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Mereala planeering ja mõjude hindamise aruanne olid täiendaval 
avalikul väljapanekul 17.02-18.03.2020. Avalikud arutelud lükkusid 
koroonaviiruse tõttu edasi ja toimuvad augustis 2020.

Avaliku väljapaneku käigus laekus 28 kirja ettepanekute ja 
arvamustega ametkondadelt, huvigruppidelt ja isikutelt. 
Ettepanekute esitajatele on saadetud kirjalikud vastused. 

Planeeringulahendust on laekunud ettepanekute põhjal täpsustatud, 
olulisemad muudatused puudutavad tuuleenergeetika 
arendusalasid.



Visioon ja ruumilise arengu põhimõtted
põhilahenduses ei muutunud,  täpsustati sõnastust



Kooskasutuse põhimõtted

§ Kooskasutus tähendab mereala teadlikku ühist kasutamist ühtses 
mereruumis, geograafilises läheduses. Mõiste hõlmab nii 
tegevuste ühes ja samas merepiirkonnas paiknemist kui ka sama 
taristu kasutamist. 

§ Mereala kooskasutus tähistab pööret senises mere kasutamise 
viisis. 

§ Seletuskirja ptk 5.1 selgitab kooskasutuse võimalikkust läbi 
Euroopa näidete



Mereala planeeringu kaardirakendus 
http://mereala.hendrikson.ee/kaardirakendus.html

http://mereala.hendrikson.ee/kaardirakendus.html


Mõjude hindamine (MH)

§ MH viidi läbi paralleelselt planeeringulahenduse väljatöötamisega.
§ MH fookuses olid mereala uued kasutusviisid, hindamisel arvestati nii loodus-

kui ka kultuurilise- ja majanduskeskkonnaga, samuti inimese tervisele 
avalduvate mõjudega.

§ MH tõi välja täiendavaid meetmeid võimalike ebasoodsate mõjude 
vähendamiseks ja positiivsete mõjude võimendamiseks. Lõviosa 
ettepanekutega arvestati, mittearvestamisel toodi välja põhjendused (vt 
planeeringulahenduse seletuskiri ptk 4.2).

§ Suuremad muudatused planeeringulahenduses:
§ Tuuleala nr 1 ulatuse vähendamine 13%, et vältida kaguosas lindude olulist 

rändekoridori
§ Tuulealade kaablikoridoride põhimõtteliste asukohtade täpsustamine, et 

vältida mõju Natura 2000 alade kaitse-eesmärkidele
Lisaks täiendati ja täpsustati planeeringulahendusega seatavaid tingimusi. 

§ Olulist ebasoodsat mõju planeeringu elluviimisega ei kaasne.



Planeeringu
seletuskirja ülesehitus

§ Hetkeolukorra kirjeldus 
planeeringu 
põhilahenduses ei 
kajastu

§ Iga teema kohta eraldi 
välja toodud suunised 
ja tingimused



Planeeringu ja MH 
aruande avaliku 
väljapaneku 
tagasiside



Ptk 5.2 Kalandus
Ptk 5.2 Kalandus



.

Ettepanek Vastus
Kuna kaardil kudealad ei kajasta tegelikke
kudealasid täpselt (praegused kudealade
joonised on tehtud ainult sügavusjoonte
järgi) palume seda planeeringu
põhilahenduse seletuskirjas
rõhutada. (Keskkonnaamet)

Täiendus lisati. 

Põhilahenduse tekstis peaks olema märgitud, 
et tuuleparkide rajamisega võib kaasneda
negatiivseid majanduslikke mõjusid
traalpüügisektorile seal, kus tuulepargi ja
traalpüügi alad
kattuvad. (Maaeluministeerium)

Täiendati mõjude hindamise aruannet ja
toodi välja, et piirkonniti võib olla kattuvuse
mõju suur.

Mõjude hindamise sisend

Arvestada võimalike kalade koelmualadega ja merepõhja elustikuga; lisada 
hoonestusloa tasandil kalastikule avalduvate mõjude täpsema hindamise ja 
uuringute läbiviimise kohustus. 

ARVESTATI



Ptk 5.3 Vesiviljelus





.Ettepanek Vastus
Mitte lubada kalakasvandustest pärit sünteetiliste
saasteainete sattumist merre (Keskkonnaamet)

Tingimus lisati. 

