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Planeering on kokkulepe, mille saavutamiseks tuleb see koostada avatult ja läbipaistvalt. Koostöö ja kaasamise kava on koostatud selleks, et 
mereala planeeringu protsessi käigus erinevaid osapooli efektiivsemalt ja sisulisemalt kaasata. Kaasamiskava annab ülevaate mereala 
planeeringu protsessist, selle läbiviimisel kaasatavatest osapooltest ja nende kaasamise vajadusest ning infokanalitest, kust edaspidi kõige 
operatiivsemat infot saab. 
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SISSEJUHATUS 

Mereala planeeringu koostamise eesmärk on Eesti mereruumi kasutuse pikaajaline kavandamine, mis arvestab võrdselt nii sotsiaalseid, 
majanduslikke, kultuurilisi kui ka keskkonnamõjusid ning -vajadusi. 

Mereala planeeringu ja mõjude hindamise (sh KSH) koostamisse kaasatakse vastavalt planeerimisseadusele (edaspidi PlanS) isikud ja asutused:  

 kelle õigusi planeering võib puudutada; 

 kes on avaldanud soovi olla selle koostamisse kaasatud; 

 kellel võib olla põhjendatud huvi eeldatavalt kaasneva asjakohase sotsiaalse, kultuurilise, majandusliku, looduskeskkonnamõju või 
planeeringuala ruumiliste arengusuundumuste vastu, sh valitsusvälised keskkonnaorganisatsioonid neid ühendava organisatsiooni kaudu ning 
planeeritava maa-ala elanikke esindavad mittetulundusühingud ja sihtasutused. 

Neid põhimõtteid arvestades antakse kaasamiskavas ülevaade isikutest ja asutustest, keda planeerimisprotsessi käigus kaasatakse. Kaasamiskava 
võib planeerimisprotsessi jooksul täieneda. 

Koostööd huvigruppide, ametkondade ja huvitatud isikutega alustatakse planeeringu koostamise algfaasis. Lisaks PlanS-is nõutud tegevustele viiakse 
läbi piirkondlikud arutelud nii LS ja VTK kui planeeringulahenduse eelnõu staadiumis.  Piirkondlike arutelude eesmärk on mereruumi väärtuste 
kaardistamine ning merekasutuse regionaalsete eripärade ja sellest tulenevalte põhimõtete läbiarutamine. 

INFOKANALID 
Mereala planeeringu käigus kasutatakse erinevaid koostöö vorme, et jõuda parima lahenduseni ja läbimõeldud otsusteni. Järgnevalt on välja toodud 
peamised infokanalid, mida kasutatakse info levitamiseks ja avalikkuse teavitamiseks. 

 Rahandusministeeriumi kodulehekülg: https://www.rahandusministeerium.ee/et/planeeringud 

 Mereala planeeringu portaal: http://mereala.hendrikson.ee/ 
 Maakonnalehed (Harju Elu, Virumaa Teataja, Põhjarannik, Lääne Elu, Saarte Hääl) 

 
Jooksvate küsimuste korral saab kogu koostamise ajal pöörduda järgmiste kontaktisikute poole: 

 Rahandusministeeriumi planeeringute osakonna nõunik Triin Lepland, triin.lepland@fin.ee, 452 0521; 

 Konsultandi esindaja Pille Metspalu, pille@hendrikson.ee.  

https://www.rahandusministeerium.ee/et/planeeringud
http://mereala.hendrikson.ee/
mailto:triin.lepland@fin.ee
mailto:pille@hendrikson.ee
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PROTSESS JA AJAKAVA 

 

ALGATAMINE

Mai 2017

•Koostööpartnerid

•Kaasatavad
•Avalikkus

LS ja VTK

Mai 2017 - juuli 2018

•Koostööpartnerid
•Kaasatavad

•Avalikkus

EELNÕUDE KOOSTAMINE 

Juuli 2018 - jaanuar 2019

•Juhtrühm

•Teemarühmad

•Piirkondlikud partnerlused

•Avalikkus (piirkondlikud 
arutelud)

