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Ettepanekud ja kommentaarid Eesti merealade planeeringule 

Käesolevaga esitame meie seisukohad Mereala planeeringu avalikul väljapanekul olevale eelnõule ja selle 
keskkonnamõjude hindamise aruandele. 

  

Merealade planeeringulahendi ja selle keskkonnamõjude hindamise tulemusi on oluline võrrelda selle 
strateegilise planeerimisdokumendi lähteseisukohtadega protsessi alguses. Vastavalt kavatsusi selgitavale 
dokumendile1 on riikliku merealade planeerimise eesmärgid refereerituna järgmised: 

Mereala ruumiline planeerimine on vahend merekasutuse pikaajaliseks kavandamiseks, mis võtab 
tasakaalustatult arvesse nii majanduslikke, sotsiaalseid, kultuurilisi kui ka looduskeskkonna huve ja 
vajadusi. Mereala ruumiline planeerimine võimaldab määratleda, kus ja millistel tingimustel on 
merealal erinevate inimtegevuste elluviimine kõige otstarbekam, et oleks tagatud nii mereressursside 
kasutamisest saadav majanduslik kasu kui ka mere ja rannikuala väärtus sotsiaalselt ja kultuuriliselt 
olulise alana, pidades iga tegevuse kavandamisel silmas, et mistahes inimtegevuse aluseks on 
merekeskkonna hea seisundi saavutamine või säilitamine. 

Peame planeeringu lähedokumendi ja planeeringu suurimaks kontseptsionaalseks puuduseks, et 
tuuleenergeetikat on saanud kas tellija ja ja/või planeerija-mõjuhindaja poolt tasakaalust väljas eelistuse 
teiste mereala kasutuste ees ning seetõttu on kogu planeerimislahendus, eriti koos naaberaladel 
kehtestatud planeeringuid silmas pidades tugevalt kaldu tuuleenergia poole. Seda kasutusvaldkonda 
eelistatakse domineerivalt ja paigutatakse tuuleparkide arendusalasid maksimaalsel võimalikul mere-
pindalal risti ja peale üle teiste merekasutuste, maskeerides ühe sektori arenguhuve silmakirjalike koos 
kasutuse jms sisutute loosungitega. 

Seetõttu, et riiklikud majanduslikud- sotsiaalsed, kultuurilised ja loodus- ja riigikaitselised avalikud huvid 
oleksid planeeringus tasakaalustatumalt esitatud teeme ettepaneku planeeringulahenduses  lähtuda 
kahes avalike ja riiklikke huve väljendavast stsenaariumist: 

 
1 EESTI MEREALA PLANEERINGU LÄHTESEISUKOHAD JA MÕJUDE HINDAMISE VÄLJATÖÖTAMISE 
KAVATSUS. Rahandusministeerium, Hendrikson ja KO 
 



1. Eesti enda avamere tuuleparkidega kaetava energiavajaduse katmise stsenaarium: Arvestades Eesti 
mereala (kogu mereala ja majandusvööndit tervikuna, mitte eri planeeringutega tükeldatult) määrata 
koos energeetika ja elektrivõrkude talitluse sõltumatute ekspertidega ära Eesti omatarbe võimalik 
optimaalne maht (arvestades nii taastuvenergeetika eesmärke, teisi majandustegevusi, ökoloogilist 
taluvusvõimet kui vajadust säilitada kõrge rekreatiivse rannikute pärandmaastiku kvaliteeti) 

2. Alles peale Eesti omavajaduse katmist, esimese etapi meretuuleparkide tööle hakkamist ja vastavate 
energiatootmise, keskkonnamõjude jm kogemuste selgumist ning avamere tuule- jm taastuvenergeetika 
tehnoloogiate küpsust ja siseriikliku oskusteabe akumuleerumist oleks võimalik  asuda vajadusel ja 
võimalusel tuuleenergeetika arendusi laiendama. Selleks ajaks on ilmselt ka olemas piisav oskusteave ning 
kogemused ujuvplatvormidel tuuleparkide osas ja rahvusvahelise energia- ning vesinikutootmise ja 
nendega seotud vesiviljeluse keskkonnakoormuse raskusepunkti saaks enam nihutada majandusvööndi 
vetesse, tõelisse offshore piirkonda. Seda enam, et meie hinnangul on avamerel nn. tuuleenergeetika 
innovatsioonialaks ette nähtud piirkonnad väga piiratud ja suur osa tuuleenergeetika arenduskoormusest 
on kavas paigutada nii ökoloogiliselt kui sotsiaal-majanduslikult liiga tundlikku ranniku lähivööndisse 
alates juba 10 km kaugusest.  