Kasutada terminit välistatud alad, mitte
ebasobilikud alad (Keskkonnaamet)

Sõnastust muudeti. 

Kanda peale vesiviljeluskasvanduste hoonestusloa
taotlustega kantud alad (Eesti Avamere
Vesiviljelejate Ühistu)

Hoonestusloa taotlused on ajas muutuv taustainfo, 
mitte lahenduse osa. Skeemkaardile lisati täpsustus, 
et vesiviljelust saab arendada kogu Eesti merealal, 
v.a selleks välistatud alad. 

Vesiviljelusele seatavates tingimustes leevendavate
meetmete kajastamine, väljatoodud näited. 
(Maaeluministeerium, Keskkonnaministeerium, 
Eesti Avamere Vesiviljelejate Ühistu)

Erinevates tingimustes toodud leevendusmeetmete
näited on tekitanud segadust ja erinevatel
ministeeriumitel on nende osas erinevad
seisukohad. Vajalikud leevendusmeetmed tuleb
igakordselt hoonestusloa menetluses välja töötada
ja määrata.

Lisaks täpsustati ELFi, Keskkonnaameti ja Eesti Avamere Vesiviljelejate Ühistu ettepanekute alusel
suuniste ja tingimuste sõnastusi.

Mõjude hindamise sisend

Arvestada võimalike kalade koelmualadega ja merepõhja elustikuga; käsitleda 
kalakasvanduste puhul bioturvalisuse teemat. ARVESTATI



.
Ettepanek Vastus

Kaitstavate loodusobjektide ulatuslikel (nt Natura 
2000) aladel võiks olla teatud tingimustel avamere
vesiviljeluse arendamine lubatav
(Eesti Avamere Vesiviljelejate Ühistu)

Ettevaatuspõhimõttest lähtuvalt ei ole 
kaitsealustele loodusobjektidele kalakasvanduste
lubamine põhjendatud, kuna kalakasvandused
toovad merekeskkonda toiteaineid juurde ning
avaldavad mõju merepõhjale ja –elustikule. Natura 
linnualadel paiknevad olulised peatumis- ja
toitumisalad, mistõttu ei ole ka seal 
kalakasvanduste lubamine otstarbekas.

Mõjude hindamise sisend

Arvestada võimalike kalade koelmualadega ja merepõhja elustikuga; käsitleda 
kalakasvanduste puhul bioturvalisuse teemat. ARVESTATI







.Ettepanek Vastus
Kanda peale vesiviljeluskasvanduste hoonestusloa
taotlustega kantud alad (Eesti Avamere
Vesiviljelejate Ühistu)

Hoonestusloa taotlused on ajas muutuv taustainfo, 
mitte lahenduse osa. Skeemkaardile lisati täpsustus, 
et vesiviljelust saab arendada kogu Eesti merealal, 
v.a selleks välistatud alad. 

Planeeringu kaartidel peaksid kajastuma vähemalt
vesiviljeluse pilootalad.
(Keskkonnaministeerium)

Tegemist on kiiresti areneva valdkonnaga, kus
tehnoloogia areng võib võimaldada vesiviljelust
erinevates mereosades ja seetõttu pole hetkel
võimalik üheselt määratleda vesiviljeluse alasid. 
Mõjude hindamisel on välja toodud võimalikud
mõjud ja sellest lähtuvalt on planeeringus erinevad
tingimused järgnevatele etappidele määratud. Sh
on sätestatud tingimus, et kaasnevad mõjud peavad
olema merekeskkonna seisundi jaoks
aktsepteeritava koormusega, vajadusel tuleb
rakendada keskkonnameetmeid.

Lisaks täpsustati ELFi, Keskkonnaameti ja Eesti Avamere Vesiviljelejate Ühistu ettepanekute alusel
suuniste ja tingimuste sõnastusi.

Mõjude hindamise sisend

Kasutada mõistet „looduslik kasvupotentsiaal“
ARVESTATI



Ptk 5.4 Meretransport



.

