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SISSEJUHATUS 
Käesoleva keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi: KSH) objektiks on Hiiu 
maakonnaga piirneva mereala ruumiline planeering, mille algatamine põhineb Vabariigi 
Valitsuse 11.10.2012. a korraldusel nr 441 Maakonnaplaneeringute algatamine Hiiu ja Pärnu 
maakonnaga piirnevatel merealadel ja selle alusel Hiiu maavanema poolt 23.10.2012. a välja 
antud korraldusel nr 1-1/155 (lisa 1).  
 
Vastavalt maavanema korraldusele on planeeringu eesmärgiks määrata avaliku 
planeerimisprotsessi käigus Hiiu maakonnaga piirneval merealal mereruumi üldised 
kasutustingimused. Planeeringuala hõlmab mereala kuni territoriaalmere välispiirini (lisa 1). 
Merealapiiride seaduse (RT 1993, 14, 217) § 6 alusel on territoriaalmere laius 12 meremiili. 
Territoriaalmerena arvestatakse mereala, mis külgneb sisemerega ning mille piiri 
koordinaadid on esitatud nimetatud seaduses. KSH-s käsitletav ala kattub planeeringuala ja 
selle lähialaga. 
 
KSH eesmärgiks on selgitada, kirjeldada ja hinnata planeeringu elluviimisega kaasneda võivat 
olulist strateegilist keskkonnamõju ning välja pakkuda negatiivse keskkonnamõju 
leevendamise ja/või vältimise meetmeid või positiivse mõju suurendamise meetmeid ja 
hinnata võimalikke alternatiivseid lahendusi (stsenaariume). KSH viiakse läbi vastavalt 
keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusele (RT I 2005, 15, 87).  
 
Planeeringu ja KSH koostajateks on Artes Terrae OÜ, Tallinna Tehnikaülikooli (TTÜ) 
Meresüsteemide Instituut (MSI) ning Alkranel OÜ. Planeeringu kehtestajaks on Hiiu 
Maavalitsus.  
 
Hiiu mereala ruumilisest planeeringust huvitatud isikud ja asutused lisaks eeltoodule on: 

• Saare Maavalitsus ja Lääne Maavalitsus; 
• kohalikud omavalitsused (Hiiu, Käina, Emmaste ja Pühalepa vald); 
• Keskkonnaamet (Hiiu-Saare-Lääne regioon); 
• Keskkonnaministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, 

Sotsiaalministeerium, Siseministeerium, Kultuuriministeerium, Kaitseministeerium, 
Põllumajandusministeerium; 

• Maa-amet; 
• Muinsuskaitseamet; 
• Terviseamet; 
• Veeteede Amet; 
• Politsei- ja Piirivalve Amet; 
• Tehnilise Järelevalve Amet; 
• Lennuamet; 
• Eesti Keskkonnaühenduste Koda; 
• MTÜ Hiiukala ja Hiiumaa Kutseliste Kalurite Ühing, MTÜ Mereküla kalurite klubi, 

Eesti Kalurite Liit, Eesti Kalapüügiühistu, Eesti Kalaliit, Eesti Traalipüügiühistu, Eesti 
Kutseliste Kalurite Ühistu, Eesti Kalakasvatajate Liit; 

• Hiiumaa Ettevõtjate Liit; 
• Eesti Purjelaualiit, Hiiumaa Surfiklubi, MTÜ O Ring Dageida Divers Club; 
• Hiiu Purjelaeva Selts; 
• AS Est-Agar; 
• ühendus Kodukant Hiiumaa; 
• kodanikeliikumine Võitlus Tuuleveskitega; 
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• Eesti Tuuleenergia Assotsiatsioon ja Eesti Tuuleenergia Liit; 
• Nelja Energia AS ja Hiiumaa Offshore Tuulepark OÜ 
• piirkonna elanikud ja laiem avalikkus. 

 
Planeeringu lähteseisukohtade ja KSH programmi (lisa 2) avalik väljapanek toimus 17.04.–
02.05.2013. a ja avalik arutelu 03.05.2013. a Hiiu maavalitsuse saalis. KSH programm on 
heaks kiidetud Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni 20.06.2013. a kirjaga nr HLS 6-
8/13/14480-2 (lisa 3). Planeeringu eskiislahenduse ja KSH vahearuande (olemasolev olukord 
koos arengustsenaariumitega) avalik väljapanek toimus 20.11.–03.12.2013. a ja avalikud 
arutelud 28.11.2013. a ja 17.12.2013. a Hiiu Maavalitsuse saalis.  
 
Planeeringu ja KSH aruande eelnõusid tutvustav avalik väljapanek toimus 21.02 - 06.03.2014 
ja avalik arutelu 03.03.2014. a Hiiu Maavalitsuse saalis. Tutvustava avalikustamise käigus 
laekunud seisukohad ja nendele antud vastused on esitatud lisas 9.  
 
Hiiu Maavalitsuse poolt vastuvõetud planeeringu ja KSH aruande avalik väljapanek toimus 
02.12.2014 - 6.01.2015 ja avalik arutelu 10.02.2015. a Hiiu Maavalitsuse saalis. 
Avalikustamise käigus laekunud seisukohad ja nendele antud vastused on esitatud lisas 10. 
Avalikustamise dokumentatsioon (sh avaliku arutelu protokoll) on toodud lisas 11.  
 
KSH töörühm on järgmine: 

• Alar Noorvee, OÜ Alkranel KSH juhtekspert; 
• Taavi Liblik, TTÜ Meresüsteemide Instituudi teadur; 
• Natalja Kolesova, TTÜ Meresüsteemide Instituudi nooremteadur; 
• Urmas Lips, TTÜ Meresüsteemide Instituudi juhtivteadur; 
• Rivo Uiboupin, TTÜ Meresüsteemide Instituudi insener; 
• Mariliis Kõuts, TTÜ Meresüsteemide Instituudi tehnik;  
• Heiki Kalberg, OÜ Artes Terrae maastikuarhitekt;  
• Tanel Esperk, OÜ Alkranel keskkonnaspetsialist;  
• Britta Pärk, OÜ Alkranel keskkonnaspetsialist (oli kaasatud KSH protsessi kuni 

august 2013); 
• Veljo Kabin, OÜ Alkranel keskkonnaspetsialist. 
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1. OLEMASOLEVA OLUKORRA ÜLEVAADE JA MÕJUTATAVA 
KESKKONNA KIRJELDUS 

Planeeringuala (pindala ca 3766 km2) hõlmab Hiiu maakonnaga piirnevat mereala kuni 
territoriaalmere välispiirini. Merealapiiride seaduse § 6 alusel on territoriaalmere laius 12 
meremiili. Territoriaalmerena arvestatakse mereala, mis külgneb sisemerega ning mille piiri 
koordinaadid on esitatud nimetatud seaduses. Mere sügavused ulatuvad planeeringuala 
põhjaosas kuni 120 meetrini. 
 
Hiiumaa on Eesti saartest suuruselt teine saar. Administratiivselt moodustab ta koos oma 
lähedal asetsevate laidude ning Kassari saarega Hiiu maakonna. Hiiumaa pindala on ca 1000 
km2. Maakonna rannajoone pikkuseks on ligi 320 km. Hiiumaa kaugus mandri-Eestist on 22 
km ja naabersaarest Saaremaast 6 km. Rootsi rannikuni läänes jääb umbes 250 km ning 
Soome rannikuni põhja pool 120 km. Hiiu maakonnas asub 4 omavalitsust (kõik piirnevad 
merega): Hiiu, Käina, Emmaste ning Pühalepa vald. 
 
Alljärgnevalt on kirjeldatud Hiiu maakonna mereala keskkonnatingimusi. 
 

1.1. Hüdrometeoroloogia ja hüdrodünaamika 
 

1.1.1. Tuul 
Hiiumaa rannikul asuvad kaks meteojaama. Paraku ei sobi neist meretuule hindamiseks ei 
Heltermaa (Liblik ja Lips, 2006) ega ka Ristna jaama andmestik (Soomere ja Keevalllik, 
2001). Lähim rannikujaam, mis kirjeldab edukalt meretuult asub Vilsandil (Žukova, 2009), 
kuigi sõltuvalt asendist võivad Vilsandil idakaarte tuuled olla seal mõningal määral 
alahinnatud. Allpool on kasutatud Vilsandi 1981–2002 tuuleandmete põhjal koostatud 
analüüsi (TTÜ Meresüsteemide Instituut, 2007a). 
 
Vilsandi meteojaama andmetel oli 1981–2002. aastatel tuule keskmine kiirus 6,2 m/s. Tuule 
keskmine kiirus aastate kaupa on olnud võrdlemisi varieeruv, muutudes 5,5 kuni 7,0 m/s. 
Tuulevaiksemad kuud on aprill–september, kui keskmine tuule kiirus jääb alla 6 m/s. 
Tugevamate tuulte periood on oktoobrist kuni veebruarini, kui tuule keskmine kiirus on üle 
6,5 m/s (maks. jaanuaris 7,4 m/s). Tuule kiiruse sesoonsus on tugevam, kui vaadelda üksnes 
>10 m/s ja >15 m/s tuulte korduvust, novembris on näiteks selliste tuulte esinemissagedus 
vastavalt 5 ja 15 korda suurem kui mais (joonis 1.1). Võrdlusena võib tuua AS Nelja Energia 
poolt Vinkovi madalal ja maismaal Ristnas teostatud tuule mõõtmise tulemuse, mille kohaselt 
oli mõõteperioodi keskmiseks tuulekiiruseks piirkonnas 9,1 m/s (Eesti Tuuleenergia 
Assotsiatsiooni 03.12.2013. a kiri). 
 

Joonis 1.1. Keskmised >10 m/s ja >15 m/s tuule esinemissagedused kuude kaupa. 
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Sesoonset käiku omab ka tugevate tuulte (>10 m/s) jaotumine erinevatesse suundadesse. 
Tagasihoidlikum osakaal on NE, E ja SE tuultel, kuid nagu öeldud võivad need olla veidi 
alahinnatud. Soome lahel näiteks esinevad idakaare tuuled tunduvalt sagedamini (Soomere ja 
Keevallik, 2003), kui see Vilsandi andmete põhjal välja tuleb. Ilmselt mängivad erinevuses 
rolli ka erisused Soome lahe ja Läänemere avaosa morfoloogias: esimene on välja venitatud 
ida-lääne suunas, teine põhja-lõuna suunas. 
 
Suurima osa tugevatest tuultest moodustavad SW tuuled, millede osakaal kõigist tuultest on 
1,5–6,8% (joonis 1.2) ja tugevatest tuultest üheteistkümnel kuul kaheteistkümnest 31–43%. 
Juulis moodustab SW tugevate tuulte osakaal kogu tugevate tuulte sündmustest koguni 58%, 
samas omavad tugevad tuuled kõigist tuultest sel kuul väga väikese osa: 4,5%. Tugevate W 
tuulte osakaal nii kõigist tuultest kui ka üksnes tugevatest tuultest omab väga suurt 
sesoonsust. Oktoobrist jaanuarini on nende tugevate tuulte osakaal kõigist tuultest 1,7–2,9%, 
aprillist augustini aga vaid 0,1–0,3%. Sarnane suundumus on ka, kui vaadata tugevate W 
tuulte osakaalu kõigist tugevatest tuultest. Aprillist juulini on see 1,9–2,5% ning septembris–
oktoobris ja detsembris–jaanuaris 12–15%. Tugevate NW tuulte osakaal kõigist tugevatest 
tuultest on aasta lõikes võrdlemisi ühtlane, jäädes vahemikku 10–18%. Suurimat osakaalu 
tugevatest tuultest omavad NW tuuled juulis (18%). Tugevate N tuulte osakaal kõigist 
tugevatest tuultest on suuremal osal aastast vahemikus 13–20%, väiksem on see juulis (6%) 
ning suurem aprillis ja mais (vastavalt 26% ja 30%). Tugevate S tuulte osakaal kõigist 
tugevatest tuultest on suuremal osal aastast vahemikus 14–21%, märtsis ja detsembris 
vastavalt 23% ja 25%.  
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Joonis 1.2. >10 m/s tuulte osakaal kõigist tuultest kuude kaupa. 
 
21 aasta jooksul esines Vilsandis 43 tormi, kus 10-minuti tuule keskmine kiirus küündis 
vähemalt 20 m/s. Seejuures N ja NW kaartest oli kokku 18 tormi ning S ja SW kaartest kokku 
20 tormi. W suunast puhusid tormituuled ≥20 m/s neljal korral. Üks ekstreemsematest 
tormidest registreeriti 1992. aasta 12.–13. märtsil, kui 15 tunni keskmine tuule kiirus oli ~26 
m/s ja maksimaalseks 10-minuti tuule keskmiseks kiiruseks mõõdeti 28 m/s. 2005. aasta 
jaanuaritormis ulatus 10-minuti keskmine tuule kiirus kuni 22,9 m/s ja tuule kiirus puhanguti 
kuni 33 m/s. Viimastel aastakümnetel on tormilisus Eesti rannikul kasvanud (Orviku jt, 2003). 
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Piirkonnas 10 m kõrgusel mere(maa)pinnast 4–25 m/s puhuvate tuulte esinemissagedus on 
toodud joonisel 1.3. Seejuures on esinemissagedus leitud HIRLAM mudeliga perioodil 
oktoober 2008–2013 piirkonnas puhunud tuulte alusel. Joonise alusel esineb kõige enam 4–25 
m/s kiirusega tuuli Hiiumaast põhjas, loodes, läänes ja edelas paiknevatel merealadel. 
 

 
Joonis 1.3. 10 m kõrgusel mere(maa)pinnast 4–25 m/s puhuvate tuulte esinemissagedus (%). 
Aluseks HIRLAM mudeli perioodi oktoober 2008–2013 tuuleandmed. 
 
1.1.2. Vee temperatuur ja soolsus 
Temperatuur ja soolsus määravad paljuski ära piirkonna ökosüsteemi karakteristikud, sh nt 
liigilise koosseisu. Läänemere temperatuuri ja soolsuse välju iseloomustab suur varieeruvus 
nii ajas kui ruumis, mis tuleneb keerulisest topograafiast, tugevatest gradientidest nii 
horisontaalis kui vertikaalis ning suurest atmosfääri muutlikkusest eri-ajamastaapides. 
Planeeringualal eristuvad kolm piirkonda: avameri, Väinameri ning avamerega piirnev 
rannikumere osa. Kahes viimases on reeglina veesammas põhjani segunenud või siis ajutiselt 
ja nõrgalt kihistunud. Avamere osas esineb reeglina kahe- või kolmekihiline stratifikatsioon. 
Väikese mahu tõttu soojeneb ja jahtub neist kõige kiiremini Väinameri. Samuti suubub 
Väinamerre piirkonna suurim jõgi, Kasari. Sellest tulenevalt on Väinamere ja avamere vahel 
väinades tihti temperatuuri ja soolsuse frondid. Tuule poolt tekitatud hoovused võivad 
frontide asukohti muuta ja seetõttu võivad vee omadused Väinameres, eriti väinade läheduses, 
lühikese aja jooksul oluliselt muutuda. Punkt-mõõtmised Hari kurgus on näidanud, et 
temperatuur ja soolsus võivad ühel ja teisel pool fronti erineda vastavalt 5–6 °C ja 1 g/kg 
(Astok jt, 1999). Oluline on, et reeglina esinevad sarnased frondid ka toitainete jaotustes ja 
isegi vee läbipaistvuses.  
 
Vee temperatuur saavutab oma tipu Eesti rannikumeres tavaliselt juuli lõpus, Heltermaal 
KAUR Ilmateenistuse rannikujaamas 2005–2013 (juuli) mõõdetud andmete põhjal on 
juulikuu keskmine temperatuur 21 °C. Temperatuuri käigu aastatevaheline muutlikkus on 
võrdlemisi suur. Eriti avaldub see kevadel: näiteks aprillis on mõnel aastal Väinameri veel 



12 

Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine. 
Aruanne. 

jääkatte all ja vee temperatuur 0 °C ligidal, teisel aastal aga võib sel kuul temperatuur tõusta 
juba üle 5 °C (joonis 1.4).  

 
Joonis 1.4. Vee temperatuuri (°C) kuu keskmised väärtused ning 25- ja 75-protsentiilid 
Heltermaal KAUR Ilmateenistuse rannikujaamas 2005-2013 (juuli). 
 
Kiire veevahetuse tõttu avamerega jäävad planeeringuala Väinamerest välja jääva 
rannikumere osa suvised maksimaalsed temperatuuri näidud võrreldes Väinamerega 
väiksemaks. Vertikaalselt kihistunud avamere vahetu läheduse tõttu esinevad Hiiumaa 
rannikul apvellingud ja daunvellingud ehk süvaveekerked ja pinnavee sukeldumised. 
Süvaveekerked toovad suvisel ajal toitainetevaesesse pinnakihti lisatoitaineid, mis võib 
tekitada lokaalse vetikaõitsengu. Kuna piirkonnas on ülekaalus edelatuuled, siis eeldatavalt on 
Hiiumaa rannikul ülekaalus daunvellingud. Vahelduvad ap- ja daunvellingud, 
soojusvahetusest atmosfääriga tulenevad soojenemised-jahenemised ning eelkirjeldatud 
lateraalne veevahetus avamerega võivad lühiajaliselt oluliselt muuta vee omadusi Hiiumaa 
ranniku lähedal. 
 
Väinamere soolsus varieerub võrdlemisi suurtes piirides ja selle paneb paika naaberbasseinide 
(Liivi laht, Läänemere avaosa) soolsus ja jõgede voolhulk (suuresti Kasari jõe vooluhulk). 
Samuti mängivad rolli eelkirjeldatud frondid avamere ja Väinamere vee vahel. Varasemad 
uurimused (Astok jt 1999; Liblik ja Lips 2011) ja viimastel aastatel TTÜ Meresüsteemide 
Instituudis tehtud mereseire tulemused näitavad, et soolsuse väärtused jäävad Väinameres 
enamasti vahemikku 5–7 g/kg. Planeeringuala avamere sügavamates (> 80 m) osades, kus 
esineb suvel reeglina kolmekihiline ning talvel kahekihiline temperatuuri ja soolsuse 
vertikaalne struktuur, jääb soolsus sõltuvalt kihist (sügavamal soolasem) vahemikku 6–12 
g/kg. 
 
1.1.3. Jääolud 
Jääolud Läänemerel võivad aastati olla väga erinevad. Jäärohkuse paneb põhiliselt paika talve 
karmus, mis omakorda sõltub atmosfääri tsirkulatsioonist. Kui õhuvool läänest, mis kannab 
Põhja-Atlandilt soojemat ja niiskemat õhku Läänemere piirkonda, on tugevam, siis on ka talv 
pehmem. Kohalikud jääolud sõltuvad peale talve karmuse ka teistest muutujatest, nagu 
näiteks tuulerežiim või sademete hulk. Nii võib isegi suhteliselt karmil talvel Läänemere 
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avaosasse jääv Hiiumaa rannik jäävaba olla, kui soodsad tuuled triivjää eemale lükkavad. 
Rohke lumi võib jääkattele aga tekitada loodusliku „soojustuse“, mistõttu isegi väga külmade 
ilmade puhul ei kasva jää kuigi kiiresti. Nii juhtus näiteks 2009/2010 talvel, kui vaatamata 
madalatele temperatuuridele ei kasvanud Väinamere jää paksu lume tõttu piisavalt kiiresti 
jäätee avamiseks.  
 
Planeeringualal esinevad kergemad jääolud avameres ja raskemad jääolud Väinameres (joonis 
1.5). 1949–2004 oli Ristnas keskmine jääkattega periood ligikaudu kaks kuud, seejuures 
esines seal ka jäävabasid aastaid. Heltermaal oli jääkattega periood samal ajavahemikul ligi 
neli kuud (Jaagus, 2006). Väga külmadel talvedel võib Väinameres jääkatte kestus olla veelgi 
pikem, näiteks 1966. aastal kulus Heltermaal jää tekkest kuni lõplikku vabanemiseni 174 
päeva (Liblik ja Lips, 2006). Jääkate võib Väinameres kasvada 40–50 cm paksuseks, kohati 
isegi üle 60 cm. Lokaalselt võib ka väga paksu jää korral esineda lähipiirkonnas tunduvalt 
õhemat jääd. Näiteks 9. veebruaril 1994. a Kuivastu-Virtsu jäätee trassil tehtud uuringul oli 
keskmine jääkatte paksus 38 cm, minimaalne 25 cm ja maksimaalne 49 cm (Tuisk, 2009). 
 

 
Joonis 1.5. Jää situatsioon Eesti rannikumeres, 16.03.2013. Väinameri on kaetud kinnisjääga, 
Hiiumaa ja Hanko ning Kõpu poolsaare ja Saarema vahelistelt aladel on näha triivjääd. Liivi 
ja Soome lahes on näha triivjää kogunemist lõunarannikule (tõenäoliselt põhjakaarte tuule 
tõttu). 
 

1.1.4. Hoovused 
Hüdrodünaamika seisukohast saab planeeringuala jagada kaheks: (1) Väinamere piirkond ja 
(2) Läänemere avaosa, seejuures viimase juures eristuvad veel rannikutsoon ja avameri. 
Omaette veekoguks Väinameres võib pidada väga madalat, kinnikasvamisele kalduvat ja 
peaaegu suletud Käina lahte. Rannikutsoonis esineb enamasti ühekihiline voolamine, 
sügavamas võib esineda ka mitmekihilist voolamist.  
 
Läänemere avaosa pikaajaline keskmine pinnatsirkulatsioon on vastupäeva, st. merealal 
Hiiumaast läänes ja põhjas on keskmine pinnahoovus suunatud vastavalt põhja ja idasse 
(joonis 1.6). Pikaajalise keskmise tsirkulatsiooni kiiruse suurusjärk on kuni 2–3 cm/s. Reaalne 
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hoovuste kiirus on tavaliselt suurusjärgu võrra suurem ning struktuur on nii ajas kui ruumis 
väga muutlik. Hoovuste kiirus ja suund sõltuvad tuulerežiimist, tiheduse vertikaalsetest ja 
horisontaalsetest gradientidest, veetaseme erinevustest, topograafiast ja muudest asjaoludest. 
Sõltuvalt termohaliinsest struktuurist võib esineda vertikaalselt nii ühe-, kahe-, kui ka 
kolmekihilist voolamist. Samuti esineb Läänemeres tihti keeriseid. 
 

 
Joonis 1.6. Hiiumaa ümbruse keskmine voolamise struktuur pinnakihis. Struktuur on 
arvutatud Rootsi Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi modelleerimisel saadud kuu 
keskmistest hoovustest 1990–2009. Värvikontuurid näitavad keskmise voolu kiirust (m/s). 
 
1,5 aasta pikkune pinnahoovuste mudeleksperiment (TTÜ Meresüsteemide Instituut, 2007b) 
viiel Hiiumaast läände, loodesse ja põhja jääval madalal (Neupokojevi, Vinkovi, Apollo 
madalad ning lisaks kaks ala Kõpu poolsaarest põhjas) näitas kõrget varieeruvust nii ajas kui 
erinevate alade vahel. Ülemise kihi hoovused olid tugevas korrelatsioonis tuule sündmustega. 
Nii esinesid tugevamaid hoovuse sündmused valdavalt talvel, tugevamate tuulte perioodil ja 
nõrgemad hoovused kevadel ja suvel. Kuu keskmised hoovuse kiirused varieerusid seejuures 
vahemikus 11–33 cm/s. Seega on pinnakihis oleva ainese, olgu selleks siis näiteks õlilaik, 
potentsiaalne leviku kaugus ja -kiirus suurimad talvekuudel. 
 
Väinamere veevahetus toimub läbi nelja väina: need on Suur väin, Hari kurk ja Soela väin ja 
Voosi kurk. Väinamere tugevamaid hoovused esinevad just neis neljas väinas ning koos Irbe 
väinaga moodustavad need omamoodi veevahetuse süsteemi, kus voolurežiim on tugevas 
omavahelises seoses. Enamasti kujutab voolamine Väinamere väinades endast edasi-tagasi 
võnkumist vastavalt tuule muutumisele, seejuures suurema osa vee vahetusest moodustab läbi 
Suure väina ja Hari kurgu üheaegne vee edasi-tagasi liikumine. Planeeringualale jäävatest 
väinadest domineerib pikaajaliselt Hari kurgus Väinamerest väljavool (põhja suunatud 
hoovus) ja Soela väinas sissevool (idasse suunatud hoovus). Tuule sesoonsuse tõttu esineb 
Hari kurgus septembrist aprillini pigem väljavool ning maist augustini sissevool (Otsmann jt, 
2001). Tormide ajal võib vee vahetus olla väga intensiivne, näiteks 2005. jaanuari tormis 
vahetus ligikaudu 70% kogu Väinamere veest (Suursaar jt, 2006). 
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1.1.5. Lainetus ja veetase 
Lainedünaamika seisukohast eristuvad selgelt planeeringuala Väinamerre jääv osa ning 
avamere osa. Pikaajaline keskmine oluline laine kõrgus on suurim Hiiumaast läände jääval 
merealal (~1 m), mõnevõrra väiksem on lainetuse aktiivsus Hiiumaast põhja jääval merealal 
(~0,7 m). Väinamere keskmine oluline lainekõrgus on ligikaudu 0,2–0,3 m (Soomere ja 
Räämet, 2011). Seejuures on oluline laine kõrgus arvutuslik parameeter, täpsemalt lainepaketi 
1/3 kõrgeima kolmandiku keskmine laine kõrgus. 
 
Tuule aastase käigu tõttu on avamere lainetuses sesoonsus: vaikseim periood on kevadel ja 
suvel ning kõrgemad lained esinevad sügis-talvisel perioodil (juhul kui ei ole jääd). 
Väinameres esineb aktiivsema lainetuse periood sügisel ja varatalvel, kui mereala ei ole veel 
jääga kaetud.  
 
Kõpu poolsaarest läände jääv avameri on üks suurima laineenergiaga piirkondi kogu 
Läänemeres. Soome Meteoroloogia Instituudi andmetel mõõdeti seal piirkonnas 22. 
detsembril 2004. a oluliseks laine kõrguseks 8,2 meetrit, kõrgeim üksiklaine ulatus 14 
meetrini. Rannikule lähenedes lained kaotavad osa energiast ja kõrgusest vastu põhja 
hõõrdudes ning lõpuks murdudes. Sellest hoolimata võib näiteks Kõpu poolsaare tipus 
rannajoonest 1 km kaugusel kohata vähemalt 3 m kõrguseid laineid (joonis 1.7). 
 

 
Joonis 1.7. Oluline laine kõrgus Kõpu poolsaare lähistel 15 m/s edelatuule korral (TTÜ 
Meresüsteemide Instituut, 2008). 
 
Väinamere lainete kõrgus on piiratud madala sügavuse ja lühikese hoovõtumaaga. 
Planeeringuala Väinamere osas esinevad suurimad lained põhjakaarte tuultega Hari kurgu 
piirkonnas. Ülejäänud Väinamerre jääv planeeringuala on avamerelt tuleva lainetuse eest 
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suhteliselt hästi kaitstud, sh Soela väinast idasse jääv piirkond, kuhu väina madaluse tõttu 
kõrged avamere lained ei jõua – need kaotavad suure osa energiast väinas. Sellest hoolimata 
on Väinamere lained piisavalt suured, et ulatuda põhjani ja tekitada setete resuspensiooni, mis 
vähendab oluliselt vee läbipaistvust.  
 
Veetase muutub pikaajaliselt kogu Eesti rannikumeres, sealhulgas ka Väinameres sarnaselt. 
Ajutised, lühiajalised tõusud ja mõõnad sõltuvad ranna topograafiast ning lokaalsetest 
tuuleoludest. Läänemere piirkonnas valitsevate tuulte sesoonsuse tõttu on nii äärmuslikult 
madalate kui kõrgete veeseisude esinemine sagedasem sügis-talvisel perioodil. Hiiumaa 
rannikul ei esine lääne-edelatormide ajal nii ekstreemseid veetasemeid, kui näiteks Pärnus. 
Viimaste kümnendite kõrgeimaks veetasemeks mõõdeti 2005. aasta jaanuari tormi tipphetkel 
Heltermaal 146 cm ja Ristnas 207 cm üle Kroonlinna nulli (Suursaar jt, 2006). Suured 
veetaseme kõikumised on siin siiski üsna harvad, näiteks Heltermaal oli 1981–2004 
andmestiku põhjal veetase vahemikus -40 kuni 40 cm Kroonlinna nulli suhtes 91% juhtudest 
(Liblik ja Lips 2006). Hiiumaalt ei ole ühtegi piirkonda kantud merevee tõusu tõttu 
üleujutusohuga riskipiirkondade nimekirja (Keskkonnaministeerium, 2012). Nimekirjas on 
küll Kärdla, kuid põhjuseks on sademetest tingitud üleujutused. 
 
Laevaühenduse seisukohast mandriga on olulised veetaseme madalseisud. Samas teadaolevalt 
langeb veetase alla parvlaevade jaoks vajaliku veetaseme harva.  
 
Parim lainekõrguste vahemik laineenergia tootmiseks sõltub kasutatavast tehnoloogiast. 
Hiiumaa kandis on tõenäoliselt parim keskmine oluline lainekõrguste vahemik laineenergia 
tootmiseks 0,5–2,5 m. Alljärgneval joonisel on toodud Hiiu mereala ja lähipiirkonna kohta 
keskmine lainekõrgus ajavahemikul 1965–2005 (Alari, V & van Vledder, G., 2013). 
 

 
Joonis 1.8. Keskmine lainekõrgus (m) ajavahemikul 1965–2005.  
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1.2. Elustik ja elupaigad 

1.2.1 Kalastik 

Hiiumaad ümbritsevas merealas esineb avamerelisi madalikke (Hiiumaast loodesse ja põhja 
jäävad merealad), sügavaid ja soolaseid avamerelisi alasid (Hiiumaast läänes) ning madalaid 
ja suvel soojaveelisi piirkondi (Väinameri). Hiiumaa merealade tingimuste erinevusest 
tulenevalt erineb mõnevõrra ka kalastik nendel merealadel.  
 
Hiiumaa loode- ja põhjaosa madalikel on seire andmeil ülekaalukalt arvukaim liik 
põhjaeluviisiline lest, kelle arvukus ületas ülejäänud liike ligi kümnekordselt. Arvukamalt 
esines ka turska ja nolgust (TÜ EMI, 2008a).  
 
Sarnane pilt kirjeldab ka Hiiumaast läände jääva mereala kalastikku. Arvukaimad taas lest, 
tursk, nolgus, lisaks lõhi ja kilu, talvisel ajal ka meritint ja räim (TÜ EMI ja MTÜ BK, 2012). 
Väinamere piirkonnale on iseloomulikud mageveest pärit liigid, samas on paljud merelised 
liigid nagu lestalised, tursk ja meripuugilised vähearvukad või puuduvad piirkonniti hoopis. 
Mõned mereliigid, näiteks räim ja tuulehaug liiguvad Väinamerre lühikeseks kevadsuviseks 
perioodiks, et seal kudeda ning seejärel lahkuvad taas (TÜ EMI, 2008b).  
 
Hiiumaa merealade kalastiku liigirikkus on suhteliselt suur. Kokku on Hiiumaa mereruumis 
registreeritud 56 kalaliiki (Eesti vetes kohtab teadaolevalt ligikaudu 75–82 kalaliiki), kellest 
mõned on arvukad ja merealale iseloomulikud (räim, lest, ahven), aga arvesse on võetud ka 
haruldasi liike (säga, võikala, vinträim) ning eksikülalisi (merisutt, karpkala, makrell), keda 
on registreeritud vaid mõnedel üksikutel kordadel (TÜ EMI, 2007b; TÜ EMI, 2008a ja b).  
 
Järgnevalt on antud täpsem kalastikuline ülevaade regioonide kaupa: 
 
Hiiumaa lääneosa mereruum 
TÜ EMI & Balti Keskkonnafoorum (2012) andmetel on Hiiumaa lääneosa mereruumi 
olulisemateks kalavarudeks rahvusvaheliselt reguleeritavad räime-, kilu-, tursa- ja lõhevarud. 
Samuti moodustavad lest, meriforell ja merisiig Hiiumaa-Saaremaa pilootala mereruumi 
kohaliku tähtsusega kalavarud. Arvukad on ka emakala ja kammeljas ning meripuugilised (nt 
nolgus, meripühvel, rannalähedastel aladel ka võldas). 
 
Hiiumaa madalikud 
Andmed pärinevad TÜ Eesti Mereinstituudi (2008a) poolt koostatud Hiiumaa madalike 
kalastiku uuringust, kus vaadeldi Hiiumaast läände, loodesse ja põhja jäävaid madalikke. 
Kokku püüti välitööde käigus 13 kalaliiki. Arvukuse dominantliik oli väga selgelt lest, kes 
moodustas 77% tabatud isendite üldarvust. Arvukuselt teine liik (emakala) oli juba kümme 
korda vähemarvukam. Lest, tursk ja nolgus moodustasid kõikide madalike puhul püütud kala 
üldkogusest vähemalt kolmveerandi. Nimetatud kolmele liigile järgnesid kammeljas ja 
emakala, kes olid siiski kaaluliselt juba oluliselt vähemtähtsad. Erandiks oli Vinkovi madalik, 
kus kammeljas oli kaaluliselt kolmandal kohal pärast lesta ja turska. 
 
Lisaks seires tabatud liikidele on alal suure tõenäosusega esindatud ka järgmised liigid: kilu, 
merisiig, lõhi ja tuulehaug. Varasemalt on teada ka pullukala esinemine. Väikeste 
mõõtmetega kalade hulgast (kes reeglina nakkevõrkudesse ei jää) võib oletada väikese 
mudila, pisimudila, madunõela ja merinõela esinemist. Üksikuid leide on teada ka jõesilmu, 
angerja ja võldase kohta. 
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Väinamere Hiiumaa piirkond 
Väinameri on ajalooliselt olnud üks olulisemaid kalapüügipiirkondi Eesti rannikumeres. 
Madal ja kevadel kiiresti soojenev ning biotoopiderohke mereosa sobib kudemiseks ja 
noorkalade arenguks paljudele liikidele, sealhulgas mõnele enamuse aastast väljaspool 
Väinamerd elavale kalaliigile. Suvine kalastiku paiknemine Väinameres on seotud kalade 
peamiste toitumisaladega. Mõned mereliigid (näiteks räim, tuulehaug) tulevad Väinamerre 
arvukamalt vaid sigimisperioodiks. Suvistes seirepüükides moodustavad valdava enamuse 
mageveeliigid. Ka pidevalt Väinameres elavad liigid ei ole täiesti paiksed; peamised 
liikumised on seotud rändega kudemisalale, seejärel soodsatele toitumisaladele ja hiljem 
talvituma. Paljudel mageveeliikidel, sh ahvenal piirduvad sesoonsed ränded tavaliselt 
Väinamere piiridega; mõne liigi puhul (näiteks vimb) esinevad ulatuslikumad ränded.  
 
Eriti ilmekad on sesoonsed kalastiku muutused merelahtedes, kus paiknevad olulised 
koelmualad, näiteks Käina lahes. Selle lahe püsikalastik on üsna vaene, talveks jäävad lahte 
vähesed kalad. Kevadine järsk arvukuse tõus on seotud kalade kudema tulekuga. Pärast 
kudemist lahkub suurem osa kaladest kiiresti avamerre toituma. Tagasiränne on täheldatav ka 
kudemisperioodi jooksul, kui vee temperatuur ajutiselt alaneb. Kesksuvel on lahes arvukamalt 
hiljem (suvel) kudevaid kalu (roosärg, koger) ja siin toitub piiratud arv juba kudenud liikide 
(ahven, särg jt) enamasti väiksemaid isendeid. Sügisel kalade arvukus langeb. Ka suvine 
kalade paiknemine on küllalt seaduspärane. Kaldalähedastel (madalamatel) aladel on 
kalastiku liigirikkus ja kalade arvukus ning biomass väiksem kui sügavamatel aladel (TÜ 
EMI, 2007b; TÜ EMI, 2008b). 
 
Väinameres on registreeritud vähemalt 10 loodusdirektiivi lisadesse kantud kalaliiki. Liik, 
sellele vastav lisa ja liigi sagedus 4-pallisel skaalal on ära toodud tabelis 1.1.  
 
Tabel 1.1. Väinameres registreeritud loodusdirektiivi lisadesse kantud kalaliigid. Arvukus 
vastavalt järgmisele skaalale: 1 – väga haruldane; 2 – haruldane; 3 – tavaline; 4 – arvukas (TÜ 
EMI, 2008b). 

 
 
Hiiumaa merepiirkonnaga seotud peamistest kalurite poolt püütavatest kalaliikidest annab 
ülevaate peatükk 1.4.2. Olulisemad kudealad (koelmud) on toodud lisas 7. 
 
Kalavarude taastootmise seisukohalt on olulised ka maismaa vooluveekogud ja nende 
suudmed. Keskkonnaameti (11.12.2013. a e-kiri) andmetel on meriforellist lähtuvalt olulised: 
Õngu oja, Vanajõgi, Nuutri jõgi ja Poama oja. Teiste kalaliikidele jaoks on tähtsamad 
vooluveekogud: Suuremõisa jõgi, Vaemla jõgi, Luguse jõgi ja Armioja. Lisaks on olulised 
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Käina lahe väljavoolud ehk Puulaiu kanal ja Orjaku silm ning Käina-Vaemla ühendus Laisna 
kanal ning Jõeranna oja, Jausa oja ja Prassi kraav. 
 
1.2.2 Linnustik 
Leito & Leito (2011) alusel oli 2010. a seisuga Hiiumaal registreeritud 259 looduslikku 
linnuliiki (Eestis üldse 375 liiki), 19 seltsist. Kaitsealade kaitse-eesmärkides toodud ja 
planeeringualal ning selle lähialal elutsevatest kaitsealustest linnuliikidest annab ülevaate 
peatükk 1.3. 
 
Hiiumaa jääb veelindude jaoks väga olulisele Ida-Atlandi rändeteele. Ida-Atlandi rändetee 
ühendab 75 maailma riiki ja seda kasutab kokku 297 linnuliiki, Eestit läbival juhtharul on 
liike >200. Läbirändavate arktiliste ja lähisarktiliste vee- ja rannikulindude rände kulgemist 
üle Lääne-Eesti mõjutab oluliselt ka sobivate rändepeatuspaikade rohkus (Kuresoo jt, 2011). 
 
Ümber Hiiumaa käib elav veelindude ränne kevadel märtsist maini ja sügisel augustist-
novembrini (joonis 1.9). Siis näeb siin arvukalt läbirändavaid kaure, alklasi, parte, hanesid, 
laglesid ja kurvitsalisi. Kevadrändel kohtab Ristnas näiteks tuhandeid kaure ja mustlaglesid 
päevas, sügisrändel on parimatel päevadel loendatud kuni paar tuhat alki (EOÜ, 2010).  
 
Vee- ja rannikuliikide kevadränne algab veebruari lõpus ja lõpeb juuni alguses. Massränne 
toimub tsükliliselt aprilli keskpaigast kuni juuni alguseni. Primaarne rändesuund on NE, 
tegelik lennusuund varieerub vahemikus NW-N-NE-E, sõltuvalt maastikust. Rände suund 
kujuneb ranniku kui ökoloogilise barjääri (rändetakistuse) ning rände juhtjoone toimel. 
Veelindude sügisränne algab augusti keskel ja vältab kuni talveni (detsember). Ujupartide ja 
vartide rändemaksimum on augusti keskpaigast kuni oktoobri alguseni, auli ja kauride 
maksimum aga oktoobri lõpust novembri lõpuni. Primaarne rändesuund on SW, tegelik 
lennusuund varieerub W-SW-SSW-S suundades (Kuresoo jt, 2011). 
 

  
Joonis 1.9. Veelindude kevad- (vasakpoolne pilt) ja sügisrände (paremapoolne pilt) jaotumus 
Lääne-Eestis. Suured nooled: >0,5 milj. veelindu, väikesed nooled: >0,1 milj. veelindu, 
täidetud nooled – rände pudelikaelaalad (Kuresoo jt, 2011). 
 
Lindude olulisemad (peatus)kohad Hiiumaal on Käina laht ja Ristna neem. Käina lahel peatub 
kevadel aprillis-mais ja sügisel septembris-oktoobris tuhandeid veelinde. Kõige arvukamateks 
liikideks on lauk, viupart, tuttvart, valgepõsk-lagle, hallhani, kühmnokk-luik, väikeluik, 
laululuik ja sookurg (EOÜ, 2010). 
 
Lisaks eeltoodule on Hiiumaa põhja- ja lääneranniku meremadalikud paljudele veelindudele 
olulised rändepeatus- ja toitumiskohad. Dominantliikideks kevad- ja sügisrändel on aul, must- 
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ja tõmmuvaeras, mustlagle, hahk, sõtkas, ujupardid, valgepõsk-lagle ja kajakad (nt kala-, 
hõbe-, väike-, naerukajakas). Suvirändel on dominantliik mustvaeras, arvukad on veel 
tõmmuvaeras ja kurvitsalised, eeskätt rüdi ja kajakad (Leito, 2008). Leito (2008) uuringu 
alusel peatub madalate lõikes linde kõige enam Apollol ja Vinkovil & Glotovil, vähem 
Neupokojevil. Seejuures võib peatuvatele sukelpartidele tähtsa ala piiritleda 15 meetrist 
sügavusjoont mööda merekaardil (Ellermaa, 2011). 
 
2013. a märtsist kuni 2014. a aprillini viis Eestimaa Looduse Fond läbi projekti „Eesti 
merealade planeerimiseks looduskaitselise teabe koondamine, sh territoriaalmere 
mereelupaikade modelleerimine“. Projekti raames teostati Eesti Ornitoloogiaühingu poolt 
linnustiku asustustiheduse modelleerimine Eesti merealal, keskendudes eeskätt kauridele 
(Gavia sp.) ja aulile (Clangula hyemalis) (Eesti Ornitoloogiaühing, 2014). Esitatud 
modelleerimise tulemuste kaardid on toodud ptk 4.3.1. alapeatükis Linnustik. 
 
1.2.3 Hülged  
Hülgeliikidest on Eestis esindatud hall- ja viigerhüljes. 
 
Hallhüljes (Halichoerus grypus; Jüssi & Jüssi, 2000 alusel) 
Hallhüljes on Atlandi ookeani põhjaosa asustav liik, mille kolmest asurkonnast asustab meie 
alasid Läänemere asurkond, mida peetakse geograafiliselt teistest liigikaaslastest isoleerituks. 
Hüljeste pidevad kogunemis- ja puhkealad asuvad Läänemeres tänapäeval valdavalt mere 
kesk- ja põhjaosas. Eesti rannikuveed asuvad hallhülge pideva leviala kaguosas. Hallhüljes on 
Eestis peamiselt läänepoolse levikuga, suuremad lesilad ja poegimisalad jäävad Lääne-Eesti 
saarestiku vetesse. Eestis kuulub antud liik III kaitsekategooriasse.  
 
Põhja-Hiiumaal ja Väinameres asuvad mitmed hüljestele olulised alad. Sellesse 
merepiirkonda kuulub ala, mis piirneb põhjas Tahkuna neeme - Osmussaare joonega, läänes 
Soela väinaga ja lõunas Virtsu - Kuivastu joonega Suures Väinas. Hallhüljeste lesilate asend 
on näidatud joonisel 1.10. Suurimad hallhülge lesilad paiknevad piirkonna põhjapoolses osas 
– Selgrahul ja Hari kurgu karidel. Piirkonna teistes osades arvukate loomadega kogumeid ei 
ole, kuid kogu piirkond on sellele liigile toitumisalaks, kus üksikuid isendeid võib näha kogu 
jäävabal perioodil. Poegimispiirkonnaks on peamiselt Hiiumaast põhjapool asuvad 
ajujääväljad. Jää puududes soojadel talvedel on hülged poeginud Selgrahul ja võimalik et ka 
Eerikulaiul Hari kurgu lõunaosas, kuna sealt on pärast poegimisperioodi lõppu leitud surnult 
noori hallhülgepoegi. Lisaks eelnevale on hallhüljeste oluline puhkeala Raudrahu ning 
peamiselt karvavahetusaegse koondumispaigana ka Klaasirahu. 
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Joonis 1.10. Hallhülgelesilate paiknemine Eesti rannikumeres (Jüssi & Jüssi, 2000). 
 
Viigerhüljes (Pusa hispida; Jüssi jt, 2004 alusel) 
Tänapäeval Läänemerd asustavate viigerhüljeste asurkond on välja kujunenud jääaja järgselt 
Läänemerre jäänud Põhja-Jäämere viigritest. Arvatavasti toimus sisseränne Balti jääpaisjärve 
Valgest merest jõgede kaudu. Viigerhüljes on ajalooliselt olnud Läänemeres väga arvukas 
hülgeliik, kes on levinud kogu Läänemere kesk-ja põhjaosas, kus meri talviti jäätub. XX 
sajandil vähenes inimtegevuse tulemusena viigerhüljeste asurkonna suurus meres kuni 95% ja 
vastavalt kahanesid ka levikualad. Eestis viigerhüljes kuulub II kaitsekategooriasse. 
 
Viigerhüljeste jaoks olulisemad alad Hiiumaa vetes on:  

• Kadakalaid ja Uuemererahu. Loomad kasutavad Kadakalaiu ümbruse lesimiskive 
suhteliselt ebaregulaarselt, kuid arvukus võib olla periooditi küllalt kõrge; 

• Hiiumaa laidude kaitseala – Hiiumaa laidude kaitsealal asuvad Eesti kõige 
olulisemad ka arvukamad viigri puhkealad. Piirkonna saarte ümbrusesse jääv madal 
kivine meri on viigritele väga sobiv puhkeala ja pakub varju erinevate tuulte ja 
lainetuse suundade korral. Tavaliselt on arvukus kõrgeim alates septembrist (kuni 100 
looma), kuid sarnaselt teistele koondumispaikadele ka karvavahetusperioodil.  

 
Hall- ja viigerhüljeste kaitseks moodustatud püsielupaigad on toodud peatükis 1.3.4. 
 
1.2.4 Nahkhiired 
Nahkhiired võivad ületada ulatuslikke merealasid. On teateid isegi Atlandi ookeani ületanud 
nahkhiirtest, kuid Läänemerd ületades pole nahkhiirtel vaja nii pikki lende teha. Näiteks Kõpu 
poolsaarelt otse läände Stockholmi saarestikuni või edelas Gotska Sandoni saareni on 
ümmarguselt 170 km. Nahkhiirte sügisene rändetee võib minna ka Kõpu poolsaarelt lõuna-
edela suunas Kuramaale. Läbitav vahemaa oleks siis otsejoones umbes 150 km, kusjuures 
jääks vahepeatuse võimalus Saaremaal (Lutsar, 2012).  
 
