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Avaliku arutelu ülesehitus

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. 

Arutelu kestab 2 tundi.








MIKS 
on mereplaneeringut

vaja

MIDA 
mereplaneeringu
eelnõu käsitleb

KUIDAS 
mereplaneering arengut

ja merekasutust
reguleerib

Merekasutus intensiivistub, 
vaja on erinevad kasutusviisid

mereruumi ära mahutada

Mereplaneeringu eelnõu annab
suuniseid ja tingimusi, sh
loamenetlusele tasandile

ja tõstatab teemasid

Üldiselt kõiki merekasutusviise, fookus
on uutel kasutustel – vesiviljelusel ja

tuule-energeetikal

suunised – üldised juhtnöörid, mis 
lähtuvad mereala pikaajalisest visioonist ja 
kooskasutuse vajadustest 
tingimused – kohustuslikud nõuded



* Hiiu mereala planeering on tühistatud tuuleenergeetika osas.



Mereala planeeringu eskiislahendus

Esialgne planeeringulahendus, mis sisaldab:

 Eesti mereala visiooni ja ruumilise arengu
põhimõtteid

 Mereala kasutusviiside ülevaadet koos suuniste ja
tingimustega

 Kokkuvõtlikku mõjude hindamist, mis täieneb
põhilahenduse koostamise faasis

 Mereala planeeringu kaardirakendust

NB ! Tegemist ei ole lõpliku planeeringulahendusega! 



Mereala ruumilise arengu põhimõtted – kuidas saavutame?

Mereala ruumilise arengu visioon – mida
tahame saavutada?  

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

 Eesti mereala iseloomustab sünergiline kooskasutus
 Mereala kasutus peab olema mitmekesine, soosides piirkonniti 

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





Kalandus

Kalanduse ruumilisteks prioriteetideks Eesti merealal on:
- Koelmualade säilitamine kalavarude looduslikuks taastumiseks
- Vaba juurdepääs kalastusaladele (rannikupüük ja traalpüük), 

kalasadamatele ja lossimiskohtadele kalavarude efektiivseks 
kasutamiseks

Toimub kogu merealal, v.a kalapüügipiirangutega alal

Kalapüügi soovi korral:
- Mereala planeering täiendavaid piiranguid ei sea, rõhutatakse

traalpüügi keeldu madalamal kui 20 m merealal
- Vaadata tasub mereala kooskasutusest tulenevaid suuniseid ja

tingimusi, nt sadamate osas.
- Teised kasutusvaldkonnad, nt kaadamine, peavad arvestama kalanduse

vajadustega







Vesiviljelus

Vesiviljeluse ruumiliseks prioriteediks Eesti merealal on:
Vesiviljeluse tasakaalustatud areng looduslikult sobivates kohtades.

Kalakasvatuse arendussoovi korral:
- Tuleb lähtuda mereplaneeringus seatud ruumilisest välistusest –

kalakasvatust ei saa rajada kaitstavale loodusobjektile
- Eelistatud on avatud merealad
- Tuleb arvestada suunistega (klasterlahendused, kalurite kaasamine

hooldusesse)
- Tuleb lähtuda tingimustest (ei kavandata riikaitselisele eripiirkonnale, 

laevateele jne)
- Tuleb loamenetluse staadiumis hinnata mõju kalakoelmutega ja teha

koostööd amektondadega koostoimimise täpsustamiseks



Vesiviljelus

Vesiviljeluse ruumiliseks prioriteediks Eesti merealal on:
Vesiviljeluse tasakaalustatud areng looduslikult sobivates kohtades.

Karbi ja vetikakasvatuse arendussoovi korral:
- Tasub lähtuda soovituslikest sobivatest aladest
- Tuleb arvestada suunistega (klasterlahendused, kalurite kaasamine

hooldusesse)
- Tuleb lähtuda tingimustest (ei kavandata riikaitselisele eripiirkonnale, 

laevateele jne)
- Tuleb loamenetluse staadiumis hinnata mõju kalakoelmutele ja teha

koostööd amektondadega koostoimimise täpsustamiseks







Meretransport

Sadama arendussoovi korral:
- Tuleb arvestada mereplaneeringuga

antavaid suuniseid – uued
väikesadamad rajatakse looduslikult
sobivatesse kohtadesse; tasub jälgida
optimaalset vahemaad ca 30 miili

Mereplaneering ei määra sadamate
asukohti.



Liiklustiheduse ja peamiste
sõidusuundade järgi on määratud

veeliiklusalad, mis arvestavad teiste
merekasutuste võimalustega.

Koostoime täpsustatakse loamenetluse
tasandil. 



Informatiivselt navigatsiooniteabe alusel kajastatud ka laevateed, mis
on teiste merekasutustega kattumisel prioriteediks



Mereplaneering teeb ettepaneku 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. 



Energiatootmine

Energiatootmise ruumilisteks prioriteetideks Eesti merealal on:
- Tuule-energeetika arendamine sobivates piirkondades ja

sünergias teiste kasutusvaldkondadega
- Merevee kasutuselevõtt tiheasustusalade lähedases

rannikumeres soojuspumpadega soojusenergia tootmiseks ja
jauhtuseks

Mereala planeering määrab tuule-energeetika arendamiseks
sobivad alad. Lääne-Virumaaga piirnevale merealale sobivaid
alasid ei jää.