Oleme väga mures, et senine valdavalt negatiivne kogemus merealade planeeringust ning sellega seotud 
konfliktide lahendamata jätmine on kandumas üle Hiiumaa- ja Pärnumaa ebaõnnestunud 
planeeringulahendustest ka ülejäänud merealadele. Leiame, et selles protsessis on huvide konflikti ja 
ebakvaliteetse planeerimistegevuse ning keskkonnamõjude hindamata jätmise tõttu tekkinud praeguses 
faasis ületamata probleemide pundar, mille lahendamisele ei tule kasuks ka sisuliselt juba kõigile 
planeeringus kavandatud tuuleenergeetika aladele esitatud hoonestusloa menetluste esitamise 
ebajärjekindel ja ebavõrdset kohtemist ning vähest läbipaistvust tingiv praktika. Kujunenud olukorras, kus 
riik on jätnud mereala kasutamise suunamise küsimused pikaks ajaks isevoolu kulgema ja aktsepteerib 
hoonestuslubade olemasolu nii planeeritavatel tuuleenergeetika aladel  kui neist väljaspool ei loo ei 
ühiskonnale, teistele mereruumi kasutajatele ega ka arendajatele piisavat õigusselgust ega kindlust. On 
väga suur tõenäosus, et sellise plaaneerimiskaose jätkumisel ja ebamõistlikult üledimensioneeritud 
tuuleenergeetika arenduskavast kinni hoidmisel takerdub merel vajalik roheenergeetiline pööre 
pikkadesse ja kulukatesse kohtuvaidlustesse ning seeläbi on oluliselt raskendatud või takistatud ka Eesti 
rahvusvaheliste taastuvenergeetika kohustuste täitmine.  

 - Ettepanek tühistada kõik mereala planeeringud, mitte kehtestada käesolevat ebaõnnestunud ja 
eesmärkidele mitte vastavat merealade planeeringut  ja tagasi võtta kõik hoonestuslubade taotlused, 
sest praegu juba enne avalikes huvides ja avalikkuse kaasamiseta ettevõtjate erihuvist lähtuv 
hoonestuslubade taotluste laviin kujutab endast meie ühise mereala kontrollimatut varjatud 
privatiseerimist.  

- Selleks et planeeringu eesmärgid ja merealade tasakaalustatud kasutus leiaksid ühiskonna ja keskkonna 
vajaliku tasakaalupunkti ning aktsepti, teeme ettepaneku läheneda alternatiivsest ja tasakaalustatud 
avalikest huvidest lähtuvast planeerimismudelist:  Teeme ettepaneku töötada välja Eesti omatarbeks 
vajaliku tuuleenergeetika eesmärke optimaalselt täitev ja võimalikult väikese muude 
kasutusvaldkondadega konflikti sattuv planeeringulahendus omatarbe optimaalsel tasemel 
energiatootmise kavandamiseks (Eesti omatarbest 5-9 TW aastas saab dünaamiline tuule- ja 
päikeseenergia moodustada väiksema kui 100% katvuse). Selleks on oluline koostöös võrguettevõttega 
määrata kindlaks suurim optimaalne meretuuleparkide võimsus ja määrata strateegiliselt arvestades 



tuuleolude dünaamika ja kõikumisega seotud volatiilsuse maandamise vajadust ja selleks tuulenergeetika 
eri mereosade vahel hajutamise vajadust. Kui üks kaasaegne meretuulepark on kavandatud tootma 2 - 4+ 
TW elektrit aastas2 , siis on sisuliselt Eesti omatarbe rahuldamiseks vaja mitte rohkem kui umbes 3, kuni 
100 tuulikuga tuuleparki kogu Eesti merealale. Seega tuleks avaliku ja ühiskondliku kokkuleppena 
keskenduda nende mõne ala võimalikult kvaliteetsele ja konsensuslikule välja sõelumisele. Kui vastav 
strateegiline plaan ja eesmärk on täidetud, siis on ühiskondliku konsensuse korral võimalik nende alade 
kasutuselevõtt lahendada üpris kiiresti vastava eriplaneeringu korras. Seejärel on avalikke huvisid kõige 
paremini teeniv on lahendus, kus eriplaneeringuga määratud alade hoonestusluba antakse arendamiseks 
välja riigi poolt avaliku rahvusvahelise enampakkumise korras, kus lisaks rahalisele kasule oleks arvesse 
võetud nii ökoloogiline kui sotsiaalne kompensatsioonipaketi parim pakkumine. 