Mere kohal võivad nahkhiired lennata nii rändel, kui ka saagijahil viibides, vahel on need 
tegevused ka ühendatud. Sagedamini toituvad nahkhiired merel sellistes paikades, kus õhus 
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lendavate putukate või veepinnal tegutsevate vähilaadsete arvukus on kõrge (Ahlén, Baagųe 
& Bach, 2009). Viimase paari aasta kestel on ELF inventeerinud mitmeid merealasid ning 
võib oletada, et sügisel, kui mandril on juba jahedad ööd ja saakputukate arvukus madal, 
meelitab nahkhiiri meri, sest seal on soojem ja tihti ka palju putukaid (Lutsar, 2012). 
 
2011. a viidi läbi nahkhiirte uuring Kõpu poolsaare lääneosas ja seda ümbritseval merel 
(Lutsar, 2012). Uuringus leiti, et Kõpu poolsaar on varjepaikade olemasolu ning tuule eest 
varju pakkuva metsa ja pinnamoe tõttu soodne koht nahkhiirte koondumiseks. Kõpu poolsaare 
lääneosas tehti kindlaks 5 nahkhiireliigi esinemine: veelendlane (Myotis daubentonii); 
tõmmulendlane/habelendlane (Myotis brandtii/mystacinus); põhja-nahkhiir (Eptesicus 
nilssonii); pargi-nahkhiir (Pipistrellus nathusii) ja pruun-suurkõrv (Plecotus auritus).  
 
Lutsar (2012) alusel vaadeldi mere kohal rannikust eemal kuni 1,5 km kaugusel uuringu 
käigus põhja-nahkhiiri ja väikeseid lendlasi (Myotis), kuid viimaste täpne liik jäi kindlaks 
tegemata. Tõenäoline mere kohal lendaja on pargi-nahkhiir. Pargi-nahkhiirte arvukat rännet 
üle mere on näidanud näiteks Rootsi uuring (Ahlén, Baagųe & Bach, 2009). EUROBATS'i 
nahkhiire-ekspertide hinnangul kulgeb pargi-nahkhiire rändetee Eesti läänesaartelt üle mere 
lääne-edelasse ja lõunasse (Kurvits et al, 2011). Vaadeldi ka veelendlaste toitumist Kalana 
lahe kohal. Seejuures oli rannikul nahkhiirte lennuaktiivsus kõrgem kui merel. Madal 
lennuaktiivsus merel on seletatav küllaltki piiratud maa-alalt tulnud nahkhiirte hajumisega 
mere kohal ja nahkhiiri koondavate maastikuobjektide puudumisega merel. 
 
1.2.5 Elupaigad 
Käesolevas alajaotises toodu pärineb MTÜ Eesti Merebioloogia Ühing 2012. a koostatud 
tööst Ruumilise planeerimine jaoks bioloogiliste andmekihtide ettevalmistamine Hiiu 
maakonna merealal. EU-Life projekti „Mere kaitsealad Läänemere idaosas“ väljatöötatud 
elupaikade klasside (EBHAB klassifikatsioon) leviku modelleerimine ja elupaika 
moodustavate võtmeliikide leviku modelleerimine Hiiu maakonna merealal. Siinjuures on 
oluline, et tegemist on modelleeritud elupaikadega, mis võivad reaalselt looduses esinevast 
mõnevõrra erineda. 
 
Hiiu maakonna mereala elupaikasid iseloomustab ääretult suur meremaastikuline 
mitmekesisus. Elupaikade nimetused ning nende suhteline osatähtsus uurimisalal on välja 
toodud tabelis 1.2 ja asukohad joonisel 1.11. Ainukesed elupaigatüübid, mida Hiiu merealal ei 
esinenud, olid elupaik 2 ehk varjatud kõvad põhjad karpide kooslustega ja elupaik 11 ehk 
footilise tsooni mõõdukalt avatud kõvad põhjad ilma kindla liigilise domineerimiseta. 
Viimase elupaiga puudumine viitab sellele, et Hiiu maakonna merealale on iseloomulik 
elupaika moodustavate liikide suured katvuste ja biomasside väärtused praktiliselt üle kogu 
madalaveelise uurimisala. Selline elupaigaline mitmekesisus on ääretult olulise 
keskkonnakaitselise väärtusega just muutuva kliima kontekstis. Nimelt ebastabiilsetes/mitte-
traditsioonilistes oludes toetab suurem liigiline mitmekesisus koosluste stabiilsust ning selle 
läbi ka ökosüsteemi teenuste (nt varude, rekreatsiooniväärtuste, traditsiooniliste 
pärandkultuuriga seotud tegevuste, linnustiku jne) säilimist.  
 
Kõige tavalisemad elupaigad olid elupaigad 17 ehk karpide kooslustega kaetud mõõdukalt 
avatud pehmed põhjad ja elupaik 18 ehk ilma kindla liigilise domineerimiseta mõõdukalt 
avatud pehmed põhjad. Esimese elupaiga dominantliigiks oli enamasti balti lamekarp, teise 
elupaiga abiootilise keskkonna karakteristikud olid karbielupaigale sarnased, aga karpide 
biomass ei küündinud seal üle 10 g m-2. Need kaks elupaika domineerisid peamiselt 
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Läänemere avaosas. Nimetatud elupaigad on olulised põhjalähedase eluviisiga kalade 
toitumisaladena ning tagavad näiteks lesta kõrged arvukused Hiiu maakonna rannikumeres.  
 
Tabel 1.2. EU-Life projekti „Mere kaitsealad Läänemere idaosas“ väljatöötatud 
elupaigaklassifikatsiooni (EBHAB) elupaikade esinemissagedus Hiiu maakonna merealal 
(allikas: MTÜ Eesti Merebioloogia Ühing, 2012). 
Kood Elupaik Esinemissagedus, 

% 
1 Varjatud kõvad põhjad Fucus vesiculosus kooslustega 0.01 
2 Varjatud kõvad põhjad karpide kooslustega 0.00 
3 Varjatud kõvad põhjad ilma kindla liigilise domineerimiseta 0.00* 
4 Varjatud pehmed põhjad õistaimede kooslustega 2.72 
5 Varjatud pehmed põhjad mändvetika kooslustega 1.13 
6 Varjatud pehmed põhjad karpide kooslustega 1.99 
7 Varjatud pehmed põhjad ilma kindla liigilise domineerimiseta 1.05 
8 Mõõdukalt avatud kõvad põhjad Fucus vesiculosus kooslustega 1.13 
9 Mõõdukalt avatud kõvad põhjad Furcellaria lumbricalis 

kooslustega 
1.18 

10 Mõõdukalt avatud kõvad põhjad karpide ja Balanus improvisus 
kooslustega 

7.44 

11 Mõõdukalt avatud kõvad põhjad ilma kindla liigilise 
domineerimiseta < 20 m 

0.00 

12 Mõõdukalt avatud kõvad põhjad ilma kindla liigilise 
domineerimiseta > 20 m 

8.48 

13 Mõõdukalt avatud pehmed põhjad Zostera marina kooslustega 1.03 
14 Mõõdukalt avatud pehmed põhjad õistaimede kooslustega (v.a. 

Zostera marina) 
0.10 

15 Mõõdukalt avatud pehmed põhjad mändvetika kooslustega 0.04 
16 Mõõdukalt avatud pehmed põhjad Furcellaria lumbricalise 

kooslustega 
3.47 

17 Mõõdukalt avatud pehmed põhjad karpide kooslustega 25.17 
18 Mõõdukalt avatud pehmed põhjad ilma kindla liigilise 

domineerimiseta 
45.05 

*Elupaik 3 on alal esindatud, kuid väikese esinemissageduse ja ümmardamise tõttu tabelis ei kajastu. 
 

Hiiu maakonna merealale on iseloomulik ka elupaiga 10 ehk karpide ja Balanus improvisus 
kooslustega mõõdukalt avatud kõvade põhjade ja elupaiga 12 ehk afootilise tsooni ilma kindla 
liigilise domineerimiseta mõõdukalt avatud kõvade põhjade suur esinemissagedus. Need kaks 
elupaika paiknevad samuti peamiselt Läänemere avaosas, kuid madalamatel aladel võrreldes 
kahe eelmise pehmepõhjalise elupaigaga. Kõvade põhjade karbipangad on olulised 
merelindude ja töönduslikult oluliste kalade toitumisaladena. Lisaks suudavad kõvade setete 
karbipangad filtreerida suure koguse merevett ning selle kaudu hoida eutrofeerumisprotsesse 
kontrolli all ja tagada piirkonna rekreatiivse ja turismialase väärtuse.  
 
Kassari lahele on iseloomulik ka töönduslikult olulise elupaiga 16 ehk Furcellaria 
lumbricalis’e kooslustega kaetud mõõdukalt avatud pehmete põhjade suur esinemissagedus. 
Tegemist on Läänemere kontekstis unikaalse kooslusega, millised on tänaseks päevaks, 
tõenäoliselt seoses mere suurenenud eutrofeerumisega kadunud Taani väinadest ning Poolast 
Puck’i lahest. Lisaks väärtuslikule toormele, on lahtise agariku kooslus oluline kalade sh. 
räime kudesubstraadina.  
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Joonis 1.11. EU-Life projekti „Mere kaitsealad Läänemere idaosas“ väljatöötatud elupaikade 
klasside modelleeritud levikukaart Hiiu maakonna merealal. Elupaikade numeratsioon on 
toodud tabelis 1.2 (allikas: MTÜ Eesti Merebioloogia Ühing, 2012). 
 
Hiiu mereala kontekstis on oluline ka elupaik 4 ehk õistaimede kooslustega kaetud varjatud 
pehmed põhjad. Tegemist on elupaigaga, milles liigiline mitmekesisus on äärmiselt kõrge. 
Lisaks veepiiril kasvavatele õistaimedele nagu harilik heinmuda ja harilik hanehein kuulub 
siia rühma ka penikeele ja meriheina kooslused, mis võivad levida kuni 4–5 m sügavusele. 
Lopsakat taimestikku asustab rikkalik kalastik. Madalamates merepiirkondades on õistaimede 
kooslustega kaetud pehmed põhjad olulise tähendusega merelinnustiku toitumisalana, 
sügavamates merepiirkondades on tegemist kalade noorjärkude arengu jaoks väga olulise 
elupaigaga. 
 
Loodusdirektiivi lisa 1 elupaikade modelleerimine 
 
2013. a märtsist kuni 2014. a aprillini viis Eestimaa Looduse Fond läbi projekti „Eesti 
merealade planeerimiseks looduskaitselise teabe koondamine, sh territoriaalmere 
mereelupaikade modelleerimine“. Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut modelleeris nimetatud 
projekti raames loodusdirektiivi lisa 1 elupaikade leviku tõenäosust Eesti merealal. 
Alljärgnevalt on joonisel 1.12. esitatud elupaigatüüpide – liivamadalate (1110) ja karide 
(1170) levik. Elupaigatüüpide karid ja liivamadalad levikut ennustati kahel erineval viisil: 
otsene modelleerimine, kus sisendandmeteks oli elupaigatüübi levik ning leviku hinnang 
tunnusliikide ja põhjasubstraadi modelleeritud ennustuste alusel. 
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Joonis 1.12. Modelleeritud loodusdirektiivi lisa 1 elupaigatüübid: oranž – liivamadalad 
(1110); punakaspruun – karid (1170) (allikas: TÜ EMI, 2014). 
 
1.3. Kaitstavad loodusobjektid 
Hiiumaa mereala planeeringuga eeldatavasti mõjutatud kaitsealad on näidatud joonisel 1.13. 
 

 
Joonis 1.13. Hiiumaa merealal ja selle läheduses paiknevad loodus- ja maastikukaitsealad. 
Planeeringuga eeldatavalt mõjutatavad alad: 1. Tahkuna looduskaitseala; 2. Tareste 
maastikukaitseala; 3. Vahtrepa maastikukaitseala; 4. Hiiumaa laidude maastikukaitseala; 5. 
Käina lahe-Kassari maastikukaitseala; 6. Kõpu looduskaitseala; 7. Paope looduskaitseala. 
 



26 

Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine. 
Aruanne. 

1.3.1 Looduskaitsealad 
Tahkuna looduskaitseala (KLO1000290), maismaa pindala on 1878,6 ha. Tahkuna 
looduskaitseala kaitse-eesmärk on (RT I 2006, 42, 321): 
 

1. inimmõjuta või vähese inimmõjuga põlismetsade, soode ja kinnikasvavate järvede 
kaitse, luidete ja luitemetsade säilitamine ning kaitsealuste liikide ja nende elupaikade 
kaitse; 

2. nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta I lisas nimetatud 
liigi, mis on ühtlasi I kategooria kaitsealune liik, kaitse; 

3. nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja 
taimestiku kaitse kohta I lisas nimetatud elupaigatüüpide – hallide luidete (2130*), 
metsastunud luidete (2180), siirde- ja õõtsiksoode (7140), vanade loodusmetsade 
(9010*), soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080* ning siirdesoo- ja rabametsade (91D0*) 
kaitse; 

4. nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ II lisas nimetatud liigi, mis on ühtlasi I kategooria 
kaitsealune liik, ning II lisas nimetatud liigi, mis on ühtlasi II kategooria kaitsealune 
liik, elupaikade kaitse. 

 
Kaitse-eesmärgis nimetatud liigid, mida ja/või mille elupaiku kaitstakse: merikotkas 
(Haliaeetus albicilla), euroopa naarits (Mustela lutreola) ja soohiilakas (Liparis loeselii) 
(EELIS (Eesti Looduse Infosüsteem – Keskkonnaregister): Keskkonnaagentuur, 14.09.13). 
 
Tahkuna looduskaitseala kaitsekorralduskava 2014-2023 on ettevalmistamisel (EELIS (Eesti 
Looduse Infosüsteem – Keskkonnaregister): Keskkonnaagentuur, 14.09.13). 
 
Kõpu looduskaitseala (KLO1000570), maismaa pindala on 3079,9 ha. Kõpu looduskaitseala 
kaitse-eesmärk on (RT I 2007, 29, 169): 

1. tutvustada ning kaitsta pärast-jääaegsetel pinnavormidel kujunenud loodusmaastikke 
ja kooslusi, elustiku mitmekesisust ning kaitsealuseid liike; 

2. kaitsta liike, keda nõukogu direktiiv 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta 
nimetab I lisas ja kellest üks on I kaitsekategooria liik, kolm on II kaitsekategooria 
liigid ning öösorr (Caprimulgus europaeus), rukkirääk (Crex crex), musträhn 
(Dryocopus martius), sookurg (Grus grus), nõmmelõoke (Lullula arborea), 
herilaseviu (Pernis apivorus) ja händkakk (Strix uralensis) on III kaitsekategooria 
liigid; 

3. kaitsta elupaigatüüpe, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning 
loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta nimetab I lisas. Need elupaigatüübid 
on: esmased rannavallid (1210), eelluited (2110), valged luited ehk liikuvad 
rannikuluited (2120), hallid luited ehk kinnistunud rannikuluited (2130*), metsastunud 
luited (2180), sinihelmikakooslused (6410), puisniidud (6530*), allikad ja allikasood 
(7160), lääne-mõõkrohuga lubjarikkad madalsood (7210*), liigirikkad madalsood 
(7230), vanad loodusmetsad (9010*), vanad laialehised metsad (9020*), 
rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080*) ning siirdesoo- 
ja rabametsad (91D0*); 

4. kaitsta nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ II lisas nimetatud liiki, mis on ühtlasi I 
kaitsekategooria liik, ning II lisas nimetatud liiki, mis on ühtlasi II kaitsekategooria 
liik. 
 

Kaitse-eesmärgis nimetatud liigid, mida ja/või mille elupaiku kaitstakse: linnuliigid – öösorr 
(Caprimulgus europaeus), rukkirääk (Crex crex), musträhn (Dryocopus martius), sookurg 
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(Grus grus), nõmmelõoke (Lullula arborea), herilaseviu (Pernis apivorus), händkakk (Strix 
uralensis), merikotkas (Haliaeetus albicilla), karvasjalg-kakk (Aegolius funereus), kassikakk 
(Bubo bubo), laanerähn (Picoides tridactylus); lehtsamblaliik – roheline hiidkupar 
(Buxbaumia viridis) ja taimeliik – soohiilakas (Liparis loeselii) (EELIS (Eesti Looduse 
Infosüsteem – Keskkonnaregister): Keskkonnaagentuur, 14.09.13; 17.03.14). 
 
Kõpu looduskaitsealal asuvad järgmised kaitsealused üksikobjektid: Mägipää rändrahn 
(Mägipe rändrahn) (KLO4001105), Heistesoo kased (Soosaare kased) (KLO4000631), Kõpu 
saar, Oja küla saar (KLO4000215), Sang- ja halli lepa hübriid (Heistesoo lepp) 
(KLO4000632) ja Kõpu suurkivi, Lepistepao suurkivi, Kõrgessaare suurkivi (KLO4000474) 
(EELIS (Eesti Looduse Infosüsteem – Keskkonnaregister): Keskkonnaagentuur, 14.09.13). 
 
Alal asuvad järgmised kaitsealused ürglooduse objektid: Linnaru mäed, Ristna-Kalana rannik, 
Kõpu vanad rannamoodustised – rannaastangud ja laguun Kõvasoo e. Vaesoo (EELIS (Eesti 
Looduse Infosüsteem – Keskkonnaregister): Keskkonnaagentuur, 14.09.13). 
 
Kõpu-Paope piirkonna kaitse- ja hoiualade kaitsekorralduskava 2008–2016 on kinnitatud 
(EELIS (Eesti Looduse Infosüsteem – Keskkonnaregister): Keskkonnaagentuur, 14.09.2013). 
 
Paope looduskaitseala (KLO1000281), maismaa pindala on 617,5 ha, veeosa pindala 1609,3 
ha. Paope looduskaitseala kaitse-eesmärk on (RT I 2006, 48, 363): 

1. ranniku- ja mereökosüsteemide, niidu-, metsa- ja mageveekoosluste elustiku 
mitmekesisuse kaitse; 

2. nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta I lisas nimetatud 
linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide, millest kaks kuuluvad II 
kaitsekategooriasse, ning valgepõsk-lagle (Branta leucopsis), liivatülli (Charadrius 
hiaticula), jõgitiiru (Sterna hirundo) ja punajalg-tildri (Tringa totanus), kes kuuluvad 
III kaitsekategooriasse, elupaikade kaitse; 

3. nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja 
taimestiku kaitse kohta I lisas nimetatud elupaigatüüpide - veealuste liivamadalate 
(1110), liivaste ja mudaste pagurandade (1140), rannikulõugaste (1150*), laiade 
madalate lahtede (1160), väikesaarte ning laidude (1620), rannaniitude (1630*), 
jõgede ja ojade (3260), kadastike (5130), lubjarikkal mullal kuivade niitude (6210), 
loode (alvarite) (6280*), niiskuslembeste kõrgrohustute (6430), nõrglubja-allikate 
(7220*), liigirikaste madalsoode (7230), vanade loodusmetsade (9010*) ja lammi-
lodumetsade (91E0*) kaitse; 

4. nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ II lisas nimetatud liigi, mis on ühtlasi I 
kaitsekategooria liik, elupaiga kaitse. (RT I 2006, 48, 363). 
 

Kaitse-eesmärgis nimetatud liigid, mida ja/või mille elupaiku kaitstakse: linnuliigid – 
valgepõsk-lagle (Branta leucopsis), liivatüll (Charadrius hiaticula), jõgitiir (Sterna hirundo), 
punajalg-tilder (Tringa totanus), soopart (Anas acuta), sarvikpütt (Podiceps auritus), viupart 
(Anas penelope), sinikael-part (Anas platyrhynchos), sõtkas (Bucephala clangula), lauk 
(Fulica atra), kalakajakas (Larus canus), hahk (Somateria mollissima), kiivitaja (Vanellus 
vanellus) ja imetaja – euroopa naarits (Mustella lutreola) (EELIS (Eesti Looduse Infosüsteem 
– Keskkonnaregister): Keskkonnaagentuur, 14.09.13). 
 
Kõpu-Paope piirkonna kaitse- ja hoiualade kaitsekorralduskava 2008–2016 on kinnitatud 
(EELIS (Eesti Looduse Infosüsteem – Keskkonnaregister): Keskkonnaagentuur, 14.09.2013). 
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1.3.2 Maastikukaitsealad 
Tareste maastikukaitseala (KLO1000601), maismaa pindala on 203,6 ha, veeosa pindala 
249,9 ha (Keskkonnaamet, 2012b). Tareste maastikukaitseala kaitse-eesmärk on kaitsta (RT I 
2007, 38, 270; 1.09.13): 

1. liike, keda nõukogu direktiiv 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta nimetab 
I lisas, – rukkirääku (Crex crex) ja sookurge (Grus grus), kes on ühtlasi III 
kaitsekategooria liigid, – ning I ja II kaitsekategooria liike; 

2. elupaigatüüpe, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning 
loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta nimetab I lisas. Need on laiad 
madalad abajad ja lahed (1160), rannikulõukad (1150*), rannaniidud (1630*), 
luidetevahelised niisked nõod (2190), hallid luited (2130*), soostuvad ja soo-
lehtmetsad (9080*) ning vanad loodusmetsad (9010*). Eesti Mereinstituudi andmeil 
on kaitsealal elupaigatüüpide 1160 ja 1150* asemel elupaigatüübid veealused 
liivamadalad (1110) ning liivased ja mudased pagurannad (1140); (Keskkonnaamet, 
2012b) 

3. karedat jürilille (Cardamine hirsuta), kahelehist käokeelt (Platanthera bifolia), 
rohekat käokeelt (Platanthera chlorantha), suurt käopõlle (Listera ovata), tumepunast 
neiuvaipa (Epipactis atrorubens), harilikku ungrukolda (Huperzia selago), vööthuul-
sõrmkäppa (Dacthylorhiza fuchsii), kuradi-sõrmkäppa (Dacthylorhiza maculata), 
kahkjaspunast sõrmkäppa (Dacthylorhiza incarnata), soo-neiuvaipa (Epipactis 
palustris), balti sõrmkäppa (Dactylorhiza baltica) ja halli käppa (Orchis militaris), mis 
kõik on III kaitsekategooria liigid, ning II kaitsekategooria liike. 
 

Tareste mastikukaitseala kaitse-eesmärgis täiendavalt nimetatud liigid, mida ja/või mille 
elupaiku kaitstakse: on linnuliigid – naaskelnokk (Recurvirostra avosetta), laululuik (Cygnus 
cygnus), kirjuhahk (Polysticta stelleri), tutkas (Philomachus pugnax), ristpart (Tadorna 
tadorna); putukas – harilik kevadvaksik (Archiearis parthenias) ja taimeliigid – klibutarn 
(Carex glareosa), hanepaju (Salix repens), väike käopõll (Listera cordata) (Keskkonnaamet, 
2012b; EELIS (Eesti Looduse Infosüsteem – Keskkonnaregister): Keskkonnaagentuur, 
17.03.14). 
 
Kaitseala metsad on elupaigaks kahele nahkhiireliigile: põhja-nahkhiir (Eptesicus nilssonii) ja 
veelendlane (Myotis daubentonii), kes on II kategooria kaitsealused liigid. 
 
Tareste maastikukaitseala kaitsekorralduskava 2013–2022 on kinnitatud (EELIS (Eesti 
Looduse Infosüsteem – Keskkonnaregister): Keskkonnaagentuur, 1.09.13). 
 
Vahtrepa maastikukaitseala (KLO1000238), maismaa pindala on 938,7 ha, mereosa 
pindala 454,4 ha ja sisseveekogude pindala 2 ha (EELIS (Eesti Looduse Infosüsteem – 
Keskkonnaregister): Keskkonnaagentuur, 03.04.2014).  
 
Vahtrepa maastikukaitseala kaitse-eesmärk on (RT I 2006, 36, 271; 03.04.14): 

1. ordoviitsiumi lubjakivipaljandi, loo- ja rannakoosluste, vähese inimmõjuga metsade 
ning maa kasutamisel väljakujunenud traditsioonilise pärandkultuurmaastiku kaitse;  

2. nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja 
taimestiku kaitse kohta I lisas nimetatud elupaigatüüpide – madalate lahtede (1160), 
püsitaimestuga kivirandade (1220), rannaniitude (1630*), kadastike (5130), 
lubjarikkal mullal kuivade niitude (6210), loode (alvarite) (6280*), 
sinihelmikakoosluste (6410), liigirikaste madalsoode (7230), lubjakivipaljandite 
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(8210), vanade loodusmetsade (9010*) ning soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080*) 
kaitse; 

3. nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ II lisas nimetatud liigi – madala unilooga (Sisymbrium 
supinum), mis on ühtlasi III kategooria kaitsealune liik, elupaikade kaitse; 

4. nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta I lisas nimetatud 
liigi, mis on ühtlasi I kategooria kaitsealune liik, kaitse. 

 
Vahtrepa mastikukaitseala kaitse-eesmärgis nimetatud liigid, mida ja/või mille elupaiku 
kaitstakse: taimeliik – madal unilook (Sisymbrium supinum) ja linnuliik – merikotkas 
(Haliaeetus albicilla). 
 
Vahtrepa maastikukaitseala kaitsekorralduskava 2014–2023 on eelnõu staadiumis (EELIS 
(Eesti Looduse Infosüsteem – Keskkonnaregister): Keskkonnaagentuur, 03.04.14). 
 
Hiiumaa laidude maastikukaitseala (KLO1000471), maismaa pindala on 631,9 ha, veeosa 
pindala on 2052,5 ha (EELIS (Eesti Looduse Infosüsteem – Keskkonnaregister): 
Keskkonnaagentuur, 10.09.13). Kaitseala eesmärk on Väinamere laidudele ning Hiiumaa 
kagurannikule iseloomulike koosluste ja maastike, sh arhitektuuriliste objektide, ning oluliste 
lindude rändepeatus- ning pesitsuspaikade; kaitsealuste taime ja loomaliikide elupaikade ning 
haruldaste koosluste kaitse, EÜ nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse 
kohta I ja II lisas nimetatud linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide ning nõukogu 
direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku taimestiku ja loomastiku kaitse 
kohta I lisas nimetatud elupaigatüüpide ja II lisas nimetatud liikide elupaikade kaitse.  
 
Järgnev kaitse-eesmärkide loetelu on toodud vastavalt Hiiumaa laidude maastikukaitseala 
kaitsekorralduskavale 2011–2019 (Keskkonnaamet, 2009): 
 
Direktiivi 79/409/EMÜ I lisas nimetatud linnuliigid on merikotkas (Haliaeetus albicilla), mis 
on ühtlasi I kaitsekategooria liik, naaskelnokk (Recurvirostra avosetta) ja laululuik (Cygnus 
cygnus), mis on II kaitsekategooria liigid, sookurg (Grus grus), valgepõsk-lagle (Branta 
leucopsis), rukkirääk (Crex crex), randtiir (Sterna paradisaea), jõgitiir (Sterna hirundo), 
väiketiir (Sterna albifrons), vööt-põõsalind (Sylvia nisoria) ja punaselg-õgija (Lanius 
collurio), mis on III kaitsekategooria liigid (Keskkonnaamet, 2009). 
 
Direktiivi 79/409/EMÜ II lisas nimetatud olulisemad linnuliigid on merivart (Aythya marila) 
ja sõtkas (Bucephala clangua) (Keskkonnaamet, 2009). 
 
Direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüübid on: veealused liivamadalad (1110), 
liivased ja mudased pagurannad (1140), rannikulõukad (1150*), laiad madalad lahed (1160), 
karid (1170), esmased rannavallid (1210), püsitaimestuga kivirannad (1220), soolakulised 
muda- ja liivarannad (1310), väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (1630*), 
püsitaimestuga liivarannad (1640), kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal 
(*olulised orhideede kasvualad – 6210), lood (6280*), sinihelmikakooslused (6410), 
puisniidud (6530*), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010*), vanad 
laialehised metsad (9020*), puiskarjamaad (9070) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080*).  
Direktiivi 92/43/EMÜ II lisas nimetatud liikideks on soohiilakas (Liparis loeselii) ja 
viigerhüljes (Phoca hispida botnica), mis on ühtlasi II kategooria kaitsealused liigid, ning 
hallhüljes (Halichoerus grypus), mis on ühtlasi III kategooria kaitsealune liik. Direktiivi 
92/43/EMÜ II lisast puuduv kaitsealal kaitstav I kaitsekategooria liik on kõre (Bufo calamita), 
II kaitsekategooria liigid on lepa-kärbseseen (Amanita friabilis), kivirullija (Arenaria 
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interpres), kollane kivipuravik (Boletus suspectus), randtarn (Carex extensa), madal 
kadakkaer (Cerastium pumilum), põhja-nahkhiir (Eptesicus nilssoni), läikiv kurereha 
(Geranium lucidum), hall-soolmalts (Halimione pedunculata), harilik muguljuur (Herminium 
monorchis), värviline lehtervahelik (Leucopaxillus compactus), veelendlane (Myotis 
daubentoni), kärbesõis (Orphys insectifera), jumalakäpp (Orchis mascula), suurkõrv 
(Plecotus auritus), rand-kirburohi (Polygonum oxyspermum), Corda porella (Porella 
cordaeana), sale katiksammal (Pterogonium gracile) ja rand-soodahein (Suaeda maritima) 
ning esinduslikumalt kaitsealal esindatud III kaitsekategooria liigid on longus rippsammal 
(Antitrichia curtipendula), kare jürilill (Cardamine hirsuta), liivatüll (Charadrius hiaticula), 
kahkjaspunane sõrmkäpp (Dactylorhiza incarnata), müürkevadik (Draba muralis), soo-
neiuvaip (Epipactis palustris), harilik käoraamat (Gymnadenia conopsea), suur käopõll 
(Listera ovata), mets-õunapuu (Malus sylvestris), harilik porss (Myrica gale), nastik (Natrix 
natrix), pruunikas pesajuur (Neottia nidus-avis), hall käpp (Orchis militaris), kahelehine 
käokeel (Platanthera bifolia), rohekas käokeel (Platanthera chlorantha), tui-tähtpea 
(Scabiosa columbaria), ristpart (Tadorna tadorna), punajalg-tilder (Tringa totanus) 
(Keskkonnaamet, 2009). 
 
Globaalselt oluline on Hiiumaa laidude maastikukaitseala järgmistele rändlinnuliikidele: 
valgepõsk-lagle (Branta leucopsis), mis on direktiivi 79/409/EMÜ I lisa liik ja ühtlasi III 
kaitsekategooria liik, ning merivart (Aythya marila), mis on direktiivi 79/409/EMÜ II lisa liik; 
ning üle-euroopaliselt oluline järgmistele rändlinnuliikidele: laululuik (Cygnus cygnus), mis 
on direktiivi 79/409/EMÜ I lisa liik ja ühtlasi II kaitsekategooria liik, ja sõtkas (Bucephala 
clangua), mis on direktiivi 79/409/EMÜ II lisa liik (Keskkonnaamet, 2009). 
 
Hiiumaa laidude maastikukaitseala kaitsekorralduskava 2011–2019 on kinnitatud (EELIS 
(Eesti Looduse Infosüsteem – Keskkonnaregister): Keskkonnaagentuur, 10.09.2013). 
 
Käina lahe-Kassari maastikukaitseala (KLO1000508), maismaa pindala on 3205,8 ha, 
veeosa pindala on 2475,4 ha. Käina lahe-Kassari maastikukaitseala kaitse-eesmärk on kaitsta 
(RT I 2007, 38, 268; 11.09.13): 

1. Kassari saare ja Käina lahe äärseid poollooduslikke kooslusi ning Käina lahte ja muid 
olulisi lindude rändepeatus- ning pesitsuspaiku; 

2. elupaigatüüpe, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning 
loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta nimetab I lisas. Need elupaigatüübid 
on: veealused liivamadalad (1110), liivased ja mudased pagurannad (1140), laiad 
madalad lahed (1160), esmased rannavallid (1210), väikesaared ning laiud (1620), 
rannaniidud (1630*), kadastikud (5130), lood (6280*), puisniidud (6530*), vanad 
loodusmetsad (9010*), vanad laialehised metsad (9020*), puiskarjamaad (9070) ning 
soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080*); 

3. liike, keda nõukogu direktiiv 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta nimetab 
I lisas. Nendest liikidest üks kuulub I kaitsekategooria liikide hulka, naaskelnokk 
(Recurvirostra avosetta) on II kaitsekategooria liik ning randtiir (Sterna paradisaea) 
ja jõgitiir (Sterna hirundo) on III kaitsekategooria liigid; 

4. taimeliiki, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ nimetab II lisas, – emaputke (Angelica 
palustris), mis on ühtlasi III kaitsekategooria liik (muudetud Vabariigi Valitsuse 20. 
mai 2004. a määruse nr 195 I ja II kaitsekategooriana kaitse alla võetavate liikide 
loetelu alusel II kaitsekategooria liik), samuti II lisast puuduvat I kaitsekategooria liiki 
ja tema elupaiku. 
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Kaitse-eesmärgis nimetatud liigid, mida ja/või mille elupaiku kaitstakse: on linnuliigid – 
naaskelnokk (Recurvirostra avosetta), randtiir (Sterna paradisaea), jõgitiir (Sterna hirundo), 
merikotkas (Haliaeetus albicilla), kahepaikne kõre (Bufo calamita) ja taimeliik – emaputk 
(Angelica palustris) (EELIS (Eesti Looduse Infosüsteem – Keskkonnaregister): 
Keskkonnaagentuur, 11.09.13, 17.03.14). 
 
Alal asuvad järgmised kaitsealused üksikobjektid: Tõllukivi (KLO4001029) ja Nasva 
kadakad (KLO4000304). 
 
Käina lahe-Kassari maastikukaitseala kaitsekorralduskava 2013-2022 on eelnõu staadiumis 
(EELIS (Eesti Looduse Infosüsteem – Keskkonnaregister): Keskkonnaagentuur, 15.09.13). 
 
1.3.3 Hoiualad 
Hiiumaa mereala planeeringuga võivad olla mõjutatud neli hoiuala (joonis 1.14).  
 

 
Joonis 1.14. Hiiumaa merealal ja rannikul asuvad hoiualad (EELIS (Eesti Looduse 
Infosüsteem – Keskkonnaregister): Keskkonnaagentuur, 04.10.2013). Planeeringuga 
eeldatavalt mõjutatavad alad: 1. Väinamere hoiuala (Hiiu); 2. Vanamõisa lahe hoiuala; 3. Hiiu 
madala hoiuala. 4. Kõrgessaare-Mudaste hoiuala (aluskaart: Maa-amet, 2013). 
 
Väinamere hoiuala (Hiiu) (KLO2000340), maismaa pindala on 3336,6 ha, veeosa pindala 
on 57576,2 ha (EELIS (Eesti Looduse Infosüsteem – Keskkonnaregister): 
Keskkonnaagentuur, 4.10.2013). Väinamere hoiuala kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 
79/409/EMÜ I lisas nimetatud linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide – soopardi 
(Anas acuta), luitsnokk-pardi (Anas clypeata), piilpardi (Anas crecca), viupardi 
(Anaspenelope), sinikael-pardi (Anas platyrhynchos), rägapardi (Anas querquedula), 
rääkspardi (Anas strepera), suur-laukhane (Anser albifrons), hallhane (Anser anser), väike-
laukhane (Anser erythropus), rabahane (Anser fabalis), hallhaigru (Ardea cinerea), kivirullija 
(Arenaria interpres), soorätsa (Asio flammeus), punapea- vardi (Aythya ferina), tuttvardi 
(Aythya fuligula), merivardi (Aythya marila), hüübi (Botaurus stellaris), mustlagle (Branta 
bernicla), valgepõsk-lagle (Branta leucopsis), sõtka (Bucephala clangula), niidurüdi (Calidris 
alpina schinzii), suurrüdi (Calidris canutus), väiketülli (Charadrius dubius), liivatülli 
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(Charadrius hiaticula), mustviirese (Chlidonis niger), valge-toonekure (Ciconia ciconia), 
roo-loorkulli (Circus aeruginosus), välja-loorkulli (Circus cyaneus), auli (Clangula 
hyemalis), rukkiräägu (Crex crex), väikeluige (Cygnus columbianusbewickii), laululuige 
(Cygnuscygnus), kühmnokk-luige (Cygnus olor), põldtsiitsitaja (Emberiza hortulana), laugu 
(Fulica atra), rohunepi (Gallinago media), sookure (Grus grus), merikotka (Haliaeetus 
albicilla), punaselg-õgija (Lanius collurio), kalakajaka (Larus canus), tõmmukajaka (Larus 
fuscus), naerukajaka (Larus ridibundus), vöötsaba-vigle (Limosa lapponica), mustsaba-vigle 
(Limosa limosa), tõmmuvaera (Melanitta fusca), mustvaera (Melanitta nigra), väikekoskla 
(Mergus albellus), jääkoskla (Mergus merganser), rohukoskla (Mergus serrator), 
suurkoovitaja (Numenius arquata), tutka (Philomachus pugnax), plüü (Pluvialis squatarola), 
tuttpüti (Podiceps cristatus), väikehuigu (Porzanaparva), täpikhuigu (Porzana porzana), 
naaskelnoka (Recurvirostra avosetta), haha (Somateria molissima), väiketiiru (Sterna 
albifrons), räusktiiru (Sterna caspia), jõgitiiru (Sterna hirundo), randtiiru (Sterna 
paradisaea), tutt-tiiru (Sterna sandvicensis), vööt-põõsalinnu (Sylvia nisoria), tumetildri 
(Tringaerythropus), mudatildri (Tringa glareola), heletildri (Tringa nebularia), punajalg-tildri 
(Tringa totanus) ja kiivitaja (Vanellus vanellus) elupaikade kaitse; nõukogu direktiivi 
92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – veealuste liivamadalate (1110), 
rannikulõugaste (1150*), laiade madalate lahtede (1160), karide (1170), esmaste rannavallide 
(1210), püsitaimestuga kivirandade (1220), soolakuliste muda- ja liivarandade (1310), 
väikesaarte ning laidude (1620), rannaniitude (1630*), kuivade nõmmede (4030), kadastike 
(5130), lubjavaesel mullal liigirikaste niitude (6270*), loodude (6280*), sinihelmikakoosluste 
(6410), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niitude (6510), puisniitude (6530*), liigirikaste 
madalsoode (7230), vanade loodusmetsade (9010*), vanade laialehiste metsade (9020*), 
rohunditerikaste kuusikute (9050), puiskarjamaade (9070), soostuvate ja soo-lehtmetsade 
(9080*) ning II lisas nimetatud liikide – hallhülge (Halichoerus grypus), saarma (Lutra lutra), 
viigerhülge (Phocahispida botnica), kalade võldase (Cottus gobio) ja jõesilmu (Lamptera 
fluviatilis) ning taimede kauni kuldkinga (Cypripedium calceolus), madala unilooga 
(Sisymbriumsupinum) ja könttanuka (Encalypta mutica) elupaikade kaitse. 
 
Väinamere hoiuala mereosa, Kadakalaiu viigerhülge, Pujuderahu hallhülge ja Selgrahu 
hallhülge püsielupaikade kaitsekorralduskava 2013–2022 on kinnitatud (EELIS (Eesti 
Looduse Infosüsteem – Keskkonnaregister): Keskkonnaagentuur, 15.09.2013). 
 
Väinamere hoiualal kehtib ka 171 hoiuala poollooduslike koosluste kaitsekorralduskava 139 
ala osas, mis on kinnitatud Keskkonnaameti 28.03.2013. a käskkirjaga nr. 1-4.2/13/131. 
 
Vanamõisa lahe hoiuala (KLO2000048), maismaa pindala on 413,9 ha, veeosa pindala 
1075,9 ha. Vanamõisa lahe hoiuala kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I 
lisas nimetatud elupaigatüüpide – liivaste ja mudaste pagurandade (1140), rannikulõugaste 
(1150*), suurte ja madalate lahtede (1160), väikesaarte ja laidude (1620), rannaniitude 
(1630*), püsitaimestuga liivarandade (1640), taimestunud kivirandade (1220), kadastike 
(5130) ja vanade loodusmetsade (9010*) kaitse ning EÜ nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ I 
lisas nimetatud linnuliikide ning I lisas nimetamata, kaitset vajavate rändlinnuliikide 
elupaikade kaitse (EELIS (Eesti Looduse Infosüsteem – Keskkonnaregister): 
Keskkonnaagentuur, 18.09.2013). 
 
Linnuliigid, mille elupaiku kaitstakse, on: piilpart (Anas crecca), hallhani e roohani (Anser 
anser), kivirullija (Arenaria interpres), valgepõsk-lagle (Branta leucopsis), liivatüll 
(Charadrius hiaticula), merikotkas (Haliaeetus albicilla) ja punajalg-tilder (Tringa totanus) 
(EELIS (Eesti Looduse Infosüsteem – Keskkonnaregister): Keskkonnaagentuur, 18.09.2013). 
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Vanamõisa lahe hoiuala kaitsekorralduskava 2015–2024 on ettevalmistamisel (EELIS (Eesti 
Looduse Infosüsteem – Keskkonnaregister): Keskkonnaagentuur, 18.09.2013). 
 
Vanamõisa lahe hoiualal kehtib ka 171 hoiuala poollooduslike koosluste kaitsekorralduskava 
139 ala osas, mis on kinnitatud Keskkonnaameti 28.03.2013. a käskkirjaga nr. 1-4.2/13/131. 
 
Hiiu madala hoiuala (KLO2000066), veeosa pindala on 4508 ha. Hiiu madala hoiuala 
kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku 
loomastiku ja taimestiku kaitse kohta I lisas nimetatud elupaigatüübi – karide (1170) kaitse 
(EELIS (Eesti Looduse Infosüsteem – Keskkonnaregister): Keskkonnaagentuur, 18.08.13). 
 
Kõrgessaare-Mudaste hoiuala (KLO2000163), maismaa pindala on 1232,5 ha, veeosa 
pindala 1638,3 ha. Kõrgessaare-Mudaste hoiuala kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi 
92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – rannikulõugaste (1150*), laiade madalate 
lahtede (1160), väikesaarte ning laidude (1620), rannaniitude (1630*), kadastike (5130), 
alvarite (6280*), niiskuslembeste kõrgrohustute (6430), nõrglubja-allikate (7220*) ja 
liigirikaste madalsoode (7230) kaitse ning EÜ nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ loodusliku 
linnustiku kaitse kohta I lisas nimetatud linnuliikide ja I lisas nimetamata, kaitset vajavate 
rändlinnuliikide elupaikade kaitse (EELIS (Eesti Looduse Infosüsteem – Keskkonnaregister): 
Keskkonnaagentuur, 18.09.2013). 
 
Linnuliigid, mille elupaiku kaitstakse, on: soopart e pahlsaba-part (Anas acuta), viupart 
(Anas penelope), sinikael-part (Anas platyrhynchus), valgepõsk-lagle ( Branta leucopsis), 
sõtkas (Bucephala clangula), liivatüll (Charadrius hiaticula), lauk (Fulica atra), kalakajakas 
(Larus canus), sarvikpütt (Podiceps auritus ), hahk (Somateria molissima), jõgitiir (Sterna 
hirundo), punajalg-tilder (Tringa totanus), kiivitaja (Vanellus vanellus), hüüp (Botaurus 
stellaris), rääkspart (Anas strepera) ja tõmmuvaeras (Melanitta fusca) (EELIS (Eesti Looduse 
Infosüsteem – Keskkonnaregister): Keskkonnaagentuur, 18.09.2301). 
 
Kõrgessaare-Mudaste hoiualal kehtib „171 hoiuala poollooduslike koosluste 
kaitsekorralduskava 139 ala osas“, mis on kinnitatud Keskkonnaameti 28.03.2013. a 
käskkirjaga nr. 1-4.2/13/131. 
 
1.3.4 Püsielupaigad, kaitstavad liigid ja üksikobjektid 
Alljärgnevalt on esitatud ülevaade Hiiumaa merealal, rannikul või selle lähedusse (500 m) 
maismaal paiknevatest püsielupaikadest, kaitstavatest liikidest ja looduse üksikobjektidest 
(aluseks: EELIS, Eesti Looduse Infosüsteem – Keskkonnaregister): Keskkonnaagentuur) 
10.10.2013; Keskkonnaamet, 2012a). 
 
Püsielupaigad 
Hall- ja viigerhülge püsielupaigad (vt ka ptk 1.2.3): 
Selgrahu hallhülge püsielupaik (KLO3000095), Pujuderahu hallhülge püsielupaik 
(KLO3000096), Klaasirahu hallhülge püsielupaik (KLO3000097), Raudrahu hallhülge 
püsielupaik (KLO3000098) ja Kadakalaiu viigerhülge püsielupaik (KLO3000099).  
 
Merikotka püsielupaigad: 
Kadakalaiu merikotka püsielupaik (KLO3000480), Heinlaiu merikotka püsielupaik 
(KLO3001109), Kassari merikotka püsielupaik (KLO3001390), Sarve merikotka püsielupaik 
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(KLO3000388), Tülli merikotka püsielupaik (KLO3000951), Vanamõisa merikotka 
püsielupaik (KLO3000245) ja Ristna merikotka püsielupaik (KLO3000133). 
 
Euroopa naaritsa püsielupaigad: 
Jausa oja euroopa naaritsa püsielupaik (KLO3000180), Luguse jõe euroopa naaritsa 
püsielupaik (KLO3000183) ja Pihla oja euroopa naaritsa püsielupaik (KLO30000177). 
 
Käpaliste püsielupaik: 
Viskoosa käpaliste püsielupaik (KLO3001216). 
 
Kaitstavad seene-, taime- ja loomaliigid: 
Allpool on toodud Hiiumaal elavad kaitsealused liigid, kelle elutegevus kas otseselt merega 
seotud või kelle levik maismaal ulatub rannikuni või asub selle läheduses. Maismaa liigid on 
toodud lisainformatsioonina edasiste projektide jaoks. Loendi koostamisel on kasutatud 
EELIS programmi kaardikihte (Eesti Looduse Infosüsteem – Keskkonnaregister): 
Keskkonnaagentuur). 
 
I kaitsekategooria liigid: 
Imetajad: euroopa naarits (Mustela lutreola); 
Linnud: merikotkas (Haliaeetus albicilla), niidurüdi (Calidris alpina schinzii); 
Kahepaiksed: kõre (Bufo calamita); 
Samblad: roheline hiidkupar (Buxbaumia viridis). 
  