EELNÕUDE 
AVALIKUSTAMINE 

Veebruar 2019 - aprill 2019

•Koostööpartnerid

•Kaasatavad
•Avalikkus

PLANEERINGU-
LAHENDUSE 
KOOSTAMINE 

Mai 2019 - oktoober 2019

•Juhtrühm

•Teemarühmad
•Piirkondlikud partnerlused

KOOSKÕLASTAMINE JA 
ARVAMUSTE KÜSIMINE 

November 2019 - veebruar 
2020

•Koostööpartnerid

•Kaasatavad

PLANEERINGU 
AVALIKUSTAMINE 

Märts 2020 - mai 2020

•Koostööpartnerid

•Kaasatavad
•Avalikkus

PLANEERINGU 
KEHTESTAMINE 

August 2020

•Koostööpartnerid

•Kaasatavad
•Avalikkus
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KOOSTÖÖ JA KAASAMINE 
Tulenevalt PlanSist jagunevad planeeringu koostamisel osalevad osapoole koostöö tegijateks ja kaasatavateks. Koostöö tegijad on riigiasutused ja 
üleriigiline kohalike omavalitsuste liit, kes planeeringu kooskõlastusega kinnitavad, et planeering vastab vastava riikliku valdkonna arenguvajadustele 
ning on kooskõlas valdkonna õigusaktide ja strateegiadokumentidega. Kaasatavateks on isikud, kes esitavad planeeringulahenduse kohta arvamusi. 
Arvamusi võib esitada igaüks, nendega mittearvestamise korral peab Rahandusministeerium on seisukohta põhjendama. Koostöö ja kaasamise 
eesmärk on sama – jõuda planeeringulahenduseni, mis tasakaalustab ja teadvustab erinevaid huve ja arenguvajadusi. 

KOOSTÖÖPARTNERID 

KOOSTÖÖPARTNER EESMÄRK  VORM 

Ametkonnad 

1.  Keskkonnaministeerium  Kokku leppida mereala loodusväärtuste ja 
ressursside valdkonna tulevikusuundumustes ja 
kasutustingimustes, luua seosed merestrateegia 
raamdirektiivi rakendamise ja hea 
keskkonnaseisundi saavutamise nõudega.  

Kirjalik sisend planeeringu lähteseisukohtade jaoks; osalemine 
juhtrühma koosolekutel; osalemine  teemarühma koosolekutel; 
vajadusel osalemine kahe- või mitmepoolsetel läbirääkimistel; 
planeeringu ja mõjude hindamise aruande kooskõlastamine. 

2.  Kaitseministeerium Kokku leppida riigikaitse valdkonna 
tulevikusuundumustes ja kasutustingimustes 
merealal. 

Kirjalik sisend planeeringu lähteseisukohtade jaoks; osalemine 
juhtrühma koosolekutel; osalemine  teemarühma koosolekutel; 
vajadusel osalemine kahe- või mitmepoolsetel läbirääkimistel; 
planeeringu ja mõjude hindamise aruande kooskõlastamine. 

3.  Maaeluministeerium  Kokku leppida kalanduse ja vesiviljeluse 
valdkondade tulevikusuundumustes ja 
kasutustingimustes merealal. 

Kirjalik sisend planeeringu lähteseisukohtade jaoks; osalemine 
juhtrühma koosolekutel; osalemine  teemarühma koosolekutel; 
vajadusel osalemine kahe- või mitmepoolsetel läbirääkimistel; 
planeeringu ja mõjude hindamise aruande kohta arvamuse 
andmine. 

4.  Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeerium 

Kokku leppida laevateede, sadamate, energeetika 
ja tehnilise taristu valdkondade 
tulevikusuundumustes ja kasutustingimustes. 

Kirjalik sisend planeeringu lähteseisukohtade jaoks; osalemine 
juhtrühma koosolekutel; osalemine  teemarühma koosolekutel; 
vajadusel osalemine kahe- või mitmepoolsetel läbirääkimistel; 
planeeringu ja mõjude hindamise aruande kooskõlastamine. 



