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hindamine	

6.  Planeeringu	edasine	ajakava	

	
	



Mereala	ruumiline	planeerimine	on	
vahend	merekasutuse	pikaajaliseks	

kavandamiseks,	et	tagada	nii	
mereressursside	kasutamisest	saadav	

majanduslik	kasu	kui	ka	mere	ja	
rannikuala	väärtus	sotsiaalselt	ja	

kultuuriliselt	olulise	alana.	Mereala	
planeerimisel	peetakse	iga	tegevuse	
kavandamisel	silmas,	et	mistahes	

inimtegevuse	aluseks	on	
merekeskkonna	hea	seisundi	
saavutamine	ja	säilitamine.	



*	Hiiu	mereala	planeering	on	tühistatud	tuuleenergeeIka	osas.	



Planeeringu	fookus	

§  Riigi	tasandi	strateegiline	ruumiline	arengudokument	

§  Planeering	keskendub	eelkõige	mereala	kooskasutusele	ja	
uutele	merekasutusviisidele	

§  Lähtutakse	keskkonnakaalutlustest	ja	parimast	olemasolevast	
teadmisest.	Täiendavad	alusanalüüsid	(2019):	

§  Hülged	
§  Lindude	peatumisalad	

§  Meremajandusmudeli	täiendamine	

	

	
	



Enne	1.07.2015	esitatud	hoonestusloa	
taotlused	– mereala	planeeringus	

e@enähtuga	arvestama	ei	pea.		
Peale	1.07.2015	esitatud	hoonestusloa	

taotlused	-	tuleb	
arvestada	mereala	planeeringus	

sätestatud	põhimõ@eid,	suuniseid	ja	
Ingimusi.		



Mereala	suundumused	– kuhu	liigume?	

§  Mereala	kasutus	intensiivistub	

§  Merekeskkonna	seisundi	parandamine	nõuab	kõikide	
Läänemere	riikide	teravat	tähelepanu	

§  Tekivad	uued	kasutusviisid	-		taastuvenergeeIka,	vesiviljelus,	
taristuvõrgusIkud	

§  Traditsiooniline	merekasutus	mitmekesistub.	Kaubavedu	
merel	kasvab,	reisiliiklust	mõjutavad	potentsiaalsed	
püsiühendused.	Kasvab	harrastuskalapüük	ja	meresõit.	
Kalandus	ei	ole	oluline	tööandja,	kuid	toimib	kohalikku	
ressurssi	väärtustava	majandusharuna.	Puhkemajanduslik	
kasutus	on	tõusuteel.	

	



Mereala	ruumilise	arengu	põhimõ=ed	– kuidas	saavutame?	

Mereala	ruumilise	arengu	visioon	– mida	
tahame	saavutada?			

EesI	mereala	on	hea	keskkonnaseisundiga,	mitmekülgse	ja	
tasakaalustatud	kasutusega	ning	sinimajanduse	kasvu	soosiv.	

§  EesI	mereala	iseloomustab	sünergiline	kooskasutus	
§  Mereala	kasutus	peab	olema	mitmekesine,	soosides	piirkonniI	

sobilikumaid	tegevusi	
§  Mereala	kasutatakse	avaliku	hüvena,	mh	ökosüsteemiteenuste	

kaudu	
§  Mereala	puudutavad	otsused	on	teadmispõhised	
§  Mereala	kasutamise	alaste	otsuste	langetamisel	toimub	koostöö	

ja	teavitamine	riikide,	ametkondade	ja	huvigruppide	vahel	





Mere-
planeeringu	
eskiislahenduse	
sisukord	
	
	
		



Mereplaneeringu	
teemade	ülevaade	
	
Mereala	kasutuse	peatüki	
ülesehitus	planeeringu	
eskiislahenduse	seletuskirjas.	
	
Planeering	annab	
suuniseid	–	üldiseid	juhtnööre,	mis	
lähtuvad	mereala	pikaajalisest	
visioonist	ja	kooskasutuse	
vajadustest	–	ja	
tingimusi	–	kohustuslikke	nõudeid.	
	
	
		



Kalandus	

Kalanduse	ruumilisteks	prioritee$deks	Ees$	merealal	on:	
	-	Koelmualade	säilitamine	kalavarude	looduslikuks	taastumiseks	
	-	Vaba	juurdepääs	kalastusaladele	(rannikupüük	ja	traalpüük),	
	 	kalasadamatele	ja	lossimiskohtadele	kalavarude	efekIivseks	
	 	kasutamiseks	

Toimub	kogu	merealal,	v.a	kalapüügipiirangutega	alal	







Vesiviljelus	
Vesiviljeluse	ruumiliseks	prioriteediks	Ees$	merealal	on:	
Vesiviljeluse	tasakaalustatud	areng	looduslikult	sobivates	kohtades.	