II kaitsekategooria liigid: 
Imetajad: põhja-nahkhiir (Eptesicus nilssonii), habelendlane (Myotis mystacinus), suurkõrv 
(Plecotus auritus), veelendlane (Myotis daubentonii), viigerhüljes (Phoca hispida); 
Linnud: tõmmukajakas (Larus fuscus), kivirullija (Arenaria interpres), naaskelnokk 
(Recurvirostra avosetta), soopart (Anas acuta), hüüp (Botaurus stellaris), mustsaba-vigle 
(Limosa limosa), laululuik (Cygnus cygnus), sarvikpütt (Podiceps auritus); 
Taimed: rand-orashein (Elymus farctus), väike käopõll (Listera cordata), loim-vesipaunikas 
(Hydrocotyle vulgaris), klibutarn (Carex glareosa), kärbesõis (Ophrys insectifera), harilik 
muguljuur (Herminium monorchis), rand-soodahein (Suaeda maritima), randtarn (Carex 
extensa), aasnelk (Dianthus superbus), jumalakäpp (Orchis mascula), soohiilakas (Liparis 
loeselii), madal kadakkaer (Cerastium pumilum), tõmmu käpp (Orchis ustulata), hall 
soolmalts (Halimione pedunculata), punane tolmpea (Cephalanthera rubra), pisikannike 
(Viola pumila), jäik keerdsammal (Tortella rigens), kõrge kannike (Viola elatior), müür-
raunjalg (Asplenium ruta-muraria), rand-kirburohi (Polygonum oxyspermum), läikiv kurereha 
(Geranium lucidum), sale katiksammal (Pterogonium gracile), koldjas selaginell (Selaginella 
selaginoides), peen jänesekõrv (Bupleurum tenuissimum), harilik jugapuu (Taxus baccata), 
lihtrandpung (Samolus valerandi), vahelmine näkirohi (Najas marina subsp. intermedia), 
rand-kesakann (Sagina maritima), täpiline sõrmkäpp (Dactylorhiza incarnata subsp. cruenta), 
nurmlauk (Allium vineale), rand-ogaputk (Erynginum maritimum), oja-haneputk (Berula 
erecta), Russowi sõrmkäpp (Dactylorhiza russowi), valge tolmpea (Cephalanthera 
longifolia), hanepaju (Salix rupens), madal unilook (Sisymbrium supinum), emaputk 
(Angelica palustris); 
Seened ja samblikud: värviline lehtervahelik (Leucopaxillus compactus), kroonliudik 
(Sarcosphaera coronaria), kollane kivipuravik (Boletus impolitus), lepa-kärbseseen (Amanita 
friabilis), must hundiseenik (Boletopsis leucomelaena), tera-mõhnsamblik (Bacidia 
biatorina), näsa-kuldsamblik (Caloplaca verruculifera), Mougeot' koldsamblik 
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(Xanthoparmelia mougeotii), loo-rebasesamblik (Vulpicida tubulosus), vask-porosamblik 
(Cladonia convoluta), rohe-tilksamblik (Biatordium monasteriense). 
 
III kaitsekategooria liigid:  
Imetajad: hallhüljes (Halicoherus grypus); 
Linnud: sookurg (Grus grus), randtiir (Sterna paradisaea), väiketiir (Sterna albifrons), 
jõgitiir (Sterna hirundo), täpikhuik (Porzana porzana), punajalg-tilder (Tringa totanus), 
ristpart (Tadorna tadorna), liivatüll (Charadrius hiaticula), suurkoovitaja (Numenius 
arquata), tõmmuvaeras (Melanitta fusca), rooruik (Rallus aquaticus), rukkirääk (Crex crex), 
roo-loorkull (Circus aeruginosus), väiketüll (Charadrius dubius), nõmmelõoke (Lullula 
arborea), väike-kirjurähn (Dendrocopos minor), väike-kärbsenäpp (Ficedula parva), öösorr 
(Caprimulgus europaeus), hoburästas (Turdus viscivorus), punaselg-õgija (Lanius collurio) 
vööt-põõsalind (Sylvia nisoria), hänilane (Motacilla flava), suitsupääsuke (Hirundo rustica), 
väänkael (Jynx torquilla), hiireviu (Buteo buteo); 
Roomajad: nastik (Natrix natrix); 
Kahepaiksed: tähnikvesilik (Triturus vulgaris), rabakonn (Rana arvalis);  
Putukad: suur rabakiil (Leucorrhinia pectoralis), valgelaup-rabakiil (Leucorrhinia 
albifrons), vareskaera-aasasilmik (Coenonympha hero), nõmme-tähniksinitiib (Maculinea 
arion), sõõrsilmik (Lopinga achine); 
Taimed: tumepunane neiuvaip (Epipactis atrorubens), harilik ungrukold (Huperzia selago), 
rand-seahernes (Lathyrus japonicus subsp. maritimus), roomav öövlige (Goodyera repens), 
karukold (Lycopodium clavatum), kahelehine käokeel (Platanthera bifolia), balti sõrmkäpp 
(Dactylorhiza baltica), kuradi-sõrmkäpp (Dactylorhiza maculata), vööthull-sõrmkäpp 
(Dactylorhiza fuchsii), kahkjaspunane sõrmkäpp (Dactylorhiza incarnata), suur käopõll 
(Listera ovata), hall käpp (Orchis militaris), rohekas käokeel (Platanthera chloranta), harilik 
käoraamat (Gymnadenia conopsea), pruunikas pesajuur (Neottia nidus-avis), soo-neiuvaip 
(Epipactis palustris), kaljukress (Hornungia petraea), müürkevadik (Draba muralis), aas-
karukell (Pulsatilla pratensis), veripunane koldrohi (Anthyllis coccinea), tui-tähtpea 
(Scabiosa columbaria), harilik porss (Myrica gale), mets-õunapuu (Malus sylvestris), 
laialehine neiuvaip (Epipactis helleborine), künnapuu (Ulmus laevis), mets-pirnipuu (Pyrus 
pyraster), lääne-mõõkrohi (Cladium mariscus), värv-paskhein (Serratula tinctoria), sile 
kardhein (Cerathophyllum submersum); 
Samblad: harilik valvik (Leucobryum glaucum), viierealine turbasammal (Sphagnum 
quinquefarium), longus rippsammal (Antitrichia curtipendula); 
Seened ja samblikud: pruunikas mütsnarmik (Bankera fuligineoalba), must narmik 
(Phellodon niger), kuld-soverbiell (Sowerbyella imperialis), kadakatarjak (Botryodontia 
millavensis), pisi-tinasamblik (Stereocaulon condensatum), harilik koobassamblik 
(Thelotrema lepadinum), harilik särasamblik (Fulgensia bracteata), stepi-naastsamblik 
(Psora desipiens).  
 
Kaitstavad looduse üksikobjektid 
Põlispuud: Harilik tamm (KLO4001106), Nasva kadakad (KLO4000304), Jaaksoni tamm 
(KLO4000309) ja Kandle mänd (KLO4000633).  
 
Rändrahnud: Tahkuna hiidrahn (KLO4000473), Kärdla rannakivi (Kärdla rändrahn) 
(KLO4000515), Heilu rändrahn (KLO4000516), Hiiesaare Silmakivi (KLO4000932), Kukka 
põllukivi (KLO4000931), Tõllukivi (KLO4001029) ja Nõrgakivi (KLO4000513). 
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1.3.5 Projekteeritavad kaitstavad alad 
EELISe (Eesti Looduse Infosüsteem – Keskkonnaregister): Keskkonnaagentuure 
(04.10.2013) alusel Hiiumaa merealale, rannikule või selle lähedusse projekteeritavad 
kaitstavad alad on toodud joonisel 1.15.  
 

 
Joonis 1.15. Hiiumaa merealale, rannikule või selle lähedusse projekteeritavad kaitstavad 
alad (EELIS (Eesti Looduse Infosüsteem – Keskkonnaregister): Keskkonnaagentuur, 
04.10.2013). 1. Apollo looduskaitseala; 2. Väinamere hoiuala (Hiiu) piiride muutmine; 3. 
Sarve maastikukaitseala; 4. Hiiumaa laidude maastikukaitseala; 5. Suureranna hoiuala; 6. 
Kõpu merekaitseala; 7. Kõpu looduskaitseala; 8. Kõrgessaare-Mudaste hoiuala (aluskaart: 
Maa-amet, 2013). 
 
Uute projekteeritavate kaitstavate alade hulka kuuluvad Kõpu merekaitseala ja Apollo 
looduskaitseala. Olemasolevate kaitstavate alade piiride korrigeerimine on kavandatud 
Väinamere hoiualal (Hiiu), Luhastu hoiualal, Kõrgessaare-Mudaste hoiualal, Suureranna 
hoiualal, Sarve maastikukaitsealal, Hiiumaa laidude maastikukaitsealal ja Kõpu 
looduskaitsealal.  
 
1.4. Sotsiaal-majanduslik keskkond 
 

1.4.1 Puhkamisvõimalused 
Merega seotud puhkamisvõimalusi on mitmeid, sealhulgas rannikulähedane veesport 
(purjetamine, surfamine, skuutrisõit, kajakimatkad, sukeldumine jms), suplemine, lõbu- ja 
huvireisid laevadega vms. Hiiu maakonna mereala pakub võimalusi kõigi eelpool nimetatud 
tegevuste elluviimiseks. 
 
Kohalike omavalitsuste üldplaneeringute alusel paikneb Hiiumaa rannikul kokku 23 
supluskohta, millest 5 (Liivalauka, Kärdla, Luidja, Kassari ja Tõrvanina) on Terviseameti 
andmetel määratud avalikuks supluskohaks. Ristnas paikneb üks Eesti parimaid surfirandu. 
Hiiu mereala loodeosa on huvipakkuv ka sukeldujatele, kuna piirkonnas paikneb mitmeid 
veealuseid kultuuriväärtusega asju. Väikelaevade, skuutrite jt väikeste veesõidukite 
veeskamine on võimaldatud valdavas osas sadamates (vt ptk 1.4.8).  
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Viimastel aastatel on hakanud elavnema ka kalaturismi arendamine, mille käigus Hiiumaale 
saabunud turist saab osa rannakalurite elust ja merega seotud teenustest, näiteks kajakisõidud 
laidudele, tünnisaun, väljasõidud purjekatega ja puupaatidega, kaluritega koos püügil käimine 
jms. Kalaturismi arendamise vajalikkusele on tähelepanu juhitud Väinamere regiooni 
jätkusuutliku kalanduse arengukavas 2007–2013 (2008), Hiiumaa kalanduspiirkonna 
arengustrateegias 2009-2013 (2009) jt piirkondlikes arengudokumentides. 
 
1.4.2 Kalandus ja vesiviljelus 
Vastavalt Väinamere regiooni jätkusuutliku kalanduse arengukavale 2007–2013 (2008) on 
kutseline kalapüük olnud aastasadu piirkonna rannakülade elanikele üheks peategevusalaks. 
Sellest on saanud rannaelanike elulaad ning just seetõttu on kutseline kalapüük ka praeguste 
väikeste kalasaakide juures säilinud ning väga tõenäoliselt ei kao kuhugi ka tulevikus. 
 
Kalapüügiseadus lubab rannapüüki kuni 20 m samasügavusjooneni, välja arvatud lestapüük. 
MTÜlt Hiiukala saadud informatsiooni kohaselt toimub Hiiumaal rannapüük kuni 20 meetri 
sügavuses meres, vaid lesta käiakse suvel kohati kuni 30 m sügavuses meres püüdmas. 
 
MTÜ Hiiukala (2009a) poolt teostatud Hiiumaa kutseliste kalurite küsitlus näitas, et: 

� enamike rannakalurite sissetulekud kalapüügist on madalad, moodustades alla 10% 
kogu nende sissetulekust. Kalurite peamiseks sissetulekuallikateks kalapüügi kõrval 
on palgatöö ja pension; 

� põhilised püütavad kalaliigid on lest ja tuulehaug. Vähemal määral ka räim, säinas, 
särg, ahven, haug, siig, forell/lõhe; 

� hinnanguliselt pooled kutselised kalurid kuuluvad kalanduse ja ettevõtlusega seotud 
liitu või organisatsiooni, peamiselt MTÜ-sse Hiiukala ja Hiiumaa Kutseliste Kalurite 
Ühingusse; 

� kalurid kasutavad mitmeid erinevaid sadamaid/lossimiskohti üle Hiiumaa eelistades 
oma kodule lähemaid, kuid on ka kalureid, kes kalastavad mitmes piirkonnas Hiiumaa 
rannikuvetes. Peamised rannakalurite poolt kasutatavad sadamad on Kärdla, Orjaku 
Suursadam, Kõrgessaare, Haldi, Lehtma, Kaleste ja Hiiessaare ning vähemal määral 
ka Mudaste, Salinõmme, Luidja ja Kalana, Puulaiu, Sõru, Värsso, Kassari, Paope ja 
Kõpu; 

� enamasti püütakse kala kas oma tarbeks või müüakse kala otse sadamas või 
lossimiskohas. Lisaks müüakse kala otse püsiklientidele/naabritele. Suhteliselt vähe 
realiseeritakse kala kokkuostjatele (kalatööstus Hiiumaal 2013. a seisuga puudub). 
Samuti ei tegeleta ise kala töötlemisega. Mõni üksik vastanu tegeleb kala 
kuivatamise/vinnutamise ja suitsutamisega; 

� kala turustamisel peeti probleemiks säilitusvõimaluste (jahutuskamber, külmhoone, 
külmutus, jne) või jäämasina (jää) puudumist; 

� kalurite hinnangul tuleks eelisarendada Kõrgessaare ja Kärdla sadamat, aga ka 
Suursadamat, Orjaku, Salinõmme, Kassari, Kalana, Sõru, Tärkma, Haldi, Sarve, 
Lehtma, Männiku sadamat Orjakus ja Vahtrepa sadamat. 

 
Põllumajandusministeeriumi Kalamajandusosakonnast (13.01.2014 ja 20.03.2014) laekunud 
andmed Hiiumaa merealal paiknevates püügiruutudes kutseliste kalurite poolt teostatud püügi 
kohta perioodil 2006–2013 on esitatud lisas 6. Lisa 6 alusel olid vaadeldava perioodi 
algusaastatel peamised püütavad kalaliigid lest, tuulehaug ja räim. Viimastel aastatel (alates 
2012) on tuulehaugi väljapüük vähenenud, samas on suurenenud ahvena väljapüük. 
Püügiandmete alusel on rannakalurite poolt aktiivselt kasutatav kogu Hiiumaa 
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rannikulähedane meri. Samas eristuvad püügipiirkondadest selgesti Hiiumaast loode ja kagu 
suunda jäävad merealad (vastavad püügiruudud 290 ja 272, lisa 6), kus rannakalurite poolt 
püütavad kala kogused on kordades suuremad võrreldes teiste püügipiirkondadega. 
Põllumajandusministeeriumi Kalamajandusosakonna andmetel oli 2013. aastal Hiiumaal 153 
kaluri kalapüügiloa omanikku, kes püüdsid kala Läänemere rannikumerest. Antud 
kalapüügilubadele oli kantud 294 kalurit. Statistikaameti andmetel oli Hiiumaa rahvaarv 1. 
jaanuar 2013. a seisuga 8 638 elanikku. Seega moodustavad kalapüügilubadele kantud kalurid 
Hiiumaa elanikkonnast 3,4%. Neile lisanduvad ka harrastuskalurid. 
 
2011. a seisuga on toetuste baasil läbiviidud arendustegevusi Kõrgessaare, Orjaku ja 
Hiiessaare sadamates. Samuti on Kõrgessaare sadamasse rajatud külmhoone. Soetatud on ka 
mitmeid kala säilitamiseks ja turustamiseks vajalikke seadmeid (Hiiumaa majandusülevaade 
2011). 
 
Lisaks rannakaluritele toimub Hiiu maakonna merealal ka traalpüük. Vastavalt Vabariigi 
Valitsuse 09.05.2003. a määrusele nr 144 Kalapüügieeskiri tohib traalpüük toimuda vaid neil 
merealadel, mis on sügavamad kui 20 meetrit. Traallaevade lossimine toimub Hiiumaal 
põhiliselt Lehtma sadamas, vähesel määral ka Suursadamas. Seejuures oli perioodil 2010–
2012 lossitavateks kalaliikideks kilu, räim ja tursk. Perioodil 2009–2012 Hiiumaa merealal ja 
selle ümbruses toimunud traallaevade liikumisest ja peamistest traalialadest annavad ülevaate 
joonised 1.16 ja 1.17 (Kull, 2012). Joonisel 1.16 on selgelt eristavad olulised kalalaevade 
liikumisteed traaliala ja sadamate (Hiiumaal Lehtma sadam ja Suursadam) vahel. Joonis 1.17 
alusel paiknevad olulisemad traalimise piirkonnad Hiiu mereala piirides Hiiumaast põhja 
pool. 
 

 
Joonis 1.16. Kull (2012) uuringus kajastatud traallaevade registreeringu asukohad perioodil 
2009–2012 klassifitseeritud laevade liikumiskiiruse järgi. Suurema kiirusega (kollakad ja 
punakad toonid punktidel) liikuvad laevad on liikumas sadamate vahel, minemas püügile või 
sealt naasmas, sinaka tooniga kajastatud traallaevad sisaldavad potentsiaalseid püügil olevaid 
laevu. 
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Joonis 1.17. Perioodil 2009–2012 Loode-Eesti merealal traalinud traallaevade 
registreerimiste arv 1 km2 statistiliste piirkondade kaupa (Kull, 2012). Olulisemad traalimise 
piirkonnad jäävad Hiiu mereala piirides (oranž joon) Hiiumaast põhja poole ja väljaspool Hiiu 
mereala piiri Osmussaare piirkonda.  
 
Põllumajandusministeeriumi andmetel lossiti perioodil 2010–2012 Hiiumaa sadamates 
(ranna- ja traalpüük) keskmiselt 2267 tonni kala aastas, mis moodustas kogu Eestis lossitud 
kalast keskmiselt 3,2%. Seejuures pärines Hiiumaal lossitud kalast 92,7% Eesti traallaevadelt, 
4,5% rannakaluritelt ja 2,8% teiste riikide kalalaevadelt.  
 
Hiiumaa teadaolev ainuke vesiviljelusega tegelev ettevõte on OÜ Õngu Noorkalakasvandus, 
kes kasvatab meriforelli noorkalasid loodusesse asustamiseks. Tegevus toimub Õngu 
paisjärve ääres.  
 
Õngu kalakasvandus asustab alates 1992. aastast meriforelli Hiiumaa rannikumerre, Õngu 
jõkke, Vanajõkke ja alates 2002. aastast ka Läänemaa jõgedesse. Nende asustamiste 
eesmärgiks on forelli kõikuva arvukuse tasakaalustamine nn asustamine tugevdamiseks ja 
asustamine püügivaru loomiseks (EMÜ Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, 
2011). 
 
Õngu kasvandus toodab valdavalt 2-aastaseid meriforelli noorkalu, sest neid saab asustada 
merre ning nende ellujäämus ja tagasisaak on rahvusvahelise kogemuse järgi parim (EMÜ 
Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, 2011). Õngu kasvandus on põhiline 
meriforelli 2-aastaste noorjärkude kasvataja Eestis. Väiksemas mahus toimub 2-aastaste 
noorkalade kasvatamine ka Põlula Kalakasvatuskeskus. Õngu kalakasvanduses kasvatatakse 
ca 20 000 noorkala aastas. Mainitud suurusjärk on ühtlasi ka majandi maksimum võimsus 
(TÜ Eesti Mereinstituut, 2013).  
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1.4.3 Maardlad ja maavara kasutus 
Maa-ameti kaardirakenduse (2013) alusel asub merealal kolm üleriigilise tähtsusega maardlat: 
Hiiumadala ja Kõpu liivamaardlad (sh Kõpu ehitusliiva prognoosvaru) ning Käina meremuda 
maardla (joonis 1.18). Maavara kaevandamise luba on väljastatud Hiiumadala liivamaardlas 
AS-le Tallinna Sadam aastani 2014 (KMIN-110) ning Käina meremuda maardlas OÜ-le 
Leiger aastani 2030 (KMIN-076) ja OÜ-le Antu SR aastani 2023 (KMIN-015). Perioodil 
2006–2011 toimus eeltoodud maardlates kaevandamine vaid 2011. a Käina maardlas, kus 
kaevandati 0,008 tuh tonni meremuda (Maa-ameti maavarade koondbilansid 2006–2011). 
 

 
Joonis 1.18. Hiiumaa merealal paiknevad maardlad ja maavara prognoosvarud (alus: Maa-
amet, 2013). 
 
1.4.4 Muu loodusvarade kasutamine (agariku püük, pilliroo varumine) 
Kassari laht on kasvupaigaks punavetikaliigile agarik (Furcellaria lumbricalis), millest 
toodetakse furcellaraani ning mida saab kasutada stabiliseeriva, paksendava ja geelistava 
ainena toidu-, põllumajandus-, kosmeetika- ja farmaatsiatööstuses. Agariku kogumine toimub 
nii Kassari lahes traalpüügi (joonis 1.19) kui ka lahe rannaaladelt kogumisega. 2007., 2009. ja 
2011. a läbiviidud Kassari lahe tööndusliku punavetikavaru uuringute (TÜ Eesti 
Mereinstituut, 2007c; TÜ Eesti Mereinstituut, 2009 ja TÜ Eesti Mereinstituut, 2011) alusel 
2008. a ja perioodideks 2010–2011 ja 2012–2013 soovituslikud agariku traalimisalad on 
toodud joonisel 1.19. AS Estagar andmetel (27.05.2013 e-kiri) on agariku traalimiseks AS-le 
Estagar Hiiumaalt ja Saaremaalt väljastatud limiidid, mis 2013. aastal on vastavalt 700 t ja 
498 t märga agarikku. Traalimise maht sõltub furcellaraani tootmise mahust ning siiani on 
traalitud agariku kogus jäänud allapoole limiiti (vt ka lisa 6). Agarikku on korjatud siiani vaid 
Saaremaa randadelt (aastatel 2010–2012 korjati 74 873–208 056 kg kuiva agarikku). 
Seejuures sõltub randadelt kogutud agariku kogus tuule suunast, mere jäätumisest jms.  
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Joonis 1.19. Punavetikaliigi agariku (Furcellaria lumbricalis) soovituslikud traalimisalad 
erinevatel perioodidel. Alus: TÜ Eesti Mereinstituut, 2007c; TÜ Eesti Mereinstituut, 2009; 
TÜ Eesti Mereinstituut, 2011; Maa-amet, 2013. 
 

Sõltuvalt aastast ja ilmastikuoludest toimub Hiiumaa rannikul pilliroo varumine peamiselt 
ehitusmaterjali saamise eesmärgil. Suuremad rannikul paiknevad roostikualad jäävad Käina-
Kassari, Mardihansu lahe, Meelste lahe ja Tareste lahe piirkonda. 
 

1.4.5 Kultuurimälestised ja väärtuslikud alad 
Maa-ameti kaardirakenduse (2014) alusel asuvad planeeringualal Hiiumaast loode suunas 
arheoloogiamälestised (laevavrakid) – nimetu (27878) ja "Aid" (27877) ning Hiiumaast põhja 
suunas kaubalaeva "Ernst Russ" vrakk (30210). Hiiumaast lõunas asub ajaloomälestisena 
arvel rannalauter (22275). Lisaks paiknevad Hiiumaa lähistel mitmed veealused 
kultuuriväärtusega asjad (laevavrakid), mis ei ole muinsuskaitse all, kuid on väärtuslikud 
eelkõige sukeldujatele. Samuti veealused kultuuriväärtusega asjad, mille kaitse alla võtmise 
menetlemisega on alustatud (tabelid 1.3 ja 1.4 ning joonis 1.20). Arvukalt 
muinsuskaitseobjekte, sh kultuurimälestiste kaitsealasid asub ka vahetult merega piirnevatel 
rannikualadel. 
 
Tabel 1.3. Dokumenteerimistööd tegemata 

 
Tabel 1.4. Eksperdihinnangud koostamisel 

Vrakk Sügavus (m) 
Vrakk 29 
Tulelaeva "Hiiumadal" vrakk - 
Vrakk 100 
Vrakk 57 
Vrakk 27 

Vrakk Sügavus (m) 
Purjelaeva vrakk (sõjalaev) - 
Purjelaeva vrakk (18. saj 
purjelaev) - 
Aurulaev "Liisa" - 
Amrumbank - 
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Vrakk 118 
Vrakk 65 
Vrakk (tõenäoliselt kalalaev 
Vegas) 112 
Vrakk 36 
Vrakk 38 
Vrakk 48 
Vrakk 48 
Vrakk (Altair) - 
Purjelaeva vrakk - 
Vrakk (aurik?) - 
Vrakk - 
Vrakk - 
Vrakk - 

 

Purjelaeva vrakk - 
 

 

 
Joonis 1.20. Hiiu merealal paiknevad veealused kultuuriväärtusega asjad (laevavrakid), mille 
kaitse alla võtmise menetlusega on alustatud (allikas: Muinsuskaitseamet, 2014). 
 
Vastavalt Hiiu maakonnaplaneeringu teemaplaneeringule Asustust ja maakasutust suunavad 
keskkonnatingimused (2004) ja kohalike omavalitsuste üldplaneeringutele paiknevad rannikul 
mitmed kauni merevaatega kohad ning väärtuslikud maastikud. Looduskaitseliselt 
väärtuslikke alasid ja elupaiku on kirjeldatud ptk-s 1.3. 
 



43 

Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine. 
Aruanne. 

1.4.6 Riiklik julgeolek ja turvalisus 
Piirivalve mereseiresüsteem koosneb 20-st radaripositsioonist Eesti rannikul ja saartel (Sisask, 
2008). Seejuures täidab mereseiresüsteem mitmeid ülesandeid, sh riigipiiri valve, Eesti 
majandusvööndi õigusrežiimi järelevalve, merereostuse avastamine jms. Tulenevalt Hiiumaa 
asukohast paiknevad mitmed radarid ka Hiiumaa rannikul. 
 
Vastavalt Õhutõrjerelvade ja suurtükiväe relvade (merele orienteeritud) laskmisvõimaluste ja 
mereväe väljaõppe läbiviimiseks võimalike asukohtade selgitamise (ÕSMAAP) 
arendusprogrammile (Kaitseministeerium, 2013) oli vastavate eelvaliku alade hulka määratud 
ka Kõpu poolsaarest lõuna suunda jääv piirkond. Arendusprogrammi kohaselt vajab Kõpu 
poolsaare sobivus merele orienteeritud laskeharjutuste teostamiseks tulevikus täpsemat 
analüüsi ega osutunud seetõttu valituks kasutusse võetavate harjutusalade nimistusse. 
Täpsema analüüsi vajadus lähtub eelkõige piirkonna keskkonna ja looduskaitselistest 
aspektidest, samuti lennuliikluse võimalikust häiringust ning logistilistest ja piirkonna 
puhkemajanduslikest aspektidest. 
 
Merepääste tagatakse rannikukordonite väikeüksuste valmisolekuga (kiirpaadid ja 
patrullkaatrid; Eesti merenduspoliitika 2012–2020). Hiiumaa ümbruse merealade päästetöödel 
osaleb lisaks ka Hiiumaa Vabatahtlik Merepääste Selts. 
 
1.4.7 Seire ja teadus- ning uurimistegevus  
Eesti riikliku keskkonnaseire programmi raames teostatakse mereseiret, mis hõlmab endas 
rannikumere, avamere ja mererannikute seiret ja kaugseiret. Seire üldeesmärgiks on 
inimtegevuse poolt Läänemerele avaldatava mõju kindlakstegemine ja selle ulatuse 
määramine looduslike muutuste kontekstis, muuhulgas ka kasutusele võetud abinõude 
tulemuslikkusele kvalitatiivse ja kvantitatiivse hinnangu andmine ning rakendatud 
kaitsemeetmete korrigeerimiseks ja täiendamiseks vajaliku taustandmestiku kogumine. 
Seiratavateks parameetriteks on muuhulgas toitainete sisaldus merevees, füto- ja zooplanktoni 
ajalis-ruumiline jaotumine, põhjakoosluste liigilise koosseisu muutused, ohtlike ainete 
sisaldus mereorganismides jms (seire.keskkonnainfo.ee, 27.05.2013). Lisaks mereseirele 
teostatakse riikliku keskkonnaseire programmi eluslooduse mitmekesisuse ja maastikuseire 
allprogrammi raames ka merega seotud elustiku seiret (nt kalastik, hülged, meresaarte 
haudelinnustiku seire jms). Kõiki eelmainitud seireliike teostatakse ka Hiiu mereala piires. 
 
Tabel 1.5. Hiiu maakonna merealal asuvad seirepunktid (EELIS, (Eesti Looduse Infosüsteem 
– Keskkonnaregister): Keskkonnaagentuur, 18.03.2014; 15.10.2014). 
Teostatav programm Objekti nimetus Registrikood 

Haned, luiged ja sookurg 

Kiduspea SJA6687000 
Kõrgessaare SJA8178000 
Nurste SJA9917000 
Mudaste SJA5040000 
Käina SJA8035000 
Kassari SJA4262000 
Hellamaa rahu SJA7313000 
Vohilaid SJA8664000 
Hanikatsi SJA9665000 
Eerikulaid SJA2937000 
Ahelaid SJA6151000 
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Haruldaste ja ohustatud taimekoosluste seire 
Salinõmme SJA3424000 
Saarnaki laid SJA4977000 
Hanikatsi SJA9846000 

Hüdroloogiline seire Ristna SJA4353000 

Hülged 

Klaasirahu SJA7667000 
Raudrahu SJA1917000 
Harilaid SJA3475000 
Hiiumaa laidude kaitseala SJA2361000 
Kadakalaid N SJA4320000 
Selgrahu SJA9919000 
Kadakalaid S SJA3263000 
Pujurderahu SJA0581000 
Harilaid W SJA5605000 
HLK2 SJA3831000 
HLK3 SJA2169000 
HLK1 SJA0493000 

Kalastik* 

Mardihansu laht SJA3152000 
Mudaste laht SJA3940000 
Tahkuna SJA0192000 
Kärdla laht SJA9483000 
Tareste laht SJA2447000 
Õunaku laht SJA4394000 
Kassari laht SJA7636000 

Mererannikute seire 
Luidja: profiil nr 10 SJA0348010 
Tahkuna: profiil nr 5 SJA0336005 
Tareste: profiil nr 4a SJA7495005 

Meresaarte haudelinnustiku seire 

Eerikulaid SJA0975001 
Eerikurahu SJA0975002 
Harilaid SJA0975003 
Hellamaa rahu SJA0975004 
Kadakalaid SJA0975005 
Kadakarahu SJA0975006 
Kakralaid SJA0975007 
Pujurderahu SJA0975009 
Rauarahu SJA0975010 
Selgrahu SJA0975011 
Uuemaarahu SJA0975012 
Uusmererahu SJA0975013 
Heinlaid SJA0975014 
Kakrarahu SJA0975015 
Pikapendirahu SJA2450001 
Pisipendirahu SJA2450002 
Tuutsarahu SJA2450003 
Umnäsu SJA2450004 
Viirelaid SJA2450005 
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Aherahu SJA3494001 
Ankrurahu SJA3494002 
Auklaid SJA3494003 
Hanerahu SJA3494004 
Langekare SJA3494005 
Sitakare SJA3494006 
Suur-Pihlakare SJA3494007 
Valgekare SJA3494008 
Väike-Pihlakare SJA3494009 
Hoburahu SJA3494010 
Öakse SJA3494011 
Kõverlaid SJA3494012 
Hülgerahu SJA3494013 

Mereseire 

Soela väin: S3 SJA3981000 
Soela väin: S2 SJA7072000 
L15-Läänesaarte põhjaosa SJA0159000 
Hiiu madal: L5 SJA8486000 
Kassari-Õunaku laht: KS8 SJA3271000 
Kassari-Õunaku laht: KS5 SJA7081000 

Mereseire, ohtlike ainete seire rannikumeres Väinameri: V15 SJA4140000 
Meteoroloogiline seire Kärdla SJA1091000 

Ohtlike ainete seire rannikumeres 

Mardihansu/Luidja SJA9411001 
Kõrgessaare SJA6193001 
Lehtma SJA6193002 
Väinameri: Suuresadama SJA2694000 
Saarnaki SJA8835003 

Ohustatud soontaimede ja samblaliigid 

Mustana SJA3315000 
Tohvri SJA3117000 
Tareste SJA3209000 
Sääre SJA1357000 
Sarve SJA1589000 
Sarve SJA4024000 
Sarve SJA2623000 
Vohilaid SJA3906000 
Kõrgelaid SJA9580000 

Ohustatud taimekoosluste 
(Natura2000 kooslused) seire 

Suureranna 2 SJA4554002 
Laasi SJA0873000 
Saarnaki põhjaosa SJA1319002 
Vähe-Saarnaki silm SJA1319003 
Saarnaki kirdeosa SJA1319001 
Hanikatsi edelaosa SJA9269001 
Hanikatsi lõuna- ja kaguosa SJA9269003 
Hanikatsi idaosa SJA9269002 
Väinamere SJA9671000 
Saarnaki rannaniidud SJA1319000 
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Hanikatsi rannaniidud SJA9269000 

Põhjataimestiku seire rannikumeres 

Kalana SJA9788000 
Nõrga SJA1583000 
Lehtma SJA8140000 
Saarnaki SJA9569000 
Heinlaid SJA5952000 

Randa uhutud linnud Läänemeri SAA6343196 

Rannikumaastikud 

Reigi Kootsaare 
maastikuprofiil SJA8538001 
Reigi Mudaste VI 
maastikuprofiil SJA8538005 

Valitud elupaikade haudelinnustik 

Aandi SJA1691000 
Vaemla SJA8213000 
Saarnaki laid SJA4405000 

Hanikatsi SJA3329000 
*Seiret ei teostata enam 
 

 
Joonis 1.21. Hiiu maakonna merealal asuvad seirepunktid (EELIS, (Eesti Looduse 
Infosüsteem – Keskkonnaregister): Keskkonnaagentuur. 18.03.2014; 15.10.2014). 
 
Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut teostab projekti Kalanduse riikliku andmekogumise 
programmi täitmine, andmete analüüs ning soovitused kalavarude haldamiseks rannikumere 
kalade seiret muuhulgas ka Väinameres, sh Hiiumaa kagurannikul. Rannikupiirkonna 
mageveeliste töönduskalade varu (ahven, koha, haug, särg jt.), samuti mittetöönduskalade (sh 
kaitstavate liikide) ja kalakoosluste dünaamika uuringud Hiiumaa kagurannikul on teostatud 
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iga-aastaselt alates 1992. a. Lisaks teostab Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut Hiiumaa 
Väinamere piirkonnas lõhe ja meriforelli varude seiret projekti Kalanduse riikliku 
andmekogumise programmi täitmine ja vaalaliste juhusliku püügi seirekavade koostamine 
ning elluviimine vastavalt Euroopa Nõukogu määrustele 199/2008 ja 812/2004, Euroopa 
Komisjoni määrustele nr 665/2008 ja 1078/2008 ja Euroopa Komisjoni otsusele nr 949/2008 
ning andmete analüüs ning soovitused kalavarude haldamiseks raames. 
 
Mereuuringuid viiakse läbi ka ühekordsete konkreetsete projektide raames. Samuti on 
Läänemere teadusuuringute korraldamiseks ELi ja Läänemere-äärsete riikide koostöös 
moodustatud BONUS EEIG (BONUS for the Baltic Sea science – network of funding 
agencies), mille peamiseks eesmärgiks on koordineerida ja toetada mereuuringuid Läänemere 
piirkonnas (Eesti merenduspoliitika 2012–2020). 
 
Projekti „Implementation of Natura 2000 in Estonian Marine Areas: site selection, 
designation and protection measures (ESTMAR)“ raames teostati 2007. aasta novembrist kuni 
2011. aasta aprillini uuringud Eesti avamerealadel, selgitamaks välja potentsiaalsed uued 
Natura 2000 alad. Uuringud käsitlesid linnustikku, kalastikku, mereimetajaid ja merepõhja 
elustikku. 
 
Eestimaa Looduse Fond on läbi viinud Kõpu merealal projekti „Kõpu poolsaare ümbruse 
mereala inventuur“ raames uuringud ala linnustiku, nahkhiirte, kalastiku ja merepõhja 
elustiku ning elupaikade kohta, mis on aluseks mereala looduskaitseliste väärtuste hindamisel. 
 
Andres Kuresoo, Leho Luigujõe ja Aivar Leito poolt 2009. a valminud uuringu raames 
„Loode- ja Lääne-Eesti avameremadalate mittepesitusaegne linnustik 2007–2008. a 
lennuloenduste kokkuvõte“ loendati sügisrände ajal nii Apollo kui Vinkovi madalal suuri 
aulikogumeid. Samuti loendati linde Aivar Leito 2008. a uuringus Lepingu: „Avamere 
tuuleparkide rajamisega Loode-Eesti rannikumerre kaasnevate keskkonnamõjude hindamine“ 
aruanne. 
 
Lisaks on viidud TÜ Eesti Mereinstituudi poolt koostatud aruande „Avamere tuuleparkide 
rajamisega Loode-Eesti rannikumerre kaasnevate keskkonnamõjude hindamine“ raames läbi 
hulganisti uuringuid. 
 
MTÜ Eesti Merebioloogia Ühing on 2012. a EU-Life projekti „Mere kaitsealad Läänemere 
idaosas“ raames väljatöötatud elupaikade klasside (EBHAB klassifikatsioon) levikut 
modelleerinud ja elupaikasid moodustavate võtmeliikide levikut modelleerinud Hiiu 
maakonna merealal. 
 
2013. a märtsist kuni 2014. a aprillini viis Eestimaa Looduse Fond läbi projekti „Eesti 
merealade planeerimiseks looduskaitselise teabe koondamine, sh territoriaalmere 
mereelupaikade modelleerimine“. Projekti raames modelleeriti Natura mereelupaikade ja 
merepõhja karakterliikide asukohti ning samuti linnustiku karakterliike kogu Eesti 
territoriaalmeres. Mereelupaikade ja merepõhja karakterliikide modelleerimist viis läbi Tartu 
Ülikooli Eesti Mereinstituut ning linnustiku karakterliikide modelleerimist teostas Eesti 
Ornitoloogiaühing. 
 
1.4.8 Sadamad 
Käesolev alapeatükk käsitleb sadamaid, samuti annab lühiülevaate Hiiumaa lautrikohtadest. 
Sadamate käsitlemisel lähtutakse sadamaseadusest (RT I 2009, 37, 251), mille § 2 lg 1 alusel 
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on sadam veesõidukite sildumiseks kohandatud ja sadamateenuse osutamiseks kasutatav maa- 
ja veeala ning seal asuvad sadama sihtotstarbeliseks kasutamiseks vajalikud ehitised. 
Sadamaseaduse § 2 eristab sadamaid ja väikesadamaid. Väikesadam – sadam või sadama osa, 
kus osutatakse sadamateenuseid alla 24-meetrise kogupikkusega veesõidukitele (§ 2 p 18). 
Väikesadamate hulka kuuluvad ka näiteks jahisadamad, mis on meresõiduohutuse seaduse 
(RT I 2002, 1, 1) § 2 p 3 alusel just mõeldud väikelaevadele (väikelaev on veesõiduk 
kogupikkusega 2,5–24 meetrit (näiteks paat, purjejaht, kaater ja muu selline), mida 
kasutatakse vaba aja veetmiseks või sportimiseks). 
 
Kokku oli 2013. a seisuga Veeteede Ameti sadamaregistrisse kantud 15 sadamat, millest viis 
ei osuta tasulisi teenuseid ning millel on akvatoorium määratlemata (joonis 1.22). 
 

 
Joonis 1.22. Hiiu maakonnas asuvad sadamaregistrisse kantud sadamad (Veeteede Amet, 
2013). 
 
Ülevaate Hiiumaa sadamatest ja lautrikohtadest on koostanud MTÜ Hiiukala (2009b) 2009. 
aastal. Aruande alusel oli 2009. aastal Hiiumaal 31 sadama- (joonis 1.23) ja 36 lautrikohta, 
seega on antud ülevaade ka sadamatest, mis sadamaseaduse alusel ei kuulu sadamate hulka. 
2013. aasta mai seisuga on võrreldes 2009. aastaga lisandunud Hiiumaa lääneosasse 
Kõrgesaare valda 2 olulist sadamat – Ristna lõunasadam ja Ristna jahisadam. Ülevaate 
sadamatest koos asukohtade ja muu olulise infoga annab tabel 1.6.  
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Joonis 1.23. Hiiumaal asuvad sadamad (MTÜ Hiiukala, 2009b).  
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Tabel 1.6. Hiiu maakonnas asuvad sadamad (MTÜ Hiiukala, 2009b; Veeteede Amet, 2013).  
Sadama nimi Asukoht  Omandi

-vorm 
Muud märkused, sh võimalused kohalike ja turistide teenindamiseks 

Kärdla sadam Kärdla linn (Hiiu 
vald) 

SA 
Kärdla S 

Sadamaregistris. Sadamateenuseid osutatakse vaid alla 24-meetrise kogupikkusega veesõidukitele. 
Võimalus olmeprügi ära anda, samuti on olemas heitvete ja pilsivete vastuvõtt. 

Heltermaa sadam Heltermaa küla, 
Pühalepa vald 

R Sadamaregistris. Veeskamise võimalused puuduvad. Reisijate teenindamist korraldab 
parvlaevaliini operaator; olemas hotell, konverentsisaal, saun, baar, köök. Tingimused mereturistide 
vastuvõtuks ja kohalike paadiomanike ja harrastus-meresõitjate teenindamiseks puuduvad.  

Roograhu sadam Hiiessaare küla, 
Pühalepa vald 

E  Sadamaregistris. Veeskamise võimalused on eelduslikult olemas. Kohalike teenindamiseks on 
olemas paadikohad kaluritele ja harrastusmeresõitjatele. Turistide teenindamiseks on sadama 
naabruses liivarand. Plaanis jalgratta ja kanuu laenutus. 

Hiiessaare sadam Hiiessaare küla, 
Pühalepa vald 

E Sadamaregistris. Sadamas on slipp. Samuti on olemas tingimused mereturistide vastuvõtuks ja 
kohalikele paadiomanikele ning harrastus-meresõitjatele.  

Suursadam Suuresadama küla, 
Pühalepa vald 

E Sadamaregistris. Sadamas on olemas kaks slippi. Samuti on olemas tingimused kohalikele 
paadiomanikele, harrastus-meresõitjatele ja mereturistidele. Sadama olmeruumid on avatud 
ööpäevaringselt, lastele on olemas mänguväljak. Toimub traditsiooniline kaluritepäeva suurpidustus. 

Sõru sadam - 
Parvlaevasadam 

Pärna küla, 
Emmaste 
vald, Hiiumaa 

R Sadamaregistris. Veeskamise võimalused puuduvad. Tingimused kohalike paadiomanike 
teenindamiseks puuduvad. Kai ääres on 3 väikelaevade kohta, muud turistide teenindamiseks 
mõeldud tingimused puuduvad. 

Tärkma sadam Tärkma küla, 
Emmaste 
vald, Hiiumaa 

R Sadamaregistris, kuid tasulisi teenuseid ei osuta ning akvatoorium on määratlemata. Veeskamise 
võimalus on olemas. Kohalikel paadiomanikel on võimalus hoida paati ja käia kalal, muud tingimused 
turistide teenindamiseks puuduvad.  

Kalana sadam Kalana küla, 
Kõrgessaare 
vald, Hiiumaa 

E Sadamaregistris, kuid tasulisi teenuseid ei osuta ning akvatoorium on määratlemata. Slipp on 
olemas. Lisaks laste mänguväljak, veespordi teenused, majutus, infopunkt/kohvik. 

Sõru sadam - 
Merekeskus 

Pärna küla, 
Emmaste 
vald, Hiiumaa 

M Sadamaregistris. Väikelaevade basseinis on olemas slipp ja kaldtee. Kohalikele paadiomanikel ja 
harrastus-meresõitjatel on võimalus hoida paate, veeta vaba aega, samuti on olemas olmeruumid. 
Suveperioodil toimub toitlustamine, on olemas vaatamisväärsused – purjelaev Alar ja muuseum. 

Kõrgessaare 
sadam 

Kõrgessaare, 
Hiiumaa 

E Sadamaregistris. Kraanaga veeskamise võimalused on head. Slipp vajab kohendamist. Tingimused 
kohalike paadiomanikele ja turistide vastuvõtuks on olemas. 

Ristna 
lõunasadam 

Kalana küla, 
Kõrgessaare vald 
(Hiiu vald)  

E  Sadamaregistris. Sadamas on olemas slipp ja slipitee. Kohalikele loodud tingimustest on olemas 
rannapüük kaluritele, purjetamiskool, veespordiharrastajad, laste mänguväljak.  
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Sadama nimi Asukoht  Omandi
-vorm 

Muud märkused, sh võimalused kohalike ja turistide teenindamiseks 

Ristna jahisadam Kalana küla, 
Kõrgessaare vald 
(Hiiu vald) 

E  Sadamaregistris. Turistide teenindamiseks on loodud 65 kai kohta, olemas on toitlustamisvõimalus 
ja infopunkt.  

Lehtma sadam Lehtma küla, 
Kõrgessaare 
Vald (Hiiu vald), 
Hiiumaa 

E Sadamaregistris. Veeskamise võimalus on olemas. Olmetingimused on loodud külalisalustega 
saabujatele ja kohalikele kaluritele (vastavalt kokkuleppele). Lastele ja spordihuvilistele on 
rannavolle- ja korviplats. Karavanautodele on olemas voolu ja vee kasutamise võimalus. 

Orjaku sadam Orjaku küla, Käina 
vald, 

M  Sadamregistris. Sadamas on olemas slipp, vajadusel tellitakse kraana. 

Salinõmme sadam 
– 
Väina KTÜ sadam 

Salinõmme küla, 
Pühalepa vald 

E Sadamaregistris, kuid tasulisi teenuseid ei osuta ning akvatoorium on määratlemata.  

Salinõmme sadam 
– 
Kalurite kai 

Salinõmme küla, 
Pühalepa vald 

E  Sadamaregistris, kuid tasulisi teenuseid ei osuta ning akvatoorium on määratlemata. Väiksemate 
aluste vette laskmiseks on looduslik koht. Täiendavad tingimused kohalikele paadiomanikele ja 
turistidele on kokkuleppel.  

Sadamad, mis ei ole kantud sadamaregistrisse 
Salinõmme sadam 
- 
Kaitseala sadam 

Salinõmme küla, 
Pühalepa vald 

R Sadamas on olemas betoonslipp. Tingimused kohalikele paadiomanikele, harrastus-meresõitjatele ja 
mereturistide vastuvõtuks puuduvad. 

Salinõmme sadam 
- 
Paadiühistu sadam 

Salinõmme küla, 
Pühalepa vald 

E Sadamas puuduvad veeskamise võimalused. Täiendavad tingimused kohalikele paadiomanikele ja 
turistidele puuduvad.  

Sarve sadam Sarve küla, 
Pühalepa 
vald 

E Veeskamise võimalused puuduvad. Täiendavad tingimused kohalikele paadiomanikele ja turistidele 
puuduvad. 

Kärdla 
Svertpaadisadam 

Kärdla linn (Hiiu 
vald) 

M Olemas slipp. Kohalike teenindamiseks on loodud purjetamise tingimused (põhiliselt 
Kärdla Ühisgümnaasiumi õpilastele). Tingimused mereturistide vastuvõtuks puuduvad. 

Suursadam-
Kalakai 

Suuresadama küla, 
Pühalepa vald 

E Veeskamise võimalus on olemas Hiiu Kaluri Suursadama kompleksis. Täiendavad tingimused 
kohalikele paadiomanikele ja turistidele puuduvad. 