Ettepanek Vastus
Lähtudes ökosüsteemipõhisest lähenemisest ei tohiks
planeering soosida veeliiklusalade isevoolset
moodustumist tundliku keskkonnaga merealadele
(ELF)

Ei arvestatud. Meretranspordis kehtib
rahvusvahelistest kokkulepetest lähtuvalt
navigatsioonivabadus. Meretransport peab edaspidi
tegema kompromisse ja vaatama üle senise
merekasutuse, et mahutada merele uusi kasutusviise. 
Kuna sügavamatel merealadel on võimalik
veeliikluseks leida ohutu teekond erinevates
asukohtades, siis ei ole veeliiklusalasid otstarbekas nö
“lukku panna” läbi planeeringu. Veeliikluse
korraldamise eest jääb vastutama Veeteede Amet.

Jätta välja p10 -meresõiduohutuse tagamiseks ei
paigutata tuulikuid laevateedele, sh rahvusvahelisele
laevateele ja ankrualadele. (Eesti Tuulenergia
Assotsiatsioon)

Laevatee asukoht on enamasti tingitud looduslikest
oludest, mistõttu selle muutmine põhjustaks
laevaliiklusele olulisi häiringuid või muudaks selle
toimimise võimatuks. Ükski praegusel hetkel
navigatsiooniteabes ja looduses tähistatud laevatee ei
kattu planeeringus määratud tuuleenergeetika
aladega. Kuid see ei välista, et tulevikus sellist
kattumist ei pruugi aset leida. Seetõttu on ka viidatud
tingimus p10 mereplaneeringus määratud ja seda ei
ole meretranspordi huve arvestades asjakohane
muuta.

Lisaks täpsustati tingimuste sõnastusi ja mõisteid, mh MKMi ettepanekuid arvestades.



Ptk 5.5 Merepääste, 
reostustõrje

ja riigipiiri valve
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Ettepanek Vastus
Ei ole nõus sellega, et „STS alad“ on kavandatud ainult
Naissaarest lõunasse ja Aegna saarest itta, mis on 
vähem kui on siiamaani võimaldatud. Laevalt laevale
lasti üleandmise alade suurem arvukus on vajalik
meretranspordi edendamise ja kiirendamise jaoks, 
mis on kindlasti tuleviku majandus-arengute
lahutamatu osa. (Eesti Laevaomanike Liit) 

Tänasel päeval on STS operatsioonid toimunud ainult
kolmandatest riikidest saabunud laevade vahel PPA-ga
kooskõlastatud kohas ja tingimustel.
Selleks, et laevaomanikele ja PPA-le ei tekitataks
liigset aja ja ressursi kulu ei teostata STS operatsioonis
osalevatele laevadele piirikontrolli toiminguid. Kuid
arvestades asjaoluga, et STS operatsiooni läbiviimiseks
võib olla vajadus operatsioonis osaleva laeva pardale
viia mõni spetsialist või seade, mille osas tuleb
teostada piirikontrolli toimingud sadamas, on PPA 
teinud ettepaneku kehtestada mereala planeeringuga
STS operatsioonideks vastavad alad Tallinna
lähiümbrusesse.





Muutused
tuule-
energeetika
peatükis



















Mõjude hindamise sisend
Lindude peatumis-alade ja rändesuundade uuringu ning mõjude hindamise alusel korrigeeriti tuule-
energeetika ala nr 1, vähendades ala ulatust 13% (ala nr 1 pindalast). Tuuleenergeetika arendamiseks 
sobivate alade kogupindala vähenes 4%. 
Mõjude hindamise käigus täpsustati vaatekoridoride teemat, vaatekoridoride põhimõttelised asukohad 
on kantud skeemkaardile. 

ARVESTATI

Ettepanek Vastus
Võimaldada konkreetsemalt tuulikute ja kaablite
asukohta ka karide elupaigas ning vältida tuleks
vaid kogu Eesti kontekstis kõige esinduslikumate
karide elupaikade kasutamist tuulikute ja kaablite
paigaldamiseks. (Saare Wind Energy)

Ekspertide hinnangul puuduvad ühesed
kriteeriumid ja alused, et määrata, millised on just 
Eesti kontekstis esinduslikud karide elupaigad. 
Hetkel on olemas üksnes definitsioonid
elupaigatüüpide määramiseks.
Seetõttu ei ole võimalik planeeringu suunise
sõnastust muuta. Oluline on projektitasandil
elupaigatüüpide paiknemist täpustada ja nendele
avalduvat mõju täpsemalt hinnata.