Teine suur ja oluline puudus, miks me ei saa nõustuda planeeringu ja selle keskkonnamõjude hindamise 
aruande heakskiitmisega on planeeringu ja selle keskkonnamõjude hindamise läbi viimne ühe ja sama 
ettevõtte poolt, misläbi  muutub eluliselt ebatõenäoliseks, et sama ettevõtte planeeringulahenduse 
mõjude hindamine toimuks piisava kriitilisuse ja värske lähenemisega.  Kuivõrd käeoleva merelade 
planeeringu puhul on selle lähtealuste, planeeringulahenduse ja selle keskkonnamõjude hindamine kõigis 
loetletud etappides läbi viidud ühe ja sama ettevõtte poolt (OÜ Hendrikson ja KO), siis on sellel olulised 
järelmid planeeringu ja selle keskkonnamõju hindamisele vastava seadusega ette nähtud sõltumatusele ja 
objektiivsusele. Veel enam, Hendrikson ja KO kauaaegne tegevjuht ja osaluse omanik Kuido Kartau on ise 
seotud alates 2014 Lääne-Saaremaa avamere tuulepargi arendusega (Saare Wind Energy) ja tema alluv 
Riin Kutsar on nii käeoleva KMH kui ka Saare Wind Energy projekti KMH koostaja (viimases OÜ Roheplaan 
nime all). Leiame, et diplomaatiliselt väljendudes on tegemist selge ja väga tõsise huvide konfliktiga kus 
Hendrikson ja KO meretuuleparkide arendamisse sisenenud ja samal ajal planeerimise ja 
keskkonnamõjudega seotud isikutel on raske jääda planeerimises ja eri huvide tasakaalustamisel ja 
mõjude hindamisel objektiivselt erapooletuks ning usaldusväärseks läbiviijaks. Sellisele seotusele ja 
huvide konfliktile pole kahjuks Rahandusministeerium pidanud vajalikuks tähelepanu pöörata ja vastavaid 
riske maandada. Seetõttu soovitame me Rahandusministeeriumil ise korraldada sõltumatu hindamine, 
mis analüüsiks kas merealade planeeringulahenduste väljatöötamisel ja sektorite ning kasutushuvide 
konfliktide lahendamisel on ikka käitutud vastavalt mereplaneeringu läheseisukohtadele ja kas on 
tagatud selle eesmärkide täitmine. Peame ülimalt vajalikuks selliste põhimõttelist laadi mitmekihiliste 
huvide konfliktide vältimist avaliku riigivõimu teostamisel ühise avaliku ruumi ja looduskeskkonna arengu 
kavandamisel.  

Probleemid planeerija ja selle keskkonnamõjude hindaja ühe katuse all istumisest annavad selgesti tunda 
ka planeeringu keskkonnamõjude hindamise aruandes, mille läbitöötamise ja analüüsi ning detailsuse 
kvaliteet on selgelt ebapiisavad arvesse võttes kavandatavate uute tegevuste ja arendusalade mahte ja 
pindalasid ja eeldatavat keskkonnamõju.  

 

 

 

 

 
2 Saare Wind Energy ja Enefit Green hoonestusloa taotlused 



Märkused ja ettepanekud planeeringu keskkonnamõjude aruandele: 

Tuuleparkide visuaalne mõju: 

Kogu visuaalsete mõjude analüüsi ja tuulepargialade vaatepunktide kauguse analüüsi osa (Tuulepargi 
visuaalne mõju) alates lk 93 on oma käsitluses kallutatud ja pahatahtlikult eksitav.  Esmalt räägitakse, et 
tuulikute visuaalset mõju on hinnatud teaduskirjanduse ja eksperttöödes vaid ligi 137 m kõrgustel 
tuulikutel3. Seejärel  (tabel 4.5.1.4-3) tuuakse sama allikat refereerides välja, et distantsil 10-26 km 
Tõmbab selgelt vaataja tähelepanu nt kontrasti, värvi, tekstuuri, helgi kui liikumisega; 26-24 km kaugusel 
on tuulepark selgelt nähtav, kuid ei tõmba tugevalt tähelepanu ega domineeri vaadet ning alates 24-32 
km on tuulepark nähtav kui visuaalne mõju on ebaoluline enamikule vaatajatest. Seejärel lõpeb analüüs 
teatega, et kõrgemate tuulikute kohta teadaolevalt asjakohased analüüsid puuduvad (KMH aruanne lk. 
94).  