Vahtrepa sadam Vahtrepa küla, 
Pühalepa vald, 

E Sadamas on olemas slipp. Täiendavad tingimused kohalikele paadiomanikele ja turistidele puuduvad. 
MTÜ Hiiukala aruanne toob välja, et sadam asub ilusas kohas (ilus rand, telkimise võimalus, lõkke 
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Sadama nimi Asukoht  Omandi
-vorm 

Muud märkused, sh võimalused kohalike ja turistide teenindamiseks 

Hiiumaa tegemise koht).  
Värssu 
paadisadam 

Värssu küla, 
Pühalepa 
vald 

E Sadamas puudub slipp, kasutatakse lauget kallast. Kohalikel on võimalus hoida paati, käia kalal. 
Tingimused turistidele puuduvad.  

Haldi sadam Haldi küla, 
Emmaste 
vald, Hiiumaa 

E Veeskamise võimalused puuduvad. Tingimused turistide ja kohalike teenindamiseks puuduvad.  

Furtsellaria kai  Orjaku küla, Käina 
vald, Hiiumaa 

E  Veeskamise võimalus on sadamas kraanaga. Tingimused kohalikele paadiomanikele on kokkuleppel. 
Tingimused turistide teenindamiseks puuduvad.  

Kassari sadam  Kassari küla, 
Käina vald, 

M Veeskamiseks on sadamas kruusast kaldtee. Muud tingimused kohalikele ja turistidele puuduvad.  

Kassariotsa Kassari küla, 
Käina vald, 

E  Sadamas on olemas slipp. Täiendavatest tingimustest kohalikele ja turistidele on olemas saun, 
ööbimisvõimalused, grillinurk. 

Kata talu 
paadisadam 

Orjaku küla, Käina 
vald, 

E  Sadamas on veeskamiseks väike kaldtee ja tellimisel kraana. Täiendavad tingimused kohalikele ja 
turistidele puuduvad.  

Laidu sadam Nasva küla, Käina 
vald, 

E  Sadamas on nö looduslik slipp. Kohalikel on võimalik hoida paati ja käia kalal, täiendavad 
tingimused turistide teenindamiseks puuduvad.  

Männiku sadam Orjaku küla, Käina 
vald, 

M Sadamas ei ole slippi, tõstetakse autokraanaga või kasutatakse ühte laugemat kohta. Tingimused 
kohalikele ja turistidele puuduvad.  

Orjaku sadam Orjaku küla, Käina 
vald, 

M  Sadamas on olemas slipp, vajadusel tellitakse kraana. 

Paadi kinnistu 
paadisadam 

Orjaku küla, Käina 
vald 

E Tingimused turistidele ja kohalikele puuduvad. Veeskamise võimalust pole.  

Puulaiu sadam Nasva küla, Käina 
vald, 

E Looduslik slipikoht. Kohalikele ja turistidele on puhkemajad, telkimine, toitlustamine, mänguplats, 
kiiged, vesiratas. 

Tuletorni kai  Orjaku küla, Käina 
vald, 

E Veeskamiskohta pole, kraana tellimisel. Muud tingimused kohalikele ja turistidele puuduvad.  

*E- eraomand; M- munitsipaalomand; R-riigiomand. 
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Tuginedes MTÜ Hiiukala aruandele, on Hiiumaa sadamatele iseloomulik ebaühtlane 
administratiivne paiknemine, st paiknemine Hiiumaa viie kohaliku omavalitsuse 
territooriumil. Sadamaregistrisse, sh sadamateenuseid pakkuvate sadamate osas, võib 
jaotumist lugeda siiski enam-vähem ühtlaseks. Omandivormi alusel on ülekaalus (2009. 
aastal ligikaudu ¾) eraomandis olevad sadamad. Sadamate peamine tegevusvaldkond on 
paadi- ja kalasadamad (60% 31 st sadamast). Ülejäänud sadamate tegevus on spetsiifiline.  
 
Kõige olulisemad sadamad on AS Saarte Liinide Heltermaa ja Sõru sadamad, mille kaudu 
toimub parvlaevaühendus mandri ja Saaremaaga. Kalalaevu teenindavad sadamatest on 
tähtsaimad Suursadam, Orjaku ja Lehtma sadam. Sadamaregistrisse kandmata sadamatest 
lisandub Suursadam Kalakai. Külalissadama nõuetele vastavad Ristna jahisadam ja Ristna 
lõunasadam, Sõru sadam Merekeskus.  
 
MTÜ Hiiukala andmetel olid 2009. aastal Hiiumaal 19 kohaliku tähtsusega kala- ja/või 
paadisadamat: Kärdla VP, Kärdla SP, Hiiessaare, Värssu, Vahtrepa, Kassari, Kassariotsa, 
Männiku, Puulaiu, Tärkma, Laidu, Orjaku FK, Kõrgessaare sadam, Salinõmme TÜ, 
Salinõmme KK, Salinõmme PÜ, Haldi, Kalana, Sarve. Nimetatust vaid 6 olid 2013. a seisuga 
kantud sadamaregistrisse (Tärkma, Salinõmme KK; Salinõmme sadam, Hiiesaare, 
Kõrgesaare, Kalana). 
 
MTÜ Hiiukala andmetel olid 2009. aastal, võttes arvesse kõiki aruandes käsitletud sadamaid, 
tingimused kohalikele elanikele paatide hoidmiseks või veeskamiseks ja vaba aja veetmiseks 
olemas 23 sadamas (¾ sadamatest). Sellised tingimused hetkel puudusid Heltermaa, Sõru PL, 
Salinõmme PÜ, Salinõmme KA, Orjaku TK, Paadi kinnistu, Kata talu ja Roograhu sadamas. 
Mõned sadamad pakkusid ka majutuskohti (Sõru MK, Orjaku, Puulaiu), kohti 
karavanautodele (Orjaku, Lehtma). Uuringu käigus selgus, et vaid kolmes sadamas oli ka 
toitlustuskoht.  
 
Lisaks sadamatele, oli 2009. aastal Hiiumaal ka 36 lautrikohta. Lautrikohad on mõeldud 
mereleminekuks, tegemist on eelkõige kalapüüdmise võimalusega paigas, mis ei ole sobiv 
sadamate rajamiseks. Käesoleva töö koostaja hinnangul klassifitseerivad sisuliselt ka paljud 
tabelis 1.6. toodud sadamad lautrikohtade alla (nt need, millel puudub slipp, teenuseid ei 
pakuta jmt). Sarnaselt sadamatele, paiknevad ka lautrid Hiiumaal ebaühtlaselt. Looduslike 
tingimuste kohaselt on kujunenud nii, et kui Hiiumaa sadamatest jääb 4/5 Väinamere äärde ja 
1/5 avamere äärde, siis lautrikohtade osas on vastupidi – suurem osa lautrikohti jäävad 
avamerepoolsetesse randadesse (ca 2/3) ja väiksem osa Väinamere piirkonda. Planeeringu 
koostamise käigus otsustati maakonnaplaneeringu täpsusastmest lähtuvalt lautrite asukohti ja 
kasutustingimusi mitte määratleda. Eelnevat arvestades ei käsitleta ka KSHs täpsemalt 
lautrite temaatikat. 
 
1.4.9 Meretransport ja laevateed, jääteed jm infrastruktuur 
 

Meretransport ja laevateed 
Üleriigilise planeeringu Eesti 2030+ (2012) alusel võib Eestis meretranspordis eristada 
kolme tasandit: 
1. rahvusvaheline laevaliiklus. Eestis toimub peamine laevaliiklus Soome lahe suudmes ja 
Läänemere põhjaosas Soome lahe sadamate ja Euroopa vahel, k.a suuremahuline nafta ja 
naftasaaduste transport, samuti avamere kalapüük traallaevadega; 
2. kohalik laevaliiklus (nt parvlaevaliiklus); 
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3. väikelaevaliiklus (väiksemad kalalaevad, jahid, kalapaadid), mille intensiivsus on 
aastaajaliselt erinev, samuti sesoonne mereturism ja veesport (süstad, surfisport jms). 
 
Üleriigilise planeeringu Eesti 2030+ (2012) kohaselt planeeringualasse rahvusvahelisi 
transpordi põhistruktuure ei jää. Maa-ameti kaardirakenduse alusel jääb lähim rahvusvaheline 
meretee Kõpu poolsaare tipust ca 9,9 meremiili (17,82 km) kaugusele edela-loode suunas. 
Hiiumaal ei asu kaubasadamaid või sadamaid, mis sobivad kruiisilaevadele (nn 
süvasadamad).  
 
Hiiumaaga seoses saab välja tuua eelkõige kohalikku laevaliikluse. Sisetranspordilt 
moodustavad Heltermaa sadam ja Sõru sadam Eesti siseriikliku transpordivõrgu 
põhistruktuuri ühe osa. Portaali tuulelaevad.ee alusel kulgeb Hiiumaa ja Lääne-Eesti 
mandriosa vaheline parvlaevaliin mööda Väinamerd läbides Rukkirahu ja Heltermaa kanalit, 
mis on süvendatud parvlaevade liikluseks. Veetee pikkus on 12 meremiili ning sõidu kestvus 
on ligikaudu 1 tund ja 15 minutit. Mandril olev Rohuküla sadam asub Tallinnast 109 km ja 
Haapsalust 10 km kaugusel. Hiiumaal paiknev Heltermaa sadam asub maakonnakeskusest 
Kärdlast 25 km kaugusel. 2013. aastal sõitis laev 6–8 korda päevas. Vajadusel toimusid ka 
lisareisid. 
 
Saaremaa ja Hiiumaa vahel toimub Triigi-Sõru ühendus. Veetee pikkus on sellel liinil 
ligikaudu 9 meremiili ning ülesõit kestab orienteeruvalt 1 tund ja 15 minutit. Liinil opereerib 
parvlaev Kõrgelaid. Saaremaal asuv Triigi sadam asub Kuressaarest 45 km ja Hiiumaal asuv 
Sõru sadam Kärdlast 45 km kaugusel. 2013. aastal sõitis laev 2–3 korda päevas 
(tuulelaevad.ee). 
 
Väikelaevaliiklusega seotud sadamaid on käsitletud peatükis 1.4.8. 
 
Jääteed 
Vastavalt jääoludele on Hiiumaaga seotud kaks ametlikku jääteed. Maanteeameti (2013) 
andmetel on Hiiumaa ja mandri vahelise jäätee pikkus 26,5 km ja see on olnud juba 
ajalooliselt ühendusteeks saare ja mandri vahel (joonis 1.24). Rohuküla-Heltermaa jääteed 
peetakse muuhulgas ka Euroopa pikimaks portaali eestisaared.ee andmetel. Saaremaa ja 
Hiiumaa vahel asub Tärkma-Triigi jäätee, mis on ca 18 km pikk.  
 

 
Joonis 1.24. Riiklik jääteede trasside kaart Hiiumaa lähiümbruses (Maanteeamet, 2013).  
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Elektriliinid jm taristu 
Hiiumaa merealal kuuluvad OÜ-le Elektrilevi kolm elektrikaabelliini. Elektrimaakaabelliinid 
asuvad Emmaste vallas Rannakülas ning kulgevad üle mere Saare maakonda Leisi valda 
Pammana külla (Maa-amet, 2013). Tegemist on 1972., 1981. ja 2009. aastal valminud 
elektriliinidega. Nimetatud infrastruktuurist lähtuvaid piiranguid reguleeriv Vabariigi 
Valitsuse 20.01.1999 määrus nr 22, mille punkt 3 alusel on kaitsevööndi ulatuseks 100 m 
mõttelisest vertikaaltasandist. Hiiumaa mereala territooriumil alalisvoolu-merekaabelliinid 
puuduvad. 
 
Torujuhtmeid käesoleval hetkel Hiiumaa territoriaalmeres ei asu. Täiendavalt asub meres 
mitmeid uputatud merekaabelliine. Neist neli lähtub näiteks Tahkuna poolsaare juurest Rootsi 
ning Soome suunas. Peamiselt on tegemist Elioni merekaabelliinidega. Nimetatud 
infrastruktuurist lähtuvaid piiranguid reguleerib elektroonilise side seadus (RT I 2004, 87, 
593), mille § 117 alusel on merel liinirajatise kaitsevööndiks 0,25 meremiili.  
 
1.4.10 Energeetika (tuuleparkide rajamise taotlused). 
Hiiu maakonna maakonnaplaneering toob välja, et Hiiumaa on tuulegeneraatorite 
paigaldamiseks üks sobivamaid piirkondi Eestis, kuna seal on märkimisväärselt palju alasid, 
kus keskmine tuule kiirus 10 m kõrgusel on 6 m/s või enam. Eesti läänepoolse rannikumere 
sobivust meretuulikuparkide rajamiseks kinnitab üleriigiline planeering Eesti 2030+. 
 
Käesoleval hetkel merealadel tuulegeneraatorid ja tuulepargid puuduvad. 2013. aasta seisuga 
asub maismaal (Hiiu rannikul Tahkunas neeme tipus) üks tuulik, mis on mh ka Eesti esimene. 
Tuulik on võimsusega 0,15 MW ja see alustas tööd 1997. aastal. Tuuliku omanik Eesti 
Energia AS. Maksimaalvõimsusega töötab tuulik tuulekiirusel 14 m/s ja aasta keskmine 
toodang on 300 tuhat kWh, mis on hinnanguliselt 1% Hiiumaa elektritarbimisest (Eesti 
Tuulenergia Assotsiatsioon, 2011). Eesti Tuulenergia Assotsiatsiooni andmetel 
tuulegeneraator hetkel (2013 mai) ei tööta.  
 
2013. aasta mai seisuga on Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile esitatud kaks 
taotlust tuuleparkide rajamiseks Hiiumaa merealale. 2006. aastal alustas AS Nelja Energia 
Hiiumaa avamere tuuleparkide kavandamist, mille vee-erikasutusloa taotlusele on 
Keskkonnaministeerium algatanud ka avamere tuulepargi keskkonnamõju hindamise. Selle 
jaoks on moodustatud ka spetsiaalne projekti ettevõte – Hiiumaa Offshore Tuulepark OÜ. 
Hiiumaa Offshore tuuleparki on planeeritud püstitada ca 200 tuulegeneraatorit. Tuulepark on 
kavandatud rajada kolmest elektrituulikute rühmast ehk sektsioonist koosnevana Hiiumaast 
põhja, loodesse ja läände jäävatel aladele. Tuulepark on planeeritud ühendada omavahel 
kaabelliinidega, mis omakorda on ühenduses Eesti ülekandevõrguga. Taotluse kohaselt on 
tuulikute ühikvõimsus 3–6 MW, masti kõrgus ja tiiviku läbimõõt on umbes 125 m. 
Tuulepargi kavandatav koguvõimsus on ca 600–1000 MW ja vastav aastatoodang 2–3,5 
TWh/a. Hetkel ei ole selge liitumispunkti lõplik asukoht, ühendusskeemi asukoht sõltub 
suuresti kogu Baltimaade energiasüsteemi edasisest arengust ja reaalsetest tuulikute rajamise 
asukohtadest. Lõplik koguvõimsus ja aastatoodang sõltub elektrituulikute valikust ja 
asetusest. Muuhulgas soovitakse antud arenduse käigus paigaldada ka alalisvoolu merekaabel 
Vinkovi ja Apollo madalalt Kanapeeksi alajaama. Täpsed ühenduskohad määratakse 
arendusprojektide käigus. Üheks variandiks oli algselt ka Rootsi suunaline kaabel kuni Eesti 
territoriaalmere piirini. Praeguse seisuga ei ole hetkel Rootsi suunalise kaabli rajamine 
päevakorras. Võimalik on tulevikus ka tuuleparkide täiendav kaabliühendus Rootsi või 
Soomega. Selle kava realiseerimiseks tuleb vajadusel läbi viia keskkonnamõju hindamine 
ning vajadusel hinnata samuti piiriülest mõju.  
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2013. aasta jaanuaris esitati ka teine taotlus Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile. 
Taotluse kohaselt plaanib Baltic Blue Energy OÜ rajada Lääne-Eesti rannikumerre Hiiumaa 
edela- ning Saaremaa põhjaranniku vahelisele alale avamere tuulepargi. Kokku on tuulikute 
püstitamiseks kavandatud viis erinevat ala. Nimetatud aladest jääb käesoleva planeeringuga 
hõlmatud aladesse kaks suuremat ala ehk arendused A ja B ning suurem osa ka kahest 
väiksemat alast (arendused E ja D). Arendusala C jääb väljapoole planeeringuala – Saaremaa 
territooriumi merealale. Taotluse alusel on tuulikute vähim kaugus rannikust 6 km, keskmine 
kaugus rannikust 15 km ja suurim kaugus rannikust 19 km. Tuulikute asukohad on 
kavandatud nii, et suurimad sügavused kuhu neid paigaldatakse, on kuni 35 m. Keskmine 
tuulikute paigaldamise sügavus on kavandatud ~20 m veesügavuse juurde. Kavandatava 
avamere tuulepargi tuulikute võimsuseks on kuni 7 MW. Tuulepargi rajamisel täismahus on 
kavandatav koguvõimsus maksimaalselt 2716 MW, kuid taotletav võimsus mida soovitakse 
saada on siiski 1999 MW.  
 
Kogu Hiiumaa-Saaremaa vaheline avamere tuulepark on plaanitud ühendada Eesti 
elektrisüsteemiga 330 kV pingel uues Lihula (Lääne maakond) 330 kV alajaamas. Eesti 
põhivõrguettevõtte (Elering) tehnilised eeltingimused koos tuulepargi põhimõttelise 
liitumisskeemiga on esitatud.  
 
Mõlema tuulepargi puhul sõltub lõplik koguvõimsus ja aastatoodang elektrituulikute valikust 
ja asetusest. Teisi meretuuleparke ei asu käesoleval hetkel ka naabermaakondade 
territooriumide merealadel.  
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2. PLANEERINGU SEOS ASJAKOHASTE STRATEEGILISTE 
DOKUMENTIDEGA NING OLULISEMATE ÕIGUSLIKE 
ALUSTEGA  

Käesolevas peatükis on kajastatud olulisemad mereala planeeringuga seotud strateegilised 
dokumendid ning õiguslikud alused. Peatükk on koos olemasoleva olukorra kirjeldusega (ptk 
1) peamisteks alusteks planeeringu arengusuundade kujundamisel. Seetõttu ei ole järgnevate 
alapeatükkide roll vaid planeeringu ja erinevate strateegiliste dokumentide kooskõla 
esiletoomises. Peatüki koostamisel on õiguslike aluste määratlemisel lähtutud peamiselt 
alusmaterjalidest „Merealade ruumiline planeerimine. Kehtiva õiguse analüüs ja lahendused 
selle täiendamiseks“ (Keskkonnaõiguse Keskus, 2011) ning KSH programmi avalikustamise 
käigus laekunud informatsioonist.  
 

2.1. Planeeringu seos rahvusvaheliste ja Euroopa Liidu õigusaktidega 
ning strateegiliste dokumentide ning piirkondlike konventsioonidega 

Merealade kasutamise rahvusvahelise raamistiku loob ÜRO mereõiguse konventsioon (RT 
II 2005, 16, 48). Konventsiooni kohaselt jaguneb meri: territoriaalmereks; 
majandusvööndiks; mandrilavaks; avamereks; süvamerepõhjaks. Kõigile eelnimetatud 
mereosadele kehtib erinev õiguslik regulatsioon. Käesoleva planeeringuga on hõlmatud 
mereala territoriaalmere piirini. Territoriaalmeri ulatub konventsiooni kohaselt kuni 12 
meremiili lähtejoonest. Territoriaalmere lähtejoonest maismaa poole jäävad veed 
moodustavad siseveed, välja arvatud saarestikuriikides. Riigi suveräänsus laieneb nii 
territoriaalmere kohal asuvale õhuruumile kui ka territoriaalmere põhjale ning selle all 
asuvale maapõuele. 
 
Bioloogilise mitmekesisuse konventsioon (RT II 1994, 13, 41) kohustab riike kaitsma ja 
säilitama bioloogilist mitmekesisust ja tegema selles osas teiste riikidega koostööd. 
Konventsioon kohaldub nii territoriaalvetes kui ka majandusvööndis. Konventsiooni art 8 
kohaselt tuleb rajada kaitsealad bioloogilise mitmekesisuse kaitseks. Igal osalisriigil tuleb 
integreerida võimaluste piires ja sobival viisil bioloogilise mitmekesisuse kaitse ja säästev 
kasutamine asjakohastesse harukondlikesse või sidusplaanidesse, programmidesse ja -
poliitikasse (BMK art 6 p b). Konventsiooni osalisriikide kohtumisel 2004. a seati eesmärgiks 
luua ühtne ja tõhus mere kaitsealade võrgustik aastaks 2012.  
 
Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsioon (RT II 1995, 11, 57) kohustab 
osapooli võtma tarvitusele kõik seadusandlikud, haldus- või muud meetmed saastuse 
vältimiseks, et saavutada Läänemere ökoloogiline taastumine ja selle ökoloogilise tasakaalu 
säilimine. Konventsiooni osapooled kohustuvad vältima ja peavad likvideerima Läänemere 
merekeskkonna mis tahes allikatest pärinevatest kahjulikest ainetest põhjustatud saastust. 
Selle konventsiooni alusel on moodustatud komisjon, mis annab osariikidele soovitusi 
merekeskkonna kaitseks (nn Helcomi soovitused). 
Konventsiooni alusel: 

• Konventsiooni osapooled võtavad igaüks eraldi või ühiselt tarvitusele kõik 
seadusandlikud, administratiivsed või muud reostuse ennetamiseks ja vältimiseks 
vajalikud meetmed, et saavutada Läänemere ökoloogilist taastumist ja selle 
ökoloogilise tasakaalu säilimist.  

• Konventsiooni osapooled rakendavad ettevaatuspõhimõtet, s.t. võtavad tarvitusele 
ennetavaid meetmeid, kui on põhjust eeldada, et otseselt või kaudselt merekeskkonda 
viidud aine või energia võib ohustada inimese tervist, kahjustada mere elusressursse ja 
ökosüsteeme, kahandada heaolu ning takistada mere õiguspärast kasutamist, isegi kui 
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puuduvad lõplikud tõendid heite ja selle oletatavate tagajärgede põhjusliku seose 
kohta.  

• Ennetamaks ja vältimaks Läänemere reostamist, edendavad Konventsiooni osapooled 
parima keskkonnapraktika ja parima võimaliku tehnoloogia kasutamist. Kui parima 
keskkonnapraktika ja parima võimaliku tehnoloogia (kriteeriumid on toodud 
Konventsiooni lisas II) kasutamisest tulenev reostuskoormuse vähenemine ei vii 
keskkonna seisukohalt vastuvõetavatele tulemustele, rakendatakse täiendavaid 
abinõusid.  

• Konventsiooni osapooled rakendavad põhimõtet – saastaja maksab.  
• Konventsiooni osapooled kindlustavad, et punkt- ja hajureostusallikatest pärineva 

vee- ja õhukeskkonna reostuskoormuse mõõtmised ja arvutused, mis viiakse läbi 
Läänemere merekeskkonna seisundi hindamise ja käesoleva Konventsiooni täitmise 
kindlustamise eesmärgil, toimuvad teaduslikult kindlaks määratud viisil.  

• Konventsiooni osapooled teevad Konventsiooni täitmisel oma parima selleks, et see ei 
põhjustaks reostust väljaspool Läänemere piirkonda. Ka ei tohi vastavad meetmed 
tuua kaasa kahjulikku mõju õhu kvaliteedile, atmosfäärile, veekogudele, põhjaveele 
ega pinnasele, samuti mitte jäätmete hulga suurenemist, kahjulike jäätmete teket ega 
kasvavat riski inimese tervisele.  

 
Arheoloogiapärandi kaitse Euroopa konventsiooni (RT II 1996, 36, 134) eesmärk on 
kaitsta arheoloogiapärandit kui Euroopa kollektiivse mälu allikat ning ajaloolise ja teadusliku 
uurimistöö vahendit. Konventsiooni art 4 kohaselt kohustub iga osapool võtma tarvitusele 
meetmeid arheoloogiapärandi füüsiliseks kaitseks, kehtestades vastavalt olukorrale sätted: 

• arheoloogiapärandi konserveerimiseks ja säilitamiseks, soovitatavalt in situ; 
• oma esialgsest leiukohast eemaldatud arheoloogiliste säilmete jaoks hoidlate 

rajamiseks. 
Konvensiooni artikli 5 kohaselt kohustuvad osapooled kindlustama, et keskkonda mõjutavate 
projektide hindamisel ning neil põhinevate otsuste tegemisel võetaks täiel määral arvesse 
arheoloogilised leiupaigad ning nende ümbrus. Juhul, kui ehitustööde käigus tuleb ilmsiks 
arheoloogiapärandi elemente, nägema võimaluse korral ette sätted nende konserveerimiseks 
in situ. 
 
Helsingi konventsiooni liikmesriigid võtsid 2007. aastal vastu Läänemere tegevuskava, 
milles lepiti kokku meetmetes, et saavutada Läänemere keskkonna hea seisund aastaks 2021. 
Tegevuskava on jaotatud nelja peatükki, mille eesmärgid on järgnevad: 

• Eutrofeerumine – eesmärgiks on eutrofeerumisest mõjutamata Läänemeri; 
• Ohtlikud ained – eesmärgiks on ohtlikest ainetest rikkumata mereelustikuga 

Läänemeri;  
• Bioloogiline mitmekesisus ja looduskaitse – eesmärgiks on Läänemere bioloogilise 

mitmekesisuse soodne kaitsestaatus; 
• Merendustegevus – eemärgiks on keskkonnahoidlik merendustegevus Läänemerel; 

 
Koostatud on HELCOM Läänemere tegevuskava Eesti rakendusplaan aastateks 2012–
2015 (Keskkonnaministeerium, 2013), milles on välja toodud konkreetsed tegevused 
Läänemere tegevuskava ellurakendamiseks Eestis. Olemasoleva perioodi rakenduskavas on 
Merendustegevuse alapeatüki üheks tegevussuunaks merekeskkonna kaitse õigusliku 
raamistiku korrastamine. Tulemusena peaks aastaks 2015 olema korrastatud mereala 
mereruumi kasutamise, kaitse ja hoiu regulatsioon. 
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Läänemere regiooni ruumilise arengu suunamiseks on loodud valitsuste vaheline kümne 
Läänemere ümbruse riigi koostöö foorum nimetusega Visions and Strategies around the 
Baltic 2010 (VASAB 2010). Koostöö korraldamiseks on moodustatud vastav komitee, mille 
ülesandeks on levitada planeerimiskogemusi, toetada vastava valdkonna ministreid, aidata 
kaasa projektide realiseerumisele ja koopereeruda teiste Läänemere 
koostööorganisatsioonidega. Foorumi üldine eesmärk on Läänemere piirkonna identiteedi 
tugevdamine ja ruumiliste struktuuride väljatöötamine, et konkureerida globaalses 
majanduses teiste regioonidega. Tähelepanu pööratakse ka ühtsete koostööstruktuuride 
leidmisele ja koostöövõimalustele, vältimaks stiihilist tegutsemist ning ressursside raiskamist. 
 
2001. a toimunud viies ministrite kohtumine (Wismari deklaratsioon) andis ruumilise 
planeerimise tegevuskava läbi kuue käsitlusteema: 

1. Linnaregioonide koostöö säästva arengu küsimustes; 
2. Läänemereregiooni rahvusvahelise integratsiooni jaoks olulised strateegilised 

arengutsoonid; 
3. Üleeuroopalise integratsiooni jaoks olulised rahvusvahelised transpordikoridorid; 
4. Maapiirkondade olustiku mitmekesistamine ja tugevdamine; 
5. Rahvusvaheliste rohevõrkude, sh kultuurmaastike arendamine; 
6. Rannikutsoonide ja saarte integreeritud arendamine. 

 
VASAB 2010 on dokumendiks 2005. a toimunud riikide planeerimist kureerivate ministrite 
kohtumise nn Gdanski deklaratsioon. Dokument julgustab Läänemere riikide Nõukogu 
arvestama Euroopa Liidu nn territoriaalse ühtlustumise poliitikaga, mille põhieesmärk on 
Läänemere riikide integreerumine teiste Euroopa piirkondadega, saavutamaks Euroopas 
territoriaalset ühtlustumist. 
 
EL veepoliitika raamdirektiiv (2000/60/EÜ) on EL liikmesriikidele suunatud õigusakt, 
mille ülesandeks on kehtestada Euroopa Ühenduse ühtne tegevusraamistik vee kaitse 
kavandamiseks ja korraldamiseks Euroopa Liidus. Direktiivis kehtestatud tegevusraamistik 
hõlmab kõiki teisi veealaseid direktiive ning seab veekaitse põhieesmärgiks kõikide vete 
(pinnavee sh rannikuvee ja põhjavee) hea seisundi saavutamise aastaks 2015. 
 
Veepoliitika raamdirektiivi nõuete ning selles toodud tegevusraamistiku rakendamine toetub 
veemajanduskavade koostamisele. Selleks, et saavutada kõikide vete hea seisund aastaks 
2015 peavad kõik riigid rakendama valgalapõhise veemajanduse põhimõtteid, moodustama 
veemajanduse korraldamiseks vesikonnad ning koostama igale vesikonnale 
veemajanduskavad, mis peavad tagama kõikides teistes veealastes direktiivides toodud 
meetmete ning kõikvõimalike lisameetmete abil hea seisundi tähtaegse saavutamise. 
 
Raamdirektiivi alusel on pinnavee kaitse-eesmärgid:  

1) Ära hoida pinnaveekogude seisundi halvenemine.  
2) Saavutada kõigi looduslike pinnaveekogude hea seisund hiljemalt 2015. aastaks.  
3) Rannikumere ja ranniku väärtuse säilimine. 
4) Saavutada tehis- ja oluliselt muudetud veekogude hea ökoloogiline potentsiaal 2015. 

aastaks.  
5) Kontrollida ja piirata vee reostust ning ohtlike ainete vettejuhtimist ja kadusid.  

 
Kaitsealade puhul on aga seatud eesmärgiks tagada kõigi normide ja eesmärkide täitmine 
2015. aastaks. Vee-elustiku kaitse seisukohalt on olulised näiteks veekogude orgaanilise 
reostuse vältimine. 
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Euroopa Komisjon võttis 10. oktoobril 2007 vastu Euroopa Liidu integreeritud 
merenduspoliitika (IMP), mis on aluseks ELi integreeritud merenduspoliitika jaoks 
vajalikule juhtimisraamistikule ja valdkonnaülestele vahenditele ning selles esitatakse 
peamised meetmed, mida komisjon tahab selle mandaadi raames võtta. Dokumendiga on 
leitud, et olemasolevad planeerimisreeglid on enamasti keskendunud maismaa arendamisele 
ega arvesta seda, kuidas rannikualade areng võib mõjutada merd ja vastupidi. Selle raames 
koostati üksikasjalik tegevuskava, mille kiitis Euroopa Ülemkogu heaks 14. detsembril 2007. 
Selle alusel on mereala ruumiline planeerimine (MSP) integreeritud merenduspoliitika 
peamine vahend. See aitab riigiasutustel ja sidusrühmadel oma tegevust koordineerida ning 
optimeerib mereala kasutamist, tuues kasu nii majanduse arengule kui ka merekeskkonnale. 
Mereala ruumilise planeerimise eesmärk on tasakaalustada valdkondlikud huvid ja saavutada 
mereressursside säästev kasutamine. ELi integreeritud merenduspoliitika eesmärgid on 
järgmised: 

• Muuta tegevuspõhimõtete väljatöötamise ja otsuste tegemise viisi – poliitika 
väljatöötamise ja otsustamise killustatus igal tasandil ei ole enam vastuvõetav. Tuleb 
mõista ja arvesse võtta eri valdkondade vastastikust mõju, välja arendada ühised 
töövahendid, määrata kindlaks eri valdkondade koostoimed ja neid ära kasutada ning 
vältida konflikte või need lahendada. 

• Välja töötada ja esitada tööprogramm – eri valdkondade meetmete puhul tuleb järgida 
ühtset poliitilist raamistikku. Teatisele lisatud tegevuskavas esitatakse selge ülevaade 
eelseisva töö mitmekesisusest ja ulatusest. Eriti olulised on järgmised valdkonnad: 

o piirideta Euroopa meretranspordiruum; 
o Euroopa mereuuringute strateegia; 
o riiklikud integreeritud merenduspoliitilised tegevuspõhimõtted, mille töötavad 

välja liikmesriigid; 
o Euroopa mereseire võrgustik; 
o mereala ruumilise planeerimise suunised liikmesriikide jaoks; 
o strateegia kliimamuutuste mõju vähendamiseks rannikualadel; 
o laevade tekitatud CO2 heitmete ja saastatuse vähendamine; 
o ebaseadusliku kalapüügi ja avamerel hävitavate tagajärgedega põhjatraalimise 

väljajuurimine; 
o Euroopa merendusklastrite võrgustik; 
o ELi tööõiguses laevandus- ja kalandussektorite suhtes tehtud erandite 

läbivaatamine. 
 

Euroopa Parlament ja Nõukogu võtsid 17. juunil 2008. a vastu direktiivi 2008/56/EÜ, millega 
kehtestatakse ühenduse merekeskkonnapoliitika-alane tegevusraamistik (Merestrateegia 
raamdirektiiv; edaspidi MSRD). Direktiivi alusel peavad liikmesriigid võtma vastu 
meetmeid säilitamaks või saavutamaks hiljemalt aastaks 2020 oma mereala hea 
keskkonnaseisund. 
 
MSRD (artikli 1 lõige 2) paneb igale liikmesriigile kohustuse töötada välja ja rakendada oma 
merealas lähtudes ökosüsteemil põhinevast lähenemisviisist merestrateegia, mille eesmärk 
on: 

• kaitsta ja säilitada merekeskkonda, hoida ära selle seisundi halvenemine või taastada 
võimaluse korral mereökosüsteemid piirkondades, kus need on kahjustatud; 

• hoida ära ja vähendada heiteid merekeskkonda, et järk-järgult kõrvaldada reostus. 
Eesmärk on tagada, et see ei mõjutaks ega ohustaks oluliselt mere elustiku 
mitmekesisust, mere ökosüsteeme, inimese tervist ega mere õiguspäraseid 
kasutusviise. 
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Merestrateegia raamdirektiiv ei reguleeri otseselt merendusalast tegevust, kuid hea 
keskkonnaseisundi saavutamiseks võib olla vajalik täiendavate meetmete kehtestamine, mis 
mõjutavad ka merendusalast tegevust. MSRD VI lisas on loetletud võimalikud meetmete 
tüübid, sh ruumilised ja ajalised piirangud või meetmed ning vahendid erinevate tegevuste 
koordineeritud juhtimiseks.  
 
2013. aastal ajakohastatud Euroopa Liidu Läänemere piirkonna strateegia tegevuskava 
kajastab uusi eesmärke, näitajaid ja sihtmärke, mis on täielikult kooskõlas strateegiaga 
„Euroopa 2020” ja aitavad saavutada selle eesmärke. Sellega nähakse ette ELi Läänemere 
piirkonna strateegia juhtimine vastavalt peamiste rakendamisel osalejate rolle ja 
vastutusalasid käsitlevatele suunistele, milles üldasjade nõukogu 26. juunil 2012. a samuti 
kokku leppis. 
 
Tegevuskava toob muuhulgas horisontaalmeetmena välja mere- ja maismaa-ala ruumilise 
planeerimise kasutamise propageerimise kõikides Läänemere-äärsetes liikmesriikides ja ühise 
lähenemisviisi väljatöötamise piiriüleseks koostööks. Ulatuslikum tegevus Läänemerel on 
toonud lisaks keskkonnaprobleemidele kaasa konkurentsi piiratud mereruumi pärast eri 
valdkondade huvide vahel, nagu laevandus ja meretransport, kruusa ja mineraalide 
kaevandamine, avamereenergia, sadamate arendamine, turism, kalandus ja vesiviljelus. 
Mereruumi planeerimine ja rannikuala tervikmajandamine on olulised vahendid ja 
menetlused paremate otsuste tegemiseks. 
 
Euroopa Parlamendi ja EL Nõukogu otsusega on 20. novembril 2013. a vastu võetud liidu 
üldine keskkonnaalane tegevusprogramm aastani 2020 „Hea elu maakeral võimaluste 
piires“. Tegevusprogramm seab üheks eesmärgiks tagada rannikualade säästev majandamine, 
kuna merekeskkonna puhul, kus merendussektor pakub majanduslikke võimalusi alates 
kalapüügist, laevandusest ja vesiviljelustest kuni tooraineni, avamereenergiani ja 
merebiotehnoloogiani välja, tuleb hoolt kanda selles eest, et nende kasutamine oleks 
ühildatavad mere ja ranniku ökosüsteemide säilitamise ja säästva majandamisega. Mereruumi 
säästev planeerimine ja rannikualade tervikmajandamine liikmesriikides ja nende vahel 
võivad koos omada tulemuslikku rolli merede ja rannikualade säästva kasutamise 
koordineerimisel, kui eri valdkondlike tegevuste juhtimise suhtes nimetatud aladel 
rakendatakse ökosüsteemipõhist käsitust. Samuti sätestatakse, et energia- ja 
transpordivõrkude, sealhulgas avamerele rajatud taristu kavandatud laiendamine peab olema 
vastavuses looduskaitsega ning kliimamuutusega kohanemise vajaduse ja 
kliimakohustustega. 
 
Ühine kalanduspoliitika (CFP) kuulub ELi ainupädevusse ja sellega reguleeritakse kalapüüki 
ka territoriaalmeres. Käesoleval hetkel on pooleli ühise kalanduspoliitika reform, mille 
aluseks on Euroopa Komisjoni poolt 2009. a koostatud Roheline raamat. Ühtse 
kalanduspoliitika reform. Euroopa Liidu ühine kalanduspoliitika mõjutab ruumilist 
planeerimist eelkõige rannikupiirkondades. Poliitikaga toetatakse kestlike majandus-, 
keskkonna- ja sotsiaalsete tingimuste loomist ja toiduvarude kättesaadavust. Arvestades 
kalanduse ja ökosüsteemi vastastikust mõju ja kalavarude liikuvust mõjuks mereala ühtne 
ruumiline planeerimine soodsalt kalavarude säästvale majandamisele Euroopa Liidu vetes. 
Suurenev konkurents mere- ja rannikualade pärast ning veekvaliteet on peamised probleemid 
vesiviljelussektori arendamisel. Eelnevat arvesse võttes ongi ühise kalanduspoliitika üheks 
eesmärgiks eeskirjade sätestamine Euroopa kalanduse jätkusuutlikkuse tagamiseks ja 
merekeskkonna kahjustamise ennetamiseks. 
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Euroopa Komisjon on koostanud algatuse Blue Growth opportunities for marine and 
maritime sustainable growth (2013) ehk nn Sinine majanduskasv, mis seab 
merendusvaldkonnas EL üldised suunad ning näeb merealade ruumilist planeerimist olulise 
tegevusena säästva poliitika kujundamisel. Sinine majanduskasv on pikaajaline strateegia 
majanduskasvu soodustamiseks merendussektoris kui tervikus, mille eesmärgiks on: 

• määrata kindlaks ning lahendada meremajanduse kõiki sektoreid hõlmavaid 
probleeme (majanduslikke, keskkonnaalaseid ja sotsiaalseid);  

• tuua esile erinevate sektorite poliitika vahelist sünergiat; 
• uurida erinevate tegevuste vahelist toimet ning nende potentsiaalset mõju 

merekeskkonnale ja bioloogilisele mitmekesisusele; 
• määratleda pikas perspektiivis suure kasvupotentsiaaliga tegevused ning toetada neid 

järgmiselt:  
o kõrvaldades majanduskasvu takistavad haldustõkked; 
o soodustades investeerimist teadusuuringutesse ja innovatsiooni; 
o edendades hariduse ja koolituse abil oskusi. 

 
Käesoleva maakonnaplaneeringuga seotud tegevustest võib tuua välja järgnevad teemad, 
millele sinine majanduskasv on keskendunud: sinine energia, vesiviljelus, mere-, ranniku- ja 
kruiisiturism, mineraalvarud (muu kui liivamaardlad), sinine biotehnoloogia (mereressursside 
kasutamine ravimi- ja kosmeetikatööstustes). Järgnevalt antakse lühiülevaade nimetatud 
teemade käsitlemise võimalustest käesoleva planeeringu ja selle KSH kontekstist lähtuvalt. 
 
Sinisel energial on suur potentsiaal energiasektorile. See annab täiendava 
energiaressursiallika, võimaluse vähendada maa-kasutust ning vähendada kasvuhoonegaase. 
Tuginedes liikmesriikide taastuvenergia tegevuskavadele peaks tuuleenergiast toodetav 
elekter moodustama kokku 494,6 TWh, millest rannikul 133,3 TWh (baasaastal 2011 oli see 
rannikul kokku 3,8 GW). Kava alusel võiks merealadel toodetud elektrienergia maht ületada 
maismaal toodetavat elektrienergia mahtu). 2020. aastaks loodetakse, et meretuuleparkides 
toodetud elektrienergia moodustab 4% kogu EL energiatoodangust ning aastaks 2030 14% 
energiatoodangust.  
 
Teiste energiatootmisvõimalustena käsitleb algatus näiteks laine-energiat. Tegemist on 
tammilaadsete ehitistega, mis salvestavad laine liikumisenergiat. Hetkel on Euroopas kõige 
suuremaks selliseks rajatiseks La Rance Power Station Prantsusmaal. Teiseks 
energiatootmise võimaluseks on veealused turbiinid, mida juhivad lained või mis töötavad 
tõusude ja mõõnadega. Kolmandaks on ookeanide terminiline energia, mis kasutab ookeanide 
sügavuste ja pealispinna temperatuuride vahet. See on siiski rakendatav vaid Kariibimerel ja 
India ookeanis.  
 
Nimetatust tulevad Eesti kontekstis kõne-alla eelkõige merealade tuulepargid (käsitletud 
peatükis 1.4.10). Eestis välistab tõusu-mõõna lainete energia kasutamise Läänemere suletus, 
mistõttu on tõusu ja mõõna ulatus väga väike. Tuulelainetest on energeetiliselt mõistliku 
energiahulga saamine tehniliselt keeruline, kuna laineenergiat tuleks koguda mere küllaltki 
suurelt pindalalt ja selle kasutamise võimalus on ajaliselt väga ebaühtlane. Laineenergia 
potentsiaali on Eesti rannikuvetes uuritud Tallinna Tehnikaülikoolis koostatud magistritöö 
raames (Eelsalu, 2013). Töö alusel on laineenergia potentsiaal üldjuhul kogu Läänemeres 
olemas. Uuringu tulemusel on laineenergia teoreetiline koguvõimsus Eesti Läänemere 
avaosas 700 MW. Üheks oluliseks probleemiks laineenergia kasutamisel on Läänemere ja sh 
Hiiu mereala sesoonne jäätumine. Jäätuvas meres lainete energiast kohalikuks kasutamiseks 
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elektrienergia tootmise võimalikkust uuritakse käesoleval ajal mitmete projektide raames 
(näiteks Interreg IVA programmi projekt WESA; www.wesa.ax) ja võib eeldada, et piiratud 
ulatuses leiab see energiatootmise viis tulevikus ka rakendust. 
 
Vesiviljelus 
ÜRO hinnangul saadakse käesoleval hetkel pool tarbitavast kalatoodangust vesiviljelusega ja 
aastaks 2030 võib see moodustada 65% kogu toodangust. Käesoleval hetkel moodustab 
vesiviljelus 25% Euroopa Liidu kogu toodangust. Vesiviljelus annab Euroopa Liidus tööd ca 
80 000 inimesele. Vesiviljeluse peamised probleemid seisnevad merealade puudumises 
nimetatud sektori arendamiseks, konkurentsis ja toodangu administreerimises. Lähtudes mh 
Ühtsest kalanduspoliitikast, on Komisjon teinud ettepaneku edendada vesiviljelust läbi mitte-
siduvate juhtnööride andmise. Käesolevas töös on käsitletud vesiviljelust peatükkides 1.4.2, 
4.3.6 ja 5.4. 
Turism 
Turism on suurim merendusega seotud majandustegevus. Samas on see tugevalt seotud 
suplusvee kõrge kvaliteediga ning ranniku- ja merealade looduskooslustega. Kohalikel 
omavalitsustel tuleb investeerida turismi soodustavasse infrastruktuuri nagu 
ankurdamiskohad, sadamahooned ja transport. Oluline on ka vastava hariduse edendamine. 
Riikidevaheline strateegiline planeerimine on üheks võimaluseks kuidas edendada 
kõrgekvaliteedilisi turismipiirkondi. Käesolevas töös on turismi käsitletud peatükis 1.4.1 ja 
peatüki 4 alamjaotistes.  
 
Mineraalsed merevarud merealadel 
Aastate 2000 kuni 2010 vahemikus on tõusnud mineraalsete ressursside tarbimine ning nende 
nappus ähvardab Euroopa majandust. Maavarade kaevandamine merealadel on teinud 
võimalikuks eelkõige tehnoloogia areng. Blue Growth eesmärk on eelkõige, et merealadel ei 
saaks kaevandada vaid kohalikud ettevõtted vaid turg oleks avatud ka teistele EL ettevõtetele. 
Käesolevas töös on maavarade kaevandamist käsitletud peatükis 1.4.3. 
 
Sinine biotehnoloogia seisneb eelkõige mereorganismide kasutusvõimaluste uurimises 
näiteks ravimitööstuse jaoks. Tegemist on sektoriga, mis on alles arengujärgus. Kava 
ennustab, et aastaks 2020 võib see sektor kujuneda keskmise suurusega turuks, mis tegeleb 
toiduainetööstuse ja ravimissektori jaoks täiendavate allikate leidmises. Siiski on nimetatud 
sektori areng seotud eelkõige ookeanidega ja sealse elustikuga. Eesti merealadel teadaolevalt 
sinise biotehnoloogiaga ärilistel eesmärkidel tegeletud ei ole. 
 
2014. aasta juulis võtsid Euroopa Parlament ja nõukogu vastu direktiivi, millega luuakse 
mereruumi planeerimist Euroopas käsitlev ühine raamistik. Samas kui igale 
liikmesriigile jäävad vabad käed oma merealase tegevuse planeerimisel, muudetaks 
kohalikul, piirkondlikul ja riiklikul tasandil toimuv ühiste merealadega seotud planeerimine 
ühiste miinimumnõuete abil koordineeritumaks. 
 