Ettepanek Vastus
Ka tuuleenergeetika alale nr 1 ja 2 jäävad lindude
rändeteed ja kuigi need ei ole märgitud sensitiivse
alana EOÜ analüüsis, tuleb nendega arvestada ja
suuniste andmisel seda rõhutada. (Keskkonnaamet)

EOÜ analüüsi koostajad kinnitasid, et sensitiivsete
alade piiritlemisel on arvestatud eelkõige
tuuleparkide rajamisega seonduvat, s.t. avamerel
asuvate peatumisaladega (ja rändega mere 
kohal). Olemasolevad loendustulemused ja
modelleerimine ei näidanud Vilsandi lähiümbruse
suurt olulisust avamere peatumisalana. Vilsandi
rahvuspark ise on oluline nii rannavetes asuvate
peatumisalade kui ka väikesaarte haudelinnustiku
seisukohast. EOÜ on välja toonud, et on levinud
väärarvamus, et lindude ränne on nagu nö
rongiliiklus, kus liikumine toimub ainult piki kindlaid
liikumisteid. Veelindude ränne mere kohal toimub
tegelikult laial rindel ja selle kirjeldamine paari kitsa
koridoriga on äärmiselt küsitav tegevus. 
Sensitiivsete alade piiritlemisel on püütud
arvestada ka aladega, kus veelindude ränne seniste
teadmiste põhjal peaks olema tihedam (s.t. piiritleti
sellised alad polügoonidena).



Tuuleparkide visuaalsed mõjud
§ Visuaalseid mõjusid hinnati, kuna vaated on avalik huvi, mida mereala

planeeringuga kavandatust mõjutavad enim kavandatavad tuulepargid.

§ Vaadetel on kultuuriline, identiteediline, sotsiaalne ja ka majanduslik tähtsus.

§ Tähtsust ja avalikku huvi peegeldavad:
§ mereala planeeringu raames läbi viidud merekultuuri maakondlikud

kaardistused
§ visuaalseid mõjusid väga erinevatest tahkudest käsitlevad teadusartiklid
§ varasemad planeeringud: vaatekohad on määratud Saaremaa 

maakonnaplaneeringuga 2030+, mis tugineb teemaplaneeringule “Asustus
ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused” (2007)

§ Vaatekohti analüüsiti täiendavalt:
§ vaadeldes Saarte Geopargi objekte (mereäärsed loodus- ja 

pärandkultuuriobjektid)
§ teostades Instagrami kaardistus – kohad, mida inimesed sotsiaalmeedia

andmetel külastavad
§ Käsitledes mere ääres paiknevaid maakonnaplaneeringu I klassi

väärtuslikke maastikke



Kuidas analüüsiti vaatekohti?

§ Vaatekohtade puhul arvestati:
§ Tuulikuala kaugust vaatekohast
§ Millises suunas (ilmakaar) mõju avaldub vaatekohast
§ Kas ja mitu ilmakaart (põhi- ja vaheilmakaart) jääb vabaks

§ Kauguse ja katvuse järgi grupeeriti vaatekohad järgmiselt:
§ Suure mõjuga – tuulikud on lähedal ja vaade on ulatuslikult kaetud
§ Tugeva mõjuga – tuulikud on lähedal või vaade on ulatuslikult kaetud
§ Keskmise/vähese mõjuga – tuulikud on kaugemal ja leidub vabu

vaatekoridore
§ Mõju on võimalik/teoreetiline – tuulikute nähtavus on 

võimalik/teoreetiline

Vaatekoridoride vajadus on eelkõige rannikulõikudel, kus mõju on suur –
Kihelkonnast Sõrveni ning Ruhnus.





Kuidas määrati vaatekoridoride vajadus?

§ Kuna Kihelkonnast Sõrveni on väga palju vaatekohti, analüüsiti
vaatekohtade tähendust/kasutust ja külastatavust.