Samas on juba olemasolevate tuuleparkide hoonestuslubade taotlustes soovitavaks tuuleparkide 
suurimaks kõrguseks kavandatud 300 (saare Wind Energy, Enefit Green I) või kogunisti 400 meetrit (Enefit 
Green II). Samas pole isegi dünaamilise matemaatilise või GIS-modelleerimise ja virtuaal- või liitreaalsuse 
arenenud tehnoloogiate toel de facto 2,5 – 3,5 korda kõrgemate tuulikute visuaalset jm keskkonnamõju 
hinnata vaatamata sellele,  et arendusalade lähimaks piiriks ka kõige väärtuslikumatele merevaadetega 
sihtkohtadele on kõigest 10 km! Selline väga oluliste ja suure ulatusega (Kõpu poolsaar Hiiumaal, sisuliselt 
kogu Lääne-saaremaa, Kihnu, Ruhnu ja Häädemeeste valla tähtsaimad turismirannad)  visuaalse mõju 
hindamata jätmine sobivate referentsuuringute puudumisele viidates on üks kõige olulisemaid 
puudujääke merelade planeeringu ruumilises planeeringus ja selle KMH aruandes! Selle asemel, et 
hinnata objektiivselt ja proaktiivselt kaasaja ja lähituleviku tuuleparkide dimensioonidest tulenevaid 
reaalseid visuaalmõjusid ja nende vastuvõetavust ülejäänud ühiskonnale, püütakse mõjusid peita ja 
leevendavate meetmete ning lahendusena välja pakkuda vaatekoridoride loomist. Samas jättes vastavad 
koridorid planeeringulahenduses välja töötatama ja kehtestamata ning seeläbi võimendades ja 
pikendades arendajate ning kogukondade vahelist konflikti ning teadmatusest tulenevat ebakindlust. 
Leiame, et riigil on erakordselt ulatuslikel aladel väga kõrgeid tuulegeneraatoritega elektritootmise alasid 
kavandades hoolsuskohutus suhtuda täie vastutusega nende mõjude adekvaatsesse hindamisse kaasates 
selleks vajadusel innovatiivseid lahendusi ja parimaid eksperte. Kui tänaseni pole uute 
vertikaaldimensioonidega lähituleviku de facto arenduste dimensioonide visuaalmõju hinnatud, siis on 
eriti keeruline seda nõuda ja eeldada tuuleparkide arendajatelt kelle vastavad võimalused ja motivatsioon 
on riigi võimalustest oluliselt piiratumad.  

Kuivõrd merealade planeerimise visuaalmõjude osas on planeerija esindaja ilmutanud kas erakordset 
saamatust, hoolimatust või kallutatust esitame omapoolsed ettepanekud de facto tuuleparkide 
tänapäevaste vertikaalmõõtmete visuaalmõju leevendamiseks: 

Ettepanke 10-20-30-40-50 km reegliks: 

Kuivõrd KMHJ aruande jooniselt 4.5.14-4 nähtub, et tuulikute visuaalmõju skoor on üldistatult peaaegu et 
lineaarne funktsioon nende kaugusest vaatekohast, siis tuleks kehtestada igale konkreetse kõrgusega 
tuulikute grupile/tuulepargile selle kõrgusest lähtuv lubatav lähim kaugus olulistele vaatealadele rannikul. 
Selle ettepaneku alusel ei tohik sellistel aladel olla tuulepargi visuaalmõju hinnanguklass suurem kui 3 

 
3 Sullivan, R.G., Kirchler,L.B., Cothren, J., Winters, L.J. (2013) Offshore Wind Turbine Visibility and Visual Impact 
Threshold Distances. Environmental Practice, Volume 15. 



(Nähtav, ei jää tavavaatlusel märkamatuks) ja muudel rannikutel mõjuklass 4 (Selgelt nähtav, kuid ei 
tõmba tugevalt tähelepanu ega domineeri vaadet). Kui nende mõjuklasside kaugusvahemikud olid 137 m 
kõrgusega tuulikute puhul 24-32 km ja 16-24 km, siis on enam kui selge, et 300-400 m kõrguste tuulikute 
paigutamine 10-15 km kaugusele rannikust rikub merevaate täielikult. Seega oleks üheks lahenduseks 
rakendada tundliku vaatega aladel kaugusest sõltuvat vertikaalset planeerimist: 10 -20 km vahemikku 
sobiksid kuni 100 m kõrgused tuulikud 21-30 km distantsile kuni 200 m kõrgused, 31-40 km 300 m 
kõrgused jne.  