   

EESTI MEREALA PLANEERINGU KOOSTÖÖ JA KAASAMISE KAVA         5 
 

Lisaks kokku leppida tulevikusuundumustes ja 
kasutustingimustes, mis seonduvad võimaliku 
Tallinn-Helsingi raudteetunneli rajamisega 
merealal. 

5.  Keskkonnaamet Kokku leppida olevate ja kavandatavate 
kaitstavate objektide kaitse tulevikusuundumustes 
ja kasutustingimustes merealal. 

Kirjalik sisend planeeringu lähteseisukohtade jaoks; osalemine 
juhtrühma koosolekutel; osalemine  teemarühma koosolekutel; 
vajadusel osalemine kahe- või mitmepoolsetel läbirääkimistel; 
planeeringu ja mõjude hindamise aruande kooskõlastamine. 

6.  Lennuamet Kokku leppida merealale või rannikule 
kavandatavate tuulikuparkide ja üle 45 meetri 
kõrguste ehitiste püstitamise võimaluste osas.  

Kirjalik sisend planeeringu lähteseisukohtade jaoks; osalemine 
juhtrühma koosolekutel; osalemine  teemarühma koosolekutel; 
vajadusel osalemine kahe- või mitmepoolsetel läbirääkimistel; 
planeeringu ja mõjude hindamise aruande kooskõlastamine. 

7.  Maa-amet Kokku leppida maavarade kaevandamise ja 
maardlate kasutamise tulevikusuundumustes ja 
kasutustingimustes merealal. 

Kirjalik sisend planeeringu lähteseisukohtade jaoks; osalemine 
juhtrühma koosolekutel; osalemine  teemarühma koosolekutel; 
vajadusel osalemine kahe- või mitmepoolsetel läbirääkimistel; 
planeeringu ja mõjude hindamise aruande kooskõlastamine. 

8.  Maanteeamet Kokku leppida sadamate olulise laiendamise 
võimaluste ning mandri ja Muhu vahelise 
püsiühenduse rajamise võimaluste osas. Kokku 
leppida jääteede käsitlemine planeeringus.  

Kirjalik sisend planeeringu lähteseisukohtade jaoks; osalemine 
juhtrühma koosolekutel; osalemine  teemarühma koosolekutel; 
vajadusel osalemine kahe- või mitmepoolsetel läbirääkimistel; 
planeeringu ja mõjude hindamise aruande kooskõlastamine. 

9.  Muinsuskaitseamet Kokku leppida mereala kultuuriväärtuste kaitse 
valdkonna tulevikusuundumustes ja 
kasutustingimustes. 

Kirjalik sisend planeeringu lähteseisukohtade jaoks; osalemine 
juhtrühma koosolekutel; osalemine  teemarühma koosolekutel; 
vajadusel osalemine kahe- või mitmepoolsetel läbirääkimistel; 
planeeringu ja mõjude hindamise aruande kooskõlastamine. 

10.  Politsei- ja Piirivalveamet Kokku leppida merealale või rannikule 
kavandatavate üle 28 meetriste elektrituulikute ja 
üle 45 meetri kõrguste ehitiste püstitamise 
võimaluste osas ning Eesti Vabariigi välispiiri 
kaitse valdkonna tulevikusuundumustes ja 
kasutustingimustes merealal. 

Kirjalik sisend planeeringu lähteseisukohtade jaoks; osalemine 
juhtrühma koosolekutel; osalemine  teemarühma koosolekutel; 
vajadusel osalemine kahe- või mitmepoolsetel läbirääkimistel; 
planeeringu ja mõjude hindamise aruande kooskõlastamine. 
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11.  Päästeamet Kokku leppida merepääste ja keskkonnaõnnetuste 
riskide haldamise valdkondade 
tulevikusuundumustes ja kasutustingimustes 
merealal. 