§ Analüüsiks kasutati nii andmebaase, planeeringuid kui ka Instagram’i
(sotsiaalmeedia platvorm, mida eelkõige kasutatakse puhke- ja reisipiltide
jagamiseks)
§ Nt kas vaatekohas on RMK taristuid, väärtuslikke maastikke või

miljööalasid, puhkemajanduslikke taristuid jms, 
§ Instagram’i põhjal hinnati vaatekoha külastamise suurusjärku (kas 

vaatekohaga on seotud tuhandeid, sadu või paarkümmend pilti) ja 
vaatekoha tegevusi ja vaatekohale antavaid väärtushinnanguid.

§ Analüüs näitas, et antud vaatekohad on külastatavuselt pigem kohaliku
tähtsusega (v.a Sõrve), mistõttu ettepanekud koridorideks tehti
vaatekohtade grupeerumiskohtades: Elda/Soeginina, Üüdibe-Kaugatoma, 
Jämaja-Türju-Sõrve piirkonnas ning Ruhnus Kuunsi ninas.





.

Ettepanek Vastus

Miks on mereala planeeringu mõjuhindamise
aruande põhjal mitte väga suurt mõju omav
aspekt (võrreldes keskkonnakaitse ja
sotsiaalmajanduslike aspektidega) esitatud
tingimuste hulgas nii suure proportsiooni ja
tähtsusega?
(Enefit Green)

Visuaalsete mõjude hindamine on üks mõjude hindamise osa
nagu ka keskkonna-, majanduslike- jt mõjude hindamine. 
Tuulealade samm-sammulise välistava meetodi raames on 
juba leevendatud paljud teised mõjud, visuaalsete mõjude
hindamist sai alustada alles konkreetsete alade selgumisel.
Nõustume, et visuaalsete mõjude hindamise tingimusi on 
üsna palju. Kuna tegemist on üksteist täiendavate
tingimustega ja määratud visuaalsete mõjude
leevendamiseks, siis täpsustasime planeeringulahendust ja
määrasime visuaalsete mõjude leevendamise tingimused
ühes punktis lisades erinevad asjaolud alapunktidena.

Visuaalne mõju sh kas ja milliseid vaatekoridore, 
tuuleparkide paigutust jms peab arendaja
rakendama võiks selguda kohaliku omavalitsuse
ja kogukonnaga ühisel koostööl. Juba eelnevalt
täiendavate piirangute seadmine nii umbmäärase
ja subjektiivsele arusaamale kui “visuaalne mõju” 
avaldab otsest mõju võimalikele tuuleenrgia
aladele kui ka arendaja poolt pakutavatele
lahendustele. (ETEA)

Visuaalsete mõjude hindamisel on strateegilisele tasemele
kohaselt argumenteeritult mõjud hinnatud ja
leevendusmeetmed määratud (vt täpsemalt siit ptk 4.4.1.6), 
mis on kantud planeeringusse. Juba praegu on vaatekoridori
temaatikat kajastavas tingimuses välja toodud kohaliku
omavalitsuse kaasamise kohustus eesmärgil, et vaadete
temaatika täpsemal lahendamisel oleks võimalik vajadusel
arvestada ka kohalike huvidega.

Eesti mereala planeeringus on vaja anda selge
suunis, kas ja kuhu peavad vaatekoridorid
meretuuleparkide rajamisel tulema. Samuti on 
vajalik, et juba praeguses faasis on täpsustatud
vaatekoridoride ulatus ja laius. (Sunly)
Visuaalse mõju osas tuleks eksperdil teha
argumenteeritud otsustus juba strateegilise
planeeringu käigus, mitte lükata seda edasi
tulevikku (Sunly Wind OÜ)

Suures üldistusastmes koostatud planeeringus on antud
täpsusastmele kohane suunis, et vaatekoridoride ulatus, laius
ja asukoht tuleb täpsustada eraldiseisva uuringuga tuulikute
paigutuse ja parameetrite selgumisel hoonestusloa
staadiumis koostöös kohaliku omavalitsusega. Kuna 
vaatekoridoride ulatus, laius ja asukoht sõltub paljuski
tuulikupargi tehnilistest parameetritest, mida ette ei
määrata, siis ei ole võimalik seda praeguses etapis täpselt
paika panna.

.





.