 

Alternatiivne ettepanek on rannikule liiga lähedastest tuuleenergia arendusaladest loobuda:  kõrgete 
tuulikute erakordselt suure ruumilise mõjuga kombinatsioonis paiknemisega kõige hinnatumate 
puhkerandade ulatuslikus  kokkulangevas tsoonis tuleb adekvaatselt kõrgema taseme riiklikus 
planeeringus arvestada. Kiirelt arenev tuulikute tehnoloogia liigub üha sügavamatele merealadele ja 
ujuvatele platvormidele. Meie arvates oleks asjakohane praegusest ühest suhteliselt väikese süvavee 
innovatsiooniala asemel tunduvalt laiendada vastavaid tuuleenergeetika arendusalasid, eriti alakasutatud 
Eesti majandusvööndis. Praegune visuaalmõjude arvestamata jätmine ja selle asemel küsitava väärtusega 
kompensatsioonimehhanismi pakkumine on meie hinnangul kohalikele kogukondadele solvav ja 
probleemne lahendus. Seda enam, et puuduvad leevendusmeetmed rannikute turismi jm seotud 
ettevõtlusele. Samuti leiame, et hinnang  merealade planeeringu lahenduse turismisektorile negatiivsete 
mõjude puudumisest on ekslik ja teema vajaks turismi huvirühmade osalusel põhjalikku analüüsi. 

 

Mereplaneeringu seos looduskaitseliste väärtuste ja kaitsealade võrgustikega: 

Saab igati nõustuda KMH aruandes lk 64 sedastatuga, et  merealade kaitse alla võtmine on toimunud 
üksikalade kaupa ja seni ei ole Eesti merealal hinnatud olemasolevate kaitsealade ja meetmete 
efektiivsust ning samuti ei ole kaitsealade võrgustiku loomisel hinnatud ega arvestatud võrgustiku 
sidusust. Selleks oleks vajalik mereala hõlmav terviklik analüüs. Seda arusaamatum on, et miks ei ole 
tehtud piisavalt koostööd Keskkonnaministeeriumiga, mille tulemusel oleks ülivajaliku 
planeeringulahenduse sisendina analüüsitud ja välja pakutud vajalikud sisendid ja ettepanekud 
merekaitsealade esinduslikkuse ja terviklikkuse ja funktsionaalsuse tõstmiseks. Seda eriti arvestades 
merealade ühtset keskkonda ja eri mereosade vaheliste seoste ja teatud liikuvate liikide (kalad, linnud, 
mereimetajad) liikumisteede ja eri elutsükli kasutusmustrite olemiga. Vastava piisava ja tervikliku 
merekaitselade võrgustiku alane koostöö ja selle kehtestamise ning planeeringulahenduses arvestamise 
nõue on seda aktuaalsem, et EL looduskaitsepoliitika viimased suunised ja eesmärgid näevad ette 
liikmesriikides kasvatada merekaitsealade võrgustiku katvus vähemalt 30%4 merealast aastaks 2030. 
Praegu on merekaitsealade katvus ligi 18 %. Ilma selle suunisega ja vastava mereala looduskaitselise 
ruumivajadusega arvestamata ei ole võimalik täita ei planeeringuga ja siseriiklikult ning rahvusvaheliselt 
võetud ambitsioonikaid eesmärke hea merekeskkonna ja soodsa looduskaitselise seisundi saavutamiseks.  

Seega tuleb lugeda väga põhjendatuks ettepanekuks vastava peatüki lõppjärelduses soovitatud tegevust: 
vajalik oleks mereala hõlmav terviklik analüüs, et oleks hinnatud olemasolevate kaitsealade ja meetmete 
efektiivsust ning hinnatud ega arvestatud võrgustiku sidusust 

 
4 https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/marine-environment-26-2020/et/ 