Kirjalik sisend planeeringu lähteseisukohtade jaoks; osalemine  
teemarühma koosolekutel; vajadusel osalemine kahe- või 
mitmepoolsetel läbirääkimistel; planeeringu ja mõjude hindamise 
aruande kohta arvamuse andmine. 

12.  Tehnilise Järelevalve Amet Kokku leppida merealale ehitiste rajamisega 
seonduvates tulevikusuundumustes ja 
kasutustingimustes. 

Kirjalik sisend planeeringu lähteseisukohtade jaoks; osalemine 
juhtrühma koosolekutel; osalemine  teemarühma koosolekutel; 
vajadusel osalemine kahe- või mitmepoolsetel läbirääkimistel; 
planeeringu ja mõjude hindamise aruande kooskõlastamine. 

13.  Terviseamet Kokku leppida tervisekaitsenõuete rakendamisega 
seonduvates tingimustes merealal ja rannikualal, 
arvestada supelrandade nõuetega. 

Kirjalik sisend planeeringu lähteseisukohtade jaoks; osalemine 
juhtrühma koosolekutel; osalemine  teemarühma koosolekutel; 
vajadusel osalemine kahe- või mitmepoolsetel läbirääkimistel; 
planeeringu ja mõjude hindamise aruande kooskõlastamine. 

14.  Veeteede Amet Kokku leppida navigatsiooni ja veesõiduohutuse 
valdkonna tulevikusuundumustes ja 
kasutustingimustes merealal. 

Kirjalik sisend planeeringu lähteseisukohtade jaoks; osalemine 
juhtrühma koosolekutel; osalemine  teemarühma koosolekutel; 
vajadusel osalemine kahe- või mitmepoolsetel läbirääkimistel; 
planeeringu ja mõjude hindamise aruande kooskõlastamine. 

Kohalikud omavalitsused 

15.  Eesti Maaomavalitsuste Liit  Kokku leppida üldises mereala planeeringu 
lahenduses. 

Kirjalik sisend planeeringu lähteseisukohtade jaoks; osalemine 
juhtrühma koosolekutel; planeeringu ja mõjude hindamise 
aruande kooskõlastamine. 

16.  Eesti Linnade Liit Kokku leppida üldises mereala planeeringu 
lahenduses. 

Kirjalik sisend planeeringu lähteseisukohtade jaoks; osalemine 
juhtrühma koosolekutel; planeeringu ja mõjude hindamise 
aruande kooskõlastamine. 
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KAASATAVAD 

KAASATAV EESMÄRK  VORM 
Ametkonnad 
17.  Naaberriikide ametkonnad: 

Soome, Rootsi, Läti, Venemaa 
Planeeringulahenduste omavaheline üldine 
sidustamine ja mõjude hindamise piisavuse osas 
konsulteerimine. 

Kahepoolsed kohtumised või kirjavahetus 

18.  Riigikogu (fraktsioonid, 
komisjonid, toetusrühmad) 

Poliitiliste ootuste ärakuulamine; 
planeeringulahenduse tutvustamine ja 
tagasisidestamine. 

Kohtumised Riigikogus 

Kohalikud omavalitsused 
19.  Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit  Kohalike huvide kajastatuse tagamine, eelkõige 

maa- ja veealade funktsionaalsete seoste osas (sh 
avalikult kasutatavad juurdepääsud merele, 
sadamad, puhke- ja turismiobjektid jne).   

Kirjalik sisend planeeringu lähteseisukohtade jaoks; osalemine 
piirkondlikel aruteludel; osalemine üldistel avalikel aruteludel; 
kohalike huvirühmade kaasamine; planeeringu ja mõjude 
hindamise aruande kohta arvamuse andmine. 

