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Vastuskiri Eesti mereala
planeeringu põhilahendusele
esitatud ettepanekule
Austatud härra Lepasepp
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 täpsustada planeeringus, millisele uuringule tuginedes mereala
lindude rändekoridorid arvesse võeti.
Selgitame, et mereala planeeringu koostamisel ja mõjude hindamisel tugineti kahele
alusanalüüsile:
a. Eesti merealal paiknevate lindude rändekoridoride olemasolevate andmete
koondamine ja kaardikihtide koostamine ning analüüsi koostamine tuuleparkide
mõjust lindude toitumisaladele (Eesti Ornitoloogiaühing 2016);
b. lindude peatumisalade analüüs (Eesti Ornitoloogiaühing 2019).
2019. aastal koostatud lindude peatumisalade analüüs kajastab ühtlasi lindude rännet mere
kohal (sh võttes arvesse ka 2016 a. analüüsi tulemusi) ning toob välja rändeteed ja rände nn
„pudelikaelad“. Samas töös on EOÜ kaardistanud sensitiivsed alad, mis on tänaste teadmiste
põhjal kõige olulisemad avamerel peatuvatele ja/või mere kohal üle lendavatele lindudele (st
nende olulisemad toitumisalad ja rändekoridorid, vt ka järgmise küsimuse vastust).
Lähtudes eeltoodust arvestame Teie ettepanekuga ja toome mõjude hindamise aruandes ning
ka planeeringus selgemalt välja, et arvestatud on mõlema alusuuringuga.
2. Küsisite, kas oleks võimalik planeeringukaardil kuvada mereala lindude rändekoridore
samasuguselt, nagu kuvatakse maismaalindude tähtsamaid rändekoridoride? Lisasite,
et praegu jääb visuaalselt mulje, et mereala lindude rändekoridorid on jäetud
arvestamata või suisa puudu. Sensitiivsed alad on liiga üldine väljend ning võib
sisaldada ka teisi asjaolusid.
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Selgitame, et 2019. aastal koostatud analüüsitöös on EOÜ kaardistanud sensitiivsed alad, mis
on tänaste teadmiste põhjal kõige olulisemad avamerel peatuvatele ja/või mere kohal üle
lendavatele lindudele (st nende olulisemad toitumisalad ja rändekoridorid). Kuna 2019 a. töös
välja töötatud sensitiivsed alad ei hõlmanud infot maismaa lindude olulisemate
rändekoridoride kohta, tähistati need mõjude hindamise skeemkaartidel eraldi nooltega
(tuginedes 2016 a. EOÜ analüüsile).
Lähtudes nii avamere olulisusest lindude peatumiseks kui ka lindude rändest mere kohal, on
EOÜ oma 2019 lindude peatumisalade analüüsis toonud välja ka tuulenergeetika tootmiseks
kõige sobivamad alad. Tuuleenergia tootmiseks kõige sobilikumad alad on alad, kus tänaste
teadmiste põhjal tuuleparkide rajamise negatiivne mõju lindudele oleks minimaalne. 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 visualiseeritud materjalis võib jääda ekslik mulje, justkui ei
oleks merealal paiknevate mereala lindude rändekoridoridega arvestatud. Seega täiendame
planeeringu ja mõjude hindamise materjale, lisades merelindude rändekoridoride info
skeemkaartidele nooltena.
Ühtlasi teavitame, et peale augustis toimunud avalikke arutelusid on tulnud mh ettepanek
tuuleenergeetika ala nr 3 mitte planeerida lindudele avalduva olulise mõju tõttu, kuna ala nr 3
kattub osaliselt linnustiku jaoks sensitiivse alaga. Tegemist on ainukese 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
kaalume ettevaatuspõhimõttest lähtuvalt ettepanekuga arvestamist.
Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Kaia Sarnet
regionaalvaldkonna asekantsler

Triin Lepland 4520521
Triin.Lepland@fin.ee

2