AGA, meie hinnangul peab vastava analüüsi läbi viimine ja täiendavate kaitsealade ning olemasolevate 
kaitsemeetmete efektiivsuse hindamine olema läbi viidud ja esitatud käesolevasse planeeringulahendusse 
integreeritud osana, sest tegemist on just nii looduskaitse kui tuuleenergeetika mõlema ulatusliku 
ruumivajaduse küsimuse tasakaalustud lahenduse leidmise ülesandega. Ilma selle vajadusega 
arvestamata võib planeeringu tulemust lugeda ebaõnnestunuks ning selle kehtestamine ei võimalda 
hiljem võimalike looduskaitseliste vajadustega arvestada. Julgustamne erinevaid riigiasutusi 
vastavateemalise koostöö tõhusamaks edendamiseks. Ühe olulise sisendina peaks meie hinnangul Eesti 
Ornitoloogiaühingul valmima sügiseks linnukaitsealade omavahelise sidususe ja piisava kaitstuse analüüs. 
Loodetavasti on võimalik ka vastavaid analüüse tellida ja merekaitsealade võrgustikku arendavaid töid 
tellida ka teiste elurikkuse ja loodusväärtuste rühmade lõikes. Oleme seisukohal, et eriti EL elurikkuse 
kaitse strateegia eesmärke arvestades pole riiklikku merealade planeeringut enne võimalik kehtestada kui 
vastav sisend on jõudnud ka planeeringu ruumikasutuse ettepanekuni ja kaitsealade loomise 
ettepanekuteni.   

 

KMH aruandes Tabelis lk 73-78 esitatud Natura asjakohane hindamine ei vasta mitte kuidagi Natura 
hindamisele eesmärkidele ega juhendile, eriti Natura hindamisele kehtestatud kvaliteedi- ja detailsuse 
ning hoolsuse nõuetele. Ei arvesta ja analüüsi piisava põhjalikkusega nii juba olemasolevate kui 
kaasnevate ja külgnevate (varem kehtestatud) planeeringute mõjudega. Ei analüüsita vajaliku detailsuse ja 
ökoloogilise ettevaatuse printsiipi arvess võttes lisaks planeeringule ka esitatud mereala hoonestusõiguse 
taotlusi sh suurt hulka vesiviljeluse taotlusi tundlikel merealadel, militaaraladel ja väljaspool toimuvaid 
sõjaväelisi harjutusi, merereostuse ohu suurenemist seoses uute tegevuste, sh tuulikute vundamentide ja 
kaablite merepõhja paigaldamisega. Ebakvaliteetne ja sisutühi Natura hindamine on seda kummastavam, 
et käesoleva KMH autor on ise olnud üks Keskkonnaministeeriumi tellitud Natura hindamise 
juhendmaterjali koostaja ning peaks hästi teadma sellele mõjuhindamisele esitatud kõrgeid ja 
standardiseeritud nõudeid. 

KMH Aruanne lk 72 on eksitav valeväide. Tuuleparkide planeerimine laevateedele ja intensiivse kalapüügi 
piirkondadesse ja/või nende naabrusse avaldab selget, ulatuslikku ja KMH-s piisavalt hindamata mõju. 
Hinnang kuhjuvatest ja kombineeruvates mõjudest peab olema Natura hindamise osa. Kuivõrd ka 
meretarnspordil ja kalapüügil on tundlikumatele merelindudele jt liikidele oluline ruumiline ja 
ökoloogiline mõju, siis ei saa välistada olukorda, et suured merealad jäävad neile liikidele kasutusest välja 
kuna erinevad häirimise mõjud kuhjuvad ja/või takistavad liikumist neile oluliste sh. kaitsealade ja Natura 
alade vahel. 

 

PL seletuskiri lk. 16: ja KMH aruanne ptk 4.8:  ei saa nõustuda: Pärnu ja Liivi lahe ülejäänud mereala 
tuuleparkide koondmõjud on jäetud sisuliselt arvestamata! 

Eriti selge on, et avalduvad kumulatiivsed ulatuslikud mõjud sh. piiriülesed mõjud lindudele, ilmselt ka 
mereimetajatele ja nahkhiirtele on väga tõenäolised kui Liivi lahel on väga suured tuuleparkide 
arendusalad eri planeeringutega ja arendajate hoonestusloa taotlustega kaetud ning nende tegelikku 
koosmõju ei ole sisuliselt ja piisavalt kvaliteetse ning rahvusvaheliselt aktsepteeritava metoodikaga ning 
tundlike liikide ökoloogiat arvestades hinnatud!!! 



