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Austatud proua Reimann
Täname Teid Eesti mereala planeeringu eelnõule (põhilahendusele) ja mõjude hindamise
aruande eelnõule esitatud ettepanekute eest. Rahandusministeerium vaatas esitatud
ettepanekud läbi, tegi täiendavat koostööd Eesti Ornitoloogiaühinguga (edaspidi EOÜ) ja
saadab Teile oma seisukohad.
1. Tegite ettepaneku kanda vastavalt alusuuringu „Eesti merealal paiknevate lindude
rändekoridoride olemasolevate andmete koondamine ja kaardikihtide koostamine
ning analüüsi koostamine tuuleparkide mõjust lindude toitumisaladele“ joonistel nr 13
ja nr 14 esitatult veelindude kevad- ja sügisrände jaotumus Lääne-Eestis
põhilahenduse seletuskirja skemaatilisele kaardile nr 10 ning arvestada nende mõjuga
tuuleenergeetika arendamiseks sobivate alade hindamisel.
Selgitame, et viidatud alusuuringu tulemustega on juba sisuliselt arvestatud
planeeringulahenduse kujundamisel. 2019. aastal koostati veel ka teine analüüsitöö (lindude
peatumisalade analüüs), kus EOÜ on kaardistanud linnustiku sensitiivsed alad, mis on tänaste
teadmiste põhjal kõige olulisemad avamerel peatuvatele ja/või mere kohal üle lendavatele
lindudele (st nende olulisemad rändekoridorid ja töö koostamisel arvestati ka Teie poolt
viidatud 2016 a. töö andmeid). Kuna 2019 a. töös välja töötatud sensitiivsed alad ei hõlmanud
infot maismaa lindude olulisemate rändekoridoride kohta, tähistati need mereplaneeringu
mõjude hindamise skeemkaartidel eraldi nooltega (tuginedes 2016 a. EOÜ analüüsile).
Oleme EOÜ-ga läbi viinud täiendava töökoosoleku (7.10.2020) eesmärgiga veelkord üle
täpsustada tuuleenergeetika alade võimalik mõju linnustikule. EOÜ liikmed ja eelpool
viidatud analüüside koostajad (L. Luigujõe, M. Ots) kinnitasid, et mereplaneeringus
väljapakutud alad on nii maismaa- kui merelindudele avalduva mõju kontekstis kõige
sobilikumad alad.
Lähtudes eeltoodust nõustume, et visuaalselt võib jääda ekslik mulje, justkui ei oleks
veelindude rändekoridoridega arvestatud. Seega arvestame Teie ettepanekuga ja selguse
huvides täiendame planeeringu ja mõjude hindamise materjale, lisades veelindude
rändekoridoride info skeemkaartidele nooltena.
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2. Tegite ettepaneku kanda vastavalt Rahandusministeeriumi tellitud uuringus „Lindude
peatumisalade analüüs“, 2019, joonisel 99 esitatult arktiliste veelindude
rändekoridorid planeeringu põhilahenduse seletuskirja skemaatilisele kaardile nr 10
(lk 43) ning arvestada nende mõjuga tuuleenergeetika arendamiseks sobivate alade
hindamisel.
Selgitame, et viidatud alusuuringu tulemustega on juba sisuliselt arvestatud
planeeringulahenduse koostamisel.
Vastavalt eelmise punkti selgitusele täiendame
planeeringu ja mõjude hindamise materjale, lisades veelindude rändekoridoride info
skeemkaartidele nooltena. Selliselt tagatakse materjali selgem esitlusviis.
Nooltena kujutatavad veelindude rändesuunad võtavad arvesse kõikide veelindude,
muuhulgas ka arktiliste lindude, peamisi väljakujunenud liikumissuundasid.
3. Tegite ettepaneku mitte planeerida tuuleenergeetika arendamiseks ala nr 3. Selgitasite,
et ettevaatuspõhimõttest lähtuvalt peab kaitsvatele või ohustatud liikidele mitte ohte
vähendama vaid vältima.
Selgitame, et tegemist on ainukese tuuleenergeetika arenduseks märgitud alaga, mille puhul
oli augustis esitletud planeeringumaterjalides seatud linnustiku kontekstis täiendav tingimus:
Alal nr 3 tuleb arvestada linnukaitseliste väärtuste olemasolust (ala asub osaliselt veelindude
talvise peatuspaiga ja kevadrände piirkonnana olulisel Hülgerahu sensitiivsel alal) tulenevalt
suurema arendusriskiga. Oleme selles küsimuses samuti konsulteerinud uuesti EOÜ-ga ja
nõustume, et tegemist on alaga, mille paiknemine oli linnustiku mõjude osas mõnevõrra
ebasobiv, kuna see jäi osaliselt sensitiivsele alale. Võimalikest linnustikule avalduvatest
mõjudest tulenev suurem arendusrisk ja ala väiksus võivad muuta nimetatud alal
tuuleenergeetika arendamise keeruliseks. Arutasime Teie ettepaneku läbi ka 16.10.2020
toimunud üleriigilise mereala planeeringu juhtrühma1 koosolekul, kus otsustati, et eelnevalt
välja toodud kaalutlustest ja ettevaatuspõhimõttest tulenevalt arvestame Teie ettepanekuga
ning võtame tuuleenergeetika ala nr 3 planeeringu lahendusest välja.
4. Tegite ettepaneku mereala planeeringu põhilahenduse täiendatud seletuskirja
alapeatüki 5.6.3 „Tuuleenergeetika arendamiseks sobivad alad“ muutmiseks. Palusite
täpsustada ning lisada ka mereala planeeringus eraldi igale tuuleenergeetika
planeeritud alale järgnevad täiendused: (1) igale alale eraldi perspektiivne
tuulegeneraatorite arv, (2) igale alale eraldi maksimaalne tuulegeneraatorite kõrgus,
(3) igale alale eraldi tuulegeneraatorite võimsused.
Teavitame, et hetkel on tuuleenergeetika teemakäsitlus mereala planeeringus täiendaval
läbimõtlemisel. Kaalumisel on erinevad variandid planeeringuga edasiliikumiseks. Teie poolt
väljatoodud ettepaneku kontekstis on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium läbi
viinud küsitluse, et täpsustada arendajate sektorilt 15 aasta perspektiivis võimalikku tuulikute
tehnoloogilist arengut, sh parameetreid.
Võimalikud täiendused tuuleenergeetika teemakäsitluses vajavad põhjalikumat kaalumist
koostöös vastava valdkonna erinevate ametkondade ja ekspertidega ning temaatilisi kohtumisi
(sh ka traalpüügi sektoriga). Märgime, et ka eelpool viidatud konkreetsed täiendused
planeeringu lahendusse tehakse kompleksselt koos muude avalikustamise tulemusel laekunud
ettepanekute ja täienduste sisendiga. Nii täiendatud planeeringulahenduse valmimise info, kui
Mereala planeeringu juhtrühm koosneb erinevatest ministeeriumite ja ametkondade esindajatest, kes ühtlasi
on edaspidi ka planeeringu kooskõlastajad.
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kirjalikud seisukohad p 4 toodud ettepaneku osas saame Teile anda enne Eesti mereala
planeeringu põhilahenduse kooskõlastamise etapiga alustamist, tõenäoliselt järgmise aasta
alguses.
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