Ettepanek Vastus

§ Planeeringuga määratud tuuleenergeetika alades
ei saa 100% ulatuses avamere tuuleparke
kavandada, vaid nendest aladest peab
laevaliiklusele avatuks jääma võimalikult sirged ja
ohutud nn koridorid.

§ Alas nr 2 peab tuuleparke kavandades arvestama, 
et tuuleparkide vahele jääks üks ohutust tagava
laiusega sirge koridor laevaliiklusele.

§ Ala nr 2 peab innovatsiooniala vastas samuti
veeliiklusala piire järgima

§ Ala nr 1 puhul peab olema tagatud ohutu
laevaühendus Ruhnu saarega. 

§ Ruhnu saarest 6 km kaugusele põhja poole ulatub
madal veeala, kus sügavused on alla 10 m. Seega
tuuleparke kavandades tuleb lähtuda, et 
laevaliiklust ei saa väga palju lõuna poole suunata, 
sest nimetatud madal seab veeliiklusele
piirid. (Veeteede Amet)

§ Arvestades koondmõjuga (sh Läti merealale 
planeeritud ja Pärnu mereplaneeringuga 
kavandatud ala Kihnust lõunas), vähendati ala nr 1 
ulatust lõunaosas 31 km2 võrra. Vähendamisega 
tagatakse ohutu ja optimaalne laevaliiklus Pärnu 
suunal. 

§ Lisaks vähendati sujuva rahvusvahelise 
laevaliikluse tagamise eesmärgil ala nr 2, lõigates 
ära Sõrve poolsaarest edelasse jääva 
veeliiklusalaga kattuva osa (ca 36 km2). See 
veeliiklusala on jätk Läti vetesse projekteeritud 
laevateele, mis on mere sügavuste tõttu 
ainuvõimalik tee Irbe väina läbimiseks suurema 
süvisega laevadele. Tegemist on rahvusvaheliselt 
olulise ja suure liiklustihedusega laevateega. Alale 
nr 2 määrati põhimõtteline läbipääsukoridor, et 
tagada intensiivse rahvusvahelise laevaliikluse 
ohutus Liivi lahe, Soome lahe ja Botnia lahe 
sadamate suunal.

§ Põhimõtteline läbipääsukoridor laevaliiklusele 
markeeriti ka alal nr 1, et tagada Roomassaare-
Ringsu laevaliinile võimalikult otsene ülesõit, mis 
ei suunaks laevu rohkem avamerele ja oleks 
seeläbi mõjutatud veelgi rohkem ilmastikuoludest.  

§ Veeliiklusalade täpsustamine tingis 
innovatsiooniala nihutamise kirde-kagu suunal, 
ala suurus ja sügavusmõõdud nihutamisega 
oluliselt ei muutunud.





.

Ettepanek Vastus

Ruhnu saarest põhjakaares paiknevate
tuulikutega pole võimalik tagada stabiilset ja
ohutut lennuühendust Ruhnu saare, Kuressaare
ja Pärnu vahel praegustel tingimustel.
(Lennuamet)

Arvestades Lennuameti ettepanekuid ja
täiendava koostöö tulemusel antud sisendit on 
planeeringuga kavandatud tuule-energeetika
alasid vähendatud. Lisaks määrati
põhimõttelised lennuliikluskoridorid, mis on 
vajalik säilitada tuulikutest vabana. Täpne
koridori asukoht selgub hoonestusloa
staadiumis.

Täiendava koostöö raames selgitas Lennuamet, et Ala nr 1 vähendamine ca 22 km2 võrra on 
vajalik lennuliikluse tagamiseks Ruhnu-Kuressaare suunal. Ilmastikuoludest tulenevalt tuleb 
lennuhooaja lõikes pilvekõrguse tõttu hinnanguliselt kolmveerand lendudest teha ümber 
tuuleparkide. Seega on vajalik vaba koridor, mis tagaks ka häda korral ümber pöördumise 
võimaluse riigipiiri ületamata. 
Alal nr 2 vähendamine võimaldab tagada ohutu ja optimaalse lennuliikluse marsruudil 
Kuressaare – Gotland. Samuti tagab see kaitseväe õhusõidukitele võimalikult kiire ühenduse 
Kesk- ja Lääne-Euroopa suunal.