Ei saa nõustuda planeeringulahenduse ja selle mõjude hindamise lähenemisega, kus mõjude sisuline 
hindmaine ja riskide eraldi ja koostoimes kaalumine jäetakse ära tuues ettekäändeks andemete 
puudumist või vähesust. Analüüsimata on jäetud piisavate vabade nimetatud liikide toitumis- rände ja 
peatumisalade vaheliste liikumiskoridoride ja ühendusteede vajalikkus ja soovitused. Eriti kummastav on 
täiendavalt juurde planeerida väga suuri tuuleparkide arendusalasid Liivil lahes Pärnu mereala 
tuuleenergeetika arenduspiirkonnaga kontaktis, sisuliselt Natura linnuala ümber piirates ja rändeteed 
takistades. Linnustiku mõjude puhul ei ole arvesse võetud, et KMH aruande joonisel 4.8-2 kajastatud 
rändeteed on heal juhul väheste päevaränduritest liikide rännet väga lihtsustades üldistatud. Selline 
lähenemine ei ole rahvusvahelise teaduskogemuse põhjal sobivaks aluseks kõigi oluliste linnustiku 
mõjude, nende läbipõimumise ja kuhjumise tegelike ja võimalik et populatsioonide tasemele küündivate 
mõjude hindamiseks. Kui näiteks uuringud on näidanud punakurk-kauri jt eriti tundlike merelindude 
eemale tõrjumist meretuuleparkidest 5-7 km  kauguselt, siis tuleb Liiv lahe kui selle liigi rahvusvaheliselt 
olulisima talvitumisala puhul tuleb seda ulatuslike tuuleparkide väljatõrjuva mõju hindamist antud 
planeerimise etapis piisava detailsusega läbi viia. Lisaks sellele vajalikul tasemel hinnata ka rändetakistuse, 
barjääriefekti ja otsese suremuse võimalikke riske ja koosmõju teiste inimtegevustega. Ning seejärel välja 
pakkuda vajalikul tasemel leevendavad meetmed. Meie hinnangul on see eriti strateegilises planeerimises 
vale lähenemine, sest hilisemas loamenetluse etappides on suuremaid ja põhimõttelisis planeerimise vigu 
väga raske elimineerida. Samuti ei ole kohane ebakvaliteetse ja liialt pealiskaudse kõrgemal tasemel 
planeeringuga jätta tasakaalustatud ruumilise arengu kavandamise eest vastutus üksikute ja juhuslikul 
alusel toimetavate arendajate kanda. Kuivõrd puudub vajaliku põhjalikkusega ja uusimaid teaduslikke 
andmeid ja teadmisi ning riskistsenaariumeid arvestav, vajadusel puuduolevaid andmeid 
modelleerimisega täiendav mõjude hindamine järgmistes valdkondades, siis teeme 
Rahandusministeeriumile ettepaneku nõuda KMH aruande vastavates teemades täiendamist: 

Hülged: 

- hüljeste esinemise levikukaartidele kanda samale kihile tuuleparkide planeeringualad, kõik 
hoonestuslubade taotlused kõik nende kaitsealad kalanduse konfliktipiirkonnad, poegimisalad jms 

- mereimetajad: jääkatte muutuste mõjud tuuleenergeetika realiseerumisel (eriti viigerhülgele) 

- veelause müra kuhjuvad mõjud (laevandus, kalandus, vesiviljelus, meretransport, riigikaitse) 

- kliimamuutuste ja Läänmere halveneva keskkonnaseisundi mõjud (sh. hoonestuslubade alusel 
kavandatav massiivne vesiviljelus) 

Linnustik: 

- Linnustiku aastaringse esinemise ja mereala kasutamise või ületamise informatsioon ja vastav ruumiliselt 
sensitiivsete alade määramine pindalapõhisuselt tuleb asendada reaalsema ruumi kasutustihedust ja kõiki 
reaalseid rändesuundi, rändegeograafiat ja aastaringset merekasutust (sh. talvitumine, pesitsusaegsed jm 
toitelennud) modelleerimise ja sensitiivsuse hindmaisega. Sellise leviku ja riskikaardi koostamisel tuleb 
arvestada ja sisendina kasutada kõiki  asjakohaseid andmeallkaid, sh. Enefit Greeni käsutuses olevaid 
mahukaid lindude rändevaatluste ja radarseire andmeid, siseriiklike ja rahvusvaheliste lindude 
telemeetriaprojektide andmeid jms. Sensitiivsuse ja riskikaartide koostamisel tuleb need koostada lindude 
lennuaktiivsuse asukoha- ja funktsioonispetsiifilist variatsiooni arvestades 3D modelleeringuna. See on 
eriti oluline võttes arvesse tulevikus kavandatavate tuuleparkide turbiinide kiirelt kõrgusse kasvavaid 



dimensioone. Planeering peaks seetõttu arvestama ka sensitiivsuse väga olulist vertikaalset komponenti: 
rände koondumis- ja koridori piirkondades võib olla vajalik planeeringuga kehtestada tuuleparkidele või 
nende osadele sobivad maksimumkõrgused ja/või rootori piirkõrgused veepinnale lähimas ja kõrgeimas 
punktis vastavalt lennukõrguste kokkupõrkeriskide modelleerimiste tulemustele. Vastavad linnustikule 
sensitiivsete merealade määratlemise töö tuleb läbi viia vastavalt rahvusvaheliselt tunnustatud ja 
juhendmaterjalides kirjeldatud metoodikale.  

