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Tere!
Palun allolev kiri registreerida mereplaneeringu sarja 15-1.
Kõike head
Triin
Triin Lepland | Planeeringute osakond | Nõunik
Tel: +372 4520521 |
Rahandusministeerium | Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn |
P Säästa loodust ja ära prindi seda e-kirja!
________________________________
Käesolev e-kiri võib sisaldada asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud
teavet. This e-mail may contain information which is classified for
official use.

From: Sulev Alajõe <Sulev.Alajoe@eas.ee> Sent: Tuesday, August 18, 2020
12:23 AMTo: Triin Lepland <Triin.Lepland@fin.ee>;
Pille.Metspalu@hendrikson.e; Katri-Liis Ennok <Katri-Liis.Ennok@fin.ee>;
Ants Orav <Ants.Orav@fin.ee>; 'Aivar Viidik <aivar.viidik@gmail.com>;
Toomas Rõhu <toomas.rohu@hiiumaa.ee>; Monika Pihlak
<monika.pihlak@hiiumaa.ee>; Liis Remmelg <liis.remmelg@hiiumaa.ee>Cc:
priit.heinla@elering.ee; Jaanus Uiga <Jaanus.Uiga@mkm.ee>; Priidu Ristkok
<Priidu.Ristkok@fin.ee>; Sille Kraam <Sille.Kraam@mkm.ee>; Raido Lember
<Raido.Lember@eas.ee>; Kulvo Pendra <kulvo@dagoplast.ee>Subject: FW:
Eesti mereala planeering | II väljapaneku järgsed arutelud
Head mereplaneeringu koostajad,
Kui avalikul arutelul tuuleenergeetika kaablikoridoride juures küsiti,
kus on kehtiva üleriigilise planeeringu kohased kaablid mandrilt Muhule
ja Saaremaalt Hiiumaale, nägemaks ette saartele põhivõrgu ringtoite
loomist, andsite vastuse, et Eleringi seisukoha alusel olete sellest
loobunud. Eleringi merevõrgu valdkonnajuht andis seejärel seletuse, et
majanduslikult pole mõistlik Hiiumaale põhivõrguga minna ja hetkel
tugevdatakse vaid 110 kV ühendust Saaremaale. Kõik mereparkide
liitumispunktid on ettenähtud mandrile.
Kas küsisite sellise üleriigilise planeeringu muutmisettepaneku kohta
seisukohta ka Rahandusministeeriumi regionaalarengu osakonnalt? Kas ühe
maakonna elektrivarustuse tugevdamise ja taastuvenergia tootmisvõimsuste
parandamise perspektiivist ilmajätmine on kooskõlas majandus- ja
taristuministri seisukohaga? Mil määral on selles osas konsulteeritud
hiidlastega?
MKM loob tingimusi majandusarenguks, sh investeeringute hankeks. Kahaneva
rahvastikuga Eesti teisel saarel on niigi keeruline ettevõtlust saarel
hoida ja seda sinna juurde meelitada. Elementaarne eeltingimus on
korraliku taristu olemasolu, mille hulgas elektrivõrk omab kriitilist
tähtsust. Hiiumaale on rajatud energiamahukas plastisektor. Dagöplasti
üle võtnud Biobag on vaatamata elektrikatkestuste põhjustatud kahjudele
uskunud riigi hoolitsust saare eest ja investeerib iga-aastaselt paar

miljonit eurot uutesse seadmetesse. Mariinepoli globaalse brändi all käib
pääsetevestide valmistamine. Lehtma sadamasse on perspektiiv rajada
plastliiprite tootmine probleemse plastjäätme baasil, täna toodetakse
graanulit ja kinnistu baasil loob Nordic Trout uue kalatöötluse. Mereline
looduskeskkond on pannud India investorid huvituma suurest kuurortpargi
loomisest, Saksa turu jaoks kavandatakse Kõpule veespordikeskust,
investorhuvi turismis on väljendatud UK poolt. Hollandlastega kavandame
energialahendusi tervise- ja mahetoodete kohapealseks valmistamiseks.
Alles 14.8. arutati Käinas TREA eestvõttel Hiiumaa energia- ja kliimakava
tegevusi, eeldusena korralik ülekandevõrk.
Tuuleparkide rajajad loodavad, et nende investeeringud merekaablitesse
liidetuna Saaremaa kaudu Eleringi poolt toodava võrguvõimsusega aitavad
PPP-projektina teostada ringtoite lahenduse. See avaks tee meelitada Vene
piirist kaugele jäävale saarele andmekeskuste investorid, mis lisaks
jahutusveele vajavad korralikku (reserv)toidet. Paraku ei ole
majandusarenguga saare heaolu võimalik parandada, kui me üleriigilise
mereala planeeringuga ise need sihid elimineerime. Võimalused tuleks
lahti hoida. Tegemist ei ole riigiettevõtte aastase investeeringute
kavaga.
Solidaarne võrguarendus ei saa tugineda pelgalt tänasele tarbimisele. Kui
Saaremaa katmist 330 kV liiniga saab näidata üle Gotlandi Rootsiga
loodava piiriülese ühenduse osana, tuleks analoogiliselt otsida CEF
rahastusvõimalusi üle Hiiumaa Ahvenamaa võrguni liikudes.
Teen ettepaneku mitte arvestada Eleringi ettepanekut üleriigilise
planeeringu muutmiseks ning kanda saarte toiteringi kaabellahendused
mereala planeeringusse.
Lugupidamisega,
Sulev Alajõe
Lääne-Eesti investorkonsultant
372-5112878