Ettepanek Vastus
Suurendada Eesti tuuleenergia ambitsiooni sh
indikatiivset mahtu aastaks 2050 1700MW-lt 
vähemalt 4500 MW-ni (soovitavalt 6500MWni) 
(ETEA)

Arvestati. 

Markeerida ka hetkeseisuga olemasolevad
tuuleenergia alade kõrgusepiirangute vahemikud, 
kuid siduda need võimalike kõrvaltingimustega, nt
uute riigikaitseliste ehitiste tööle hakkamisega ning
olemasolevate kõrguspiirangute leevendamisega
(ETEA)

Kaitseministeeriumi hinnangul ei ole võimalik
mereala planeeringus kõrguspiiranguid välja tuua, 
sest mereala planeering on avalik dokument, kuid
riigikaitselistest ehitistest tulenevad
kõrguspiirangud kaardile kantuna ei ole avalik info.

Vähendada sõnastuses gravitatsioonivundamendi
esiletoomist kui eelistatud lahendus (rajatakse
eelkõige) (Saare Wind Energy)

Sõnastust muudeti: Tuuleenergeetika arendamiseks
sobivatele aladele nr 1–3 rajatakse selliste
vundamendilahendustega tuulikud, millega
kaasnevad keskkonnamõjud on samaväärsed või
väiksemad gravitatsioonivundamentidel tuulikute
rajamise mõjudega.

Määrata täiendavad tuuleenergeetika
innovatsioonialad. (Eesti Energia, ETEA)

Ei arvestatud. Ala nr 1 sees ei ole otstarbekas
näidata eraldi ala innovatsiooniks ja sätestada
innovatsiooniala kasutusele võtuks eraldi tingimusi, 
kuna innovatsioon alal nr 1 on lubatud ka praegu
määratud tingimusi järgides. Ruhnu süviku kohal
paikneb viigerhüljestele oluline toitumis- ja
sigimisala.



Ettepanek Vastus
Palun täpsustada, kuidas arendajal on võimalik
eelnevalt teada, kas ja millist mõju tuulikud võivad
põhjustada riigikaitseliste õhu- ja
mereseiresüsteemidele? Kas võimalik saada infot, 
millistele tingimustele peavad pargid vastama, et 
mainitud mõju ei tekiks? Täiendavalt, kuidas on 
plaanitud võimalike mõjude korral
kompnsatsioonimehhanismide välja töötamine ja
kes tasub vastavate mehhanismide eest? (ETEA)

Kaitseministeeriumi hinnangul ei ole arendajad
riigikaitse eest vastutavad, mistõttu neil puudub
põhjendatud teadmisvajadus tuulikute mõjude osas
riigikaitselistele ehitistele. Vastav pädevus on 
Kaitseministeeriumil.





Mõjude hindamise sisend

Natura hindamise tulemusena kavandada mereala kaablite asukohad uutes 
väljapakutud koridorides, et välistada mõju Natura 2000 aladele ja nende kaitse-
eesmärkidele. ARVESTATI

Ettepanek Vastus
Näha ette täiendav kaablikoridor Alalt 1 Läti
suunal (Eesti Energia)

Arvestati. 

Kanda planeeringusse rahvusvahelise avamere
elektrivõrgu koordinaadid ja Easternlightestonia OÜ 
valguskaabli kavandatud koordinaadid. (Tuuletraal
OÜ)

Planeeringu suurest üldistusastmest tulenevalt ja
põhjusel, et pole teada tulevikus kõikvõimalike
kavandatavate kaablite ja torujuhtmete võimalikud
asukohad, pole otstarbekas kaablite ja torustike
konkreetsete asukohtade määramine, vaid
hoonestusloa etapi jaoks tingimuste määramine.

Suurendada planeeringus kaablikoridoride laiust
1 000 meetrini. ( Sunly Wind OÜ)

põhimõtteliste kaabelühendustega puhul on 
koridori laius ja visualiseerimine vajalik
strateegilisel tasandil mõjude ning planeeringu
elluviidavuse hindamiseks, tingimusi järgides võib
koridore rajada ka mujale. 