Mereruumi planeeringutega püütakse toetada mereliste energeetikasektorite, meretranspordi 
ning kalandus- ja vesiviljelussektori kestlikku arengut ning kaitsta, säilitada ja parandada 
keskkonda, sealhulgas suurendada selle vastupanuvõimet kliimamuutuse mõjudele. Nende 
eesmärkide kaasaaitamiseks koostavad liikmesriigid mereruumi planeeringud, milles 
määratletakse asjaomaste käimasolevate ja tulevaste mereliste tegevuste ja kasutusviiside 
ajaline ja ruumiline jaotus. Võimalikud tegevused, kasutusviisid ja huvid võivad hõlmata 
järgmist: vesiviljeluspiirkonnad; kalapüügipiirkonnad; nafta, gaasi ja muude 
energiaressursside, maavarade ja täitematerjalide uurimise, kasutamise ja kaevandamise ning 
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taastuvenergia tootmise rajatised ja infrastruktuurid; mereteed ja liiklusvood; sõjaväeõppuste 
piirkonnad; loodus- ja liikide kaitsealad ja kaitsealused piirkonnad; toorme ammutamise alad; 
teadusuuringud; veealuste kaablite ja torujuhtmete trassid; turism; veealune kultuuripärand. 
 

2.2. Riiklikud strateegilised dokumendid 
Keskkonnastrateegia aastani 2030 (2007) on keskkonnavaldkonna arengustrateegia, mis 
juhindub Eesti säästva arengu riikliku strateegia Säästev Eesti 21 põhimõtetest ja on 
katusstrateegiaks kõikidele keskkonnavaldkonna alam-valdkondlikele arengukavadele, mis 
peavad koostamisel või täiendamisel juhinduma keskkonnastrateegias toodud põhimõtetest.  
 
Eesti säästva arengu riiklik strateegia Säästev Eesti 21 (2005) – nimetab eesmärgina 
loodusvarade kasutamist viisil ja mahus, mis kindlustab ökoloogilise tasakaalu. 
Loodusressursside kasutamine peab toimuma põhimõttel, et taastuvate ressursside kasutus ei 
ületa nende taastootmisvõimet, ja nn fossiilsete või taastumatute loodusressursside 
kasutamine toimub põhimõttel, et nende ekspluateerimine oleks tagatud ajani, mil neid on 
võimalik asendada mõne teise, näiteks taastuva ressursiga.  
 
Eesti looduskaitse arengukava aastani 2020 (2012). Looduskaitse arengukava on 
strateegiline lähtedokument looduse kaitse ja kasutamisega seotud valdkondade arendamiseks 
kuni aastani 2020. Arengukava sisaldab kolme strateegilist eesmärki: 

• Inimesed tunnevad, väärtustavad ning hoiavad loodust ja oskavad oma teadmisi 
igapäevaelus rakendada. 

• Liikide ja elupaikade soodne seisund ja maastike mitmekesisus on tagatud ning 
elupaigad toimivad ühtse ökoloogilise võrgustikuna. 

• Loodusvarade pikaajaline püsimine on tagatud ning nende kasutamisel arvestatakse 
ökosüsteemse lähenemise põhimõtteid. 

 
Arengukava sätestab muuhulgas, et eesmärgiks on vältida tuuleparkide rajamist olulistele 
linnualadele, lindude rändeteedele ja teistele suure elurikkusega elupaikadele. Samuti tuleb 
tuuleenergia kasutamisel arvestada maastikulisi väärtusi, vältides tuuleparkide rajamist 
väärtuslikele maastikele. Kõigi transpordiliikide puhul on eesmärgiks liikluse planeerimine ja 
suunamine selliselt, et oleks välditud konflikt loodusega. 
 
KSH aruandes on välja toodud, et olulistele linnualadele Apollo madalikul ja Vinkovi 
madalikul on vajalikud täiendavad uuringud ja kui madalike olulisus linnualadena saab 
kinnitust, siis peab need tuulikuparkide aladest välja arvama. Samuti on välja toodud KSHs, 
et kõigi meretuuleparkide KMH koostamisel on kindlasti vajalikud lisa-uuringud linnustiku 
rännete kohta tuuleparkide piirkonnas. Ülejäänud alad on kõik väljaspool olulisi alasid ja 
väljaspool kaitsealasid. Lindudel on rändel võimalik tuulikutest mööduda. 
 
Riiklik arengukava Eesti merenduspoliitika 2012–2020 (2012) on valdkondade ülene 
arengukava, mis koondab strateegilised eesmärgid ja nende saavutamiseks vajalikud 
tegevused merenduse arengu soodustamiseks. Arengukavas on seatud viis prioriteetset 
suunda ja 11 eesmärki:  
 
Prioriteet 1 – Merendussektori ettevõtluskeskkond on ettevõtjasõbralik ja rahvusvaheliselt 
konkurentsivõimeline. Arengukava alusel on merendussektoris võimalik luua kõrge 
lisandväärtusega töökohti, mis aitaksid kaasa Eesti majanduse konkurentsivõime tõstmisele. 
Selleks tuleb keskenduda tegevustele, milles meil on konkurentsieeliseid ning neid 
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tugevdada. Oluline on ka tõsta merendussektori tegevuste kuvandit, et pikas perspektiivis 
tagada sektori atraktiivsus tööjõu hulgas. 

Eesmärk 1 – Eesti laevandus on rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline.  
Eesmärk 2 – Kaubavood läbi Eesti sadamate on suurenenud.  
Eesmärk 3 – Reisijate arv rahvusvahelistel laevaliinidel on suurenenud.  
Eesmärk 4 – Eesti laevaehitus ja -remont on rahvusvaheliselt konkurentsivõimelised. 

 
Prioriteet 2 – Merendus on ohutu, turvaline ja merekeskkonna seisund on paranenud. 
Arengukava alusel kätkeb igasugune majandustegevus merel endast teatavat ohtu ning omab 
mõju merekeskkonnale. Nii riikide kui ka rahvusvaheliste organisatsioonide tasemel tehakse 
jõupingutusi, et meremajandusega seotud riske vähendada ning keskkonnakoormust 
leevendada. Hoolimata edusammudest on vaja neid pingutusi jätkata või suurendada, sest 
eesmärgiks on nii mereõnnetuste kui ka inimtegevusest tuleneva keskkonnakoormuse 
minimeerimine. St, et Eesti vetes ja sadamates juhtub vähe laeva- ja muid õnnetusi ning 
mereala inimtekkeline eutrofeerumine on pidurdunud, säilinud on bioloogiline mitmekesisus 
ning ohtlike ainete mõju mereelustikule on suhteliselt väike. 
 

Eesmärk 5 – Ohutus ja turvalisus veeliikluses ning sadamates on paranenud.  
Eesmärk 6 – Merekeskkonna seisund on paranenud.  

 
Prioriteet 3 – Avaliku sektori tegevused toetavad merenduse arengut. Arengukava kohaselt on 
avalikul sektoril merendusklastris oluline roll eelkõige kahel põhjusel: esiteks peab avalik 
sektor tagama soodsa keskkonna merendussektoris tegutsevatele ettevõtetele, kolmanda 
sektori institutsioonidele ja inimestele. Keskkond tähendab antud kontekstis nii 
seadusandlikku baasi, avalikult kasutatavat infrastruktuuri kui ka avaliku sektori poolt 
pakutavaid teenuseid. Teiseks on avalikul sektoril oluline roll merendusklastri arengueelduste 
loomisel läbi võrgustiku loomise ja toetamise, sh. rahvusvahelistes organisatsioonides 
osalemise. Seda alates konkreetsetest sektorit toetavatest projektidest, nt merenduse 
kompetentsikeksus, kuni kaudsemate tegevusteni, mis võimaldavad sektoril infot ja kogemusi 
vahetada. Avaliku sektori tegevused peavad olema eesmärgipärased, efektiivsed ja toetama 
sektori tegevusi ning võrgustumist.  
 

Eesmärk 7 – Merenduse korraldus ja seadusandlik baas on tõhusamad.  
 

Prioriteet 4 – Eesti mereharidus ja teadus- ning arendustegevus on kaasaaegsel tasemel. 
Prioriteedi eesmärgid on seotud merehariduse ja –teaduse arendamisega.  
 

Eesmärk 8 – Eestis antav merendusharidus kindlustab kõigile merendussektori 
valdkondadele vajalike spetsialistide kaasaegse õppe tasakaalustatud mahus. 
Eesmärk 9 – Eestis loodud merenduse teadustöö maht ja kvaliteet on tõusnud. 

 
Prioriteet 5 – Rannaäärne elu- ja külastuskeskkond on atraktiivne, soodustades mereturismi ja 
kohaliku ettevõtluse arengut ning merekultuuripärandit kantakse edasi. Arengukava alusel on 
Eestil pikk rannajoon mitmekesise rannamaastikuga ja rohkearvuliste merelepääsudega. 
Rannaäärset elukeskkonda iseloomustavad kaunis looduskeskkond, traditsioonilised huvitava 
ajaloo ja kultuuripärandiga rannakülad ning kogemustega kalurid, kes on rannapüügi 
traditsioonide kandjaiks. Rajatud on rannaäärsed turismikohad ja ettevõtted ning arenev 
turismiteenuste võrgustik. Randlusel on kanda kaks suuremat funktsiooni – ühest küljest 
kohaliku elukeskkonna, elustiili ja kultuuripärandi säilitamine, luues sh kohapeal töökohti, 
ning teiseks merenduse vastu huvi tundvate inimeste kasvatamine, kes asuksid tööle 
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merendussektorisse. Rannaäärses ettevõtluses on kesksel kohal turism ja kalandus, mis on 
omavahel seotud nii infrastruktuuri kaudu (sadamad) kui ka tegevuste kaudu (nt 
harrastuskalapüük). Hetkel on turismiteenused ja pakutavad turismipaketid veel vähe seotud 
kalapüügi ja kalatöötlemisega. Mereturismi potentsiaali kasutatakse veel vähe, mida mõjutab 
infrastruktuuri ebapiisavus ja kohati halb seisukord (sadamad/lautrid ja sadamarajatised, 
turismiasutuste materiaalne baas).  
 
Kultuuripärandi hoidmisel on oluline roll Muinsuskaitseametil ja muuseumidel, kellel on 
vastav pädevus ja ressursid. Lisaks materiaalse pärandi restaureerimisele ja konserveerimisele 
tuleb senisest enam rõhku panna ennetustegevustele, et suurendada ühiskonna huvi ja 
teadlikkust merekultuuripärandi vastu ning ära hoida pärandi hävinemist teadmatuse 
tagajärjel. 

Eesmärk 10 – Mereturism ja merenduse ning randlusega seotud ettevõtlus on 
arenenud.  
Eesmärk 11 – Merekultuuripärandi ja -traditsioonide säilimine on tagatud. 

 
Läänesaarte alamvesikonna veemajanduskava (2006) on lähtuvalt Veepoliitika 
raamdirektiivist ja veeseadusest seadnud vee kaitse ja kasutamise abinõud. Veemajanduskava 
hõlmab ka Hiiu rannikuvee- ja maa-ala. Veemajanduskava põhieesmärk on kõigi veekogude 
hea looduslähedase seisundi saavutamine aastaks 2015. Veemajanduskava põhirõhk on 
reostusallikate korrastamisel, joogiveevarustusel ja vee seisundi halvendamise ennetamisel. 
Oluline on keskkonnajuhtimise põhimõtete rakendamine veemajanduses (korralduslikud ja 
järelevalve meetmed) ja majandusanalüüsil meetmete tulemuslikkuse hindamisel. Veekogude 
seisundi parandamisel ja säilitamisel on eelistus vee-elustiku seisukohalt olulisemate 
veekogude morfoloogilise seisundi parandamise meetmetel ning veekogude reostumise 
ennetamisel. Läänesaarte alamvesikonna veemajanduskava oli üheks alusdokumendiks 2010. 
a kinnitatud Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskavale, mille eesmärgid kattuvad üldjoontes 
eeltooduga. 
 
Energiamajanduse riikliku arengukava aastani 2020 (2009) eesmärgiks on siduda 
omavahel valdkonna spetsiifilised arengukavad ning anda energiapoliitika üldsuunad kuni 
aastani 2020. Käesoleva planeeringu kontekstist võib tuua välja järgnevad eesmärgid aastaks 
2020:  
 
Eesmärk 1: Eesti elanikkonnale on tagatud pidev energiavarustus. Arengukava 
rakendusplaani alusel on selle eesmärgi täitmise ühe meetmena nimetatud energiavarustuse 
mitmekesistamist uute ühenduste ehitamisega ja energiabilansis energiaallikate ühtlasema 
jaotusega, sh taastuvate energiaallikate toetusskeemide arendamine ja rakendamine.  
 
Eesmärk 2: Eesti energiavarustus ja -tarbimine on säästlikum ehk taastuvenergia osakaalu 
suurenemine energia lõpptarbimises. Arengukavaga kavandatakse tuuleenergia arendamist nii 
maismaal kui merel.  
 
Eesmärk 3: Tarbijatele on tagatud põhjendatud hinnaga energiavarustus. 
 
Eesti riikliku turismiarengukava aastateks 2014–2020 (2013) eesmärk on tagada Eesti 
konkurentsivõime ja rahvusvaheline atraktiivsus turismisihtkohana. Strateegilisteks 
tegevussuundadeks on Eesti kui reisisihi tuntuse suurendamine, turismiinfo juhtimine, 
turismitoodete arenduse juhtimine, turismi arengu võimaluste seire, rahvusvaheliselt 
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huvipakkuvate turismiatraktsioonide arendamine, rahvusvaheliste sündmuste toetamine ja 
piirkondlike turismi toodete arendamine. Arengukava alaeesmärgid on: 

• Eesti on reisisihina tuntud, hästi ligipääsetav ning Eesti turismitooted ja -teenused on 
rahvusvaheliselt konkurentsivõimelised; 

• Eesti turismiatraktsioonid ja Eestis toimuvad sündmused on rahvusvaheliselt 
huvipakkuvad ja reisimotivatasiooni loovad; 

• Eesti turismisihtkohad ja neile omased turismitooted on rahvusvaheliselt 
konkurentsivõimelised. 

 
Kultuurpoliitika põhialused aastani 2020 on aluseks riiklike otsuste tegemiseks 
kultuurivaldkonnas. Muinsuskaitse valdkonna all tuuakse prioriteetidena muuhulgas välja 
järgmist: 

• Riiklik prioriteet on kultuuripärandi väärtustamine terviklikult – vaimne ja aineline 
pärand ei ole lahutatud ning kultuurimälestiste objektipõhine kaitse on laienenud 
keskkonna ja konteksti väärtustamisele. Muinsuskaitse valdkonda mõistetakse lisaks 
kultuuri järjepidevuse hoidmisele ka säästva arengu osana ja majandusliku eelisena, 
sh kultuuriturismi olulise osana. 

• Olulisel kohal on kultuuripärandi kaitse strateegia ja kaitsemeetmete täpsustamine 
(mida, milleks ja kuidas kaitstakse), mälestiste nimekirjade inventuur, analüüs ning 
vastavalt analüüsi tulemustele nimekirjade ja seadusandluse ajakohastamine. 
Mälestiseks tunnistamise protsessi oluliseks osaks peab olema eri osapoolte huvide 
õigustatuse hindamine, avaliku huvi selge määratlemine, avaliku ja erahuvi kaalumine 
ning kaitsemeetmete proportsionaalsus, võttes seejuures arvesse rahvusvahelisi 
kokkuleppeid. 

 
Eesti taastuvenergia tegevuskava aastani 2020 (2010). Tegevuskava lähtub Euroopa 
Komisjoni esitatud energiapoliitika dokumendist COM(2007) 1, mille eesmärk on esiteks 
võidelda kliimamuutuste vastu ja teiseks suurendada Euroopa Liidu energiavarustuse kindlust 
ja konkurentsivõimet. Selle alusel on pikaajalised energiapoliitika eesmärgid Euroopa Liidus 
muuhulgas: 

• Taastuvenergia osakaalu tõstmine 20% aastaks 2020; 
• Energiasääst 20% aastaks 2020; 
• Kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamine vähemalt 20%.  

 
Sellest lähtuvalt on seatud riiklikud eesmärgid, milleks on: 

• Taastuvatest energiaallikatest toodetud energia osakaal energia summaarses 
lõpptarbimiseks aastaks 2020 - 25%. Sellest moodustab toodetud elekter aastaks 2020 
4,8%. 

• Taastuvatest allikatest toodetud energia eeldatav kogus, mis vastab 2020. aasta 
eesmärgile on 862 kteo (tuhandetes naftaekvivalenttonnides). 

 
Meretuuleparkide osas ütleb tegevuskava, et Eestis võib tuuleenergia rakendamine elektri 
tootmiseks osutada majanduslikult soodsamaks kui muudes EL piirkondades. Tegevuskavas 
on ettenähtud ühe tegevusena meretuuleparkide investeeringutoetus, mille tulemusnäitajaks 
on paigaldatud meretuuleparkide võimsus kuni 500 MW. Olulisemate tegevustena on 
nimetatud meretuuleparkide rahastamisvõimaluste väljaselgitamine aastaks 2015 ja 
investeeringute toetamine tariifiväliste rahastamisallika leidmisel. Teiseks tegevuseks on 
meretuuleparkide planeerimisprotsessis regionaalsete, sotsiaalmajanduslike ja 
sisejulgeolekute mõjude arvestamiseks vajaliku koostöö raamistiku tagamine.  
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Muid konkreetselt merekeskkonnaga seotud energialiike tegevuskava ei käsitle.  
 
Ehitusmaavarade kasutamise riikliku arengukava 2011–2020 (2010) alusel on 
ehitusmaavaradest lähtudes riigi huvi tagada tarbijate, eelkõige riigi infrastruktuuri 
ehitusobjektide nõuetekohane ja majanduslikult optimaalne varustamine kvaliteetsete 
ehitusmaavaradega, luua tingimused kaevandamise ja kasutamise tehnoloogia igakülgseks 
arenguks, võttes tarvitusele kõik meetmed ehitusmaavarade ratsionaalseks kasutamiseks ning 
maavara ja keskkonna kaitsmiseks. Sellest tulenevalt on seatud kolm strateegilist eesmärki: 

• Tagada riigi infrastruktuuri ehitusobjektide ning tarbijate varustamine 
ehitusmaavaradega. 

• Suurendada ehitusmaavarade kaevandamise ja kasutamise efektiivsust ning võimalike 
alternatiivsete ehitusmaterjalide kasutamist.  

• Kaevandamisega rikutud maa korrastamise tagamine. 
 
Arengukava nimetab ka sisemeres arvele võetud üleriigilise tähtsusega maardlad 
(Hiiumadala, Kõpu), kuid eraldi nende või teiste Hiiumaa sisemeres asuvate maardlatega 
seotud tegevusi ei käsitle.  
 
12. veebruaril 2014. aastal võeti Riigikogus vastu „Kultuuripoliitika põhialused aastani 
2020“. Riiklik kultuuripoliitika lähtub Eesti Vabariigi põhiseaduslikust sihist tagada eesti 
rahvuse, keele ja kultuuri säilimine läbi aegade. Kultuuripoliitika põhialused seavad 
muuhulgas riiklikuks prioriteediks kultuuripärandi väärtustamise terviklikult. Vaimne ja 
aineline pärand ei ole lahutatud ning kultuurimälestiste objektipõhine kaitse on laienenud 
keskkonna ja konteksti väärtustamisele. 
 
Eesti kalanduse strateegia 2007–2013 (2007). Strateegia üldeesmärk on Eesti kalanduse kui 
majandusharu arendamine ning kalatoodangu konkurentsivõime tõstmine sise- ja 
välisturgudel aidates kaasa soodsa ja tasakaalustatud kalamajanduskeskkonna kujundamisele 
Eestis. Kalandusstrateegia eesmärk on restruktureerida kalapüügisektorit, tagamaks 
kalapüügiga tegelevate isikute sissetuleku tõusu Eesti keskmisele tasemele alljärgnevate 
prioriteetide kaudu: 
 

• Kalapüügi ja sadamate arendamise prioriteedid on tagada kalapüügivõimaluse 
vastavus kalavarudele, moderniseerida kalalaevastik ja püütava kala kvaliteedi 
tõstmine ning kalurite poolt kalale suurema lisandväärtuse andmine.  

• Vesiviljeluse arendamine. 
• Kala töötlemise ja turustamise arendamine. 
• Kalandusega seotud piirkondade arendamine. Nimetatud prioriteedi all on toodud 

eesmärgiks mitmekesistada sotsiaalmajandusliku struktuuri säilimist ja elukvaliteedi 
tõusu kalandusega seotud piirkondades. Peamise tulevikuperspektiivina aitaks 
rannakalandusel jätkuda kalandusturismi arendamine. Siia kuulub väikeste 
kalanduskogukondadele suunatud väikesemahulise kalapüügi ja turismiga seotud 
infrastruktuuri ja teenuste toetamine. Oluline on kalanduspiirkondade elukekskonna 
kaitse tagamine, taastades ja säilitades rannakülade looduslikku ja arhitektuurilist 
pärandit.  

 
Koostamisel on Eesti kalanduse strateegia 2014-2020, mis on seisuga oktoober 2014 vastu 
võtmata. 
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Eesti vesiviljeluse sektori arengustrateegia 2014–2020 (2013) seab eesmärgiks saavutada 
enam kui 50% turuosa Eesti vesiviljelustoodete siseturul ja saavutada sektori eksportkäibeks 
üle 5 miljoni euro. Seejuures on prioriteediks olemasolevate, juba rajatud tootmiste 
konkurentsivõime arendamine ja investeeringud turul edukate ettevõtete laiendustesse.  
 
Strateegia alusel on Eestis seni mere-vesiviljelus piirdunud üksikute juhtudega ja ekspertide 
hinnangul puudub ka vastav kompetents. Sobivaid kohti kasvanduste jaoks meres on, kuid 
vähe. Asukoha valik on väga oluline. Sumpades kasvatamise teeb konkurentsivõimelisemaks 
väiksem energiatarve ja ka väiksemad kapitalikulud. Sektori esindajate ühine seisukoht on, et 
sumbakasvatus meres on võimalus, mis tuleb Eesti tingimustes kindlasti läbi töötada ja 
katsetada. Eelnevast lähtuvalt on strateegia eesmärkide saavutamiseks ühe võtmetegevusena 
esitatud ka mere-vesiviljeluseks sobivate piirkondade kaardistamine, katsetused ja sobivuse 
korral investeeringud tootmisse. 
 
Eesti regionaalarengu strateegia 2014–2020 toob välja vajaduse arvestada kindlate 
rõhuasetustega Lääne-Eesti arendusregiooni arendamisel. Strateegiaga sätestatakse 
muuhulgas, et asendiga kaasneva arengupotentsiaali paremaks ärakasutamiseks on oluline 
pöörata suuremat tähelepanu „merelisusega“ seonduvate ressursside, kompetentside ja 
tegevusalade oskuslikumale ja omavahel sidustatud viisil ärakasutamisele. 
 
Lääne-Eesti saarte biosfääri programmiala. Säästliku arengu programm 2014–2020. 
Lääne-Eesti saarte biosfääri programmialasse (BPA) kuulub valdav enamus kõigist Eesti 
saartest, sh suurimad saared - Saaremaa, Hiiumaa, Muhu ja Vormsi. Programmis püstitatakse 
ülesanded nende majandussektorite suunamiseks, mille „rohestamine“ on, arvestades 
programmiala looduslikke ning ühiskondlikke tingimusi, kõige perspektiivikam ja ühtlasi ka 
elurikkuse hoidmise seisukohalt mõjusam. Need on: energeetika, põllumajandus, kalandus, 
metsandus, turism ning planeerimine ja ehitus. 
 
Programmis seatakse järgmised eesmärgid ja ülesanded eesmärkide täitmiseks (ei ole esitatud 
ainult maismaad puudutavad asjaolud):  

• Eesmärk: BPA on kujunenud kestliku majanduse ja looduskasutuse pilootpiirkonnaks. 
Ülesanded:  

a. Kestliku energeetika arendamine; 
b. Kestliku kalanduse arendamine; 
c. Kestliku turismi arendamine; 
d. Kestliku planeerimise ja ehitamise arendamine. 

 
• Eesmärk: Looduslik mitmekesisus on säilitatud. 

Ülesanne: 
a. Kohalike kogukondade kaasamine elurikkuse säilitamisse. 

 
• Eesmärk: BPA on hoidnud ja eksponeerinud saarte kultuuripärandit. 

Ülesanne: 
a. Kestliku looduskasutuse kultuuripärandi hoidmine. 

 
• Eesmärk: BPA on rohemajandust toetav uuringu-, seire- ja koolituskeskus. 

Ülesanded: 
a. Teadustegevusele kaasaaitamine; 
b. Koolitus- ja kommunikatsiooniprogrammi täitmine. 
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• Eesmärk: BPA eesmärkide saavutamisel toimib aktiivne koostöö. 
Ülesanded:  

a. Kohalike kogukondade kaasamine BPA tegevuskava koostamisse; 
b. BPA eesmärkide lõimimine kohalike omavalitsuste ja maakondlikesse 

arengudokumentidesse; 
c. Rahvusvahelise võrgustiku koostöös osalemine. 

 
Üleriigiline planeering Eesti 2030+ (2012) sätestab peamise arengueesmärgina tagada 
elamisvõimalused igas Eesti paigas ja kogu riigi territooriumil. Selleks tuleb luua vajalikud 
tingimused: kvaliteetne elukeskkond, head ja mugavad liikumisvõimalused ning varustatus 
oluliste võrkudega. Planeeringuga seoses võib tuua välja järgnevad visioonid aastaks 2030: 

• Eesti on sidusa ruumistruktuuriga, mitmekesise elukeskkonnaga ning välismaailmaga 
hästi ühendatud riik; 

• Eesti hea ühendatus välismaailmaga kõigil peamistel suundadel õhu-, vee- ja 
maismaatranspordi kaudu parandab Eesti linnade positsiooni rahvusvahelises 
tööjaotuses; 

• Elektritootmisvõimsuse arendamisel on vaja keskenduda Eesti varustamisele 
energiaga. Uued energiatootmisüksused tuleb paigutada ruumis ratsionaalselt ja 
kestlikult; 

• Eesti energiavarustuse võimalusi tuleb avardada, luues välisühendusi Läänemere 
piirkonna energiavõrkudega; 

• Tuleb vältida soovimatut mõju kliimale, saavutada taastuvenergia suurem osakaal 
energiavarustuses, tagada energiasäästlike meetmete rakendamine ja energiatootmise 
keskkonnamõju vähendamine; 

• Eesti on avatud merele; 
• Rohevõrgustiku sidusus ja maastikuväärtuse hoidmine.  

 
Käesoleva planeeringuga seoses toob üleriigiline planeering välja, et meretuuleparkide 
rajamiseks sobib Eesti läänepoolne rannikumeri (joonis 2.1). Sobivate alade leidmiseks 
tehtud uuringute tulemustele tuginedes ning iga konkreetse piirkonna eripära arvestades saab 
meretuuleparke kavandada maakonnaplaneeringute kaudu, tagades parkide piisava kauguse 
väikesaartest, säilitades muinsus- ja looduskaitselised väärtused, liikide rändekoridorid ja 
elupaigad. Meretuuleparkide rajamisel tuleb arvestada riigikaitse huvidega. 
Teemaplaneeringute aluseks peab olema integreeritud lähenemine, et erinevate valdkondade 
huvid oleksid mere- ja rannaalade kasutamisel tasakaalustatud.  
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Joonis 2.1. Väljavõte Üleriigilisest planeeringust Eesti 2030+ energia varustuse ja 
võrguühenduse arengusuundade kohta.  
 

2.3. Hiiumaa strateegilised dokumendid 
Hiiumaa arengustrateegia 2020+ (eelnõu jaanuar 2014 seisuga) on avaliku-, era- ja 
kolmanda sektori partnerluslepe saare ühisest tulevikupildist ja liikumisest selle suunas. 
Strateegia on suunatud elanike elukeskkonna kvaliteedi parandamiseks, töötamis-, liikumis- 
ja eneseteostusvõimaluste laiendamiseks ja avalike teenuste kättesaadavuse tagamiseks. 
Tuginedes saare põhiväärtustele (unikaalne loodus, rahu ja vaikus, turvalisus, pärandkultuur) 
tehakse tööd saareelu atraktiivsemaks muutmiseks ja paiga tuntuse kasvatamiseks. 
 
Hiiumaa olukorra analüüsi, arengustsenaariumide ja visiooni sünteesi tulemusena tuuakse 
strateegias välja Hiiumaa arengumudeli võtmevaldkonnad, milleks on:  

• Kvaliteetsem inimvara ja elanike parem elukvaliteet, mille keskmes elanike tervis, 
sissetulekud, haridusvõimalused, sotsiaalne kaitse, töö ja pereelu ühitamine, 
kvaliteetsed ja kättesaadavad avalikud teenused ning sisukad vaba aja veetmise 
võimalused. 

• Hiiumaa unikaalne loodus, selle kaitse ning kestlik majandamine, looduslähedase 
elulaadi väärtustamine ning rohelise mõtteviisi ja käitumise laiendamine.  

• Majanduskeskkonna võimestamine. Elanike kõrge majanduslik aktiivsus ja majanduse 
konkurentsivõime, mis tähendab töökohtade arvu suurendamist ja tegevusalade 
mitmekesistamist, nutikaid ja tasuvamaid töökohti, keskkonnasõbralike tehnoloogiate 
ja taastuvenergia suuremat kasutamist, kohalikel ressurssidel, traditsioonidel ja 
loovusel põhineva väiketootmise arendamist, klastrite algatamist ja rakendamist ning 
ettevõtluseks vajalike tugistruktuuride arendamist. 
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• Taristu ja ühenduste arendamine, et tagada Hiiumaale hea ligipääs mandrilt, 
saaresisene ruumiline sidusus erinevate liikumisvõimalustega, kaasaegne energia- ja 
ressurssisäästev ühisveevärk ja kanalisatsioon, jäätmekäitlus, soojatootmine ning 
kaasaegsed info- ja kommunikatsioonitehnoloogiateenused. 

• Turismi- ja puhkemajanduse laiendamine ning Hiiumaa aktiivne rahvusvaheline 
turundamine atraktiivse külastuskohana. 

• Mitmetasandiline integreeritud valitsemine ja tugev kodanikuühiskond, 
teadmistepõhised ja kaalutletud otsused eri osapoolte koostöös, kõrgem 
haldussuutlikkus ja eri koostöövormide laialdasem kasutamine, maakondliku 
strateegilise juhtimise tugevdamine. 

 
Hiiumaa 2020 taastuvenergia tegevuskava (2012) kohaselt, on aastaks 2020 seatud 
järgnevad eesmärgid:  

• energiaturvalisuse ja varustuskindluse suurendamine; 
• sõltuvuse vähendamine välistest energiakandjatest; 
• SKP energiamahukuse vähendamine; 
• CO2 emissioonide vähendamine.  

 
Sihttasemed aastaks 2020 on suurendada kohalike taastuvate energiaallikate osakaalu 
tarbimises 80%-ni; vähendada CO2 emisiooni võrreldes 2005. aastaga 100% võrra ja 
saavutada neutraalne energiabilanss. Eelistatult seisneb kohalikul kapitalil põhineva bio-, 
tuule- ja päikeseenergeetika arendamisel. 
 
Hiiumaa turismi arengukava (2006) visioonina on sätestatud, et aastaks 2015 on Hiiumaa 
Läänemere regioonis tuntud ja siseturul tunnustatud turismi- ja elukeskkond, kvaliteetse ja 
säästva turismi sihtkoht, mis pakub hästi säilinud ja mitmekesiseid looduskooslusi ning 
omanäolist kultuuripärandit. Muuhulgas soovitakse riikliku turismipoliitikat mõjutada 
mereturismi organiseerimisega. Omaette eesmärgiks on Lääne-Eesti kui mereturismipõhise 
regiooni arendamine.  
 
Loodusturismi osas soovitakse välja arendada väikesadamapõhine mereturism. Eesmärgiks 
on töötada välja Hiiumaad ümbritsevad ja Läänemaaga siduvad purjejahi- ja kaatrimarsruudid 
koostöös Tallinnas ja Haapsalus paiknevate mereturismiteenuse pakkujatega; lautrid koos 
puhkekohtadega.  
 
Hiiumaa kalanduspiirkonna arengustrateegia 2009–2015 (2009) visiooni alusel on 2015. 
aastaks Hiiumaa väljakujunenud, rannakalanduse traditsioone toetava infrastruktuuri ja 
teenustega ning mitmekesise, rannakaluritele täiendavaid töövõimalusi pakkuva ettevõtlusega 
saar. Sadamate infrastruktuur ja teenused toetavad olemasoleva kalaressursi säästlikku 
kasutamist. Suur osa püütud kalast kasutatakse kõrge lisandväärtusega omatoodete 
valmistamiseks ja turistide toitlustamiseks. Kala kokkuost, säilitamine, töötlemine ja 
turustamine toimub kalurite ühistegevusena. Rannakalurite initsiatiivil on loodud erinevad, 
valdavalt kohalikul ressursil ja oskusteabel põhinevad mikroettevõtted, mis turustavad tooteid 
ja teenuseid Hiiumaal, Eestis ja Läänemere regioonis. Hiiumaa rannikumeri ja laiud on 
saanud tuntud suviseks mere- ja kalastusturismi harrastajate sihtkohaks, pakkudes 
meeleelamusi kajaki- ja kanuumatkajatele, purjetajatele, harrastuskaluritele ning 
linnuvaatlejatele. Hiiumaa rannakalurite koostööd ja ühist arendustegevust iseloomustavad: 
koostöökontaktid Hiiumaal, Eestis ja Läänemere regioonis, homsele orienteeritus, 
tänapäevane organisatsioon ning teabelevi korraldus. Strateegia nimetab üldiste 
eesmärkidena: 
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• säilitada kalanduspiirkondade majanduslik ja sotsiaalne jõukus ning lisada väärtust 
kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele; 

• säilitada ja luua töökohti kalanduspiirkondades, toetades selleks kalandussektoris 
toimunud muudatuste tõttu sotsiaalmajanduslikesse raskustesse sattunud piirkondades 
pakutavate võimaluste mitmekesistamist või majanduslikku ja sotsiaalset 
ümberstruktureerimist; 

• edendada rannakeskkonna kvaliteeti; 
• edendada kalanduspiirkondade vahelist riiklikku ja riikidevahelist koostööd. 

 
Hiiu maakonnaplaneeringuga (2001) nähti aastaks 2010 ette järgnevad arenguideed ja neid 
toetavad strateegiad ja programmid: 

• Säästva arengu põhimõtete rakendamine kõigi loodus- ja inimressursside kasutamisel. 
o Loodusvarade optimaalne kasutus: kruus, liiv, ravimuda, viirsavi, turvas, mets; 
o Osalemine Läänemere maade loodushoiu ühisprojektides. 

• Puhas, heakorrastatud ja harmooniline Hiiumaa on emotsionaalselt stimuleeriv 
elukeskkond.  

o Maa ja maastike, eriti rannikualade optimaalne kasutamine; 
o Jäätmemajanduse korraldamine, jäätmete korduvkasutuse süsteem; 
o Omavalitsuste ühistöös; 
o Kohaliku atraktiivse asulastiku, hoonestuse ja kultuurmaastiku säilitamine; 
o Unikaalsete loodusobjektide eksponeerimine (Kärdla meteoriidikraater jne); 

• Hiiumaa, kui turistide “paradiisi saar” Läänemeres. 
o Hiiumaa kui tunnustatud turismipiirkonna teadvustamine Eestis, Euroopas, 

maailmas; 
o Turistisõbraliku infrastruktuuri arendamine; 
o Kogu olemasoleva turismipotentsiaali maksimaalne kasutamine. 

• Võrdsel tasemel infrastruktuurid arenenud Läänemere saartega. 
o Usaldusväärne ühendus välismaailmaga Hiiumaal on kõigi põhiasulate vahel 

võimalik liigelda mustkattega teedel; 
o Alternatiivsete laevaliinide loomine ühenduse pidamiseks Läänemere 

regioonis; 
o Elektrienergia sama kvaliteedi ja hinnaga kui Eesti keskmine; 
o Kohapealsete alternatiivsete energiaallikate kasutamise suurendamine. 

• Sportimisvõimalused hiidlastele ja Hiiumaa külalistele. 
o Piirkondlike tervise- ja spordikeskuste väljaarendamine; erialaste ja 

piirkondlike spordiklubide tugevdamine; 
o spordiürituste ja –võistluste korraldamine kõigi tasemete harjutajatele. 

 
Vabariigi valitsue 18.07.2013. a korraldusega nr 337 Maakonnaplaneeringute algatamine 
algatati kõigis maakondades uute maakonnaplaneeringute koostamine. 
 
Hiiu maakonna sotsiaalne infrastruktuuri teemaplaneeringu (2010) eesmärk on 
lahenduste leidmine teenuste (nt arstiabi, pangaautomaadid, postiteenus) kättesaadavuse 
tagamiseks erinevat tüüpi piirkondadele (kantidele), mis aitaks kaasa rahvaarvu püsimisele. 
Merealadega seotud vajadusi, sh ühendusvõimalusi mandri või Saaremaaga teemaplaneering 
ei käsitle. 
 
Hiiu maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu Asutust ja maakasutust suunavad 
keskkonnatingimused (2006) alusel on suur osa Hiiumaa rannavööndist määratud 
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väärtuslikeks maastikeks, kuid ka rohevõrgustiku alaks. Järgnevalt on toodud ülevaade 
väärtuslikest maastikest kohalike omavalitsuste kaupa:  
 

• Kõrgessaare vald (alates 30.10.2013. a Hiiu vald): Ristna-Ohami (I klassi väärtuslik 
maastik); Kaleste (I); Hirmuste (I); Reigi - Lauka (I); 12. Tahkuna lääne- ja põhjarand 
(I); 15. Vanajõe org (I); Kalana (II klassi väärtuslik maastik); Suureranna - Laasi - 
Viita (II); 8. Luidja - Paope - Jõeranna (II); Kõrgessaare (II); 

• Kärdla linn (alates 30.10.2013. a Hiiu vald): Kärdla linn (I); Kärdla rannaniidud ja 
metsad (II); 

• Pühalepa vald: Kärdla - Tareste - Tõrvanina (II); Kärdla - Hausma - Heilo (II); 
Hiiessaare - Kukka (II); Paluk la (II); Sääre - Suursadama (II); Kuri - Hellamaa - 
Hagaste (I); Kagu-Hiiumaa koos Vohilaiuga (I); Salinõmme - Õunaku (II); 

• Emmaste vald: Jausa (II); Viiri - Emmaste - Tilga (I); Sõru - Hindu - Tohvri (I); 
Vanamõisa (II); Õngu - Mänspe - Haldi (II).  

 
Enamus rannaaladest on määratud ka rohevõrgustiku aladena, kuid maakonnaplaneering ei 
erista eraldi nn rohevõrgustiku tuumalasid ja rohevõrgustiku koridore. Samuti pole 
rohevõrgustikualad sarnaselt väärtuslikele maastikele võimalik eristada nimede ja numbrite 
alusel. Eraldi on teemaplaneeringuga määratud sinine võrgustik Hiiumaa ümber asuvas 
merekeskkonnas (joonis 2.2). 

 
Joonis 2.2. Sinivõrgustiku alad Hiiu maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu Asutust ja 
maakasutust suunavad keskkonnatingimused alusel. 
 
Teemaplaneeringu alusel kulgeb sinivõrgustiku koridor nr 1 Hiiumaa edelaosast üle Soela 
väina kuni Vilsandini. Koridor on oluline linnustiku ja kalade liikumispiirkond (lesta, räime 
ja ahvena koelmud). Sinivõrgustiku koridor nr 2 kulgeb Käina lahest üle laidude kuni 
Väikese väinani. Tegemist on linnustiku ja viigerhüljeste levikualaga, samuti furtellaaria 
kontsentratsiooniala. Tuulehaugi, ahvena, haugi, säina ja räime koelmuala. Sinivõrgustiku 
koridor nr 3 kulgeb Käina lahest üle laidudekaare kuni Matsalu laheni. Sarnaneb koridorile nr 
2, kuid lisandub tähtsus üliväärtuslike haugi, koha, ahvena kudemisalade näol Matsalus. 
Sinivõrgustiku koridor nr 4 kulgeb Kirde-Hiiumaalt üle Vormsi lõunaranniku kuni Haapsalu 
tagalaheni. Hüljeste leviala ja linnustiku koridor. Lesta, räime, haugi ja koha kudemisala. 
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Sinivõrgustiku koridor nr 5 kulgeb Hiiumaa lääne- ja loodeosa, Hiiu madalal ja Kõpu pool 
saare läänesuunalisel jätkub meres, mis on rikkaliku põhjaelustiku alad.  
 
Hiiu maavanem võttis 30. oktoobril 2012 korraldusega nr 1-1/158 vastu Hiiu 
maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu Tuuleenergeetika. Veebruar 2015 seisuga on 
teemaplaneering kehtestamata. Teemaplaneeringu raames pandi paika tuuleenergeetika 
ruumilise arengu põhimõtted; tuuleparkide rajamiseks sobilikud maa-alad; elektri 
ülekandeliinide põhimõttelised asukohad (planeeringu lisa, mida ei kehtestata) ja planeeringu 
elluviimise võimalused. Teemaplaneeringu tulemusel valmisid kaks kaarti. Kaart nr 1 on 
maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu põhikaart, millel on kajastatud elektrituulikute 
arenduspiirkonnad ja arendusalad ning elektri põhivõrgu liitumise põhimõttelised 
võimalused. Kaardina nr 2 valmis teemaplaneeringu tsoneeringukaart, millel on kajastatud 
elektrituulikute arenduspiirkonnad ja arendusalad ning informatsioon maakonna territooriumi 
sobivuse/mittesobivuse kohta. Hiiu maakonda käsitlev kaart nr 1 rannaalasid 
arengupiirkondadena ei kajasta. Ka tsoneeringukaardi alusel ei ole käesoleva planeeringuga 
hõlmatud alad (sh rannaaladele) määratud tuuleparkide rajamiseks sobivate aladena.  
 
2.4. Hiiu maakonna kohalike omavalitsuste üldplaneeringud 
Hiiu maakonna kohalike omavalitsuste üldplaneeringutega on rannikualale reserveeritud 
peamiselt sadamaid ning lautri- ja supluskohti. 
 
Käina valla üldplaneeringuga (2006) on reserveeritud avaliku supelranna rajamiseks 
Lussuliiva rand Nasva külas. Supelranna juurde on reserveeritud veeala 150 m laiusena 
veepiirist. 
 
Kärdla linna üldplaneeringuga (2012) on kavandatud Kärdla linna põhjaossa ranna kaldale 
supelrand. Kavandatav supelrand hõlmab olemasolevat liivaranda kohvik-restoran 
Rannapaargu juures ning lisaks näeb ette laienemist nii Nuutri jõe kui Kärdla 
vetelpäästesadama suunas. Samuti on üldplaneeringuga põhjapoolsesse otsa reserveeritud 
lautrikoht. 
 
Kõrgesaare valla üldplaneeringus (2003) on toodud välja kohad, kuhu on lubatud lautrite ja 
paadisadamate rajamine. Samuti on planeeringus märgitud supluskohad (Mangu, Luidja, 
Kalana) ning supluskohad Mägipe ja Nõmmenurha lautrikohtade läheduses. 
 
Emmaste valla üldplaneeringus (2005) on fikseeritud sadamad, ujumiskohad ja lautrikohad, 
mis annavad maaomanikele nendes kohtades detailplaneeringu alusel võimaluse vajalikud 
hooned ja rajatised ehitada. 
 
Heltermaa-Sarve-Salinõmme piirkonna osaüldplaneeringus (2005) on fikseeritud 
ujumiskohad ja lautrikohad. 
 
Pühalepa valla keskosa üldplaneeringus (2007) on välja toodud supluskohad. 
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3. ARENGUSTSENAARIUMID JA PLANEERINGU 
ESKIISLAHENDUSE KUJUNEMINE 

Tuginedes olemasoleva olukorra analüüsile, kõrgematele strateegilistele dokumentidele, 
03.05.2013. a toimunud planeeringu lähteseisukohtade ja KSH programmi avalikule arutelule 
ning mitmete töögrupi koosolekute tulemustele töötati planeeringu koostamise käigus välja 
võimalikud arengustsenaariumid. Arengustsenaariumite väljatöötamisel lähtuti nö arengu 
võtmeteguritest ja nende eelisarendamisest. Seejuures valiti lähtuvalt piirkonna iseloomust 
võtmeteguriteks kalandus, turism ja tuulepargid. 
 
Töö käigus kujunesid välja tabelis 3.1 toodud arengustsenaariumid. Vastavad 
arengustsenaariumite kaardid on esitatud KSH aruande lisas 4. 
 
Tabel 3.1. Arengustsenaariumid. 

Stsenaarium 
Lühikirjeldus 

Tähis Arengu võtmetegur 

I 

 

Kalandus ja turism 

 

Jätkub kalapüük (traalimine + rannakalandus) senistes asukohtades, 
lisaks traditsioonilisele kalapüügile edendatakse ka turismi 
(rannaturism, mereturism (laeva-, jahi- ja paaditurism, kalaturism) + 
merevaated). 
 
Turism on suunitlusega ajaloolisele hoitud maastikule ja vaatele 
merele, Hiiumaa on loodusliku keskkonna ja traditsioonilise 
maastikumustriga väga aktiivne puhkepiirkond, kuhu saab tulla 
praami, lennuki ja isiklike veesõidukitega (jahid, kaatrid jms). Suvel, 
turismi tipphetkedel, tuleb turisminduse sektorisse kaasata kogu vaba 
tööjõud või palgata täiendavat tööjõudu mujalt . 
 
Tuuleparke merele ja maismaale ei rajata. 

II 

 

Kalandus, turism ja 
tuulepargid 

Kalapüügialad on kohati piiratud ja killustatud tuuleparkide poolt, 
lisaks traditsioonilisele kalapüügile edendatakse ka turismi 
(rannaturism, mereturism (laeva-, jahi- ja paaditurism, kalaturism) + 
merevaated). 
     
Turism on tavapärane, ürgilmelised vaated merele on osaliselt 
häiritud tuuleparkide poolt. Hiiumaa on aktiivne puhkepiirkond, 
kuhu saab tulla praami, lennuki ja isiklike veesõidukitega (jahid, 
kaatrid jms). Võib areneda turism, mis on seotud tuuleparkide 
külastamisega. 
    
Tuulepargialad paiknevad rannikust vähemalt 12 km kaugusel, 
tuuleparkide tõttu on loodud uus 110 kV ühendus mandri ja Hiiumaa 
vahel. 

III Tuulepargid 

Kalapüügialad on märgatavalt piiratud ja killustatud tuuleparkide 
poolt, mere- ja kalaturismi aktiivsus on mõnevõrra vähenenud.  
 
Turism on tavapärane, kuid ürgilmelised vaated merele on oluliselt 
häiritud tuuleparkide poolt. Hiiumaa on puhkepiirkond, kuhu saab 
tulla praami, lennuki ja isiklike veesõidukitega (jahid, kaatrid jms). 
Võib areneda turism, mis on seotud tuuleparkide külastamisega. 
 
Tuulepargialasid on rohkem võrreldes stsenaariumiga II, paiknevad 
rannikust minimaalselt 4 km kaugusel, seega oluliselt rannikule 
lähemal kui II stsenaariumi puhul.  