-  Mereplaneering	ei	määra	kalakasvatuse	arengualasid,	et	mi@e	
tehnoloogilist	arengut	piirata.		

-  Mereplaneering	kaardistab	veIka-	ja	karbikasvatuseks	sobilikud	alad.	
Arendamine	on	võimalik	ka	väljaspool	sobilikke	alasid,	kuid	seal	ei	pruugi	
see	olla	otstarbekas.	

-  Vesiviljeluses	toetatakse	nö	klasterlahendusi:	meres	toimuva	toitaineid	
lisava	kalakasvatuse	kombineerimine	toitaineid	eemaldava	veIka	ja/või	
karbikasvatusega.	Samas	on	võimalik	vesiviljeluse	eri	liike	arendada	ka	
eraldi,	kuid	kalakasvatuse	puhul	tuleb	kasutada	toitainete	eemaldamise	
kompensatsioonimeetmeid.	

-  Ei	kavandata	riigikaitselisele	eripiirkonnale,	laevateele,	STS-alale.	
Kalakasvatust	ei	kavandata	looduskaitselisele	objekIle.	

Suunised	ja	$ngimused	ning	kaasnevad	mõjud	on	eristatud	kalakasvatuste		
ja	karbi-ve$kakasvatuse	lõikes.		







Meretransport	

Mereplaneering	annab	suunise	
väärtustada	olemasolevat	

sadamavõrku	ja	rajada	
vajadusel	uusi	sadamaid	
looduslikult	sobivatesse	

kohtadesse	



LiiklusIheduse	ja	peamiste	
sõidusuundade	järgi	määratud	

veeliiklusalad,	mis	arvestavad	teiste	
merekasutuste	võimalustega.	Koostoime	

täpsustatakse	loamenetluse	tasandil.	
InformaIivselt	kajastatud	ka	laevateed,	

mis	on	teiste	merekasutustega	
ka@umisel	prioriteediks.		





Mereplaneering	teeb	e=epaneku	sadamate	funktsionaalse	liigituse	
kasutuselevõtuks.	Väljapakutud	liigitus	võimaldab	hinnata	sadamavõrgu	
toimimist	ja	piirkondlikku	tasakaalu,	loob	paremad	alused	sadamate	
toimimiseks	vajalike		
ressursside	jagamisel.		

Senine	liigitus	ei	
kajasta	sadamate	
tegevusvaldkonda	ja	
mõõtmeid,	millest	
tulenevad	
arvestamist	vajavad	
keskkonnamõjud	ja	
ruumilised	
vajadused	nii	maal	
kui	merel.		
	



Merepääste,	reostustõrje	ja	riigipiiri	valve		

Merepääste,	reostustõrje	ja	riigipiiri	valve	ruumilisteks	prioritee$deks	
Ees$	merealal	on:	
-  Reostustõrje	võimekuse	suurendamine	
-  Mereseireradarite	toimimine	
-  Veesõidukite	veeskamise	võimalus	merepääste	toimimiseks	
-  Ship-to-ship/laevalt-laevale	alad	riigipiiri	kontrolli	teostamiseks	

(ankrualad	Tallinna	ümbruses)	

Riigipiiri	kontroll	toimub	STS-aladel,	milleks	on	määratud	ankrualad	
Tallinna	ümbruses.	Riigipiiri	kontrolli	teostamine	teistel	arendusaladel	
võib	toimuda	põhjendatud	erandjuhul.	





Energiatootmine	
Energiatootmise	ruumilisteks	prioritee$deks	Ees$	merealal	on:	
-  Tuule-energeeIka	arendamine	sobivates	piirkondades	ja	

sünergias	teiste	kasutusvaldkondadega	
-  Merevee	kasutuselevõ@	Iheasustusalade	lähedases	

rannikumeres	soojuspumpadega	soojusenergia	tootmiseks	ja	
jauhtuseks	

Mereala	planeering	määrab	tuule-energeeIka	arendamiseks	sobivad	
alad.		











Arvestatud	sotsiaal-visuaalse	
puhvriga,	rannajoonest	10	km	





Eelnev	vaheotsus,	et	Soome	
lahte	käesoleva	planeeringu	
ajaraamis	tuuleparke	ei	
planeerita	





§  LähesIkku	paiknevate	tuuleparkide	rajamisel	on	
otstarbekas	kasutada	sama	kaablikoridori.	

§  Visuaalse	mõju	minimeerimiseks	tuleb	tuulikud	koondada	
võimalikult	kompaktsetesse	gruppidesse.		

§  Visuaalse	mõju	minimeerimiseks	ei	paigutata	tuulikuid	
mandrile	ja	püsiasustusega	saartele	lähemale	kui	6	
meremiili	(ca	10	km).	

