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Eesti mereala planeering 
 
Austatud Triin Lepland 
 
Täname Teid 30.11.2020. a saadetud kirja eest, kus mainisite ka, et selguse huvides 
täpsustate Eesti mereala planeeringus planeeringulahendust ja keskkonnamõju 
hindamise aruannet tuuleenergia tehnoloogia mõjude osas, et stsenaarium oleks 
paremini esitletud, sh lisate tuulikute gabariidid. Täname selle eest, peame seda väga 
oluliseks. Kas võiksite nimetatud tekstiosa meile ka saata? 
 
Eesti mereala planeeringu kodulehel on avalikult kättesaadavad Eesti mereala 
planeeringu põhilahendusele esitatud ettepanekute ja Rahandusministeeriumi 
seisukohtade koondtabel 14.07.2020 seisuga. Meile teadaolevalt on ettepanekuid 
laekunud ka pärast nimetatud kuupäeva. Mõistame, et uuendatud tabeli saate 
avalikustada siis, kui olete jõudnud kõigile ettepanekutele vastata, kuid leiame, et 
lisaettepanekuid peaks olema võimalik kommenteerida ka kolmandatel osapooltel juhul, 
kui lisaettepanekud neid puudutavad. Oleme ise pisteliselt jälginud 
Rahandusministeeriumi avalikus dokumendiregistris registreeritud kirjavahetust, mis on 
Eesti mereala planeeringuga seotud ning soovime alljärgnevalt kommenteerida kahte 
ettepanekut. 

1. Saare Wind Energy OÜ tegi oma 21.10.2020 kirjas ettepaneku lisada Eesti 
mereala planeeringusse nn 4 kilomeetri või 16 kordse rootori diameetri põhimõte, 
mille kohaselt peavad erinevad meretuulepargid asuma üksteisest piisavalt 
kaugel, et vähendada elektrituulikute omavahelise tuule varjutuse efekti.  

a. Oleme seisukohal, et selline lähenemine vähendaks oluliselt 
meretuuleparkide rajamiseks sobiva ala pindala, vähendades seega riigi 
jaoks nii energiatootmise alasid kui riigi võimalikku tulu 
hoonestustasudest.  

b. Leiame, et iga meretuulepark on võrdselt oluline, mis tähendab, et nn 4 
km reegli rakendamisel kõikide projektide puhul joonistub praktikas välja 
absurdne olukord, kus tuleb loobuda paljudest headest meretuuleenergia 
tootmise aladest.  
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c. Elektrituulikute varjutuse efekti arvutamine ja arvestamine on osa 
tuuleenergia kasutuselevõtu tavapärasest praktikast. Juhime tähelepanu 
asjaolule, et 4 km vahemaa seadmine ei puudutaks vaid naaberala 
elektrituulikuid, vaid ka elektrituulikuid iga arendusala sees, ning kahtleme, 
et ettepaneku tegija soovib samasugust reeglit Eesti mereala planeeringu 
tasemel kehtestada enda projekti arendusala sees.   

d. Leiame, et nn 4 km reegel annaks põhjendamatu eelise varajasemas 
arendusfaasis olevatele projektidele.  

e. Täiendavalt toome välja, et meretuulepargi keskkonnamõjude hindamise 
käigus tuleb arvestada teiste mõjude hulgas ka nn elektrituulikute 
varjutamisega ning kui planeeritavad elektrituulikud mõjutavad 
olemasolevate elektrituulikute toodangut, siis tuleb seda mõju leevendada 
ning paigutada elektrituulikud kaugemale. Sellise mõjuhindamise käigus 
hinnatakse ka valdavate tuulte suunda, olemasolevate elektrituulikute 
reaalset paigutust ja muid tegureid, mida praeguses faasis pole võimalik 
hinnata.  

f. Kui arendaja soovib olla kindel, et vahetult tema arendatavate 
elektrituulikute ette ei tule teise arendaja elektrituulikut, siis saab ta oma 
meretuulepargi ala planeerimisel sellega ise arvestada ning sellist 
põhimõtet pole otstarbekas Eesti mereala planeeringus sätestada.  
 

2. Lennuameti ettepanekul on Eesti mereala planeeringu eskiisil tuuleenergeetika 
alasid vähendatud. Täpsustatud on tuuleenergia ala nr 2 piire, kuna väidetavalt 
pole seal võimalik elektrituulikute tõttu tagada ohutut lennukoridori Kuressaare - 
Rootsi ja kaitseväe sõidukitele Lääne-Euroopa suunal.  

Lähtudes Maa-ameti lennunduskaardist, puuduvad käsitletud alal lennundust 
puudutavad piirangud. Lisame väljavõtte kaardist, kuhu kõik lennundusega 
seotud piirangud on kaardikihtidena sisse lülitatud. Palume veelkord kaaluda, kas 
Lennuameti ettepanekud on põhjendatud.    
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