 
Arengustsenaariumite väljatöötamise järgselt tekkis vajadus stsenaariumite võrdlemiseks, 
võimalike konfliktkohtade tuvastamiseks ja sobivaima lahenduse valikuks. Selle tarbeks 
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hinnati ja kirjeldati arengustsenaariumite rakendumisega kaasnevaid võimalikke üldisi 
muutusi ja riske konkreetsete teemavaldkondade kaupa. Teemavaldkondade valikul lähtuti 
merealade kasutusviisidest ja olulisematest keskkonnaparameetritest. Peamine võrdlemine 
toimus kaardimaterjali analüüsi teel. Arengustsenaariumite võrdluse koondtabel on toodud 
lisa 4. Tabelis on toodud esialgsed mõjuhinnangud.  
 
Arengustsenaariumite võrdluse ning juhtrühma ja töögrupi koosolekute tulemuste alusel valiti 
planeeringu eskiislahenduse lähtealuseks nö tasakaalustatud arengustsenaarium (II). 
Arengustsenaarium II põhjal valminud täpsustatud eskiislahendus suunati koos KSH 
vahearuandega avalikule tutvustamisele. Seejuures moodustasid KSH vahearuande 
arengustsenaariumid (sh kaardid), nende võrdluse koondtabel ja olemasoleva olukorra 
kirjeldus.  
 
Avaliku väljapaneku ja arutelu ajal saabunud seisukohtade alusel täiendati/muudeti 
planeeringu eskiislahendust ning teostati detailsem keskkonnamõjude analüüs, mille 
tulemused kajastuvad käesoleva KSH aruande peatükkides 4 ja 5. Samuti täpsustati peale 
KSH aruande avaliku tutvustamise arutelu toimumist KSH aruande olemasoleva olukorra 
kirjeldust (KSH aruande ptk 1). 
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4. PLANEERINGU ELLUVIIMISEGA EELDATAVALT KAASNEVAD 
KESKKONNAMÕJUD NING NEID LEEVENDAVAD MEETMED 

 

4.1. Keskkonnamõju strateegilise hindamise eesmärk, metoodika ja ulatus 
KSH eesmärgiks on selgitada, kirjeldada ja hinnata planeeringuga kavandatavate mereala 
kasutusviiside (sh võimalike alternatiivsete arengustsenaariumitega) rakendumisega kaasneda 
võivat olulist strateegilist keskkonnamõju ning välja pakkuda negatiivse keskkonnamõju 
leevendamise ja/või vältimise või positiivse mõju suurendamise meetmeid. Samuti on KSH 
eesmärgiks välja tuua nö konfliktalad, millele tuleb edaspidiste planeeringute ja projektide 
tasandil tähelepanu pöörata. 
 
KSH viiakse läbi vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi 
seadusele (KeHJS). KSH-s hinnatakse planeeringu elluviimisega tõenäoliselt kaasnevat 
olulist mõju, nii negatiivset kui positiivset. Keskkonnamõju on oluliselt negatiivne, kui see 
võib eeldatavalt ületada tegevuskoha keskkonnataluvust, põhjustada keskkonnas 
pöördumatuid muutusi või seada ohtu inimese tervise ja heaolu, kultuuripärandi või vara. 
Keskkonnamõju on oluliselt positiivne, kui see vähendab eeldatavalt oluliselt tegevuskoha 
keskkonnakoormust (nt vähendatakse keskkonnasaastet või ressursikasutust) või tagatakse 
meetmed looduslike alade seisundi säilimisele või paranemisele, inimese tervise ja heaolu 
paranemisele ning kultuuripärandi või vara säilimisele. 
 
KSH koostamisel kasutatakse kaht peamist metoodilist lähenemist: välismõjude analüüs ja 
vastavusanalüüs. Välismõjude analüüs on lähenemine, mis võrdleb kavandatavaid tegevusi 
välismõjude spektri osas (kas tänu kavandatavale tegevusele võivad keskkonnatingimused 
muutuda paremaks või halvemaks). Vastavusanalüüs kujutab endast strateegiliste valikute 
võrdlemist eesmärgiga hinnata, kui edukalt aitab planeering täita keskkonnaeesmärke. 
 
Vastavusanalüüsi osa rakendatakse KSH-s, hinnates planeeritud merekasutusviiside mõju 
püstitatud Eesti mereala Hea Keskkonnaseisundi keskkonnasihtide suhtes. Merestrateegia 
Raamdirektiivist lähtuvalt koostas TÜ Eesti Mereinstituut 2012. a töö „Eesti mereala Hea 
Keskkonnaseisundi indikaatorid ja keskkonnasihtide kogum“. Kuna planeeringu näol on 
tegemist mereala kasutust suunava strateegilise dokumendiga, siis hinnatakse KSH mereala 
kasutusviiside seost ka TÜ Eesti Mereinstituudi (2012) töös esitatud keskkonnasihtide suhtes. 
Vastav hindetabel on esitatud lisas 5. 
 
Peamiselt viiakse KSH-s läbi välismõjude analüüsi kasutades. Planeeritud merekasutusviiside 
mõjusid hinnatakse eeskätt kvalitatiivselt (kirjeldavalt) erinevate loodus- ja sotsiaal-
majandusliku keskkonna valdkondade ja nende alamvaldkondade suhtes. Võimalusel 
hinnatakse mõjusid eri keskkonnavaldkondadele ka kvantitatiivselt. Arvestades planeeringu 
strateegilist taset ja seda, et planeeritud merekasutusviiside osas puudub sageli piisavalt 
detailne informatsioon, on siiski kvantitatiivsete hinnangute andmine keeruline ning seetõttu 
pole paljude keskkonnavaldkondade osas kvantitatiivsete hinnangute andmine võimalik. KSH 
käigus antavad hinnangud jagunevad üldjuhul lühi- ja pikaajalisteks.  
 
Mõjude kvalitatiivsel hindamisel kasutatakse KSH aruande koostamisel muuhulgas erinevate 
varem teostatud uuringute andmeid, analoogiaid, erinevaid seisukohti, geoinfosüsteemide 
(GIS) rakendusi, erinevaid riiklike andmebaaside andmeid (nt EELIS, Maa-amet) ja muud 
asjakohast teavet või vahendit, mis võimaldab tagada KSH aruande järelduste adekvaatsuse 
(sh mõju ja olulise mõju eristamise). KSH aruande koostamisel võetakse arvesse lisaks 
varasematele Hiiu merealal ja mujal Eesti merealal teostatud uuringutele ka oluliselt 



79 
Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine. 

Aruanne. 

teadus(aja)kirjanduses avaldatud tulemusi ning mõjusid kirjeldatakse, arvestades kehtivates 
seadusandlikes aktides aluseks olevat ning teaduslikult tõestatuimat kaasaegseimat 
informatsiooni.  
 
Olulisemad kasutatud allikad on toodud KSH aruande lõpus peatükis Olulisemad kasutatud 
allikad. 
 
KSH-s käsitletav mõjuala kattub peamiselt planeeringualaga, kuid konkreetsetele 
valdkondadele (nt linnustik ja kalastik) osas võib mõjuala olla ulatuslikum. Täpsemalt on 
käsitletud vastavates mõju hindamise peatükkides. 
 
KSH käigus hinnatakse planeeringuga kavandatavate ja/või kumuleeruvate mõjudega mereala 
kasutusviiside rakendamisega kaasneda võivaid mõjusid järgmiste loodus- ja sotsiaal-
majandusliku keskkonna valdkondade ja nende alamvaldkondade suhtes: 
 
1. Mõju looduskeskkonnale, sh:  

� Veekeskkond (sh merepõhi, hüdrograafiline režiim, veekvaliteet); 
� Tuul ja lainetus; 
� Elupaigad (terviklikkus, säilimine) ja bioloogiline mitmekesisus; 
� Mereelustik (sh põhjaelustik, kalade kudealad, toitumisalad); 
� Linnustik (sh rändepeatus- ja toitumiskohad, rändekoridorid); 
� Mereimetajad (sh kogunemis- ja toitumisalad); 
� Kaitsealad ja muud kaitstavad loodusobjektid (sh projekteeritavad); 
� Roheline ja sinine võrgustik; 
� Keskkonnasaaste (sh müra, õhukvaliteet, vibratsioon, elektromagnetkiirgus, jäätmed); 

 

2. Mõju sotsiaal-majanduslikule keskkonnale, sh:  
� Kalandus; 
� Turism (sh spordi- ja puhkamisvõimalused, teenused); 
� Energeetika; 
� Inimeste heaolu ja tervis (keskkonnasaaste, visuaalsed mõjud); 
� Meretransport ja -taristu (sh sadamad); 
� Kultuuriväärtused ja väärtuslikud maastikud rannaalal; 
� Loodusvarad (sh maavarad, punavetikas); 
� Riiklik julgeolek ja turvalisus;  
� Töökohad ja ettevõtluse soodustamine 
� Teadus- ja haridustegevus. 

 
Mereala kasutusviiside rakendumisega kaasnevaid mõjusid hinnatakse nii loodus- kui ka 
sotsiaal-majanduslikust keskkonnast lähtuvalt. Seejuures ei käsitleta kõigi kasutusviiside 
juures detailselt kõiki eeltoodud loetelus esitatud alamvaldkondi vaid keskendutakse 
ainult olulisematele teemadele. Olulisemad küsimused lähtuvad peatükis 3 ja lisa 4 esitatud 
arengustsenaariumite võrdlusest, toimunud avalikest aruteludest ja neil tõstatatud teemadest, 
saabunud seisukohtadest ja KSH programmist. Mõjusid hinnatakse nii lühi-, kui ka 
pikaajalises perspektiivis, seejuures arvestatakse erinevate mõjude ruumilist ulatust (sh 
vahetud kui ka kaudsed mõjud), olulisust ja kumuleeruvust (sh sünergilisus). Natura 2000 
aladele kaasnevat mõju hinnatakse eraldi peatükis 5. Natura 2000 alade eelhindamisel on 
lähtutud Eesti Keskkonnamõju Hindajate Ühingu MTÜ poolt koostatud dokumendist Juhised 
Natura hindamise läbiviimiseks loodusdirektiivi artikli 6 lõike 3 rakendamisel Eestis (2013). 
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Keskkonnamõju strateegilise hindamise ulatus hõlmab planeeringu elluviimisega kaasnevate 
mõjude analüüsi Hiiumaa ümbruse merealal, kuivõrd maakonnaplaneering hõlmab vastavat 
piirkonda. Samas on mõjude hindamisel arvestatud vajadusel ka maismaa ja mere vaheliste 
seoste ning kõrgematest strateegilistest dokumentidest tulenevaga. Riigipiiri-ülest mõju pole 
ette näha. KSH aruande koostamine toimub paralleelselt planeeringu koostamisega ehk 
planeeringuga kavandatavat arvestatakse KSHs ja KSHs toodud tingimusi arvestatakse 
planeeringu koostamisel. Vastavalt sellele on lõplikus planeeringulahenduses juba KSH 
tulemustega arvestatud ning KSH aruandes toodud võimalikud konfliktikohad on 
planeeringulahenduses arvesse võetud. Seetõttu ei esine planeeringulahenduses enam kõiki 
võimalikke konfliktikohti, mida KSH aruanne on välja toonud. 
 
4.2. Transport  
 

4.2.1. Laevatransport  
Riikliku arengukava Eesti merenduspoliitika 2012–2020 kohaselt on üheks laevatranspordi 
valdkonna eesmärgiks tänapäeva veeliikluse vajaduste rahuldamine ja ohutuse tõhustamine, 
mis eeldab uute laevateede rajamist ja olemasolevate rekonstrueerimist. 
 
Planeeringuga on kaardistatud olemasolevad üldkasutatavad (laius 1 meremiil) ja 
planeeritavad väikelaevade (laius 0,5 meremiili) veeliiklusalad, mis Veeteede Ameti 
andmetel on veeliikluseks juba kasutusel. Süvendamist Veeteede Ameti andmetel 
veeliiklusaladel kavas pole. Kui perspektiivis osutub vajalikuks veeliiklusalade 
süvendamine, tuleb kaaluda KMH algatamist ja vajadusel hinnata konkreetses 
asukohas süvendamisega kaasnevaid keskkonnamõjusid täpsemalt KMH käigus.  
 
Mõju looduskeskkonnale 

Lainetus 
Teatav mõju veeliiklusalade kasutamisel võib avalduda Väinamere piirkonna lainetusele. 
Suuremate väikelaevade puhul, kui aluse kiirus ületab teatud kriitilise piiri, võib tekkida 
arvestatava energiaga tehislaine (Ramboll Eesti AS, 2009). Probleem on aktuaalsem 
madalatel veealadel, kus laevatee vahetusse lähedusse jäävad laiud, mis on elupaikadeks 
hüljestele. Seetõttu on Kadakalaiu viigerhülge ja Hari kurgu hallhülge püsielupaikades 
kehtestatud motoriseeritud alustele kiirusepiirang 8 sõlme. 
 
Elupaigad ja põhjaelustik 
Arvestades, et veeliiklusalade süvendust ei planeerita, mõju mereelupaikadele ja nende 
kooslustele on võimalik seoses veeliiklusalade kasutamisega. Eelnevalt planeeritud 
laevateedega kaasnevad mõjud mereelustikule Väinamere piirkonnas on kirjeldatud ja 
hinnatud 2009. aastal KMH käigus Tehniline abi laevateede süvendamiseks ja 
rekonstrueerimiseks Lääne-Eesti saarestikus (LEL) (Ramboll Eesti AS, 2009). 
 
Veeliiklusalade kasutamise tagajärjel on võimalikud järgmised negatiivsed mõjud 
mereelustikule ja elupaikadele: 

• Põhjataimestiku otsene kahjustamine rannikulähedastes piirkondades lainete 
tekkimise tõttu; 

• Madalates piirkondades vee läbipaistvuse halvenemine ja põhjataimestiku 
fotosünteesi aktiivsuse langus ning põhjakoosluste kattumine setetega; 

• Merereostusest tingitud mõju õnnetusjuhtumite korral; 
• Setete resuspensioonist tingitud mõju; 
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• Erinevate akvatooriumite liikide segunemine. 
 
KMH käigus (Ramboll Eesti AS, 2009) läbi viidud analüüs näitas, et väikelaevad, mis 
liiguvad kiirusega 8–10 sõlme, ei tekita merepõhjaelustikule ohtlikke tehislaineid. Sõltuvalt 
laeva tüübist võib oht tekkida, kui üle 12 m pikkused väikelaevad liiguvad kiirusega 10–15 
sõlme. Üle 12 m pikkused väikelaevad ei saa oma süvise tõttu kasutada suurt osa tähistatud 
väikelaevateid (vee sügavustega <1,5 m) Väinamerel (Ramboll Eesti AS, 2009). 
 
Väikelaevade liikumisest tingitud põhjasetete resuspensioonil tõenäoliselt ei tekita olulist 
mõju merepõhjaelustikule Väinameres, sest tahke heljumi looduslik kontsentratsioon on siin 
küllalt kõrge. 
 
Ülejäänud piirkondades Hiiumaa ümber paiknevad veeliiklusalad rannikust eemal ja 
sügavamates piirkondades, mistõttu resuspensiooni teke on vähetõenäoline. Väljaspool 
Väinamere piirkonda on veeliiklusalade kasutamise negatiivne mõju mereelustikule ja 
elupaikadele võimalik peamiselt merereostuse tagajärjel.  
 
Reostusriski vähendamiseks on oluline ohutusnõuete järgimine, et vältida reostuse teket 
laevadelt. Kui tekib vajadus sadamate sissesõiduteede süvendamiseks, otsustatakse KMH 
vajaduse üle ja käsitletakse süvendamise mõju KMH käigus. 
 
Kui süvendamine (või veeliiklusala settest puhastamine) osutub laevaliikluse ohutuse 
tagamiseks mõnel veeliiklusalal vajalikuks, siis võib see küll konkreetse veeliiklusala 
põhjaelustiku elupaiku tööde käigus kahjustada, kuid samaaegselt väheneb madalveeperioodil 
aluste risk karile või madalale sõita ja seeläbi väheneb oluliselt risk karile või madalale 
sõitnud alustest kütuseleketeks 
 
Leevendavad meetmed: 
Leevendavad meetmed põhjaelustikule on välja toodud tuginedes Ramboll Eesti AS (2009) 
poolt koostatud aruandele Tehniline abi laevateede süvendamiseks ja rekonstrueerimiseks 
Lääne-Eesti saarestikus (LEL).  
 
Väikelaevateede mõju vähendamiseks põhjaelustikule: 

• Kogu Väinameres piirata alla 1 m veesügavusega aladel väikelaevade liikumiskiirust 
5 sõlmega; 

• Väinameres ja mujal Lääne-Eesti rannikumeres piirata alla 3 m veesügavusega aladel 
väikelaevade liikumiskiirust 10 sõlmega; 

• Hiiu väinas kehtestada väikelaevadele agariku levikualal Hiiumaa laidudest Soela 
väinani (idapikkuste 230 05’E ja 220 30’E vahel) liikumispiirang 10 sõlme. 

 
Hülged 
Vastavalt Väinamere hoiuala mereosa, Kadakalaiu viigerhülge, Pujuderahu hallhülge ja 
Selgrahu hallhülge püsielupaikade (osa Väinamere linnu- ja loodusalast) 
kaitsekorralduskavale 2013–2022 hüljestele peamiseks ohuteguriteks on häirimine, hüljeste 
kaaspüük, miinitõrjeoperatsioonid, soojad talved ja jää puudumine poegimisperioodil ning 
kiskjad. Võttes arvesse, et veeliiklusaladel süvendust ei planeerita, pole peale hüljeste 
häirimise ette näha laevateede rajamisega teisi eespool loetud ohuriske.  
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Allpool on välja toodud Väinamere hall- ja viigerhüljeste suhtes püstitatud kaitse-eesmärgid 
ja hüljeste kaitseks vajalikud meetmed vastavalt Väinamere hoiula kaitsekorralduskavale 
(Keskkonnaamet, 2012c). 
 
Seisund: Hüljeste kaitse on üldiselt tagatud olemasolevate püsielupaikade ja kaitsealade 
sihtkaitsevööndite/reservaatide kaitserežiimiga. Ohustatud on viigerhüljes, keda Väinamere 
piirkonnas on ca 1000 looma. Hallhüljes hetkel ohustatud ei ole (Eestis ca 4000 isendit). 
Kaitse-eesmärk (10. a): Hüljestele vajalike elupaikade säilimine, ohutegurite mõju 
minimeerimine, arvukus säilinud või suurenenud.  
Kaitse-eesmärk (30. a): Hüljestele vajalike elupaikade säilimine, ohutegurite mõju 
minimeerimine, arvukus säilinud või suurenenud. 
Kaitse-eesmärke mõjutavad tegurid: 1. Miinitõrjeoperatsioonid; 2. Häirimine; 3. Hukkumine 
kalurite püügivahendites; 5. Soojad talved ja jääkatte puudumine poegimisperioodil.  
 
Vajalikud meetmed: 1. Müra- ja heljumitõkke soetamine (mullikardin); 2. Häirimise 
ärahoidmine; 3. Järelvalve tugevdamine KMH planeeritavate tegevuste puhul; 4. Kaaspüüki 
vältivate kalapüügivahendite propageerimine, kalurite abistamine vastavate toetuste 
taotlemisel; 5. Hülgepopulatsioonide seisundi ja kaaspüügi pidev seire; 6. Väinameres 
hülgekindlate mõrdade kohustuslikuks muutmise täiendav analüüs ja ettepaneku koostamine; 
 
Laevateede kasutamisel võivad Väinamere hülged oma püsielupaikades olla mõjutatud 
laevaliikluse tõttu. Peamiseks mõjuks on häirimine. Tuginedes Jüssi & Jüssi (2000) 
vaatlustele võib paadi lähenemisel hüljeste puhkealadele kriitiliseks kauguseks lugeda 300 
meetrit ja poegimissaartele 200 meetrit. Samas sõltuvad vahemaad palju ujuvvahendi 
suurusest, selle poolt põhjustatud mürast ja lõhnaärritajatest (väljalaskegaasid). Autorite 
vaatlused on näidanud, et hülged lahkuvad lesilatelt juba siis, kui valju müra tekitav 
ujuvvahend on 1,5–2 km kaugusel (Jüssi & Jüssi, 2000; Keskkonnaamet, 2012c). 
 
Konfliktseks alaks on Hiiumaa ja Vormsi vaheline piirkond, kuhu väikelaevateed on 
planeeritud hüljeste puhkealade lähedusse (Kadakalaiu viigerhülge püsielupaiga ja 
Pujuderahu hallhülge püsielupaiga ja Selgrahu hallhülge püsielupaiga piiresse). Antud 
piirkonnas on hülged kaitstud Väinamere piirkonnas ja püsielupaikades kehtiva kaitse-
režiimiga (Keskkonnaamet, 2012c). Hüljeste kaitset tagavad piirangud ja negatiivsete mõjude 
leevendavad meetmed on käsitletud alapeatükis kaitstavad alad. Ülejäänud Hiiumaa ümber 
paiknevad veeliiklusalad asuvad hüljeste kogunemiskohtadest piisavalt kaugel, et põhjustada 
hüljeste häirimist.  
 
Kalastik 
Kalastikule võib avaldada negatiivset mõju õnnetusjuhtumite esinemise korral tekkiv reostus. 
Eriti kahjulik on naftasaaduste leke madalas vees, kus see võib hukatuslik olla nii 
täiskasvanud isenditele kui ka kalamarjale. Kalad võivad kahjuliku ainega nii otseselt kokku 
puutuda (naha ja lõpuste kaudu), kui akumuleerida neid organismi läbi toiduahela. 
Naftaproduktid võivad kalade organismis põhjustada otseseid kahjustusi (suurenenud maks, 
geneetilised mutatsioonid jne.) kui ka mõjutada nende sigivust ning käitumist (US EPA, 
1999). Laevaliikluse suunamine kindlatele veeliiklusaladele vähendab aga õnnetuste 
toimumise tõenäosust ja seeläbi ka naftaproduktide reostuse tekke riske. 
 
Sageli sõitvad alused võivad tekitada suhteliselt mürarikka keskkonna. Sagedase, samas 
fluktueeruva müra mõju kalastikule on alles uurimisel, mistõttu selle suuruse määratlemine 
on veel raske. Mitmes uuringus on täheldatud laevamüra peletavat mõju kaladele (Vabø et al, 
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2002; Handegard et al, 2003). Tugev müra võib ajutiselt või püsivalt kahjustada kalade 
kuulmist (Smith et al, 2004¸ Thomsen et al, 2006). Samuti võib tihedama laevaliiklusega 
piirkondades elavate kalade stressitase olla suurem (Wysocki, 2006) ning mitmed kehalised 
näitajad tavapärasest erinevad (Graham & Cooke, 2008; Buscaino et al, 2010), mis omakorda 
pikas perspektiivis vähendab kala elumust. Samuti on uuringuid, mis viitavad sellele, et 
laevaliikluse müra võib varjestada kalade omavahelisi kommunikatiivseid signaale, mis 
omakorda võib mõjutada nii sigivust kui ka röövkala - saagi vahelisi suhteid (Vasconcelos et 
al, 2007; Codarin et al, 2009). Liikidest on laiema kuulmisulatusega tursk ja heeringas 
(Läänemeres räim), keda müra potentsiaalselt võib rohkem mõjutada. Samas on teadmisi 
(laeva)müra mõjust kaladele veel suhteliselt vähe, mistõttu selle mõju suuruse määramine on 
käesoleval hetkel keeruline. Planeeringualal on veesõidukitest potentsiaalselt mõjutatud need 
liigid, kelle toitumis- või kudealad jäävad veeliiklusalade piirkonda. Olemasolevate andmete 
põhjal võivad veeliiklusalad negatiivset mõju avaldada: tuulehaugi koelmutele Kagu-Hiiumaa 
vetes; ahvena kudealadele madalas rannikumeres ümber Hiiumaa; räime koelmutele ümber 
Hiiumaa (räime suurem kuulmisvõimekus võib suurendada müra mõju); siia koelmutele 
Hiiumaa kaguosa laidude piirkonnas; lesta koelmutele Tareste, Luidja, Mardihansu lahes, 
Hiiu madalal ja Hari kurgus ja koha koelmutele Hiiumaa lääne-ja kaguosa meres. 
 
Veeliiklusalade kaardistamine ei tähenda laevaliikluse sageduse kasvu. Vastavalt üldisele 
meresõiduõigusele on lubatud sõita ka väljaspool laevateid, kus pole liikumispiiranguid ja 
sellest lähtub ka käesoleval ajal Hiiumaa ümbruses toimuv laevaliiklus. Seega võib 
laevaliikluse suunamine eeskätt veeliiklusaladele kontsentreerida laevaliikluse peamiselt 
konkreetsetele veeliiklusaladele ja samaaegselt vähendada laevaliiklust mujal merealal ning 
tekitada seeläbi merealale vaiksemaid piirkondi. Seega eelduslikult olulist negatiivset mõju 
veeliiklusalade kaardistamine kaasa ei too. 
 
Käsitiivalised 
Veesõidukite päevane müra võib -nahkhiiri häirida nende puhkekohtades, kuid ilmselt on 
selle mõju olulisus väike. Pimedas võib transpordi valgustus käsitiivalisi meelitada 
veesõidukite lähedusse putukatest toituma. Ainsana on materjali Kõpu poolsaare nahkhiirte 
lõuna- ja edelasuunalistest rännetest ning Soome asurkonna rändest Hiiumaale. Selle 
materjali põhjal võib eeldada, et nahkhiirte liikumistrajektoorid ristuvad veeliiklusaladega 
Hiiumaa loode-, lääne- ja edelavetes. Eelduslikult pole veeliiklusaladel siiski olulist 
negatiivset mõju rändavatele ja toituvatele nahkhiirtele.  
 
Linnustik 
Veeliiklusalade kasutamisega võib kaasneda õlireostuse teke, mis mõjutab kõige rohkem 
merel peatuvaid ja toituvaid linde, aga väiksemal määral ka laidudel ja rannikul toitujaid ning 
pesitsejaid. Enim ohustatud on vees toituvad luiged, kaurid, ujupardid ja sukelpardid, kes 
õnnetuse korral ohtliku ainega kõige rohkem kokku puutuvad. Lääne- ja loode-Hiiumaa 
vetesse paiknevad veeliiklusalad jäävad vähemalt osaliselt olulisele Ida-Atlandi lindude 
rändeteele, mida kasutab kevadeti ja sügiseti 800 000 lindu, kellest paljud teevad ka toitumis-
ja puhkepeatuseid Hiiumaa (loode-, põhja-ja kirdeosa) lähedastel meremadalikel (Leito, 
2008). Need linnud on potentsiaalselt õlisaaduste poolt väga ohustatud. Liikidest on enim 
mõjutatud: ristpart (Tadorna tadorna) LK III; kirjuhahk (Polysticta stelleri) LK II; punakurk-
kaur (Gavia stellata) LK II, kormoran (Phalacrocorax carbo), tuttpütt (Podiceps ristatus), 
punapea-vart (Aythya Fermina), tuttvart (Aythya fuligula), merivart (Aythya marila) LK II, 
hahk (Somateria mollissima), kirjuhahk (Polysticta stelleri) LK II, aul (Clangula hyemalis), 
mustvaeras (Melanitta nigra), tõmmuvaeras (Melanitta fusca) LK III, väikekoskel (Mergus 
albellus) LK II, rohukoskel (Mergus serrator), jääkoskel (Mergus merganser), järvekaur 
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(Gavia arctica) LK III; krüüsel (Cepphus grylle) LK II ja alk (Alca torda) LK II. Õlisaaduste 
merre lekkimine on ohtlikum talvisel poolaastal, kui temperatuurid on madalad ja 
naftaproduktide aurustumine merepinnalt aeglane. Naftaga määrdunud linnud alajahtuvad ja 
hukkuvad talviste külmadega kiiresti (Kuris, 2009). Lisaks alajahtumisele on negatiivseks 
mõjuks ka toksiinide kuhjumine organismi, mis potentsiaalselt võib ohuks osutuda 
muuhulgas ka kaladest ja teistest lindudest toituvatele merikotkale (Haliaetus albicilla) LK I 
ja kalakotkale (Pandion haliaetus) LK I.  
 
Veeliiklus on ka linde häiriv faktor, mille olulisus sõltub väikelaevade liikluse tihedusest ning 
liigi tundlikkusest häirimise suhtes. Mõju on oluline nii suvisel kui talvisel perioodil. Suvel 
võivad pesitsevaid linde häirida laide ja randu külastavad inimesed, kes võivad linnud pesalt 
peletada ja seeläbi suurendada kiskluse ohtu, kui ka ettevaatamatusest tallata pesi ja mune. 
Talvisel ajal kontsentreeruvad linnud merel valdavalt jäävabadel aladel, et seal toituda. 
Potentsiaalselt on enim ohustatud merel toituvad sukelpardid nagu kirjuhahk, aul, vaerad ja 
vardid, kaurid, krüüsel ja alk. Laevateed ristuvad mitmed oluliste lindude toitumisaladega 
nagu Hiiu madal Loode-Hiiumaal, Apollo madalik kirde Hiiumaa vetes, kagu Hiiumaa meri 
ja laiud. Hiiumaa põhjatipus asub ka oluline kirjuhahkade (ajutine) talvitumisala, millest 
möödub suhteliselt lähedalt planeeritav väikelaevatee. 
 
Laevaliikluse mõju lindudele võib kokkuvõttes olla arvestatav suure liikluse korral eelnevalt 
mainitud lindude kontsentreerumisaladel merel ja õlireostuse tekke korral. Samas vähendab 
laevaliikluse suunamine kindlatele veeliiklusaladele õnnetuste toimumise tõenäosust ja 
seeläbi ka naftaproduktide reostuse tekke tõenäosust. 
 
Kaitstavad alad 
Planeeringuga on veeliiklusalad kaardistatud Väinamere ja Hiiu madala hoiuala ning 
planeeritavate Kõpu merekaitseala ja Apollo looduskaitseala territooriumitele. 
Üldkasutatavad veeliiklusalad jäävad Väinamere hoiualale ja planeeritavale Apollo 
looduskaitsealale, planeeritud väikelaevade veeliiklusalad on kavandatud Hiiu madala ja 
Väinamere hoiualale ning planeeritavale Kõpu merekaitsealale. 
 
Väinamere hoiuala kaitse-eesmärgiks seatud elupaikadest on võimalik mõju elupaigatüübile 
1110 (liivamadalad). Elupaika ohustavaks teguriks on Väinamere hoiuala 
kaitsekorralduskavas väljatoodud teiste tegurite hulgas ka laevateede rajamine. Elupaiga 
kaitse on vajalik Väinamere territooriumil, mis tagaks agariku koosluse säilumist ja selle 
jätkusuutlikku majandamist ning selle pindala vähenemine ja iseloomuliku elustiku 
kahjustamine on vastuolus Väinamere hoiuala kaitse-eesmärkidaga (Keskkonnaamet, 2012c). 
Kuna vastavalt Veetede Ameti andmetele ei ole laevateedel süvendamist planeeritud, siis pole 
ette näha süvendamisega kaasnevaid mõjusid elupaigale. Elupaika võib peamiselt mõjutada 
ohtliku lainetuse teke. Vastavalt Ramboll Eesti AS tehnilisele KMH aruandele (2009), 
kiirusega 8–10 sõlme liikuvad väikelaevad ei tekita merepõhjaelustikule ohtlikke laineid. 
Olukord on ohtlikum, kui 12 m pikkused väikelaevad liiguvad kiirusega 10–15 sõlme.  
 
Laevaliiklusega seotud õnnetusjuhtumite (nt õlilekke) korral võib avalduda negatiivne mõju 
nii liivamadalatele kui ka teistele loodusdirektiivis lisas I nimetatud Väinamere hoiuala 
mereelupaikadele (1110, 1140, 1160 ja 1170), kuhu reostus võib levida. Reostusriski 
vähendamiseks on tähtis ohutusnõuete järgimine, et vältida reostuse teket laevadelt. Samas 
vähendab laevaliikluse suunamine kindlatele veeliiklusaladele õnnetuste toimumise 
tõenäosust ja seeläbi ka naftaproduktide reostuse tekke riske. 
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Veeliiklusalade kasutamine võib häirida ka Väinamere hoiuala hall- ja viigerhülgeid. Eriti 
tundlikud on hülged poegimis- ja karvavahetusperioodil. Hüljeste kaitseks Väinamerel on 
loodud püsielupaigad, kus kehtib looduskaitseseadusega ja keskkonnaministri määrusega 
kehtestatud kaitsekord.  
 
Vastavalt 20. detsembri 2005. a keskkonnaministri nr 78 määrusele Hallhülge ja viigerhülge 
püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri on inimestel lubatud viibida ja 
ujuvvahendiga sõita püsielupaigas, välja arvatud järgmistel juhtudel: 

• Püsielupaigas on kaitseala valitseja nõusolekuta keelatud mootoriga veesõidukitega 
sõitmine kiiremini kui 8 sõlme. 

• Inimeste viibimine on keelatud: 1) Selgrahu ja Hari kurgu püsielupaiga 
sihtkaitsevööndis 15. veebruarist 15. novembrini; 2) Pujuderahu püsielupaiga 
sihtkaitsevööndis 1. aprillist 1. juulini; 3) Raudrahu ja Klaasirahu püsielupaiga 
sihtkaitsevööndis 1. aprillist 15. novembrini; 4) Kadakalaiu püsielupaiga 
sihtkaitsevööndis 1. aprillist 15. juunini ja 1. septembrist 15. novembrini. 

 
Konflikt väikelaevade veeliiklusala ja hüljeste vahel tekib Väinamerel Hiiumaa ja Vormsi 
vahelisel alal, kus asuvad Kadakalaiu ja Pujuderahu püsielupaigad. Üks väikelaevatee lõik on 
kaardistatud läbi Kadakalaiu viigerhülge püsielupaiga piiranguvööndi ja sihtkaitsevööndi 
ning teine lõik läbi Pujuderahu hallhülge püsielupaiga sihtkaitsevööndi ja piiranguvööndi. 
Antud vööndites kehtivad piirangud on toodud eelmises lõigus ning tõenäoliselt tekivad 
raskused kehtiva kaitsekorra järgimisega. 2009. aastal läbiviidud KMH (Ramboll Eesti AS, 
2009) käigus on koostöös ekspert I. Jüssiga pakutud välja hüljestele mõju vähendamiseks 
võimalust nihutada laevatee ida poole nii, et see jääks eemale Kadakalaiu püsielupaikadest ja 
kulgeks samuti väljaspool Pujuderahu püsielupaiga idapoolset piiri Harilaiu läänekalda 
vahetus läheduses (Ramboll Eesti AS, 2009). Planeeringulahendusega on vajalik muuta 
laevateed selliselt, et see jääks kindlasti väljapoole Kadakalaiu ja Pujuderahu püsielupaikade 
sihtkaitsevööndit. 
 

 
Joonis 4.1. Üldkasutatavad (sinised) ja planeeritud väikelaevade (rohelised) veeliiklusalad 
Hiiumaa ümber. 
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Väinamerel väikelaevade teed läbivad Hiiumaa laidude maastikukaitseala Agariku 
(KLO1100090) sihtkaitsevööndi loodenurka ja Langekare (KLO1100233) sihtkaitsevööndit. 
27. oktoobri 1998. a Vabariigi Valitsuse nr 243 määruse Hiiumaa laidude maastikukaitseala 
kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine kohaselt on Agariku sihtkaitsevööndis 
lubatud inimeste viibimine läbisõidul väikelaevaga. Langekare sihtkaitsevööndis on inimeste 
viibimine lubatud vaid teaduslikel välitöödel kaitseala valitseja nõusolekul, järelevalve- ja 
päästetöödel ning jääkatte tekkimisest jääkatte lagunemiseni. Planeeringu koostamisel on vaja 
arvestada kehtivate seadusaktidega ja kavandada väikelaevade veeliiklusala Langekare 
sihtkaitsevööndist väljapoole.  
 

Peale Väinamere hoiuala läbib väikelaevade veeliiklusala ka Hiiu madala hoiuala. Laevatee 
kasutamisega võib kaasneda võimalik mõju karide (1170) elupaigale õnnetusjuhtumi korral 
tekkiva reostuse näol. 
 
Projekteerivatele Apollo looduskaitsealale ja Kõpu merekaitsealale kaardistatud laevateede 
kasutamisega kaasneb oht merereostuse tekke korral, mis võib avaldada negatiivset mõju 
kaitstavate alade väärtuslikele elupaikadele. Mõju ulatus sõltub peamiselt reostuse suurusest 
ja iseloomust. Ülejäänud laevateede kasutamisega ei ole kaitstavate alade seisukohast 
probleeme ette näha.  
 
KMH aruandes (Ramboll Eesti AS, 2009) on välja toodud ka laevateedega kaasnevad 
positiivsed faktorid. Tähistatud laevateed juhivad väikelaevad hüljestele tundlikest aladest 
eemale ja piirangutega aladele tahtmatu sattumise ja häirimise otsese põhjustamise võimalus 
väheneb. Kindlate veeliiklusalade määramine peaks eriti hästi töötama koos piirangutega 
alade tähistamisega navigatsioonikaartidel. 
 
Leevendavad meetmed on välja toodud tuginedes KMH aruandele „Tehniline abi 
laevateede süvendamiseks ja rekonstrueerimiseks Lääne-Eesti saarestikus (LEL)(Ramboll 
Eesti AS, 2009) ja käesoleva KSH aruande koostamise käigus: 
 
Ettepanekud kaubalaevaliikluse mõju vähendamiseks 
1. Riigil tuleb tagada Piirivalveameti merereostuse likvideerimise võimekus ka alla 5 m 
sügavusel merealal (alates 5 m isobaadist ranna poole). Arvestades Väinamere 
merekeskkonna tundlikkust ja looduskaitselist tähtsust ning kaubalaevaliikluse prognoositud 
tõusu rekonstrueeritud Väinamere laevateel tuleb kaaluda eraldi reostustõrje kava 
väljatöötamise vajadust selle piirkonna jaoks. 
2. Keelustada tahkete ja vedelate kemikaalide, sh naftasaaduste transport (transiit) Väinamere 
laevateel. 
3. Tagada pilsivee ja õlise ballastvee nõuetekohane vastuvõtt piirkonna sadamates. 
4. Mitte lubada ballastvee vahetust ja väljapumpamist Väinamere laevateel Väinamere 
hoiuala piirides. 
 
Ettepanekud väikelaevaliikluse mõju vähendamiseks 
1. Looduskaitsenõuetest lähtuvad piirangud, mis on olulised laevaliikluse seisukohalt, peavad 
kajastuma navigatsiooniteabes. Keskkonnaministeeriumil ja Veeteede Ametil tuleb selleks 
välja töötada õigusaktid ja infovahetuse reeglistik, mis tagaks looduskaitselise info ajakohase 
kajastamise navigatsiooniteabes. 
2. Kaitsealade piiride kandmine navigatsioonikaartidele koos informatsiooniga meresõitjate 
jaoks oluliste piirangute iseloomu kohta. Meede aitab kindlasti vähendada teadmatusest 
põhjustatud tahtmatuid kaitstavate alade piiride rikkumisi. 
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3. Soovitavate maabumiskohtade tähistamine navigatsioonikaartidel ja infotahvlite 
paigaldamine saartele. Laevateede läheduses paiknevatele saartele, kus kehtivad 
territoriaalsed ajutised inimeste viibimiskeelud, tuleks tähistada soovituslikud 
maabumiskohad (kaartidel). Maabumiskohtadesse paigaldada infotahvlid piirangute iseloomu 
ja kehtivusaegadega, vajadusel ka tegevust keelavad tähised. 
4. Piirkondades, kus võib tekkida oht laevateelt väljumisega põhjustada hüljeste jm elustiku 
häirimist, leida võimalus diferentseeritud sügavusinfo kandmiseks kaartidele. 
Detailsemad sügavusandmed kanda kaartidele ainult laevateede ulatuses, tundlikes 
piirkondades oleks andmete detailsus väiksem. 
5. Huvigruppide teavitamine ja kaasamine. Inimeste informeerimine looduskaitselistest 
piirangutest ning väikelaevaliiklusest põhjustatud ohtudest mereelustikule. 
6. Tõhustada järelevalvet looduskaitseliste piirangutega aladel. Kaasata looduskaitse ja ohutu 
veeliikluse tagamisest huvitatud inimesi.  
7. Piirkonna väikesadamad varustada asjakohase informatsiooniga looduskaitseliste 
piirangute kohta. 
8. Tagada hüljeste kaitset puhkealadel kehtivast kaitsekorrast kinni pidamine. 
9. Negatiivsete mõjude vältimiseks ei ole lubatud hüljeste püsielupaikade ja puhkealade 
piirkonnas jääteede tegemine (Ramboll Eesti AS, 2009) 
10. Planeeringulahendusega on vajalik muuta planeeritud laevateed selliselt, et see jääks 
kindlasti väljapoole Kadakalaiu ja Pujuderahu püsielupaikade sihtkaitsevööndit. 
11. Planeeringu koostamisel on vaja arvestada kehtivate seadusaktidega ja kavandada 
väikelaevade veeliiklusala Langekare sihtkaitsevööndist väljapoole. 
12. Koos riikliku hüljeste arvukuse seirega nende peamistel asustusaladel peab käivituma 
laevaliikluse seire väikelaevateede lõikudel, mis asuvad hüljeste puhkealade vahetus 
läheduses (Ramboll Eesti AS, 2009). 
13. Mõjude vähendamise meetmed mereelupaikadele on välja toodud peatükis Elupaigad. 
 
Mõju sotsiaal-majanduslikule keskkonnale 
 
Kalandus 
Veeliiklusalad läbivad mitmes kohas peamisi traalimisalasid (joonis 4.2). Veeliiklusalade 
kasutamisel põhjustab laevade liikumine veeliiklusalade ja traalimisalade kokkupuutealadel 
takistusi traalimisele. Mõju olulisus traalimisele sõltub eelkõige laevatee kasutamise 
tihedusest. Mida sagedamini on traalimislaevad sunnitud oma marsruuti muutma laevateedest 
tingituna, seda suurem on mõju. Arvestades, et vastavalt üldisele meresõiduõigusele on 
lubatud sõita ka väljaspool kavandatavaid laevateid, kus pole liikumispiiranguid, olulist mõju 
traalimisele kavandatavad veeliiklusalad kaasa ei too. 
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Joonis 4.2. Veeliiklusalad ja peamised traalimisalad (aluskaart: Maa-amet, 2014). 
 
Turism 
Veeliiklusalade määramisega soodustatakse piirkonna mereturismi arengut. Ohutut 
navigeerimist võimaldavad laevateed loovad eeldused harrastusmeresõitjate meelitamiseks 
piirkonda. Veeliiklusalade määramine on ka kooskõlas Hiiumaa turismi arengukava 
visioonidega ja on eelduseks välja arendada väikesadamapõhine mereturism. 
 
Turismisektori arenemine loob vajaduse toetavate teenuste pakkumise järele, millega 
lisandub uusi töökohti. Veeliiklusalad loovad senisest parema ühenduse Lehtma, 
Kõrgessaare, Suursadama ja Heltermaa sadamaga. 
 
Kultuuriväärtused  
Planeeringuga kaaristatud veeliiklusalale jääb muinsuskaitse alla võetud kaubalaeva „E. 
Russ“ vrakk (30210). Samuti paiknevad veeliiklusaladel mitmed veealused 
kultuuriväärtusega asjad, mis muinsuskaitse alla pole võetud, kuid on väärtuslikud 
ajalooallikad allveearheoloogidele ja hobisukeldujatele. Lisaks kavandatakse planeeringuga 
Hiiumaast edelasse, vahetult veeliiklusala kõrvale veealuse kultuuriväärtusega asja 
uputamisala (joonis 4.3). 
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Joonis 4.3. Veeliiklusaladel paiknevad veealused kultuuriväärtusega asjad ja planeeritud 
veealuse kultuuriväärtusega asjade uputamisalad (aluskaart: Maa-amet, 2014). 
 
Kuna veealused kultuuriväärtusega asjad on nii merekaartidel tähistatud kui ka merel 
toodriga märgistatud, siis otsest ohtu nad laevaliiklusele ei kujuta. Planeeritud veealuste 
kultuuriväärtusega asjade uputamisalale veealuse kultuuriväärtusega asjade uputamise korral 
on vajalik ka need kaartidel ja merel tähistada. Muinsuskaitse all olevatele veealustele 
kultuuriväärtusega asjadele on kehtestatud 300 meetrine kaitsevöönd asja väliskontuurist, 
milles tegutsemine on reguleeritud muinsuskaitseseaduse alusel. Muuhulgas on 
muinsuskaitseseaduse § 241 alusel veealusel mälestisel ja selle kaitsevööndis keelatud 
ankurdamine, traalimine, süvendamine ja tahkete ainete kaadamine. 
 
Leevendav meede: 

• Planeeritud veealuse kultuuriväärtusega asja uputamisalale veealuse 
kultuuriväärtusega asja uputamise korral on vajalik veealused kultuuriväärtusega 
asjad merekaartidel tähistada ja merel märgistada. 

 
Loodusvarad (sh maavarad, punavetikas) 
Veeliiklusaladele jäävad Hiiumaast läänes paiknevad Kõpu ja Hiiumadala maardla. 
Maardlatele veeliiklusalade rajamisega säilib maavaravaru kaevandamisväärsena, kuna 
maardlaga kattuvatel veeliiklusaladel süvendamistööde tegemise vajadust pole ette näha. 
 
Punavetikaliigi agariku (Furcellaria lumbricalis) püügipiirkond on Väinamerel Hiiumaa ja 
Muhu ning Saaremaa vahelisel alal. Planeeringuga kaardistatud veeliiklusaladest üks läbib 
agariku püügiala. Laevatee kasutamine võib ajutiselt takistada agariku püüki, kuid mõju on 
väheoluline. Kuna laevatee süvendamist pole ette näha, siis agariku kooslusi ei kahjustata. 
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Riiklik julgeolek ja turvalisus 
Planeeringuga kavandatud väikelaevade veeliiklusalad kattuvad Hiiumaast edelasse Ristna ja 
Sõru vahelisele alale planeeritud merealaga laskeharjutusteks (joonis 4.4). Kuna Kaitseväel 
on õigus laskeharjutuste ala õppuste läbiviimise ajaks igasuguseks liikluseks sulgeda, siis 
kavandatavad laevateed ei kujune takistuseks laskeharjutuste läbiviimisele. 
 

 
Joonis 4.4. Veeliiklusalade ristumine merealaga laskeharjutusteks (aluskaart: Maa-amet, 
2014). 
 