Hea mereplaneeringu koostööpartner!
Mul on hea meel teavitada, et peale vahepealset protsessi seisakut, oleme
taas korraldamas mereplaneeringu avalikke arutelusid. Edastan Teile teate
mereplaneeringu põhilahenduse avaliku väljapaneku järgsetest avalikest
aruteludest (vt allpool).
Ootame kõiki huvilisi tutvuma mereala planeeringu materjalidega ja
osalema avalikel aruteludel!
Vabandan võimalike ristpostituste eest.
-----------------------------------------------------Rahandusministeerium teavitab, et Eesti mereala planeeringu eelnõu
(põhilahenduse) ja mõjude hindamise, sh keskkonnamõju strateegilise
hindamise, aruande eelnõu avalikud arutelud toimuvad Harjumaal,
Saaremaal, Virumaal ning täiendava võimalusena veebi vahendusel 17.
augustist kuni 19. augustini.

Planeeringu eelnõu (põhilahenduse) ja mõjude hindamise, sh keskkonnamõju
strateegilise hindamise, aruande eelnõu II avaliku väljapaneku järgsed
avalikud arutelud toimuvad:
17.08 algusega kl 16.00 Harjumaa Proto avastustehases (Peetri 10,
Noblessner, Tallinn). Palume oma osalemine registreerida ;
18.08 algusega kl 16.00 Saaremaa Kuressaare Kultuurivara saalis
(Tallinna 6, Kuressaare, Saaremaa). Palume oma osalemine registreerida ;
19.08 algusega kl 15.00 Lääne- ja Ida-Virumaa Saka mõisa
Meretornis (Saka, Toila vald). Palume oma osalemine registreerida .
Lisaks kohapealsetele aruteludele on võimalik aruteludest osa saada
täiendavalt ka veebi vahendusel. Veebis osalemiseks avalikustatakse
ülekandelink konkreetse arutelu toimumispäeva hommikul avalehel ja .
Avalikel aruteludel tutvustatakse planeeringulahendust ja sellega
kaasnevaid mõjusid ning käsitletakse avalikul väljapanekul esitatud
arvamusi ja antakse neile vastuseid. Ootame kõiki planeeringu
materjalidega tutvuma ja aktiivselt aruteludel osalema.
Lähtuvalt asjaoludest, et Eesti mereala planeeringule esitati palju
täpsustusettepanekuid ja eriolukorra tõttu tekkis avalikustamise perioodi
ajaline nihe, oleme avalikul väljapanekul esitatud ettepanekutest
lähtuvalt planeeringut enne avalikke arutelusid mõnevõrra täpsustanud.
See tagab, et huvigruppidel on võimalus enne avalikke arutelusid
täpsustustega tutvuda ja arutelud on tulemuslikumad. Planeeringu ja
mõjude hindamise täiendatud materjalid (seletuskiri, mõjude hindamise
aruanne, kaardirakendus ja avalikul väljapanekul esitatud ettepanekute
tabel) on leitavad .
Juhime tähelepanu, et avalikustamise protsessis on olulisel kohal
avalikud arutelud, kus saab samamoodi ettepanekuid esitada ja küsimusi
tõstatada. Seega saab avalikustamise protsessi tulemuse alusel vajalikud
täiendused tervikuna planeeringusse kanda alles peale avalike arutelude
korraldamist.
Kõike head
Triin Lepland | Planeeringute osakond | Nõunik
Tel: +372 4520521 |
Rahandusministeerium | Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn |
P Säästa loodust ja ära prindi seda e-kirja!
________________________________
Käesolev e-kiri võib sisaldada asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud
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P Säästa loodust ja ära prindi seda e-kirja!
________________________________
Käesolev e-kiri võib sisaldada asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud
teavet. This e-mail may contain information which is classified for
official use.
E-kiri ja selle mistahes lisad on konfidentsiaalsed ja on mõeldud
kasutamiseks ainult adressaadile. Juhul, kui te olete saanud selle ekirja eksituse tõttu, palume teil kohe teavitada Ettevõtluse Arendamise
Sihtasutust, saates e-kirja või helistades teate saatjale ning kustutada
antud e-kiri koos lisatud failidega. Kolmandatele isikutele e-kirja ja
selle lisade edastamine ja kopeerimine on keelatud. Täname.
________________________________

This e-mail and any attachments are confidential and for the exclusive
use of the intended recipient. If you have received this e-mail in error
please notify immediately Enterprise Estonia by sending an e-mail or
calling the sender of the message and delete this message and any
attachment. Copying and forwarding this e-mail to any other person is
prohibited. Thank you.

