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Avaliku arutelu ülesehitus
§ Lühiülevaade senisest protsessist. Eesti mereala kasutuse strateegilised suunad  

(visioon, ruumilise arengu ja kooskasutuse põhimõtted).

T.Lepland, Rahandusministeerium

§ Planeeringu ja mõjude hindamise ülesehitus.

P.Metspalu, Hendrikson&Ko

§ Mereplaneeringu teemade ja laekunud tagasiside ülevaade 

(käsitletakse piirkonnale olulist tagasisidet)

T.Lepland, Rahandusministeerium

P.Metspalu, Hendrikson&Ko

§ Planeeringu edasine ajakava.

§ Küsimused-vastused.

Arutelu ajal saab veebis osaledes küsimused edastada meilile eleri.kautlenbach@fin.ee.

Avaliku arutelu orienteeruv kestus on 2 tundi. 
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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
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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. 

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. 

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







Ptk 5.4 Meretransport



https://www.marinetraffic.com/



Territoriaal-
veed

https://virumaateataja.postimee
s.ee/4377625/vahi-ja-vallbaum-
ristasid-laevaliini-nimel-moogad
Virumaa Teataja 17.01.2018

https://virumaateataja.postimees.ee/4377625/vahi-ja-vallbaum-ristasid-laevaliini-nimel-moogad
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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



.

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





























Vrakkide säilitusalad on lisatud 
Kultuuriministeeriumi 
ettepanekul koostöös 
Muinsuskaitseametiga. 



Meri-maismaa seosed, suunised 
üld- ja detailplaneeringutele

§ Sadamad ja meretransport

§ Merega seotud puhkemajanduslikud tegevused

§ Merekultuuri säilitamine

§ Meretuuleparkide kaablikoridorid

§ Riigikaitse

§ Püsiühendused

§ Rannikupiirkondade elujõulisus



Planeeringu ja MH edasine ajakava

§ Planeeringu kooskõlastamine

§ Põhilahenduse avalikustamine veebilehel

§ Planeeringu kehtestamine



Aitäh!