§  Meresõiduohutuse	tagamiseks	ei	paigutata	tuulikuid	
laevateedele.	Tuulikud	ei	tohi	põhjustada	riigikaitseliste	
õhu-	ja	mereseiresüsteemide	töövõime	vähenemist,	
vajadusel	tuleb	välja	töötada	
kompensatsioonimehhanismid.	

§  TuuleenergeeIka	arendusaladel	soositakse	vesiviljelust,	eriI	
karbi-ja	veIkakasvatust.		

	

Valik	suuniseid	ja	$ngimusi,		
täpsemalt	seletuskirjas:	



Merepõhjas	paiknev	taristu					
		

§  Tulenevalt	üldistusastmest	ja	planeeringu	seadusjärgsetest	
ülesannetest	ei	määra	mereala	planeering	kaablite	ja	taristu	
asukohI.		

§  Erandiks	on	tuule-energeeIka	alade	ühenduskaablid,	mille	
põhimõ@elised	asukohad	määratakse	põhilahenduse	etapis		

Merepõhjas	paikneva	taristu	ruumilisteks	prioritee$deks	Ees$	
merealal	on:	
-  Toimivad	ühendused	Põhjamaade	turuga	
-  Toimivad	ühendused	saartega	
		



Mereturism	ja	rekreatsioon					
		Mereturismi	ja	rekreatsiooni	ruumilisteks	prioritee$deks	Ees$	
merealal	on:	
-  Toimiv	väikesadamate	võrgusIk	
-  Rahvusvahelise	reisilaevaliikluse	laiendamine	sobivates	

piirkondades	(Kunda,	Sillamäe,	Saaremaa)		
-  Mere	kui	puhkemajandusliku	väärtusega	arvestamine		
-  Mereranna	kasutamine	suplemiseks	jm	veepõhise	tegevuste	

arendamiseks	selleks	sobilikes	kohtades	
-  Merega	seotud	puhke-ja	sporditegevuste	(nt	surf,	SUP,	

meresõudmine	jne)	arengu	soodustamine	selleks	sobilikes	
kohtades	

		
Mereturismi	ja	rekreatsiooni	arendamine	eeldab	sisulist	arutelu	
kohalikul	tasandil,	üleriigiline	mereplaneering	arendusalasid	ei	
määra.		



Kaitstavad	loodusobjek$d				
		

§  Mereala	planeering	arvestab	kaitstavate	loodusobjekIdega,	
täiendavaid	objekte	ei	kavandata.		

§  Mereala	planeeringu	eskiislahenduses	ei	kajastu	võimalikud	
kavandatavad	avamere	kaitsealad,	kuna	nende	olemus	ja	
paiknemine	ei	ole	veel	selge.	

Kaitstavate	loodusobjek$de	ruumilisteks	prioritee$deks	Ees$	
merealal	on:	
-	Kaitstavate	loodusobjekIde	kaitse-eesmärkide	väärtustamine	
-	Sidus	kaitsealade	võrgusIk	mereala	hea	keskkonnaseisundi	

	saavutamiseks	



Merekultuur					
		
Merekultuuri	ruumilisteks	prioritee$deks	Ees$	merealal	on:	
-  Traditsiooniliste	ja	uute	merekultuuride	kooseksisteerimine	
-  Traditsiooniliste	merekultuuride	tugevdamine	läbi	looduslikult	

sobivates	kohtades	tegutsevate	sadamate	ja	toimivate	
kalandusregulatsioonide		

-  “Sukeldumisparkide”	kavandamine	vrakkidega	tutvumise	
hõlbustamiseks	mälesIsterohketes	ja	hea	nähtavusega	
merealadel		



Ühtlasi	sotsiaalsete	mõjude	hindamise	
sisend,	mida	arendatakse	edasi	

põhilahenduse	mõjude	hindamisel	







Riigikaitse					
		
Riigikaitse	ruumilisteks	prioritee$deks	Ees$	merealal	on:	
-  Ohutult	ja	tõhusalt	toimiv	väljaõppetaristu	
-  Õhuseireradarite	töövõime	säilimine	

Riigikaitselised	eripiirkonnad:	
-  piirid	 võivad	 täpsustuda	 lähtuvalt	 relvastuse,	

väljaõppeviiside	jm	tegurite	muutusest.		
-  on	 avatud	 navigatsiooniks	 aastaringselt,	 välja	 arvatud	

aegadel,	mil	need	on	suletud	riigikaitse	väljaõppeks	
	
Riigikaitselise	 tegevuse	elluviimisel	 tuleb	võimaluste	piires	
arvestada	 teiste	merekasutusvaldkondadega	ning	kohalike	
merekogukondade	huvidega.	