Arvestatud sotsiaal-visuaalse 
puhvriga, rannajoonest 10 km





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





Mereturism ja rekreatsioon
Mereturismi ja rekreatsiooni ruumilisteks prioriteetideks Eesti 
merealal on:
- Toimiv väikesadamate võrgustik
- 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 arendussoovi korral:
- Saab tugineda mereplaneeringu suunistele
Mereturismi ja rekreatsiooni arendamine eeldab sisulist arutelu kohalikul
tasandil, üleriigiline mereplaneering arendusalasid ei määra. 



Ühtlasi sotsiaalsete mõjude hindamise
sisend, mida arendatakse edasi

põhilahenduse mõjude hindamisel. 
Aluseks ka omavalitsuse üldplaneeringu

koostamisel. 



Riigikaitse

Riigikaitse ruumilisteks prioriteetideks Eesti 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.





… veel mereala planeeringus:

 Merepääste, reostustõrje ja riigipiiri valve
 Merepõhjas paiknev taristu
 Kaitstavad loodusobjektid
 Merekultuur
 Maavarad
 Kaadamine

Need valdkonnad on juba õiguslikult reguleeritud, olulisi 
ruumilisi muudatatusi planeeringu ajaskaalas ette näha ei ole. 

Mereplaneering annab siiski kooskasutusest tulenevaid 
suuniseid

 Püsiühendused (asukohti mereala planeering ei määra; 
vajavad selgeid otsuseid ja eraldiseisvat laiapõhjalist 
kaalutlusprotsessi)

. 





Planeeringu elluviimisega kaasnevate mõjude
hindamine

 Planeeringu eskiislahendus on arvestatud mõjude hindajate
töögrupi esialgse sisendiga (tuule-energeetika alade
asukohavalik, kalakasvatuste vältimine kaitstavatel
loodusobjektidel, suuniste ja tingimuste täpsustused). 

 Eskiislahenduse seletuskirjas on toodud kokkuvõtlikud
hinnangud mõjuvaldkondade kaupa.

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

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



Mereala planeeringu eskiislahenduse avaliku
väljapaneku tagasiside

Avaliku väljapaneku jooksul laekus 17 kirja arvukate ettepanekute ja
kommentaaridega. 

1. Sillamäe Linnavalitsus
2. Sulev Alajõe
3. Ruhnu Vallavalitsus
4. Keskkonnaamet
5. Eestimaa Looduse Fond
6. Maanteeamet
7. Muinsus-kaitseamet
8. Muhu Vallavalitsus
9. Saaremaa Vallavalitsus
10. Merivälja Aedlinna Seltsi ja MTÜ Mähe Selts
11. MTÜ Hiiu Tuul
12. Petromaks Holding OÜ
13. Keskkonna-ministeerium
14. Maaelu-ministeerium
15. Kaitse-ministeerium
16. Veeteede Amet
17. Kuusalu Vallavalitsus



Peamised tagasiside teemad

1. Väikesadamate asukohad
Mereplaneering väikesadamate asukohti üldistusastmest tulenevalt ei
määra. Põhilahenduse koostamisel antakse üldistatud hinnang senisele
käsitlusele ja väikesadamate võrgu piisavusele koostöös Veeteede Ametiga.

2. Päikeseenergia arendamine
Teema lisamist kaalutakse huvipoole ärakuulamise järgselt koostöös
ekspertide ja ametkondadega.

3. Kalakasvatuseks sobivad alad
Kalakasvatuseks sobivad alad on määratud nö välistusmeetodil, täpsem
määratlemine ei ole valdkonna kiire arengu ja valdkonda piiravaid 
keskkonnategureid puudutava info lünklikkuse tõttu otstarbekas. 

4. Meretuulepargid (nende kaugus rannikult, mõju traalpüügile, kohalik kasu, 
kooskõlastusõigus)
Tuule-energeetika arendamine on riiklikuks prioriteediks, põhilahenduses ja
mõjude hindamises analüüsitakse tingimuste täpsustamise vajadust. 



Peamised tagasiside teemad

5. Täiendavad avamere kaitsealad
Mereplaneeringus uute kaitsealade käsitlemine toimub valdkondliku
ministeeriumi initsiatiivil.  Teemat täpsustatakse põhilahenduse
koostamisel. 

6. Käsitleda muinsuskaitse teemat terviklikult
Muinsuskaitse teemat käsitletakse planeeringus eraldi peatükina. 

7. Määrata Tallinna lahe idaranniku mereala kasutuse põhimõtted, lisada
Paljassaare sadamaala planeering
Üleriigiline mereala planeering ei kajasta täpsusastmest tulenevalt
kohaliku tasandi planeeringuid. Tegemist on kohaliku omavalitsuse 
tasandi ruumilise planeerimise küsimusi puudutavate teemadega, kuna 
kaldaga püsivalt ühendatud rajatiste planeerimine ja rajamine on 
kohaliku omavalitsuse pädevuses.



Peamised tagasiside teemad

8. Sadamate funktsionaalse liigituse ettepanek ei vasta sadamaseadusele
Tegemist on põhimõttelise muudatusettepanekuga, mille
mereplaneering teeb valdkonna arendamiseks; tehaksegi ettepanekuid 
õigusraamistiku parandamiseks. 

9. Loodusobjektide kaitse, kalade kudealad
Jätkatakse koostööd valdkonna ametiasutustega.

10. Riigikaitselised eripiirkonnad ja ajutised laskeväljaõppe alad (lisada
persp.alad, täpsustada põhjuseid, miks määratud)
Jätkatakse koostööd valdkonna ametiasutustega.

11. Suuniste ja tingimuste sõnastuste täpsustused, mitmetimõistetavused
Koostöös ametkondadega ja juhtrühmaga korrigeeritakse suuniseid ja
tingimusi. 





Täname tähelepanu eest!

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