 

 
 

20.  Lääne-Virumaa Omavalitsuste 
Liit  

21.  Harjumaa Omavalitsuste Liit  
22.  Läänemaa Omavalitsuste Liit  
23.  Saaremaa Omavalitsuste Liit  

24.  Hiiumaa Omavalitsuste Liit  Kohalike huvide kajastatuse tagamine, eelkõige 
maa- ja veealade funktsionaalsete seoste osas 
(sh avalikult kasutatavad juurdepääsud merele, 
sadamad, puhke- ja turismiobjektid jne) – selles 
osas, mis piirneb planeeritava merealaga. 

Osalemine piirkondlikel aruteludel (nt naaberpiirkonnas); 
osalemine üldistel avalikel aruteludel; vajadusel kohalike 
huvirühmade kaasamine.  

25.  Pärnumaa Omavalitsuste Liit  

26.  IDA-VIRU MAAKOND: Narva-
Jõesuu linn, Sillamäe linn, 
Lüganuse vald, Toila vald 

Teave kohalike huvide, eelkõige maa- ja veealade 
funktsionaalsete seoste kohta (sh avalikult 
kasutatavad juurdepääsud merele, sadamad, 
puhke- ja turismiobjektid),   

Kirjalik sisend planeeringu lähteseisukohtade jaoks; osalemine 
piirkondlikel aruteludel; osalemine üldistel avalikel aruteludel; 
kohalike huvirühmade kaasamine; planeeringu ja mõjude 
hindamise aruande kohta arvamuse andmine. 27.  LÄÄNE-VIRU MAAKOND: Haljala 

vald, Viru-Nigula vald 
28.  HARJU MAAKOND: Tallinna linn, 

Loksa linn, Maardu linn, Harku 
vald, Jõelähtme vald, Kuusalu 
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vald, Lääne-Harju vald, Viimsi 
vald 

29.  LÄÄNE MAAKOND: Haapsalu 
linn, Lääne-Nigula vald, Vormsi 
vald 

30.  SAARE MAAKOND: Muhu vald, 
Saaremaa vald 

31.  HIIU MAAKOND: Hiiumaa vald Teave kohalike huvide, eelkõige maa- ja veealade 
funktsionaalsete seoste kohta (sh avalikult 
kasutatavad juurdepääsud merele, sadamad, 
puhke- ja turismiobjektid),   
 

Osalemine piirkondlikel aruteludel (nt naaberpiirkonnas); 
osalemine üldistel avalikel aruteludel; vajadusel kohalike 
huvirühmade kaasamine.  

32.  PÄRNU MAAKOND: Pärnu linn, 
Häädemeeste vald, Kihnu vald, 
Lääneranna vald 

Huvirühmad 

33.  Keskkonnaorganisatsioonid läbi 
neid ühendava organisatsiooni: 
Eesti Keskkonnaühenduste Koda 

Teadlikkus mereala loodusressursside ja 
väärtustega seonduvatest tulevikusuundumustest 
ja huvirühma ootustest 

Osalemine  teemarühma koosolekutel; osalemine piirkondlikel 
aruteludel; osalemine üldistel avalikel aruteludel; planeeringu ja 
mõjude hindamise aruande kohta arvamuse andmine. 

34.  Eesti Looduskaitse Selts Teadlikkus mereala loodusressursside ja 
väärtustega seonduvatest tulevikusuundumustest 
ja huvirühma ootustest 

35.  Rannaäärse piirkonna elanikud ja 
maaomanikud, kohalike 
kogukondade esindajad, 
saarevahid* 

Teadlikkus mereala kasutuse 
tulevikusuundumustest ja huvirühma ootustest 

Osalemine piirkondlikel aruteludel; osalemine üldistel avalikel 
aruteludel; planeeringu ja mõjude hindamise aruande kohta 
arvamuse andmine. 

