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Ettepaneku sisu
Rahandusministeeriumi 

esialgne seisukoht

Ettepanekud kohalike omavalitsuste 

õiguste laiendamiseks merealale, sh 

näiteks tuuleparkide rajamise 

kooskõlastamiseks.

Kohalike omavalitsuste 

haldusterritoriaalsete õiguste merele 

laiendamine saab toimuda vaid 

vastavasisuliste seaduste muutmise 

kaudu. Planeering saab esitada 

ettepaneku, kuid  sellekohast 

õiguslikku alust ei loo. 

Üleujutusalade käsitlemine

planeeringus, sh üleujutusalade 

hinnang ja võimalike 

leevendusmeetmete kirjeldus. 

Kasutatakse kättesaadavaid 

olemasolevaid andmeid. Üldised 

leevendusmeetmed üleujutusest 

tulenevate riskide leevendamiseks

on võimalik mereala planeeringus 

välja tuua, sh üldplaneeringute 

suuniste väljatöötamine. 



Ettepaneku sisu
Rahandusministeeriumi esialgne 

seisukoht

Kaaluda suuniste andmist evakuatsiooni 

ja kaldatoetuspunktide määratlemiseks 

massevakuatsioonide läbiviimiseks ja 

suuremamahuliste merereostuskorje 

toetamiseks.

Teemat täpsustatakse mereala 

planeeringu koostamise käigus koostöös

asjaomaste ametiasutuste ja 

huvigruppidega.

Väikelaevade poolt kasutatavate 

merealade kindlaks tegemine. 

Üldiseks suunaks siiski ei ole 

väikelaevade liikluse täpne reguleerimine 

konkreetsete koridoride kaudu. Teema

käsitlemiseks tehakse koostööd Veeteede 

Ametiga. 

Arvestada muinsuskaitseliste

väärtustega, sh veealuse 

kultuuripärandiga.

Valdkonda käsitletakse kultuuriliste 

mõjude hindamise olulise teemana. 



Ettepaneku sisu
Rahandusministeeriumi esialgne 

seisukoht

Mereala planeering peab looma eeldused 

merekeskkonna hea seisundi 

saavutamiseks.

Mereala planeerimise direktiiv sätestab, 

et inimkasutuste planeerimisel tuleb 

tagada, et ei kahjustata oluliselt 

merekeskkonna seisundit. Merekeskkond 

on planeeringus horisontaalne teema, 

millega peab alati arvestama. On rida 

survetegureid, mida mereala 

planeeringuga reguleerida ja korraldada 

ei saa (näiteks eutrofeerumine, ohtlike 

ainete saastetasemed jne). Mereala 

planeeringut saab kasutada teatud 

survetegurite korraldamisel, näiteks 

traalpüük, laevateede asukoht jne.



Ettepaneku sisu
Rahandusministeeriumi 

esialgne seisukoht

Mereala planeeringuga tuleb 

välistada Natura 2000 kahjustamist 

põhjustavate tegevuste 

kavandamine.

Kui Eesti mereala planeeringuga 

kavandatavate tegevuste planeeritud 

täpsusaste võimaldab, tuuakse välja 

tegevused, mille puhul oluline 

keskkonnakahju tuleb välistada või 

vajadusel seatakse soovitused/ 

tingimused mereala planeeringu 

koostamisele järgnevate tegevuste 

raames asjakohaste mõjude, sh 

oluliste mõjude (sh Natura 

hindamise) hindamise läbiviimiseks. 

Erinevate püsiühenduste asukoha 

valimine.

Püsiühenduste asukohavalikuga 

planeering otseselt ei tegele, 

arvestatakse paralleelselt toimuvate 

protsessidega.



Ettepaneku sisu
Rahandusministeeriumi esialgne 

seisukoht

Väikesadamate võrgustiku arendamine Sadamate paigutuse määramine on üks 

üleriigilise planeeringu ülesannetest. 

Üleriigiline planeering määrab sadamad, 

mis on olulised riigi ning maakondade kui 

terviku ruumilise arengu seisukohalt. 

Lautreid ja paadisildu üleriigiline 

planeering ei käsitle.

Olemasolevate ja tulevaste meres

paiknevate maardlatega arvestamine.

Olemasolevate maardlate asukohtadega 

arvestatakse. Võimalike meres 

paiknevate maardlatega on võimalik 

arvestada vastava teabe olemasolu 

korral. Teemat täpsustatakse edaspidi 

koostöös Maa-ametiga. 



Ettepaneku sisu
Rahandusministeeriumi esialgne 

seisukoht

Menetluses olevate hoonestusloa 

menetlustega, nt tuuleparkide või 

vesiviljelusalade kavandamiseks, 

arvestamine planeeringu koostamisel.

Hoonestusloa taotlejad kaasatakse 

planeeringu koostamisse.

Mitmed ettepanekud kaardirakenduse 

täiendamiseks.

Kaardirakendust täiendatakse jooksvalt 

planeerimisprotsessi käigus. 

Viited mitmetele olemasolevatele 

keskkonnauuringutele, mille tulemusi tuleb 

mereala planeeringu koostamisel kasutada 

(nt elupaigatüüpe, lindude rännet jms 

puudutavad uuringud) ja ettepanekud 

täiendavate keskkonnauuringute 

läbiviimiseks.

Olemasolevate uuringute tulemustega 

arvestatakse, täiendavaid uuringuid mereala 

planeeringu koostamise käigus läbi ei viida. 

Planeering saab anda suunised, sh 

täiendavate uuringute läbiviimise vajaduse, 

järgmisteks tegevusetappideks.
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