Maavarad				
		

§  Olulistel	koelmualadel	üldjuhul	ei	kaevandata	kui	sel	on	pikaajaline	
mõju	koelmu	toimimisele.	

§  Maardla	ka@umisel	veeliiklusalaga	tuleb	tagada	maardla	
kasutamisvõimalus,	vajadusel	korraldada	koostöös	Veeteede	
AmeIga	ajuIselt	ümber	laevaliiklust.	

§  Maardla	ka@umisel	kaitstavate	loodusobjekIdega	tuleb	arvestada	
loodusväärtuste	kaitseks	seatud	Ingimustega,	kuid	uute	
kaitsealuste	objekIde	puhul	tuleb	maardla	kasutamisele	
looduskaitselisi	piiranguid	seades	hinnata	ka	piirangutega	tekkivat	
sotsiaalmajanduslikku	mõju.		

Maavarade	ruumiliseks	prioriteediks	Ees$	merealal	on	
maavaravarude	kaevandamisväärsena	säilimine	ja	juurdepääs.		
		





Kaadamine				
		Kaadamise	ruumilisteks		prioritee$deks	Ees$	merealal	on	
-  olemasolevate	kaadamisalade	kasutus	
-  täiendavate	kaadamisalade	määramisel	välistada	väga	

madalad	merepiirkonnad	ning	mõjud	koelmualadele	
		
		
§  Mereplaneeringuga	uusi	kaadamisalasid	ei	kavandata.		
§  Uute	kaadamiskohtade	määramist	ei	loeta	mereplaneeringu	

muutmiseks,	juhul	kui	järgitakse	mereplaneeringuga	seatud	ruumilisi	
prioriteete,	suuniseid	ja	Ingimusi.	

	





Püsiühendused				
		

Tallinna–Helsingi	ja	Saaremaa	püsiühendused:	
§  Eeldatavalt	kaasneb	oluline	mõju,	mis	sõltub	täpsest	

lahendusest		
§  Vajalik	põhjalik	sisuline	käsitlus	ja	asukohapõhiseid	uuringuid	
§  Oluline	on	ühiskondlik	kokkulepe	
	

Eeltoodud	põhjustel		on	vajalik	eraldiseisev	riigi	tasandi	
planeerimisprotsess	koos	mõjude	hindamisega.		
Edasisel	planeerimisel,	sh	KOV	üldplaneeringutes	tuleb	arvestada	
maakonnaplaneeringutes	püsiühenduste	osas	sätestatuga.		
	





Planeeringu	elluviimisega	kaasnevate	mõjude	
hindamine				
		

§  Planeeringu	eskiislahendus	on	arvestatud	mõjude	hindajate	
töögrupi	esialgse	sisendiga.	

§  Eskiislahenduse	seletuskirjas	on	toodud	kokkuvõtlikud	hinnangud	
mõjuvaldkondade	kaupa,	töö	käigus	on	täpsustatud	planeeringu	
suuniseid	ja	Ingimusi.		

§  Mõjude	hindamise	aruanne	täpsemate	hinnangute	ja	leevendavate	
meetmetega	valmib	paralleelselt	põhilahendusega	sügisel.	

§  Tähelepanu	juhitakse	ka	neile	asjaoludele,	mida	peab	käsitlema	
edasistes	tegevuse	kavandamise	etappides.	



Eskiislahenduse	koostamisel	arvesse	võetud	
keskkonnakaalutlused	-	näited			
		

§  Planeeringulahenduse	väljatöötamisel	on	arvestatud	eeskä@	nii	
riiklikult	kui	rahvusvaheliselt	kaitstavate	looduslike	alade	
võrgusIkuga	(s.h	kavandamisel	olevate	aladega)	–	neile	aladele	ei	
ole	ruumiliselt	kavandatud	uusi	kasutusviise,	s.t	tuuleenergeeIka	
alasid	
•  Erandiks	võivad	osutuda	meretuuleparkide	kaablikoridoride	

põhimõ@elised	asukohad,	mida	käsitletakse	põhilahenduses.		
§  Eskiislahendus	keelab	kalakasvatuste	rajamise	kaitstavate	

loodusobjekIde	aladele.	See	Ingimus	minimeerib	kalakasvatuse	
mõjusid	loodusväärtuslikele	paikadele.	

§  Planeeringus	antud	suunised	soosivad	klasterlahendusi,	nt	
kalakasvatusest	ve@e	paisatavate	toitainete	mõju	aitavad	
leevendada	kasvatusega	koos	loodavad	karbi-	ja	veIkakasvatused.	



Planeeringu	edasine	ajakava	



Täname	tähelepanu	eest!	
	

Triin.Lepland@fin.ee	
pille@hendrikson.ee	
riin@hendrikson.ee	