Ei ole täpselt aru saada, kuidas on mere ja maismaa
koostoimet arvestades planeeritud kaablikoridorid
tuulikuparkidest
maismaale. (Keskkonnaministeerium)

Lisati tingimused meretuuleparkide maismaa
elektrivõrguga ühendamiseks. Teise riigi merealale
planeerida ei ole võimalik ja seetõttu lõppevad
kaablikoridorid majandusvööndi piiriga.

Koostöös Elering AS-ga täpsustati ja täiendati kaablikoridoride peatüki sõnastust, mõisteid ja tingimusi. 



Ettepanek Vastus
Kaablitega seoses (alapeatükid 5.6.5 ja 5.7, lk 44 –
48) ei ole piisavalt käsitletud elektromagnetvälja
võimalikke negatiivseid mõjusid elurikkusele, sh. 
kalastikule. Teeme ettepaneku lisada mõlemas
alapeatükis tingimused rakendada parimat
võimalikku tehnikat selliste mõjude
vähendamiseks. (Eestimaa Looduse Fond)

Teiste riikide kogemus näitab, et alalisvoolukaablid, 
mida reeglina kasutatakse, ei oma olulist
elektromagnetvälja mõju, kuna maa magnetväli on 
oluliselt tugevam. Parima võimaliku tehnika
tingimuse lisame planeeringu seletuskirja.



Vrakkide säilitusalad on lisatud 
Kultuuriministeeriumi 
ettepanekul koostöös 
Muinsuskaitseametiga. 



Ettepanek Vastus
Kajastada joonisel põhimõttelisi püsiühenduste
koridore (ELF, M.Kuusik)

Ei arvestatud. Põhimõtteliste koridoride
kajastamine joonisel antud tasandil oleks eksitav, 
kuna mereala planeeringuga ei ole võimalik läbi viia
põhjalikke uuringuid, analüüse ja anda piisavas
täpususastmes käsitlus. Püsiühendused
kavandatakse Vabariigi Valitsuse otsusel
eraldiseisvate täpsemate riigi tasandi
planeeringutega.



Ettepanek Vastus
Looduskaitsealad:
Arvestada soovitusega igast merepiirkonnast võtta
kaitse alla 30%.
Arvestada planeeringus ka projekteeritavate
kaitstavate loodusobjektidega (ELF); kajastada
rakenduses “potentsiaalset avamere kaitseala” 
(ETEA)

Hetkel on teema Eestis veel arutlusel, ei ole selget
alust planeeringulahenduse
täiendamiseks. Teemavaldkonda jääb reguleerima
looduskaitseseadus, täiendavaid kaitstavaid
loodusobjekte mereplaneeringuga ei planeerita. 

Ei nõustu suunisega:
Merel uute arenduste kavandamisel viiakse
vajadusel läbi loodusväärtuste uuringud, mille
tulemustega arvestatakse arenduste elluviimise
võimalikkuse üle otsustamisel või ka mastaabi, 
tehnoloogia jm valikul. Juhul kui analoogseid
loodusväärtuste kaitse eesmärke on võimalik
saavutada ka alternatiivsel merealal, kus muud
huvid (nt riigikaitselised, energiajulgeolekuga
seotud või majandushuvid) puuduvad, siis
arendustegevuse kavandamist ja elluviimist ei
piirata. 
(Keskkonnaamet, Keskkonnaministeerium)

Mereplaneeringuga nähakse, et uute arenduste
kavandamisel tuleb loodusväärtuste uuringute
tulemustega arvestamisel mh lähtuda ka 
kooskasutuse põhimõtetest ja vajadusest kasutada
mereressurssi terviklikult, et kavandatavad
tegevused oleksid tulevikus tasakaalustatud. 
Mereressurss ja mereala on ruumiliselt piiratud
ning kõikide tegevuste tasakaalustatud arenguks
tuleb vaadata erinevaid huvisid koos. 
Arendustegevustele on määratud strateegilisel
tasemel läbiviidud hindamise tulemusel mitmeid
tingimusi, mida lisaks õigusaktides sätestatule veel
arvestada tuleb.



Planeeringu ja MH edasine ajakava

§ Planeeringu kooskõlastamine september –
november 2020 

§ Põhilahenduse avalikustamine veebilehel –
jaanuar 2021

§ Planeeringu kehtestamine – märts 2021



Aitäh!