36.  Kohalike kalurite  ja 
paadiomanike seltsid* 

Teadlikkus kalastamise kui elatusallika ja hobi 
tulevikusuundumustest ja huvirühma ootustest 

Osalemine  teemarühma koosolekutel; osalemine piirkondlikel 
aruteludel; osalemine üldistel avalikel aruteludel; planeeringu ja 
mõjude hindamise aruande kohta arvamuse andmine. 37.  Puhkemajandusega seotud 

organisatsioonid (sh Põhja-Eesti 
Turism SA, Lääne-Eesti Turism 
MTÜ)* 

Teadlikkus mereala puhkemajandusliku 
kasutusega seonduvatest tulevikusuundumustest 
ja huvirühma ootustest 

38.  Mere- ja rannakultuuriga seotud 
organisatsioonid* 

Teadlikkus traditsioonilise elulaadiga seonduvate 
teemavaldkondade tulevikusuundumustest ja 
huvirühma ootustest 
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39.  Vabatahtliku merepääste 
organisatsioonid* 

Teadlikkus merepääste ja keskkonnaõnnetuste 
riskide haldamise valdkondade 
tulevikusuundumustest 

40.  Teadusasutused Teadlikkus mereala looduslikest ja 
majanduslikest ressurssidest ning 
tulevikusuundumustest 

Osalemine temaatiliste teemarühmade koosolekutel; osalemine 
piirkondlikel aruteludel; osalemine üldistel avalikel aruteludel; 
planeeringu ja mõjude hindamise aruande kohta arvamuse 
andmine. 41.  Ettevõtjad ja nende 

katusorganisatsioonid 
(suuremate sadamate omanikud, 
laevafirmad, tööstusliku 
kalapüügiga tegelevad 
ettevõtted)* 

Teadlikkus mereala majanduslikust kasutamisest, 
valdkonna tuleviksuundumustest ja huvirühma 
ootustest 

42.  Isikud, kes soovi avaldavad: 
Eesti Tuuleenergia 
Assotsiatsioon, Eesti 
Planeerijate Ühing, 
Siseministeerium, Ösel Offshore 
OÜ 

Teadlikkus huvirühma ootustest 

 
* koostatakse eraldi piirkondlikud nimistud 

ROLLIJAOTUS MEREALA PLANEERINGU KOOSTAMISEL 
OSAPOOLED PLANEERIMISPROTSESSIS 

Rühma nimetus Kes sinna kuuluvad? Roll planeerimisprotsessis 
1.  Vabariigi Valitsus VV liikmed Planeeringu algatamine; planeeringu 

kehtestamine 

2.  Rahandusministeerium 
(riigihaldusminister) 

Riigihaldusminister; regionaalvaldkonna asekantsler; planeeringute 
osakonna esindajad 

Planeeringu koostamise korraldamine 
ja lahenduse koostamine; hangete 
korraldamine 
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3.  Juhtrühm Regionaalvaldkonna asekantsler; koostööpartnerite esindajad; 
planeeringute osakonna juhataja 

Üldise pildi kujundamine; 
planeeringulahenduse üldiste 
põhimõtete arutamine 

4.  Teemarühmad Koostööpartnerid ja kaasatavad vastavalt konkreetsetele 
teemadele; planeeringute osakonna esindajad 

Teemavaldkondades 
planeeringulahendusele ettepanekute 
tegemine 

5.  Piirkondlikud partnerlused Kohalikud omavalitsused ja nende liidud (kaasatavad), 
regionaalhalduse osakonna talituste esindajad 

Piirkondades planeeringulahendusele 
ettepanekute tegemine 

6.  Välispartnerid Rootsi, Soome, Venemaa, Läti, Leedu, Poola, Saksamaa ja Taani 
ametkonnad  

Planeeringulahenduste omavaheline 
sidustamine 

7.  Avalikkus Kõik inimesed, kes on planeerimisprotsessist huvitatud Planeeringulahenduse 
tagasisidestamine; ettepanekute 
tegemine 

8.  Planeerimiskonsultant Hendrikson&Ko ekspertrühm Sisendi analüüsimine; 
Planeeringulahenduse koostamise 
konsulteerimine ja vormistamine 

9.  Mõjude hindamise ekspert Hendrikson&Ko ekspertrühm Planeeringulahenduse analüüsimine; 
mõjude hindamine; 
leevendusmeetmete väljatöötamine 

 