Merealal laskeharjutuste läbiviimine kujutab ohtu laevadele, kui need juhtuvad kasutama 
õppuste piirkonnas laskeharjutusala läbivat veeliiklusala. Seetõttu on oluline võtta tarvitusele 
meetmed õppuste ajal väikelaevade eemalehoidmiseks laskeharjutuse alast. Piirkonnas 
asuvatesse sadamatesse on vajalik infostendile üles panna väikelaevaomanike 
informeerimiseks info õppuste toimumise aja ja piirangute kohta. Sidevahendite olemasolul 
on võimalik ka raadio teel informeerida toimuvatest õppustest. Samuti on võimalik osaliselt 
Veeteede Ameti laevaliikluse korraldajatel radarpildi põhjal tuvastada liiklust ohupiirkonnas 
ning edastada hoiatusi. Mereväeõppustel saab kasutada nende endi laevade radareid ning 
patrullkaatreid ebasoovitava liikluse tuvastamiseks ning vajadusel eemale suunamiseks (TTÜ 
Meresüsteemide Instituut, 2009). 
 
Veeliiklusalade kaardistamine omab positiivset mõju laevaliikluse turvalisusele läbi 
navigatsioonimärkide paigaldamise, mis vähendavad laevaõnnetuste toimumise riske ja 
sellega kaasneva võimaliku merereostuse ning inimkannatanutega lõppevate õnnetuse 
tekkimise tõenäosust. 
 
Leevendav meede: 

• Laskeharjutuseala lähistel asuvatesse sadamatesse on vajalik infostendile üles panna 
väikelaevaomanike informeerimiseks info õppuste toimumise aja ja piirangute kohta. 
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4.2.2. Sadamad ja väikesadamad  
Planeeringuga uusi sadamaid ei kavandata ning seetõttu täpsemalt mõjusid ei hinnata ja 
leevendavaid meetmeid ei määratleta. Perspektiivis võib ette tulla olemasolevate sadamate 
laiendamisi. Seejuures tuleb igal konkreetsel juhul lähtuvalt kehtivast õiguskorrast kaaluda 
keskkonnamõju hindamise (KMH) vajalikkust. 
 
Planeeringuga on kavandatud Ristna/Kalana sadama veeala süvendamist 3,5…5 meetrini. 
Ristna/Kalana sadam on suure potentsiaaliga arenemiseks, kus looduslik 5 m sügavus on 
Hiiumaal kaldale kõige lähemal ning mille piisava kasutushuvi korral oleks võimalik kasvada 
väikesadamast sadamaks. Hetkel on Ristna jahisadamas Sadamaregistri (27.01.2014) alusel 
juba võimalik teenindada 2,5 m süvisega aluseid, samas teiste piirkonna sadamate (Kalana ja 
Ristna lõunasadam) suurimad süvised jäävad 2,5 m väiksemaks. Maakonnaplaneeringu etapis 
ei ole teada täpseid süvendamise mahtusid. Seetõttu tuleb Ristna/Kalana sadamate veeala 
sügavuse projekteerimise käigus hinnata vajadust KMH läbi viimiseks.  
 
Ristna/Kalana sadama akvatooriumi ja laevatee süvendamise korral on peamisteks 
võimalikes mõjudeks süvendataval alal põhjaelustiku ja taimestiku hävimine ning 
süvendustööde käigus hõljumi tekke ja levikuga seotud mõjud, mida tuleb vajadusel 
täpsemalt hinnata edaspidistes etappides KMH käigus. 
 
4.2.3. Tuletornid  
Planeeringuga uusi tuletorne ei kavandata ning seetõttu täpsemalt mõjusid ei hinnata ja 
leevendavaid meetmeid ei määratleta. Võimalike tuletornide nähtavuse vähenemist on 
käsitletud ptk 4.3.1 Energeetika juures. 
 
4.2.4. Torujuhtmed ja kaablid  
Planeeringuga on kavandatud planeeritud tuuleenergia tootmisalade jaoks vajalikud 
merealused kaabelühendused ning merealused kaabelühendused Hiiumaale kavandatava 
330/110 kV alajaamaga ning ühendus Vormsiga. Täpsed merekaabli trassid määratakse 
tuuleparkide projekteerimise käigus. Olemasolevasse kaablikoridori Sõru ja Soela vahel on 
planeeritud täiendav põhivõrgu ühendus Hiiumaa ja Saaremaa vahel. 
 
Kaabli paigaldamise (sh pinnasesse matmise) meetodid (OÜ Hendrikson & Ko, 2010) 
Merekaablite paigaldamiseks kasutatakse vastavaid kaablipaigaldusaluseid (laevu). Piki 
väljavalitud kaabli trassi paigutatakse kaabel mere põhja aeglaselt liikuvalt laevalt, kerides 
kaabli valmistaja juures poolidele paigutatud kaablit, seda järk-järgult valitud asukohta 
uputades.  
 
Ajalooliselt on elektrikaableid paigaldatudki neid lihtsalt merepõhjale uputades (ning 
vajadusel rannikuäärsete lõikude kindlustamist). Käesoleval ajal on 
kaablipaigaldustehnoloogia arenemas suunas, kus kaabli merepõhjale laskmisele lisandub 
selle kogu pikkuses kaitsmine võimalike vigastuste eest. Sagedasemaseks meetodiks on 
kaabli matmine põhjasetetesse, mis aitab vältida võimalikke kahjustusi (majanduslikku mõju) 
ning millega leevendatakse ühtlasi ka keskkonnamõjude avaldumist (elektromagnetkiirguse 
ja võimaliku soojusenergia ülekande vähenemine kaabli ümbruses). Kaabli kaitsmine 
kahjustuste eest vähendab lisaks ka tõenäosust, et vajalik on kaablite remontööd, mis 
omakorda vähendab kaabli ekspluateerimisel kaasneda võivaid keskkonnamõjusid (nt langeb 
hooldustööde käigus heljumi kanne veesambasse). 
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Seega saab kaabli paigaldamise jagada kaheks etapiks – kaabli uputamine merepõhjale ja 
kaabli kaitsmine süvistades see merepõhja seteteisse. Mõlemad etapid võivad toimuda 
üheaegselt – kaablipaigaldusaluse abil maetakse kaabel samaaegselt setetesse selle 
merepõhjale laskmisega. Samuti võib kaabli uputamine merepõhja ning selle süvistamine 
setetesse toimuda ka ajaliselt eraldatud tööetappidena – kaabel lastakse merepõhja, millele 
järgneb selle süvistamine setteisse. Seejuures on kaabli settesse süvistamiseks erinevad 
võimalused, milleks võivad olla: 

1) Kündmine; 
2) Veejoaga uhtumine (water jeting); 
3) merepõhja kraavi kaevamine (kaabli kaeviku ettekaevamine); 
4) Kõva põhja korral vajadusel lõhkamine või muu kaablikaitse paigaldamine. 

 
Kaabli matmise piisavaks sügavuseks, mis kaitseb kaablit põhiliste väliste mõjude 
(kalastusvahendid, ankrud jms) eest peetakse üldjuhul 1–1,5 m. Põhjasetetesse matmise 
edukus ja meetodid sõltuvad suuresti merepõhja geoloogiast (Hendrikson & Ko, 2010). 
 
Kaabli paigaldamine kündmise abil (OÜ Hendrikson & Ko, 2010) 
Kaablite merepõhja paigaldamiseks kasutatakse laeva taga lohistatavat nn atra, mis liigub 
merepõhjas jalastel, roomikutel või ratastel. Nn adra ülesanne on tekitada merepõhja piisav 
lõhe, et kaabel tekitatud lõhesse paigaldada. Adra ehitus on selline, et võimalikult väikese 
takistuse juures saavutada kaablile piisav vagu. Mõnikord paigaldab kaabli vakku masin (nn 
ader) samaaegselt vao tõmbamisega.  
 
Kaabli paigaldamise adral on võrreldes põllumajandusadraga väga oluline erinevus. Kui 
põllumajandusatrade eesmärgiks kasvupinnase ümberpööramine ja sisuliselt selle 
segamine/kobestamine, siis kaabli paigaldamise adra eesmärgiks on kaabli paigaldamine 
põhjasetetesse selliselt, et seesama põhjasete jääks maksimaalselt kaabli kohale alles ja 
eesmärk on, et põhjasete ei pöörataks ega kobestataks (kuna seeläbi võib pinnas minema 
kanduda ja kaablit kaitsev efekt sellevõrra väheneda). Sisuliselt soovitakse kaabli 
paigaldamisel merepõhja pinnast vaid korraks ja minimaalses ulatuses kergitada ning kaabel 
moodustatavasse kanalisse suunata, et põhjasete kataks peale kaabli paigaldamist kaabli.  
 

Osadele atradele on lisatud veejoa pead ja/või vibratsiooni tekitavad lisaseadmed (parem 
pinnase läbitavuse huvides) ning kõvemat pinnast purustavad n.ö hambad. Problemaatiline 
võib adra kasutamine olla kivise merepõhja puhul, kuna kivid võivad atra kavandatavast 
trassist kõrvale juhtida. Pehme merepõhja puhul (liiv, savi, muda) tekitab ader vaid ajutise 
vao ja setted langevad paigaldatud kaabli peale tagasi. 
 
Kaabli paigaldamine veejoa uhtumise (water jet) abil (OÜ Hendrikson & Ko, 2010) 
Kaabli paigaldamine merepõhja võib toimuda samuti nö „puhumise“ („uhtumise“) 
meetoditega. Antud meetodi puhul on tegemist tugeva survega veejugade suunamisega 
vajaliku kaablitrassi asukohta, kus veejoad tekitavad merepõhja kaabli paigaldamiseks 
vajaliku süvendi. Kaabel vajub lagundatud pinnasesse ja mattub selle alla (sete vajub tagasi 
kaabli peale). 
 
Water jet’id on kõige lihtsamal juhul (sarnaselt eelpool kirjeldatud adrale) paigutatud 
jalastele ja seda tõmmatakse soovitud marsruudil mööda merepõhja laevaga. Meetod on 
kasutatav pehmete ja pudedate setete puhul nagu seda on liivad, kruusad ja pehmemad, kuni 
keskmise tugevusega savid. “Puhumine“ paiskab võrreldes kaabli kündmisega veemassiivi 
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enamasti rohkem põhjasetteid. Kasutatakse samuti kaabli merepõhja süvistamise võimalusi, 
kus ühes seadmes on ühendatud mõlemad nimetatud tehnoloogiad (puhumine ja kündmine). 
 
Merepõhja kaabli paigaldamiseks kraavi kaevamine (OÜ Hendrikson & Ko, 2010) 
Tingimustes, kus merepõhjas domineerivad kõvad savid või moreeni raskemad osad (rahnud) 
on saha ja/või veejoaga uhtumise tehnoloogia kasutamine raskendatud ning see ei pruugi 
anda vajalikku kaabli kaitse tulemust.  
 
Seetõttu võib kõva merepõhjaga vees osutuda vajalikuks kaablile kraavi rajamine mõnda 
muud tehnikat kasutades – näiteks spetsiaalsed ekskavaatorid (näiteks üles seatuna vastavale 
merepõhjale toetuvale või kinnitatud alusele), pinnasefreesid vms. Selliselt mehaanilisel moel 
merepõhja kraavi kaevates ei kaasne eeldatavalt oluliselt heljumi teket, sest kõva kaevatav 
materjal ei ole heljumi tekkeks soodne (kõva savi, rahnud jms).  
 
Pehmete põhjasetete korral pole kraavi kaevamine kaabli paigaldamiseks otstarbekas. 
 

Lõhkamine (OÜ Hendrikson & Ko, 2010) 
Lõhkamist on sobiv kaaluda vaid juhul kui mere põhjasetted on sellise tugevusega, et muude 
ja enamlevinud (eelpool kirjeldatud lahendused, mis töötavad pehmemate setete korral) 
meetoditega ei ole võimalik süvendit tekitada, puuduvad võimalused rakendada muid 
kaablikaitse meetodeid (matmine betoonmadratsite või pinnase alla) ning kui kaabli matmine 
merepõhja on kindlasti vajalik kaabli kaitse vms eesmärgil. 
 
Lõhkamine ei ole keskkonnakaitseliselt seisukohalt eelistatuim valik. Plahvatusest tulenev 
kõrge helirõhk ja lööklaineid võivad põhjustada raskeid vigastusi mereelustikule (nt kalad ja 
hülged). Kahjustuste täpne olulisus sõltub sellest, kui suur on plahvatuse laeng ja kui lähedal 
on isend plahvatusele. Samuti kasutatavast tehnoloogiast ja rakendatavatest 
leevendusmeetmetest. Lähtudes keskkonnakaitselistest kaalutlustest, ei ole lõhkamise meetod 
soovitatav.  
 
Süvistamata kaabli kaitsmine kõva substraadi alla matmisega (OÜ Hendrikson & Ko, 
2010) 
Kasutatakse erinevad võimalusi nagu betoonmadratsid, liiva/kruusakotid või kivid vms. Seda 
meetodit kasutatakse nii esmase kaablikaitse meetodina riskantsemates piirkondades kui ka 
näiteks teiste kaablitega ristumisel. Viimasel juhul asetatakse betoonmadrats olemasolevale 
kaablile, selle peale uus kaabel, millele omakorda asetatakse peale teine betoonmadrats. 
Selline lahendus tagab kaablite vahel piisava eraldatuse ja tagab samal ajal kaablite füüsilise 
kaitse. 
  
Tegemist on selliste meetodite kasutamisel uue kõva substraadi paigaldamisega merepõhja. 
Uue kõva substraadi lisamist kaablitrassile vajalikesse kohtadesse võib pidada väheolulise 
keskkonnamõjuga tegevuseks. 
 
Mõju looduskeskkonnale 
 
Veekvaliteet 
Kaablite paigaldamise mõju veekvaliteedile on üksnes ehitusaegne ning on seotud kaabli 
süvistamisel tekkiva heljumiga. Heljumi negatiivse mõju määr ja leviku ulatus ruumis 
sõltuvad tööde tehnoloogiast, setete lõimisest, ohtlike ainete sisaldusest pinnases ning 
valitsevatest hüdrodünaamilistest tingimustest.  
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Võttes arvesse piirkonnale iseloomulikud hoovuse kiirused (TTÜ Meresüsteemide Instituut, 
2007b), võib eeldada, et heljumi levik tuulepargi aladele kaablite paigaldamisel on lokaalne 
(kuni 3 km). Soela väinas on heljumi leviku seiret tehtud seoses Sõru sadama 
süvendustöödega (Eesti Mereakadeemia, 2003). Heljumi settimise kiiruseks hinnati antud 
töös ligikaudu 1 cm/s ning levikukauguseks süvenduspaigast kuni 1 km. Kuna seiret teostati 
ainult episoodiliselt, siis võis teatud hüdrometeoroloogiliste tingimustega levikukaugus olla 
siiski suurem. 
 
Olemasolevate väheste andmete põhjal võib eeldada, et kaablite paigaldamisel on 
veekvaliteedile lokaalne ja lühiajaline (ehitusaagne) mõju. 
 
Merepõhi ja rannikuprotsessid 
Kaablite paigaldamine põhjustab ainult lokaalseid (setete ümbertõstmine) merepõhja 
muutusi. Looduslike rannaprotsesse kujundavate tegurite (lainetus, hoovused ja jää) kõrval on 
kaablite mõju ebaoluline (nt Hendrikson & Ko OÜ, 2010). Seega ei muuda planeeritud 
kaablite paigaldamine vastavate piirkondade rannikuprotsesside iseloomu. 
 
Leevendav meede: 

• Heljumi tekitatud keskkonnamõju on võimalik leevendada, kui töid ei teostata kalade 
kudemise ning marja ja larvide arengu ajal, kevadel. 

 
Elupaigad ja põhjaelustik 
Kaabliühenduste mõjud elupaikadele ja põhjaelustikule, mis asuvad kaitstavatel aladel on 
kirjeldatud eraldi käesoleva peatüki 4.2.4 alampeatükis kaitstavad alad. 
 
Kuna merealused kaabelühendused on planeeritud erinevatesse kohtadesse Hiiumaa ümber ja 
peavad ühendama mereala tuuleparke maismaaga, võib nendega eeldatavalt kaasnev mõju 
ulatuda mitmele elupaigatüüpidele. Käsitledes modelleeritud elupaikasid EBHAB 
klassifikatsoiooni järgi on võimalik mõju elupaigatüüpidele 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 17, 18 (vt 
tabel 1.2 ptk 1.2.5). Eeldatav ruumiline mõju on suurem elupaikadele 10, 12, 17, 18, kuna 
need on kõige levinumad Hiiuma ümber põhja-, lääne- ja edelaosas, kuhu on planeeritud 
enamus kaablikoridoridest. Kuid kõige tundlikumaks mõjude suhtes võib osutuda elupaik 13 
ehk mõõdukalt avatud pehmed põhjad Zostera marina kooslustega, sest vastavalt 
modelleerimisandmetele antud elupaik on väga piiratud levikuga ja suuremas osas levib 
ainult Hari kurgus, kuhu on planeeritud kaablikoridor. 
 
Kaabliühenduste mõju loodusdirektiivi lisas I nimetatud elupaikadele hinnati tuginedes 
EELISe (Eesti Looduse Infosüsteem – Keskkonnaregister): Keskkonnaagentuur 
infosüsteemis olevatele kaardiandmetele, TÜ Eesti Mereinstituudi poolt (2014) koostatud 
modelleeritud loodusdirektiivi lisas I nimetatud elupaikade elupaikadega kaartidele ja 
Väinamere hoiuala kaitsekorralduskavas (Keskkonnaamet, 2012c) esitatud kaartidele. 
 
Vastavalt loodusdirektiivi lisa I klassifikatsioonile on Hiiuma ja Vormsi vahelisel alal 
kavandatud merealustel kaabelühendustel võimalik mõju väljaspool loodusalasid 
paiknevatele (modelleeritud) elupaikadele 1110 (liivamadalad) ja 1140 (pagurannad). 
Merealused kaabelühendused tuulepargi ala PT3 ja Tahkuna poolsaare, PT5 ja Kõpu 
poolsaare, PT7 ja Kõpu poolsaare, PT7 ja Nõrga neeme ning alade PT3 ja PT5 vahel võivad 
mõjutada elupaigatüüpi 1170 (karid). Samuti on tõenäoline mõju elupaigatüübile 1110 
(liivamadalad) merealuste kaabelühenduste rajamisel tuulepargialade PT1 ja PT3 ja Tahkuna 
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poolsaare vahele. Lisaks mõjule karidele võib kaabliühenduse rajamine ala PT7 ja 
Nõrganeeme vahel kaasa tuua ka mõju teistele elupaigatüüpidele 1110 (liivamadalad), 1150* 
(rannikulõukad), 1140 (pagurannad) ja laiad madalad lahed (1160). 
 
Kuna maismaa osa antud planeeringuga ei planeerita, siis ei käsitleta käesoleva KSH raames 
kaablite paigaldamisest tingitud mõjusid maismaal asuvatele elupaikadele. Ainsana saab 
öelda, et kaablite paigaldamisest tingitud mõju ei ole maismaaelupaikadele välistatud ja 
eeskätt võib kaablite paigaldamine põhjustada elupaikade füüsilist kahjustamist.  
 
Kaabliühenduse rajamine elupaigale võib kahjustada elupaiga soodsat seisundit kõigepealt 
selle füüsilise kahjustamise tõttu. Mõju ulatus sõltub tööde mahust, kaabli paigaldamisviisist, 
sügavusest ja kasutatud tehnikast. Mõju on ruumiliselt limiteeritud, kuna leiab aset peamiselt 
kaablikoridori piires. Elupaikade füüsiline kahjustamine on võimalik ka parandus- ja 
hooldustööde käigus, sel juhul on negatiivne mõju väiksem võrreldes ehitusstaadiumiga 
(European Comission, 2010; OSPAR Comission, 2012-2). Põhjakooslused on 
mitmekesisemad madalates vetes, mille tõttu on oodata ka suuremat mõju neile. Reeglina 
peale kaablikoridori rajamist põhjakooslused taastuvad mõne aasta pärast. Kõva põhja 
koosluste taastumine on võimalik vaid sobiva põhjasubstraadi olemasolul. 
 
Kaudne mõju põhjaelustikule on võimalik heljumi ja saasteainete sattumise tõttu vette ehitus-
, parandus- ja hooldustööde käigus. Vee rikastumisel heljumiga halveneb ajutiselt vee 
läbipaistvus, mis omakorda võib pärssida põhjataimestiku fotosünteesivõimet ja kasvu. 
Sõltuvalt tekkinud heljumi iseloomust ja kogusest on võimalik filtreerivate molluskite 
sifoonide ummistus. Orgaanilise heljumi sisalduse tõusu tulemusena vees võib paraneda 
teatud bentiliste organismide (söödava rannakarbi, liiva-uurikkarbi, balti lamekarbi, tavalise 
harjaslimuka) toidubaas, mille tagajärjel võib pärast täheldada nende liikide arvukuse ja 
biomassi kasvutendentsi. Mõju ulatus sõltub samuti tööde mahust, põhjasubstraadi 
iseloomust, kaabli paigaldamisviisist ja kasutatud tehnikast. Reeglina on mõju ajutine, leiab 
aset kaablikoridori piires laiuses 10 m ja kaob mõne aja vältel (European Comission, 2010; 
OSPAR Comission, 2012-2; TTÜ Meresüsteemide Instituut, 2012).  
 
Siiski kaasnevad merealuste kaablite paigaldamisel merepõhja elupaikadega seotud mõjud 
sisuliselt üksnes kaabli paigaldamise aegselt. Kaabli toimimise aegsed mõjud on minimaalsed 
(nt kaabli parandamisega seotud mõju, mille vajadus viiakse kaabli kaitsmisega minimumini). 
Kaabli paigaldamisel põhjasetetesse kaasneb paratamatult põhjasetete häirimine, mille tõttu 
teatav osa settest paisatakse veesambasse. Veesambasse paistava sette hulk ja nende saatus 
veesambas sõltub väga mitmetest tegutitest – põhjasetete omadustest, hüdrodünaamilistest 
tingimustest, kaabli paigaldamisel kasutatavast tehnoloogiast, kui kõrgele merepõhjast setted 
paisatakse jne. Üldiselt on hinnatud, et kaabli paigaldamine merepõhja setetesse mõjutab 
setteid vähesel määral ning mõjud on lühiajalised (OÜ Hendrikson & Ko, 2010 refereerinud: 
OSPAR, 2008; BERR, 2008; Worzyck, 2009). 
 
Pehmetesse pinnastesse kaabli paigaldamisel kasutatakse eelkõige kitsast lõiketera (nö atra), 
millega sisuliselt lõigatakse settesse mõnekümne sentimeetri laiune lõhe – setted surutakse 
valdavalt külgedele, mitte ei suruta kraavi pervedele või ei paisata veesambasse (Hendrikson 
& Ko, 2010 refereerinud: Rinebold, 2003). Kuna setete ruumiline ümberpaigutamine on 
minimaalne, minimiseerib ka sette ning merevee segunemise. Kitsateralise kaabliadra 
kasutamist kaablite paigaldamisel on peetud põhjasetete häiringu seisukohalt kõige vähem 
mõju avaldavaks tehnoloogiaks (OÜ Hendrikson & Ko, 2010 refereerinud: BERR, 2008). 
Kaabliadra kasutamisel on töötsoon suurusjärgus 15–23 m lai, sama lai on ka otsene 
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põhjasetete mõjutamisala, kuhu settib ka peamine osa vette paisatud settest, täielik settimisala 
on aga mõnevõrra ulatuslikum (OÜ Hendrikson & Ko, 2010 refereerinud: Rinebold, 2003), 
teiste autorite puhul on töötsoon oluliselt kitsam. 
 

Peale kaabli juhtimist pinnasesse lõigatud süvendisse vajub süvend kokku, täites süvendi. 
Seetõttu pole erinevalt torujuhtmete paigaldamisele, kaabli paigaldamisel vajalik reeglina 
merepõhja kolmnurkse kujuga reaalse kraavi rajamine, kuna kaablite läbimõõt on võrreldes 
torujuhtmete läbimõõduga oluliselt väiksem. Vastavalt on ka setete ümberpaigutamine 
oluliselt väiksem. 
 
Kaabli paigaldamine veejoa uhtumise (setete nö veeldamise abli) juhitakse veeldatud settesse 
paigaldatav kaabel ja peale surve kadu settib veeldatud sete samale kohale tagasi. Sellest 
hoolimata paisatakse teatav osa veeldatud settest veesambasse või kantakse hoovuste poolt 
ära. Antud tehnoloogia on rakendatav eelkõige peeneteraliste mittekohesiivsete setete puhul 
(liiv, möll). 
 
Antud tehnoloogia kasutamisega kaasnev heljumi teke sõltub eesmärgist – juhul kui veejoa 
poolt tekitatav surve toob kaasa avatud kraavi tekkimise merepõhja on heljumi teke 
märkimisväärne, kui aga veesurve ja -kogus hoitakse minimaalsena (st. toimub üksnes sette 
veeldamine ja ei toimu erosiooni) on settekadu ja seega ka heljumi teke vähene, kuna setteid 
sisuliselt ei teisaldata.  
 
Üheks oluliseks teguriks tulenevalt kasutatavast tehnoloogiast on tööde teostamise kiirus. 
Kuna kaabli paigaldamisel tekib heljum üksnes tööde teostamisel, on mõju ajaline kestvus 
seda väiksem, mida kiiremini tööd teostatakse. Teisalt tööde teostamise kiiruse suurenemisel, 
on vette paisatava sette kogus suurem ja mõju olulisem (OÜ Hendrikson & Ko, 2010 
refereerinud: Fissel et al., 2006). 
 
Merepõhjatööde teostamisega kaasneva heljumi tekkel ja levikul on teiseks oluliseks 
faktoriks pinnase omadused. Üldiselt, mida jämedateralisemad on põhjasetted, seda vähem 
paisatakse neid veesambasse, seda kiiremini need settivad välja ja seda lähemal töötsoonile 
see toimub. Peeneteralisi setteid paisatakse veesambasse enam, need püsivad vees 
suspensioonina kauem ja levivad kaugemale. Teisalt aga on välja settiva settekihi paksus 
väiksem (sete hajub laiemale alale). Üldiselt on hinnatud, et heljumi tekke seisukohalt omab 
suuremat mõju möll, kuna see on ühest küljest piisavalt väikeseteraline, teisalt on aga 
tegemist mittekohesiivne pinnasega, mis erodeerib juba väikeste vee liikumiskiiruste puhul 
(OÜ Hendrikson & Ko, 2010 refereerinud: BERR, 2008). 
 
Tähelepanu väärt on asjaolu, et MTÜ Eesti Merebioloogia Ühingu EU-Life projekti raames 
koostatud töös on Väinameres Hiiumaa ja Vormsi vahel tuvastatud pika meriheina (Zostera 
marina) koosluste esinemine, mis loodusdirektiivi alusel kuuluvad liivamadalate (1110) hulka 
(Eesti Merebioloogia Ühing MTÜ, 2012). Reeglina on meriheina niidud rikkalikke 
kooslustega madala rannikumere alad ja nende levik piki Eesti rannikut ei ole hästi uuritud. 
Kuid tegemist on liigirikka ökosüsteemiga, millel on tähtis roll bioloogilise mitmekesisuse 
säilimisel. Mõjude vähendamiseks on soovitav paigaldada kaabliühendus nii, et see ei 
kahjustaks meriheina kooslusi või kaaluda kaablikoridori alternatiivi algusega Vahtrepa 
sadamast ja kulgemisega Hõralaiust lõunapool või Kadakalaiu püsielupaigast põhjas. 
Nimetatud ala kattub ka suures osas Kadakalaiu ja Pujuderahu hüljeste püsielupaikadega, 
kust kaabelühenduse läbirajamine pole lubatud. 
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Suurtes kontsentratsioonides saasteainete vette vabanemine võib põhjustada häireid 
põhjaloomastiku elutegevuses, koguneda kudedesse ja liikuda toiduahela tippu. 
Olemasolevate põhjasetete uuringutulemustest (Kask & Kask, 2007) on võimalik järeldada, et 
põhjasetted ei ole piirkonnas saastatud ja ei sea elupaikasid ohtu. Vaatamata sellele on enne 
kaablite paigaldamist soovitatav lähtudes merepõhja iseloomust hinnata saasteainete analüüsi 
otstarbekust ja vajaduse korral määrata enne ehitustööde läbiviimist saasteainete 
kontsentratsioonid setetes Hiiumaa ja Vormsi vahelisel alal. 
 
Võimalikke mõjusid kaabli läheduses tekkinud elektromagnetväljast ja kõrgenenud 
temperatuurist on raske hinnata. Need mõjud ei ole veel piisavalt maailmapraktikas uuritud. 
Selget mõju bentilistele organismidele lühiajalisel mõjutamisel ei ole tuvastatud, kuid 
pikaajalisel mõjutamisel avalduvad mõjud vajavad uurimist (OSPAR Comission, 2012-2). 
Samal ajal on teada, et kaabli setetesse matmine vähendab elektromagnet- ja soojuskiirguse 
mõju kaabli ümbruses. 
 
Arvestades peamisi võimalikke kaablipaigaldamise tehnoloogilisi lahendusi, kaasnevad 
kaablite paigaldamisel merepõhja lühiajalised negatiivsed mõjud, kuid ei toimu elupaikade 
pöördumatud kahjustamist ja seetõttu võib hinnata, et olulist negatiivset mõju elupaikadele 
pole ette näha. Täpsemalt tuleb mõjusid hinnata aga KMH käigus kaablitrasside täpsete 
asukohtade väljavalimisel. 
 
Leevendav meede: 

• Lähtudes merepõhja iseloomust on soovitatav enne kaabli paigaldustöid hinnata 
saasteainete analüüsi otstarbekust ja vajaduse korral määrata enne ehitustööde 
läbiviimist saasteainete kontsentratsioonid setetes Hiiumaa ja Vormsi vahelisel alal. 

• Kaabliühenduse asukoha valimisel lähtuda loodusliku mitmekesisuse säilimise 
aspektist ja võimalusel planeerida kaablid sellistele aladele, kus rikkalikke 
merepõhjakoosluste kahjustamine oleks minimaalne. 

• Mõjude vähendamiseks on soovitav paigaldada kaabliühendust nii, et see ei 
kahjustaks meriheina kooslusi või kaaluda kaablikoridori alternatiivi algusega 
Vahtrepa sadamast ja kulgemisega Hõralaiust lõunapool või Kadaklaiu püsielupaigast 
põhjas. 
 

Hülged 
Hiiumaa merealal elab kaks kaitsealust mereimetajat viigerhüljes (Phoca hispida bottnica) ja 
hallhüljes (Halichoerus grypus), mis kuuluvad vastavalt II ja III kaitsekategooriasse. Loomad 
on kõige rohkem mõjutatud planeeritavast tegevusest Väinamerel oma püsielupaikades 
Hiiumaa ja Vormsi vahelisel alal, kuhu on planeeritud merealused kaabelühendused. 
Ehitustööde käigus võib leida aset loomade otsene häirimine, mis peletab neid oma lesilast 
eemale, ja nende elupaikade kahjustamine. Eriti tundlikud on hülged igasuguste häiringute 
suhtes nende poegimisperioodil ja karvavahetusajal. Merealuse kaabelühenduse rajamisega 
läbi püsielupaiga on tõenäoline hüljestele vajaliku elupaiga kahjustamine. Lühiajaline mõju 
võib samuti avalduda vee läbipaistvuse halvenemise tõttu, kuna hägune vesi võib raskendada 
hüljestel toidu kättesaadavust. 
 
Samuti on teada, et hülged on tundlikud saasteainete (näit. kloororgaaniliste ühendite jt) 
suurtele kontsentratsioonidele keskkonnas, mis võib põhjustada loomadel füsioloogilisi 
häireid. Kahjuks on väga raske hinnata mõju ulatust hüljestele saasteainete vabanemise tõttu 
setetest, isegi kui on teada põhjasetetes sisalduvate mürkide kontsentratsioonid. Ilmselgelt on 
mõju esinemise risk kõrgem kui saasteainete kontsentratsioonid põhjasetetes on suuremad. 
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Kuna olemasolevate põhjasetete uuringutulemuste alusel (Kask & Kask, 2007) ei ole 
põhjasetted piirkonnas saastanud, pole selles osas mõju hüljestele tõenäoline.  
 
Vastavalt looduskaitseseaduses § 30 lg 2 punktile 3 ja § 31 lg 2 punktile 8 on püsielupaikade 
sihtkaitse- ja piiranguvööndis keelatud uute ehitiste, kaasa arvatud ajutise ehitise püstitamine. 
Sellest lähtuvalt ei tohi kaablikoridori sihtkaitse- ja piiranguvööndisse rajada.  
 
Ülejäänud kaabliühenduste rajamisega Hiiumaa ümber ei ole ette näha olulist negatiivset 
mõju hüljestele, sest need on planeeritud hüljeste puhkealadest ja teistest püsielupaikadest 
eemale. 
 
Leevendav meede: 

• Mitte planeerida kaabliühendust Vormsi ja Hiiumaa vahelisele alale hüljeste 
Kadakalaiu ja Pujuderahu püsielupaikadele. Leida kaabliühenduse jaoks teine 
alternatiivi väljaspool püsielupaikade territooriumi. 

• Uurida hüljeste liikumisteid järgnevates etappides läbi viidavate KMH-de käigus. 
 
Kaitstavad alad 
Kaabelühenduste rajamisel on võimalik mõju mitmele kaitstavale alale nii merealal kui ka 
maismaal. Merega seotud hoiualad, mille kaitse-eesmärke kavandatav tegevus võib mõjutada 
on Vanamõisa lahe hoiuala ja Väinamere hoiuala. Kaabli paigaldamise mõjupiirkonnas asub 
ka Hiiu madala hoiuala. Tahkuna ja Kõpu looduskaitsealad asuvad maismaal, kuid piirnevad 
vahetult merealaga. Mõju nendele looduskaitsealadele ja eriti väärtuslikele elupaikadele ei 
ole kaablite paigaldamisel välistatud. Planeeritavate tegevuste mõjusid maismaal asuvatele 
elupaigadele ei ole käesolevas KSHs käsitletud. 
 
Vanamõisa lahe hoiualal Nõrga neeme piirkonnas kaabliühenduse rajamisega võib kaasneda 
mõju hoiuala kaitse-eesmärkidele. Kaabelühenduse rajamine võib negatiivselt mõjutada 
järgmisi väärtuslike elupaigatüüpe: pagurannad (1140), rannikulõugad (1150*) ja laiad 
madalad lahed (1160). Samuti ei ole välistatud mõju liivamadalatele (1110) lahe piirkonnas, 
kuid antud elupaik ei ole hoiuala kaitse-eesmärgiks seatud. Peamisteks mõjudeks, mis võivad 
tekkida kaablite paigaldamisel elupaikadele, on nende füüsiline kahjustamine ja heljumi teke. 
Kaablite paigaldamisega kaasnevaid mõjusid on põhjalikumalt kirjeldatud peatükis 4.2.4 
alampeatükis elupaigad ja põhjaelustik. Vanamõisa lahe hoiuala jaoks ei ole koostatud 
kaitsekorralduskava, mis tooks välja piirkonna elupaikade ohutegurid ja vajalikud 
kaitsemeetmed. Kuid negatiivse mõju vähendamiseks on soovitav planeerida kaabelühendus 
Nõrga neeme ja tuuleenergia tootmise ala PT7 vahel väljaspool Vanamõisa hoiuala 
territooriumi. 
 
Väinamere hoiualal Hiiumaa ja Vormsi vahel planeeritud kaablikoridori rajamisega võib 
esineda negatiivne mõju liivamadalatele (1110) ja pagurandadele (1140), mis on nimetatud 
antud hoiuala kaitse-eesmärkides. Peamisteks mõjudeks on elupaikade füüsiline kahjustamine 
ja heljumi teke tööde käigus. Liivamadalate (1110) head seisundit ohustavad peamiselt 
looduslikud tegurid nagu tuule tugevus ja suund ning sellest põhjustatud lainetus. Vastavalt 
Väinamere HA kaitsekorralduskavale võib inimene negatiivselt mõjutada elupaigatüüpi 1110 
maavarude kaevandamisega merepõhjast, sadamate, tuuleparkide ja laevateede rajamisega. 
Samuti võimalikeks ohtudeks on agariku ülepüük, keskkonna eutrofeerumine ja merereostus. 
Pagurandu (1140) omakorda ohustavad kinnikasvamine, kuivendamine, ehitustegevus ja 
rannajoone muutmine (Keskkonnaamet, 2012c). Reeglina peale kaablikoridori rajamist 
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elupaigad taastuvad mõne aasta pärast, kuid taastumiskiirus ja efektiivsus sõltuvad kahjustuse 
ulatusest.  
 
Hiiumaa ja Vormsi vaheline kaabelühendus läbib kahte hüljeste püsielupaika – Kadakalaiu ja 
Pujuderahu. Hülged on samuti Väinamere hoiuala kaitse-eesmärgiks. Vastavalt 
looduskaitseseaduse § 30 lg 2 punktile 3 ja § 31 lg 2 punktile 8 on püsielupaikade sihtkaitse- 
ja piiranguvööndis keelatud uute ehitiste, kaasa arvatud ajutise ehitise püstitamine. Sellest 
lähtuvalt tuleb loobuda kaabelühenduse rajamisest sellesse piirkonda ja otsida alternatiivseid 
võimalusi. 
 
Tuulepargialade PT3 ja PT5 vaheline kaabliühendus on võimalik rajada Hiiu madala 
hoiualast kaugemale kui kaks kilomeetrit. Kaabelühenduse rajamise mõju hoiuala kaitse-
eesmärgile karidele (1170) võib avalduda vaid juhul, kui tööde teostamise käigus tekib 
peeneteraline heljum ja jõuab suures kontsentratsioonis hoiuala territooriumile, mis on 
vähetõenäoline.  
 
Projekteeritavatest kaitstavatest aladest on võimalik mõju Kõpu merekaitsealale ja Apollo 
looduskaitsealale. Kõpu merekaitsealal asub oluline rändavate lindude peatuskoht, nö 
„pudelikael“. Kaablite paigaldamine võib häirida merel peatuvaid ja toituvaid partlasi, sh ka 
talvituv kirjuhahk, kes on kaitseliselt oluline liik (LK II). Ehitusaegne mõju on ajutine, olulist 
tööaegset mõju tõenäoliselt ei avaldu. Samuti on kaabli süvistamisel võimalik mõju 
elupaigatüüpidele liivamadalad (1110) ja karid (1170). Antud elupaigad on välja toodud 
Kõpu merekaitseala kaitse alla võtmise üheks põhjustest SA Estimaa Looduse Fondi 
ettepaneku kirjas Keskkonnaministeeriumile 3/165 11.04.2012. a. 
 
Apollo mereala kaitse alla võtmise Balti Keskkonnafoorumi ettepanekus (10.01.2011) on 
põhjenduste hulgas nimetatud ka väärtuslikud elupaigatüübid liivamadalad (1110) ja karid 
(1170), millele võib mõju tekkida kaabelühenduse rajamisel, kui kaablit planeeritakse 
madaliku lähedale ja tööde käigus vette sattub heljumit suurtes kogustes. Käesolevaga 
planeeringuga sellist olukorda ette näha ei ole. 
 
Kuna käesoleva planeeringuga on kaablikoridoride asukohad planeeritud ligikaudselt, on 
raske täpsemalt määrata mõjutatud elupaikasid ja hinnata mõjude ulatust nendele. Kaablite 
paigaldamisel tuleb arvestada ilmastikutingimustega tööde ajal, merepõhja iseloomu ja 
kavandatava tegevuse mõjualaga, jne. Arvestades peamisi võimalikke kaablipaigaldamise 
tehnoloogilisi lahendusi, kaasnevad kaablite paigaldamisel merepõhja lühiajalised negatiivsed 
mõjud, kuid ei toimu elupaikade pöördumatud kahjustamist ja seetõttu võib hinnata, et olulist 
negatiivset mõju elupaikadele pole ette näha. Tuuleparkide jaoks vajalike kaablikoridoride 
rajamisega kaasnevaid mõjusid tuleb käsitleda kui potentsiaalselt kavandatava tegevusega 
kaasnevaid mõjusid ning hinnata neid kaablikoridoride täpsete asukohtade määramisel. 
 
Leevendavad meetmed: 

• Mitte planeerida kaabliühendust Vormsi ja Hiiumaa vahelisele alale hüljeste 
Kadakalaiu ja Pujuderahu püsielupaikadele. Leida kaabliühenduse jaoks teine 
alternatiivi väljaspool püsielupaikade territooriumi. 

• Kaabliühenduse rajamisel Väinamere hoiualale tagada hoiualal ja hüljeste 
püsielupaikades kehtivast kaitsekorrast kinni pidamine. 

• Mitte teostada kaablite paigaldamist kalade kudemsajal ning rannikulähedastele 
aladele lindude pesitsusajal, et vältida negatiivset mõju nendele. 
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• Mõjude ärahoidmiseks Vanamõisa hoiuala kaitse-eesmärkidele on soovitav 
kaabliühendus rajada väljaspool hoiuala territooriumi. 

• Vältida heljumi negatiivset mõju väärtuslikele elupaikadele ja liikidele, mis on 
kaitstavate alade kaitse-eesmärkideks. Tööde teostamise käigus kasutada parimat 
võimalikku tehnikat (PVT). 

 
Kalastik 
Kaabli paigaldamise tööde käigus võib kalastikku häirida müra, mis tuleneb põhilised kaabli 
paigaldamisega seotud laevadest. See mõju on ajutine, piirdudes vaid kaablite paigaldamise 
ajaperioodiga. 
 
Põhjaeluviisilisi kalu mõjutab kaablite füüsiline paigaldamine merepõhja, mille käigus 
luuakse spetsiaalsed rennid, kuhu kaabel asetatakse. Kaabli paigaldamisel hävib või muutub 
väike osa merepõhja kooslustest. Ilmselt mõjutab see tegevus eelkõige põhjaeluviisilisi kalu, 
nagu lest, nolgus, merivarblane jt. meripuugilised, keda Hiiumaa merealadel teadaolevalt 
elab.  
 
Tööde käigus vabaneb veesambasse tõenäoliselt ka teataval määral setteid, mis võivad ümber 
settida teise kohta. See võib mõjutada põhjal tegutsevaid kalu nagu tobias ja lest. Eriti tundlik 
selle suhtes on tobias, kelle levik on vastavuses sette tera suurusega, mis eelistatult võiks olla 
vahemikus 0,25–1,2 mm. See liik eelistab liivast merepõhja ning väldib sellist keskkonda, 
kus on palju muda, savi ja kruusa (Greenstreet et al, 2006). Resuspenseerunud setted on 
ohtlikud ka pelaagilisele kalamarjale, sest kokkupuutel marjaga muudavad setted selle 
raskemaks ja soodustavad merepõhja vajumist, kus mari hukkub. Ka vastsed on heljumi 
suhtes tundlikud ning võivad selle tulemusel hukkuda. See võib mõjutada näiteks kilu, kellel 
on pelaagiline mari. Täiskasvanud kalad on heljumi suhtes vähem tundlikud, kuid kõrged 
kontsentratsioonid võivad ette tuua piirkonna vältimise, vahel ka surma. (TÜ Eesti 
Mereinstituut, 2008a) Resuspenseerunud setete mõju kalastikule on ajutine ja lühiajaline ja 
seetõttu mitte oluline.  
 
Kaabli ekspluatatsiooni ajal, mis võib kesta kümneid aastaid, võib kalastikule mõju avaldada 
kaabli ümber tekkiv elektromagnetväli. Teemat on veel suhteliselt vähe uuritud, mistõttu on 
mõju suurust raske määratleda, kuid tõenäoliselt vajab see siiski äramärkimist. Kaableid 
ümbritsev elektromagnetiline väli võib elektromagnetilist välja tajuvate kalade käitumist ja 
rännet mõjutada, äärmisel juhul olla barjääriks kalade migratsioonile. Käitumisuuringute järgi 
on näiteks haug, ahven, roosärg, särg, kiisk, latikas ja viidikas elektromagnetväljade suhtes 
tundlikumad liigid (Formick et al, 2004). Eestis on täheldatud ka näiteks angerja vähenemist 
piirkondades, kuhu on paigutatud elektrikaablid (TÜ Eesti Mereinstituut, 2008a). Arvestama 
peab sellega, et kui Hiiumaa ja planeeritava tuulepargi vahele paigaldatakse elektrikaabel, 
jääb see tõenäoliselt vähemalt osade suguküpsete Sargasso merre suunduvate rändangerjate 
rändeteele ning võib kalade liikumist vähemalt osaliselt takistada. Samuti võib mõnede 
liikide füsioloogia olla elektromagnetvälja suhtes tundlik ning toimuda võivad negatiivsed 
muutused isendi seisundis (Krzemieniewski et al, 2004). Üldiselt võib ülekandesüsteemid 
jaotada alalisvoolu (DC- direct current) ja vahelduvvoolu (AC- altering current) 
ühendusteks. Elektromagnetkiirguse vähendamiseks tuleb kaablid setetesse matta ja/või 
valida kaabli tehniline lahendus, millega tekib kõige väiksem elektromagnetväli. 
 
Kaabli mõju hindamisel peab teada olema detailne info nii kaabli omadustest, substraadi 
geoloogilistest eripäradest kui ka veesamba elektrijuhtivusest. Seega tuleb mõjusid hinnata ja 
leevendavad meetmed seada KMH käigus kaablikoridoride täpsete asukohtade määramisel. 
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planeeringule järgnevates meretuuleparkide projekteerimise etappides läbi viidava KMH 
käigus.  
 
Leevendavad meetmed: 

• Vältida suuri kaabli paigaldamise töid enamiku kalade kudemisperioodil aprillist kuni 
juuli lõpuni ja siia kudealade lähedal oktoobris-novembris.  

• Kuna infot planeeritava tegevuse kohta on väga vähe, tuleb uute täiendavate andmete 
ilmnemisel põhjalikumalt hinnata kaablite paigaldamisest eeldatavasti tulenevat mõju 
Hari kurgu piirkonnas ja käsitleda alternatiivseid variante, mis ei läbi seal olevaid 
püsielupaikasid. 

• Kaablite ümber tekkiva elektromagnetilise välja mõju vähendamiseks kalastikule 
võiks kasutada võimalikult väikest elektromagnetvälja genereerivaid kaableid ning 
matta kaablid põhjasetetesse, mis vähendab nende negatiivset mõju oluliselt (Öhman 
et al, 2007).  

 
Käsitiivalised 
Kaablite paigaldamine merre ei avalda Hiiumaa käsitiivalistele olulist mõju.  
 
Linnustik 
Kaablite merre asetamise perioodil on inimtegevus antud merealal tavalisest suurem, millega 
kaasneb ka linde häiriv faktor – laevaliiklus ning müra. Kuna aga tegu on ajutise mõjuga, siis 
pole see tõenäoliselt oluline.  
 
Ajutiselt võib vee all toituvaid linde mõjutada ka heljumi tõus veesambas, kuid tegemist on 
ajutise ja lühiajalise mõjuga.  
 