- analüüsida, kuidas massiivse vesiviljeluse plaanide (ja juba esitatud hoonestusloa taotlusega) ning 
tuulikute vundamentide kattumisega karpidega, taimestiku ja kalastikuga muutub merelindude toidubaas, 
kas ja millised konfliktiohud ja ökoloogilise lõksu võimalused võivad sellega seoses tekkida ja kas need 
võimalikud arengud vajavad sobivate leevendavate meetmete väljatöötamist ning kavandamist  

- viia läbi piisava detailisusega ja rahvusvaheliselt aktsepteeritava metoodikaga Natura linnualade 
asjakohane mõjude hindamine nii varasemate ja kavandatavate tuuleenergeetika arendusaladega, 
kasutades erinevate eelpool loetletud mõjuaspektide tulemusi ja lisaks hinnata kuidas mõjutab 
kavandatud planeeringulahendus eri Natura linnualade omavahelist sidusust ja kogu Natura võrgustiku 
toimimist olukorras kus erakordselt suure ruumilise mõjuga tegevusi kavandatakse muuhulgas Liivi lahes 
ja Läänerannikul kogu Euroopa ulatuses liigi võtmepopulatsioonide peamistes esinemispiirkondades 
(punakurk-kaur, kirjuhahk jt). 

Kalastik: 

- Teatavasti on eriti tundlikud merekeskkonna häiringute ja sh. müra suhtes kalade larvid ja noorjärgud. 
Eriti räim on tuntud kui meremadalikel kudeja, ent kalade noorjärgud üldreeglina hajuvad ümbristevale 
laiemale merealale ja seega ei peegelda vaid sügavuse infol üldistatud kaart nende tegelikku ja sesoonset 
liikumist. Veel enam, olulised teada olevad kudemispiirkonnad tuuleparkidega avamerest isoleerimisele 
eelnevalt tuleb vastavat negatiivse mõju ilmnemise efekti ja koosmõjusid merekaablite, meretranspordi, 
kalanduse jms oluliselt detailsemalt hinnata ja vajadusel leevendavaid meetmeid ja tuuleparkide 
arendusalade paiknemist korrigeerida.  

- hinnata kuidas mõjuvad võimalikud muutused kalastiku arvukuses seoses uute merekasutuse viisidega 
kalapopulatsioonide arvukust ja dünaamikat ja/või ruumilist ümberpaiknemist koos sellest tulenevate 
võimalik mõjudega (nt. kalatoidulistest linnuliikidest on nii püttide, kauride kui tiirude jaoks räim üks 
olulisemaid saakobjekte) 

 

Sotsiaal majanduslikud mõjud: 

-  Läbi viia ja lisada mõjuhinnangud kinnisvara väärtuse ja turismi sektori jt sidusvaldkondadele 
planeeringuga tekitatavatest kahjudest läbi kinnisvara väärtuse languse ja ettevõtluses saamata jääva 
tulu. 

- Samuti ei ole  MKM-i hüvitamispõhimõtete määruses üheks osapoolseks ja kompensatsiooni vajalikuks 
osapooles turismsektor, mis on COVID19 mõjude tõttu ja läbi hooajalisuse niigi väga haavatav ja sõltub 
eriti headest ranniku- ning merekeskkonna kogemustest ja vaadetes. Seega teeme ettepaneku töötada 
välja kompensatsioonimehhanismide alused ka piirkondliku turismi ja muu mõjutatud väikeettevõtluse 
toetamiseks ja meetmed pärandelustiili ja pärandkultuuri toetamiseks ja hääbumise vältimiseks.   



- kuivõrd Pärnumaa, Hiiumaa ja Saaremaa puhkerannikud on rahvusvaheliselt ja sh. lähinaabrite seas väga 
hinnatud külastuse ja puhke sihtkohad, siis saab väita, et planeeringu realiseerumisel kaasneb sellega ka 
piiriülene mõju. Teeme ettepaneku läbi viia vastavate mõjude hindamine, sest külastajate vähenemine 
võib oluliselt mõjutada nii turismitulusid kui nõudlust ja vajadust vastavate seonduvate teenuste järele 

 

 


