojusenergiale, kui võimalikele tulevikuvaldkondadele, näeb 
planeering ka midagi ette? 

 Merevee soojusenergia kasutuselevõttu planeeringus soodustatakse. 
Laineenergiale ei ole hetkel selget ruumilist väljundit antud. Kaalume 
põhilahenduse koostamisel teema täpsemat käsitlust. 

 Kas kalakasvatustele sobivaid alasid võiks ikkagi ka kaardil näidata? 

 Kalakasvatustele sobivate alade teema on nii eskiisile laekunud ettepanekutes 
kui ka aruteludel pidevalt tõusetunud. 2016.a koostati mereplaneeringu 
alusuuring,  mis määras ära sobilikud alad. Nüüd on meie eksperdid seisukohal, 
et alusuuringu käsitlus on vananenud, kuna tehnoloogia areneb kiiresti. Oleme 
eskiislahenduses kasutanud nö välistusmeetodit ehk sisuliselt on määratud alad, 
kuhu kalakasvatusi ei  saa kavandada (kaitsealused loodusobjektid, laevateed jms 
on välistatud alad). Kaalume põhilahenduse koostamisel välistuste visuaalset 
kujutamist, et asi oleks selgem.  

 Kas territoraalmere piiril saab tuulepark olla? Kas seal ei peaks olema mingit puhvrit? 

 Oleme Politsei ja Piirivalveametiga sellel teemal koostööd teinud ning otsese 
puhvri vajadust ei ole. Samas on oluline meeles pidada, et planeering määratleb 
tuule-energeetika arenduseks sobivad alad, st tuulikud ei tule eeldatavalt ala 
piirile. 



 Potentsiaalsed riskiallikad Kundas, Maardus, Sillamäes – teadaolevalt on tegemist 
reostusega, mis võib levida. Kas peaks seda teemat terviklikumalt ja koostöös 
erinevate huvigruppidega käsitlema? 

 Plaanis on vaadata üldistatult mõjude hindamise aruande koostamisel ja saame 
eeldatavalt selle lisada elluviimise tegevuskavva. Lisaks on see ilmselt teemaks ka 
Paldiskis.  

 Tagasisidele kommentaar - Veeteede amet ei planeeri sadamaid. Õigem oleks öelda, 
et sadamate käsitlust täpsustatakse koostöös Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeeriumiga. 

 Täname korrektuuri eest ja arvestame sellega.  

 