Kaablite merre paigaldamise käigus muudetakse vähesel määral merepõhja koosluseid – seda 
nii otseselt füüsiliselt kui ka setete merre paiskamise teel, mis võib väikest negatiivset mõju 
avaldada bentosetoidulistele liikidele (kirjuhahk, krüüsel, kaurid), kuid mõju ulatus on 
tõenäoliselt suhteliselt väike ja mõju iseloom on ajutine.  
 
Kaablite opereerimise perioodil võivad linde vähesel määral häirida võimaliku alajaama 
külastamine ja kaablite hooldustööd meres.  
 
Kokkuvõtvalt võib teatav negatiivne mõju linnustikule kaablite paigaldamisel esineda, kuid 
eelduslikult on tegemist lühiajalise mõjuga. 
  
Mõju sotsiaal-majanduslikule keskkonnale 

Kalandus 
Planeeringuga määratud meretuulepargi jaoks vajalike merealuste kaabliühenduste teele 
eeldatavalt põhilisi traalimisalasid ei jää (joonis 4.5), mistõttu kaabli ohutustsoonist tulenevad 
piirangud põhilisi traalimisalasid ei mõjuta. Väljaspool põhilisi traalimisalasid tuleb arvestada 
kaablitrassist mõlemale poole ulatuva 0,5 meremiilise piiranguga (meresõiduohutuse seadus1 
§ 45 lg 8), kus traalimine ja ankrusse jäämine on keelatud. 
 
Väärtuslikud maastikud 
Suur osa Hiiumaa rannikust on määratud väärtuslikuks maastikuks (vt ptk 2.3). 
Planeeringuga määratud meretuuleparke maismaaga ühendavad kaabelliinid võivad läbida 
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Kõpu ja Tahkuna poolsaarel ning Hiiumaa edela ja ida osas väärtulikke maastikke. Kuna 
kaabeliinid rajatakse maa sisse, siis avaldub mõju väärtuslikele maastikele vaid trassi 
ehitamise ajal. 
 
Meretransport ja -taristu (sh sadamad) 
Merealuste kaablitrasside ristumisel kavandatavate veeliiklusaladega võivad kaableid 
paigaldavad laevad muutuda paigaldamise ajal takistuseks laevaliiklusele mööda määratud 
laevateed (joonis 4.5). Arvestades, et mõju on ajutine ja vastavalt üldisele meresõiduõigusele 
on lubatud sõita ka väljaspool kavandatavaid laevateid, kus pole liikumispiiranguid, siis 
olulist mõju kaablite paigaldamine meretranspordile kaasa ei too.  
 
Tuuleparkide ühendamiseks elektrivõrku kasutatakse nii AC (alternating current – 
vahelduvvoolu) kui DC (direct current – alalisvoolu) kaableid. Töötavad kaablid tekitavad 
enda ümber elektromagnetvälja, mis võib põhjustada komapassinõela kõrvakaldumist, 
mõjutades seeläbi põhiliselt väikelaevade kompasse, kui laevad satuvad töötavate kaablite 
lähedale. Elektromagnetkiirguse vähendamiseks tuleb kaablid setetesse matta ja/või valida 
kaabli tehniline lahendus, millega tekib kõige väiksem elektromagnetväli. 
 
Kompassinõela kõrvalekalded on suurimad vees, mille sügavus on alla 5 m ja kus kaabel ei 
ole merepõhja maetud (Inch Cape Offshore Limited (ICOL), 2013). Võttes arvesse, et valdav 
osa laevateid on sügavamad kui 5 m, siis olulist mõju laevade navigeerimisele töötavad 
merekaablid kaasa ei too. Töötavate merekaablite mõjude vähendamiseks laevade 
navigeerimisseadmetele tuleb võimalusel merekaablid merepõhja matta. 
  
Leevendav meede: 

• Töötavate merekaablite mõjude vähendamiseks laevade navigeerimisseadmetele tuleb 
merekaablid merepõhja matta ja/või valida kaabli tehniline lahendus, millega tekib 
kõige väiksem elektromagnetväli. 

 
Loodusvarad (sh maavarad, punavetikas) 
Kaablitrasside täpsed marsruudid meres määratakse tuuleparkide edasise projekteerimise 
käigus, mistõttu pole käesolevas etapis võimalik öelda, kas mõni kaabel läbib maardlaga 
kattuvat mereala. Vastavalt planeeringule on keelatud kaablite alal, kaablitrassil, torujuhtmel 
ja nendest 0,5 miili kaugusel mõlemal pool ankurdamine, traalimine ja mistahes muu 
kaableid või torujuhtmeid kahjustada võiv tegevus. Kuna vastavalt maapõueseaduse § 62-le 
tuleb säilitada arvelevõetud maavaravaru kaevandmisväärsena ja tagada juurdepääs 
maavaravarule, siis tuleb maardlaga kattuvale merealale kaablitrasside paigaldamise korral 
esmajärjekorras ammendada maardla ressurss või vältida kaabli paigaldamist maardla alale. 
 
Punavetikaliigi agariku (Furcellaria lumbricalis) püügialadele planeering kaablikoridore ette 
ei näe. 
 
Leevendav meede: 

• Maardlatele kaablite paigaldamise soovi korral tuleb esmajärjekorras ammendada 
maardla ressurss. Vastasel korral tuleb vältida kaabli paigaldamist maardla alale. 
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Joonis 4.5. Planeeritud kaabelliinide ligikaudsed suunad seisuga mai 2014 (aluskaart: Maa-
amet, 2014). 
 
Riiklik julgeolek ja turvalisus 
Merealustele kaablitele võib ohtu kujutada põhjatraalimine ja ankurdamine. Kuna 
kaablitrassist mõlemale poole seatakse 0,5 meremiiline piirang, kus meresõiduohutuse 
seaduse1 § 45 lg 8 alusel on keelatud tegevused, mis võivad kahjustada kaablit (nt traalimine 
ja ankrusse jäämine), siis torujuhtmed ja kaablid ohtu ei kujuta ning turvalisust ei vähenda. 
 
4.2.5. Jääteed  
Planeeringuga uusi jääteid ei kavandata ning seetõttu täpsemalt mõjusid ei hinnata ja 
leevendavaid meetmeid ei määratleta. Jääteede rajamine toimub väljakujunenud 
teekoridorides sõltuvalt konkreetse aasta jää- ja ilmastikuoludest.  
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4.3. Tootmisotstarbelised tegevused  
 

4.3.1. Energeetika  
Planeeringuga on kavandatud tuulepargialad Hiiumaa rannikust vähemalt 12 km (ca 6,48 
meremiili) kaugusele.  
 
Mõju looduskeskkonnale 
 
Tuul 
Tuuleparkide mõju tuulerežiimile on oluline mitmest aspektist. Esiteks tuule kiiruse 
kahanemisega võib potentsiaalselt kaasneda mõju merekeskkonnale läbi muutunud 
lainekliima, triivhoovuste ja segunemistingimuste. Teiseks on Hiiumaa lääneosas välja 
kujunenud traditsiooniline surfajate-purjetajate seas populaarne piirkond, kus tuule kiiruse 
vähenemine võiks kahandada selle rannikuala väärtust harrastajate seas. Kuna tuuleparkidel 
on oluline mõju ainult allatuult jääva ala tuuleväljale (nn. varju efekt), siis olulist rolli 
tuulepargi mõju seisukohast mängib selle paiknemine seoses domineerivate tuultega. Meie 
piirkonnas on domineerivad tuuled edelast, seega on mõju suurem tuuleparkidest kirdesse 
jäävatel aladel. Vastavalt võib populaarset Ristna surfajate-purjetajate ala potentsiaalselt 
mõjutada tuulepargiala PT7. 
 
Tuuleparkide poolt tektitatud tuule kiiruse vähenemist on piirkonnas modelleeritud seoses AS 
Nelja Energia poolt planeeritud tuuleparkidega (EMD International A/S, 2008b ja 2010). 
Töödes kasutatud mudelit on valideeritud in-situ mõõtmistega Horns’i avamere tuulepargis 
Põhjameres, Taani rannikust 13 km kaugusel (EMD International A/S, 2008a). Tuule kiiruse 
keskmiseks kahanemiseks tuuleparkide vahetus läheduses hinnati kuni 8,5%. Oluline on 
märkida, et suurima mõjuga suunast hinnati erinevates tuuleparkides tuule keskmiseks 
kahanemiseks 21,1–62,7% ja maksimaalseks kahanemiseks 52,0–80,8%. Seega võib 
tuulikute rajamisel olla arvestatav mõju lokaalsele tuulerežiimile. 
 
Tuule kiiruse vähenemist rannikul hinnati (EMD International A/S, 2008b) kolmes punktis: 
Lehtmal, Tahkunas, Kootsaarel ja Ristnas. Esimeses kolmes punktis jäi keskmine 
kahanemine 0,5 % piiresse. Vaid Ristna punktis, mis asus lähimast tuulikust vähem kui 5 km 
kaugusel, hinnati keskmiseks kahanemiseks 2,1%. Suurima tuulikute mõjuga suunast hinnati 
Ristnas keskmiseks kahanemiseks 8,6% ja maksimaalseks (tuule kiirustega kuni 4 m/s) 22%. 
Ülejäänud rannikupunktides ei ületanud keskmine ja maksimaalne kahanemine suurima 
mõjuga suunast vastavalt 3,0% ja 6,8%. Seega väheneb tuulikute mõju ruumis oluliselt. 
Võttes arvesse valideerimiseksperimendi tulemusi (EMD International A/S, 2008a) on 
eelpool nimetatud tuule kiiruse kahanemine 4 km kaugusel pigem ülehinnatud, kui 
alahinnatud. Seda kinnitavad ka Taani väinade piirkonnas tehtud mõõtmised (Barthelmie jt., 
2004), kus 2 km kaugusel tuulepargist hinnati tuule kiiruse vähenemiseks 6%. 
Modelleerimise abil on hinnatud, et tuule kiirus taastub täielikult 2 kuni 14 km kaugusel 
avamere tuulikutest (Frandsen et al, 2004). Kuna käesolevas KSHs ei planeerita tuulikuid 
rannikule lähemale kui 12 km, siis on tuule kahanemine tuuleparkide tõttu rannikul 
marginaalne. 
 
Hiiumaa lähistele planeeritud tuulikute poolt tekitatud turbulentsi on võimalik foonist eristada 
kuni 1,8 km kaugusel tuulepargist (EMD International A/S, 2010). Kui välja jätta 
mõnesajameetrine ala tuulikute vahetus läheduses, siis võrreldes maismaal tekkiva 
turbulentsiga, on tuulikute tekitatud turbulents ebaoluline. 
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Kokkuvõttes, tuuleparkide kasutamisest tulenev tuule kahanemine rannikul on marginaalne, 
kuid tuulepargi sees ning selle lähipiirkonnas (allatuult) võib kahanemine olla 
märkimisväärne. 
 
Lainetus 
Tuuleparkide mõju lainetusele (arvestamata tuule vähenemisest tingitud effekti) on uurinud 
Alari ja Raudsepp (2012), kes leidsid, et tuulikud vähendaksid laine kõrgust vaid paar 
protsenti. Sarnaseid tulemusi on saadud ka mujal. Näiteks CEFAS (2005) on hinnanud 
ideaaliseeritud sileda merepõhjaga juhtumi puhul lainetuse vähenemist 5% ja reaalse 
topograafia puhul 2%. Ka Millar jt. (2005) ja DHI Water and Environment (2007) on saanud 
sarnaseid kahanemise väärtuseid. 
 
Tuuleparkide poolt tekitatud tuule kahanemisest tingitud mõju kirjeldamisel lainetusele tuleb 
kõigepealt ära märkida, et kõrge lainetuse tekkeks on vajalik pikk hoovõtumaa. Planeeritud 
tuulepargide piirkonnas on avatud suundadest hoovõtumaad vähemalt 200–250 km. Näiteks 
Alari ja Raudsepp (2010) on hinnanud, et 25 m/s NNW tuultega tekib Saaremaast läände 
jääval avamerel laineväli olulise kõrgusega kuni 8–9 m. Kasutades meie piirkonnas 
mõõtmisandmetega kontrollitud empiirilise laine kõrguse hindamise meetodit (Suursaar, 
2013) ning võttes sisendandmeteks piirkonnale iseloomuliku sügavuse, lainete hoovõtumaa 
(250 km) ja tuule kiiruse 25 m/s, saame sarnase tulemuse: 8,6 m. Võttes sisendiks 15 m/s või 
10 m/s saame oluliseks laine kõrguseks vastavalt 3,8 m ja 2,2 m. Võttes iseloomulikuks 
tuulepargi ala suuruseks 10 km ja eeldades, et tuulepargile eelnev lainete hoovõtumaa on 240 
km, saame et tuule kiiruse 25 m/s korral suudaksid lained selle vahemaa jooksul (ilma 
tuulepargita) lisakõrgust koguda veel 25 cm. 15 m/s tuule puhul tuleks kõrguse kasvuks 8 cm 
ja 10 m/s puhul 4 cm. Seega koguvad lained tuulepargi piirkonnas vaid 2–3% oma kõrgusest.  
 
Tuule kiirusel 25 m/s tuuleparki siseneva (hoovõtumaa 240 km) lainevälja oluline 
lainekõrgus oleks 8,4 m. Võttes tuulepargisiseseks tuule kahanemiseks 30%, saame, et algse 
25 m/s tuule langetaks see kiirusele 17,5 m/s. Maksimaalse laine kõrgus (olenemata 
hoovõtumaast) tuule kiirusega 17,5 m/s on samuti 8,4 m (kasutades US Army Corps 
Engineers, 2002 toodud metoodikat). See tähendab, et kahanenud kiirusega tuul ei suuda 
tuuleparkide piirkonnas laineväljale lisakõrgust anda, vaid hoiab seda samal tasemel. Kui 
kasutada sisendandmetena tuule kiiruseid 15 m/s ja 10 m/s, siis on maksimaalsed teoreetilised 
lainekõrgused kahanenud tuules väiksemad tuuleparki siseneva laine kõrgusest, see tähendab, 
et tuule kahanemise tõttu võib laine kõrgus tuulepargi piirkonnas mõnevõrra kahaneda. 
Eeldades, et 4 km kaugusel tuulepargist on tuule kahanemine 11% (EMD International A/S, 
2010), saame analoogselt arvutades, et algse tuule kiiruse 10 m/s korra hakkab sel kaugusel 
laineväli taas kõrgust koguma. Suurema tuule kiiruse korral hakkab lainete kõrgus suurenema 
juba varem. Oluline on siin rõhutada, et tegemist on empiiriliste universaalsete meetodite 
põhjal antud hinnanguga, mis ei arvesta lokaalseid olusid. Täpsema pildi saamiseks on vajalik 
teostada mudeleksperiment koos vastavate lainevälja arvutustega. 
 
Kokkuvõttes, võttes arvesse piirkonnale iseloomuliku keskmist tuule kiirust, mis jääb 
vahemikku 6–7 m/s (nt. Liblik ja Lips, 2004) ning asjaolu, et tuuleparkide mastaap on 
võrreldes hoovõtumaaga (kõrge lainetuse tekkega suundadest) oluliselt (>20 korda) väiksem, 
siis on tuule vähenemisest tingitud lainete kahanemine tõenäoliselt võrreldes muude 
faktoritega (nt. merepõhja topograafia) tagasihoidlik. Kuna antud küsimust ei ole terviklikult 
(arvestades ka tuule vähenemisest tingitud mõju) Eesti rannikumeres varem ühegi uuringu 
raames käsitletud, siis on täieliku kindluse saamiseks enne tuulikute rajamist vastavad 
mudelarvutused soovitav teostada.  
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Hoovused ja segunemine 
Tuuliku hüdrodünaamiline mõju hoovusele on arvatavasti lokaalne. Erosiooniga haaratud 
piirkonna ulatus on ca 2 tuuliku toru diameetrit ja täiskandumise ala asub tuulikust 1-4 toru 
diameetri kaugusel (Whitehouse, 1998). Kui eeldada, et tuuliku toru diameeter on 3-4 m, siis 
ulatuks hüdrodünaamiline mõju maksimaalselt 15 meetri kaugusele tuulikust. Kui rajada 
tuulikule vundament, mille diameeter ületab tuuliku toru diameetrit 2-3 korda, on 
hüdrodünaamiline mõju märgatav sama palju kordi suuremal alal. Kuna potentsiaalne 
tuulepargi piirkond ulatub suhteliselt suurel alale, siis teatud täiendav segunemine nendes 
piirkondades seoses tuulikute kerede hüdrodünaamilise mõjuga aset leiab, kuid ilmselt on see 
võrreldes madalike enda mõjuga marginaalne. Hoovuse ja tuulelainete vastu põhja 
hõõrdumise ning sesoonses termokliinis olevate siselainete murdumisel tekkiva turbulentsi 
tõttu on madalikel võrreldes sügavamate merealadega oluliselt intensiivsem segunemine. 
Seda on kinnitanud ka mõõtmised Apollo ja Vinkovi madalate piirkonnas (TTÜ 
Meresüsteemide Instituut, 2007b). Tuuleparkide kahandav mõju tuule-, ja laineväljale peaks 
avalduma segunemisele pärssivalt, kuid seda aspekti ei ole seni Eesti rannikumeres üheski 
uurimuses käsitletud. Sama küsimus on üleval ka hoovuste kohta. Kui tuule kiirus väheneb, 
väheneb sellega ka merepinnale avalduv tuulepinge, mis tekitab triivhoovust. 
 
Kuna segunemine ja hoovused on võrdlemisi koht-spetsiifilised protsessid, siis ei ole 
võimalik olemasoleva materjali põhjal tuule kahanemisest tingitud efekti mõju 
planeeringualal kvantitatiivselt hinnata.  
 
Veekvaliteet 
Tuuleparkide ehitusaegne mõju veekvaliteedile on seotud tuulikute paigaldamisel tehtavate 
pinnasetöödega. Saasteainete kontsentratsioonid läbi uuritud alade setetes on alla sihtarvu 
(Kask & Kask, 2007), st keskkonnale ja inimesele ohutud. Seega ei põhjusta antud aladel 
pinnasetööd ohtlike ainete veesambasse paiskamist ja levimist laiemale alale. Kuigi ülejäänud 
potentsiaalsetel tuulepargi aladel ei ole saasteainete sisaldust määratud, on ka arvatavasti seal 
kontsentratsioonid alla sihtarvu.  
 
Eeldades, et pinnasetöödel veesambasse paisatud materjal on peenliiv, on heljumi leviku 
kauguseks 10 m/s tuulte puhul kuni 3 km. Olemasolevad pinnaseanalüüsid (Kask & Kask, 
2007) läbi uuritud piirkondadest näitavad, et valdavaks põhjasetteks on peenliivast 
jämedateralisem materjal. See tähendab, et 3 km kaugusele tuulikust saab levida vaid väga 
väike osa kogu veesambasse paisatavast settest. Seega, läbiuuritud aladel on heljumi levik 
lokaalne, ega avalda ümbritsevale merealale olulist mõju. Uurimata alade setted ja nendes 
olevad ohtlikke ainete sisaldused tuuleb määrata vastavate arenduste KMH protsessis. 
 
Ehitusjärgselt võib teatud mõju veekvaliteedile tingida segunemistingimuste muutumine. 
Kuna tuulikute kerede mõju segunemise intensiivsusele on marginaalne, siis ei ole antud 
kontekstis mõju veekvaliteedile oluline. Segunemist pärssiva komponendi mõju kohta 
puuduvad hetkel adekvaatsed hinnangud. 
 
Suurimat ohtu veekvaliteedile kujutavad endast võimalikud õnnetusjuhtumid nii ehitus- kui 
ka kasutusjärgus. Võimalikke õnnetusjuhtumite riske hinnatakse igale arendusele KMH 
protsessi käigus eraldi. 
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Merepõhi ja rannikuprotsessid 
Kuna tuuleparkide mõju hüdrodünaamikale on lokaalne ja merepõhja reljeefi oluliselt ei 
muudeta, siis tuuleparkide rajamine olulisi muutuseid rannikuprotsessides eeldatavasti kaasa 
ei too. Lokaalsed merepõhja muutused võivad tekkida vaid tuuliku vahetus läheduses, kus 
valdava hoovuse suunast võib erosioon lehtrid tekitada. Antud küsimus on siiski olulisem 
tuulikute püsivuse hindamisel kui ümbritsevale merealale avalduva keskkonnamõju 
kontekstis. Täpsem hinnang mõju kohta on võimalik anda iga arenduse KMH käigus, kui on 
teada tuulikute arv, -tüüp ja asetus. 
 
Elupaigad ja põhjaelustik 
Planeeritavate tuuleparkide alad on kavandatud rannikust vähemalt 12 km kaugusele, 
mistõttu tuuleparkide ehituse ja ekspluateerimisega kaasnevat otsest mõju rannikulähedastele 
põhjakooslustele ei ole ette näha. Tuuleparkide rajamisega võib mõju avalduda 9, 10,12,18 ja 
17 EBHAB elupaikadele (vt ptk 1.2.5).  
 
Lähtudes loodusdirektiivi lisa I klassifikatsioonist on tuuleparkide rajamisega kaasnev 
tõenäoline mõju väärtuslikele elupaikadele 1110 (liivamadalad) ja 1170 (karid). 
Liivamadalad on mõjutatud peamiselt aladest PT1, PT5 ja PT3. Karid teatud määral leiduvad 
kõikidel planneritud tuuleparkide aladel. Alades PT1, PT2, PT3 ja PT4 on karid ulatusliku 
levikuga. 
 
Tuuleparkide rajamisel võib mõju elupaikadele tekkida peamiselt füüsilise kahjustamise, 
vette sattunud heljumi ja saasteainete ning õnnetusjuhtumite tõttu nii ehitus- kui ka 
kasutusjärgus. Looduslike karide füüsiline kahjustamine tööde käigus on pikaajaline ja 
tuuleparkide puhul enamasti pöördumatu mõjuga. Seejuures on oluline märkida, et looduslike 
karide ja ka pehme merepõhja füüsiline kahjustamine põhjustatakse, kui on vajalik tuulikute 
vundamendi rajamiseks süvendite puurimine, lõhkamine või rammimine või karide puhul 
rahnude ümberpaigutamine. Kui tuulikud rajatakse gravitatsioonivundamendile (mitte 
merepõhja rammitud/puuritud vaivundamendile), siis süvendite rajamiseks vajadus puudub. 
Rahnude ümberpaigutamisel elupaik ei hävine, vaid rahnu asukoht muutub. 
Gravitatsioonivundamendi kasutamisel asetatakse vundament merepõhjale ja otsene mõju 
elupaigale seisneb selle vundamendiga kinnikatmises vundamendi põhja ristlõike pindala 
suurusel alal. Sel juhul merepõhjale füüsilisi kahjustusi ei tekitata. Eelduslikult on 
tuulegeneraatorite omavaheline kaugus peale paigaldamist ~1 km. Kui arvestada 
gravitatsioonivundamendi põhja diameeteriks näiteks 34 m 
(http://www.arup.com/~/~/media/Files/PDF/Publications/Brochure/Arup_Gravity_Base_Fou
ndations_Brochure.ashx - 24.04.14), siis on kinni kaetava merepõhja pindala ühe tuuliku 
kohta ~908 m2. Seega on elupaikade pindala vähenemine, tänu elupaikade 
gravitatsioonivundamendiga kinnikatmisele, minimaalne.  
 
Samal ajal võivad tuulikute vundamendid olla heaks eelduseks kõvale põhjale iseloomulike 
põhjaelustiku koosluste tekkeks. Eesti rannikutes kõvade põhjade võtmeliigiks on söödav 
rannakarp (Mytilus trossulus), mis moodustab isendiarvukaid kolooniaid. Need omakorda on 
võimelised suurtes kontsentratsioonides filtreerima vett, vähendades Chl a sisaldust ja 
parandades vee läbipaistvust. Suuremal määral mõju ulatus elupaikadele sõltub ehituskäigus 
kasutatavast tehnoloogiast ja tuuleparkide suurustest. 
 
Kask & Kask (2007) poolt tehtud raskmetallide ja üldnaftaproduktide uuringud mitmes 
piirkonnas Hiiumaa ümber näitasid, et nende saasteainete kontsentratsioonid setetes olid alla 
pinnase jaoks kehtestatud sihtarvu. See omakorda tähendab, et põhjasetete seisund uuritud 
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alal on hea ja keskkonnale ohutu. Heljumi eeldatavad mõjud elupaikadele on põhjalikumalt 
kirjeldatud kaablikoridoride planeerimisega seotud mõjude hindamise alampeatükis 4.2.4. 
Täpsema tuuleparkide mõjude hinnangu elupaikadele on võimalik anda KMH käigus, kui on 
olemas piisavalt infot.  
 
Leevendavad meetmed: 

• KMH protsess tuleb läbi viia iga tuulepargi puhul.  
• Tuuleparkide projekteerimisel hinnata KMH käigus vesiviljeluse ja tuulikute 

kombineerimise võimalusi ja pakkuda välja sobivaimad asukohad tuulepargi sees. 
Seda juhul kui on huvitatud osapooli vesiviljelusega tegelemiseks. 

• Tuuleparkide rajamisel lähtuda parima võimalikku tehnika kasutamise printsiibist, et 
vähendada heljumi teket. 

• Lähtudes merepõhja iseloomust on soovitatav enne tuuleparkide rajamist hinnata 
saasteainete analüüsi otstarbekust ja vajaduse korral määrata enne ehitustööde 
läbiviimist saasteainete kontsentratsioonid kavandatud tuulepargialade setetes. 

• Tuuleparkide rajamisel valida tuulikute asukoht arvestades meres olevate looduslikke 
väärtustega, et nende kahjustamine oleks võimalikult väike.  

• Sobivaim meetod on tuulikute rajamine gravitatsioonivundamentidele. 
• Tuuleparkide projekteerimisel tuleb KMH protsessi raames hinnata tuulepargi 

ehitamise ja ekspluateerimise mõju merepõhja kooslustele ja loodusdirektiivi 
elupaigatüüpidele. 

 
Kaitstavad alad 
Tuulepargid ei ole kavandatud olemasolevatele kaitstvate alade territooriumitele. 
Tuuleparkide mõjuala sees asub Hiiu madala hoiuala, mille kaitse-eesmärgiks on 
elupaigatüübi karid (1170) säilitamine. Potentsiaalne mõju hoiualale on võimalik vee 
kvaliteedi halvenemise kaudu. Veekvaliteedi alampeatükis tehtud analüüsi põhjal, mille 
kohaselt levib tuulikust 3 km kaugusele vaid heljumi väike osa, on võimalik järeldada, et 
heljumist tingitud mõju ei ole loodusalale märkimisväärne ja olulise negatiivse mõju 
esinemine ei ole tõenäoline.  
 
Tähelepanu väärt on Apollo madalik, mis kuulub projekteeritavate kaitsealade hulka ja mille 
territoorium kattub osaliselt tuulepargi PT1 jaoks valitud alaga. Apollo madalikul 
tuuleparkide rajamisest võib oodata olulist mõju seal olevatele väärtuslikele elupaikadele ehk 
karidele (1170) ja liivamadalatele (1110). Samuti on madalik tähtis peatumis-, toitumis- ja 
talvitusala aulile (Clangula hyemalis), millele selles piirkonnas planeeritud tegevus võib 
avaldada negatiivset mõju. Kuna tegemist on planeeritud looduskaitsealaga, ei kehti veel selle 
territooriumil looduskaitseseadusest lähtuvad piirangud ja keelud. Vastavalt nimetatud 
looduskaitseala moodustamise menetluse kulgemisele, täiendavalt teostatavatele uuringutele 
ja looduskaitseala moodustamisel kehtestatavale kaitsekorrale selgub Apollo madalikule 
tuulepargi rajamise võimalikus ning ulatus. 
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Joonis 4.6. Kaitstavad alad (sh planeeritavad), planeeritud tuuleenergia tootmise alad ja 
kaabliühendused Hiiumaa ümber.  
 
Ükski planeeritud tuulenergia tootmise ala ei asu otseselt ühegi lindudega seotud kaitseala, 
hoiuala või linnuala territooriumil (va PT1 projekteeritava Apollo looduskaitseala 
territooriumil). Küll aga võivad tuulepargid mõjutada linnualasid kaudselt – seda eriti 
ehitusjärgus, kui suurenenud on laevaliiklus ning parkide lähedastel merealadel võib 
ulatuslike tööde tõttu tõusta heljumi kontsentratsioon ning toimuda ka linde mõjutavad 
muutused põhjaloomastikus. Kavandatavatel tuuleparkidel võib olla suur mõju linnualade 
kaitse-eesmärgiks olevatele linnuliikidele, mida käsitletakse täpsemalt Natura 2000 
linnualade peatükis 5.4.2.  
 
Tuuleparkide rajamisega ei ole ette näha olulist mõju hüljeste püsielupaikadele Hiiumaa 
ümber. Tuulepargile kõige lähedasem Selgrahu püsielupaik asub tuulepargialast kaugusel u. 
3 km. Merealuste kaabelühendustega seotud mõjusid ja vajalike leevendavate meetmete 
rakendamist on käsitletud täpsemalt ptk 4.2.4. 
 
Leevendavad meetmed: 

• Vastavalt Apollo looduskaitseala moodustamise menetluse kulgemisele, täiendavalt 
teostatavatele uuringutele ja looduskaitseala moodustamisel kehtestatavale 
kaitsekorrale tuleb välja selgitada Apollo madalikule tuulepargi rajamise võimalikkus 
ning ulatus hilisemate töö faaside (mitte käesoleva KSH) käigus.  

• KMH käigus hinnata peeneteralise heljumi tekke tõenäosust ja lähtuvalt sellest 
kehtestada heljumi mõju leevendavaid meetmeid.  

• Tööde käigus lähtuda parima võimalikku tehnika kasutamise printsiibist. 
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Kalastik 
Kuna tuuleenergia on suhteliselt uus energialiik, siis on infot mõjude kohta keskkonnale veel 
suhteliselt vähe ning nende uurimine globaalsel tasemel alles arengujärgus. Arvestama peab 
ka sellega, et alati pole teistes tuuleparkides läbi viidud uuringud ülekantavad meie 
tingimustesse, mistõttu on potentsiaalsete mõjude uurimine kohalikul tasandil oluline 
prioriteet, määramaks kindlaks mõjude potentsiaalse suuruse.  
 
Siiani tehtud uuringutes on leitud, et tuuleparkide rajamise ja töötamisega avaldub kalastikule 
negatiivne mõju mitmel moel. Mõjud jagunevad ehitusaegseteks ja tuulepargi tööperioodi-
aegseteks.  
 
Üks olulisem tuuleparkidega kaasnev mõju kalastikule on tekkiv müra, mille saab jagada 
ehitus-, töö- ja laevamüraks, mis omakorda kumuleeruvad olemasoleva taustmüraga. Hiiumaa 
merealade planeeringus on ära toodud, et tuulikud ehitatakse gravitatsioonivundamendile. 
Seetõttu on ehitusel tekitatav mõju väiksem, kuid tõenäoliselt siiski arvessevõetav. 
Ehitusmüra peetakse kalastikule kõige ohtlikumaks, samas on ehitusaegse müra mõju ajutine, 
piirdudes tööde teostamise ajaga. Tuuleparkide opereerimise faasis registreeritakse pidev, 
madala sagedusega „töömüra“, mis sõltub turbiini ulatusest ja on kestvaks mõjuallikaks 
kalastikule. Tuulepargi tööfaasis esineb ka praktiliselt aastaringne liiklusmüra, kui teostatakse 
turbiinide hooldustöid (TÜ Eesti Mereinstituut, 2008a).  
 
Üks tuulepargi ehitusel tekkiva müra potentsiaalne mõju on kommunikatiivsete signaalide 
varjestamine kaladel (heeringas, tursk), mis võib juhtuda olukorras, kus müra kattub liikide 
kuulmissageduse ja -tasemega ning ületab ka taustmüra (Hawkins & Rasmussen, 1978; 
Wahlberg & Westerberg, 2003). Seeläbi võib häiruda sigimine ja röövkala – saagi vahelised 
suhted (Vasconcelos et al, 2007; Codarin et al, 2009). Müra on üldiselt kalu peletava mõjuga, 
mis eriti negatiivselt mõjub kaladele toitumis- ja kudealadel. Kalade võimalikud reaktsioonid 
võivad olla: vältimine, põgenemine, ehmatus, kõrgenenud valvsus ja muutused parve 
käitumises, mille tulemusel võib tekkida stress, mis on omakorda aluseks kõrgemale 
vastuvõtlikkusele haiguste suhtes (Popper, 2005; Thomsen et al, 2006). Uuringutes on leitud, 
et müra võib kaladel põhjustada ka ajutist või püsivat kuulmise kaotust (Smith et al, 2004; 
Thomsen et al, 2006), kuigi teema vajab kindlasti veel uurimist. Samuti on mõnes uuringus 
käsitletud kalade siseelundite vigastusi ja isegi hukkumist järsu valju müra tulemusel (Denton 
& Gray, 1993; Caltrans, 2001; Hastings & Popper, 2005), mille võib kirja panna potentsiaalse 
ohuna, kuigi teema vajab kindlasti spetsiifilisemaid uuringuid kohalikul tasandil.  
 
Tuulepargi töömüra mõjud kalastikule on tõenäoliselt väiksemad ja ei ulatu nii kaugele - 
enamikes tingimustes ühildub töömüra taustmüraga juba 1 km kaugusel turbiinist (Thomsen 
et al, 2006). Töömüra võib samuti teatud tingimustel varjestada kalade omavahelisi 
kommunikatsioonihelisid, näiteks turskadel (Wahlberg & Westerberg, 2005). Müra 
eemalepeletav mõju pole ilmselt kuigi suur, sest kalad ei kuule väikest müra eriti kaugele (1-
4 m), seega võib eemalepeletamist oodata ainult tuuliku vahetus läheduses (Thomsen et al. 
2006). Samas peab arvestama, et mõju on väga pikaajaline, sest tuulepark võib järjestikku 
töötada mitukümmend aastat, pikaajalise mõju uuringuid aga praegusel hetkel veel napib. 
Selle kohta, kas tuulikute müra võib põhjustada kalade surma, on vähe materjali. 
Tõenäolisem on, et kala ei lähene pideva müraga alale, mis võib talle ohtlik olla (TÜ Eesti 
Mereinstituut, 2008a). Samas puuduvad uurimused kalade seisundist, kes pidevalt tuulikute 
piirkonnas viibivad. Kuna tuulikud muutuvad võimsamaks, siis suureneb aja jooksul ka 
nende müratase, mida peab potentsiaalse kahjuliku mõjuna kindlasti arvestama (vt ka 
käesoleva peatüki alamjaotist kalandus).  
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Laevade müra mõjutab kalu nii tuulepargi ehitus- kui ka tööfaasis. Pideva, samas 
fluktueeruva müra mõju kalastikule on alles uurimisel, mistõttu selle suuruse määratlemine 
on veel raske. Mitmes uuringus on täheldatud laevamüra peletavat mõju kaladele (Vabø et al, 
2002; Handegard et al, 2003). Tugev müra võib ajutiselt või püsivalt kahjustada kalade 
kuulmist (Smith et al, 2004¸ Thomsen et al, 2006). Samuti võib tihedama laevaliiklusega 
piirkondades elavate kalade stressitase olla suurem (Wysocki, 2006) ning mitmed kehalised 
näitajad tavapärasest erinevad (Graham & Cooke, 2008; Buscaino et al, 2010), mis omakorda 
pikas perspektiivis vähendab kala elumust. Teadaolevalt on majanduslikult olulistest kaladest 
ühe suurima kuulmisvõimekusega liigid heeringas (Läänemeres võiks vasteks olla räim) ja 
tursk (Mitson, 1995), keda leidub ka Hiiumaa merealadel. Siiski on teadmisi laevamüra 
mõjudest kaladele veel suhteliselt vähe, mistõttu mõju suuruse määramine on keeruline.  
 
Kalade arvukus võib tuuleturbiinide ümbruses isegi suureneda, sest need kujutavad endast 
„kunstlikke karisid“, kus kaladele on rohkem toitu ja varjumisvõimalusi. Eriti meelitab 
varjumisvõimalus noori kalu (Wilhelmson et al, 2006). Selline kalade jaotumus võib neile 
ohtlikuks osutuda olukorras, kus kalurid hakkavad spetsiaalselt kala püüdma tuuleparkides 
ning seega võib toimuda noorkalade ülepüük.  
 
Merepõhjast vette paisatud setted võivad settida teise kohta, mis mõjutab põhjal tegutsevaid 
kalu nagu tobias ja lest, mõlemad elavad ka Hiiumaa vetes. Eriti tundlik selle suhtes on tobias 
kelle levik on vastavuses sette tera suurusega, mis eelistatult võiks olla vahemikus 0,25 – 1,2 
mm. See liik eelistab liivast merepõhja ning väldib sellist keskkonda, kus on palju muda, savi 
ja kruusa (Greenstreet et al, 2006). Resuspenseerunud setted on ohtlikud ka pelaagilisele 
kalamarjale, sest kokkupuutel marjaga muudavad setted selle raskemaks ja soodustavad 
merepõhja vajumist, kus mari hukkub. Ka vastsed on heljumi suhtes tundlikud ning võivad 
selle tulemusel hukkuda. See võib mõjutada näiteks kilu, kellel on pelaagiline mari. 
Täiskasvanud kalad on heljumi suhtes vähem tundlikud, kuid kõrged kontsentratsioonid 
võivad ette tuua piirkonna vältimise, vahel ka surma (TÜ Eesti Mereinstituut, 2008a). 
Resuspenseerunud setete mõju kalastikule on ajutine ja seetõttu mitte kuigi oluline.  
 
Planeeritavatest tuuleparkidest asub PT1 teadaoleval lesta kudemisalal ja sügiskuduräime 
kudemisalal väljaspool Hiiu mereala (lisa 7, joonis 6 ja joonis 3; KSH aruande joonis 4.7.) 
(TÜ Eesti Mereinstituut, 2008a; Rannak, 1988), mistõttu võib eeldada nii ehitus- kui 
tööaegset teatavat mõju kudevatele lestadele ja sügiskuduräimedele PT1 alal. Ülejäänud 
tuulepargid asuks tuntud kudealadest suhteliselt kaugel. Kõige lähemal lesta ja räime Hiiu 
madala piirkonna kudealadele on planeeritavad tuulepargid PT3 ja PT5, kuid samas on need 
siiski piisavalt kaugel (lesta kudealast PT3 ~700 m ja PT4 ning PT5 üle 6,5 km; räime 
kudealadest PT3 ~1,6 km. PT4 üle 5,5 km ja PT5 üle 3 km), seega tõenäoliselt ei avaldu 
kudevatele kaladele tuuleparkide müra kahjulikku mõju ei ehitus- ega tööfaasis (vt ka 
käesoleva peatüki alamjaotis kalandus). Küll aga võib Hiiu madalal (räim ja lest) ning Loode-
Hiiumaa rannikuvetes kudevaid kalu (ahven, räim, säinas, merisiig, haug) häirida mandrilt 
(Kõrgessaare sadamast) tuuleparki lähtuvate laevade müra ehitusperioodil ja tööperioodil. 
Samuti mõjutab kudealasid potentsiaalselt ka lähedalolevatest tuuleparkidest (PT3 ja PT5) 
lähtuv ehitusaegne heljumisisalduse tõus, mis võib teatud tuulte korral liikuda kalade 
kudemisaladele Hiiu madalal rannikulähedastes vetes. Planeeritav tuuleenergia tootmise ala 
PT7 asub teadaolevatest kudealadest kaugemal, kuid sobivate tuulte korral võib ka seal tekkiv 
heljum kanduda Hiiumaa edelarannikule, kus koevad lest, räim ja ahven. Planeeritavate 
tuuleenergia tootmise aladel on ka arvestatavad kiluvarud, mida tuulepargid samuti mõjutada 
võivad. Samas ei jää planeeringualale kilu kudealasid, milledest lähimad paiknevad Gotlandi 
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süviku nõlvadel (TÜ Eesti Mereinstituudi poolt Põllumajandusministeeriumile 24.01.2014. a 
saadetud kiri nr 3-10/MI-1343-2). 
 

 A 

 B 
Joonis 4.7. A – Räime kudealad, rändesuunad ja planeeritud tuuleenergia tootmise alad 
Hiiumaa ümber; B – lesta kudealad ja planeeritud tuuleenergia tootmise alad Hiiumaa ümber. 
 
Arvestades Hiiumaa-lähedastel madalikel kindlaks tehtud kalaliike ja nende arvukust võib 
öelda, et tõenäoliselt ei too tuulepargi rajamine kaasa otsest ohtu kalastikule, ainsana 
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võidakse mõju avaldada seoses PT1 rajamisega lesta ja räime kudealadele, mida peab 
täpsemalt hindama KMH käigus. Loodusdirektiivi II lisasse kantud liikidest ei ole ükski 
planeeritavate tuuleparkide aladel levinud. Jõesilm, võldas ja lõhi on harvad külalised. 
Loodusdirektiivi V lisa liikidest koeb merisiig Luidja lahes, kuid koelmud asuvad 
kavandatavatest tuuleparkidest kaugel (>15 km). Mitmed looduskaitseliselt olulised liigid 
(merivarblane, nolgus, suurtobias, merihärg, meripühvel) elavad küll teadaolevalt samadel 
aladel, kuhu planeeritakse tuuleparke, kuid need liigid on sama arvukad või isegi arvukamad 
ka mujal Eesti rannikumeres. Töönduslikult olulisemad räim, kilu, kammeljas, tursk, lest, 
ahven on küllalt arvukad ka mujal Eesti lääneosa rannikuvetes. Lesta ja kammelja jaoks on 
Põhja- ja Loode-Hiiumaa madalad merealad olulised, kuid kahjuks puuduvad 
võrdlusandmed, mis selgitaks välja nende alade tähtsuse üldisel skaalal (TÜ Eesti 
Mereinstituut, 2008a).  
 
Leevendavad meetmed: 

• Vältida suuri tuulepargi ehitustööde teostamist (millega kaasneb heljumi teke) 
enamiku kalade kudemisperioodil aprillist juuli lõpuni ning merisiia kudemisajal 
oktoobris-novembris kalade kudealadel ning 3 km raadiuses kudealadest. 

• Tuuleparkide planeerimisel on soovitatavad täiendavad uuringud oluliste Hiiumaa 
kalavarude, nagu kilu, räim ja lest, liikumise ning paiknemise mõjutatuse kohta 
planeeritavate tuuleparkide poolt.  

• Seoses tuulepargi kavandamisega alale PT1, tuleb KMH käigus hinnata täpsemalt 
mõju lesta ja räime kudealale, mis kattuvad PT1 alaga.  

 
Käsitiivalised 
Planeeritavate tuuleparkide piirkonnas on teada, et Kõpu poolsaarel nahkhiired sügiseti 
koonduvad, kust nad võivad sobiva ilma korral mere ületamiseks lennata lääne, edela ning ka 
lõuna suunas, üle kavandatava tuulepargi PT7 (Lutsar, 2012). Seetõttu võib PT7-t pidada 
nahkhiirte populatsioonidele suureks ohuks – selle kinnitamiseks on kindlasti vajalikud 
vaatlused (Lutsar, kirjalikud andmed). Kevadrändel piirkonnas olulist nahkhiirte 
kontsentreerumist teadaolevalt ei toimu (Lutsar, kirjalikud andmed). Samuti on infot Soomes 
pesitsevate rändsete käsitiivaliste Soome lahe ületamisest nii kevade- kui sügisrändel. 
Nahkhiirte esinemine sügisrändel augustis on registreeritud Keri saarel; samuti on Soomes 
Hanko poolsaarel sügisel vaadeldud nahkhiirte koondumist ning lendu merele (L.Lutsar, 
andmed). Rändesuunda arvesse võttes (lõuna-edel) jõuavad Hankost lähtuvad nahkhiired 
suure tõenäosusega nii Loode-Eesti rannikule kui ka Vormsile ja Hiiumaale, mille põhja-ja 
loodemeres asuvad PT1-PT5 planeeringud. Kuna Soome vahet lendavad nahkhiired 
teadaolevalt üsna hajutatult, siis ei kujuta tuulepargid PT1–PT5 neile rände ajal ilmselt väga 
suurt ohtu (Lutsar, kirjalikud andmed). 
 
Avamere-tuuleparkide mõju käsitiivalistele on veel suhteliselt vähe uuritud. Tuginedes 
teistele allikatele (Hötker et al, 2006 ülevaade, Rodrigues et al, 2008) võib eeldada, et 
nahkhiirte käitumine ning riskifaktor tuuleparkides (rändetakistus, kokkupõrke tõenäosus ja 
sagedus) sarnaneb lindude omale ning nad on võrreldavad. Suurim ohuperiood on lindudele 
sarnaselt kevadine ja sügisene rändeaeg. Nahkhiired võivad merel käia ka toitumas, seejuures 
rannikust >10 km kaugusel. Neid meelitavad tuuleparkidesse ümbritsevast keskkonnast 
kõrgema temperatuuri ja turbiinide valgustamise tõttu sinna kogunevad putukad (nahkhiirte 
toit), mis kontsentreerib ka käsitiivaliste esinemissagedust ja -tihedust. Võrreldes mandril 
asuvate tuuleparkidega on see efekt avamerel väiksem, kuid olemas (Ahlén et al, 2008). 
Viimaste uuringute põhjal võib mandri tuuleparkide turbiinidega kokkupõrkel hukkunud 
nahkhiirte arv olla väga suur (Hayes, 2013), mistõttu peab arvestama nende potentsiaalse 
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ohuga ka merel. Teiseks riskifaktoriks on uuemate uuringute põhjal (Baerwald, 2008) 
nahkhiirte barostressi ja barotraumade (ka letaalsete) esinemine generaatori labade liikumisel 
loomadest lähedalt mööda tekkiva õhurõhu järsu languse tõttu, mille tulemusena hingamine 
muutub raskemaks või kopsud isegi lõhkevad. Kolmandaks negatiivseks mõjuks on rootorite 
liikumisest tingitud lokatsiooni ja navigatsiooni raskused ja –vead. Ka on tuvastatud, et kui 
lindude puhul rootori masti suurenedes kokkupõrgete oht oluliselt ei suurene, siis nahkhiirte 
puhul on see seos tugev, vähemalt maal paiknevate tuuleparkide puhul, sest nahkhiired 
rändavad öösel valdavalt madalamal kui linnud. Kokkuvõtvalt on uurimuses leitud, et 
nahkhiirtele on ohtlikud üle 65 m kõrgused tuulikud. Planeeritavate tuulikute kõrgus aga 
käesolevate andmete põhjal ületab 65 m.  
 
Liikidest võivad planeeringus ära toodud tuulepargid negatiivset mõju avaldada kääbus-
nahkhiire, põhja-nahkhiire ja pargi-nahkhiire Soome asurkondadele (Leito, 2008). Eesti 
käsitiivalistest võivad tuulepargid, eriti PT7, mis jääb rändeteele, mõjutada järgmisi Kõpu 
poolsaarel esinevaid liike: Veelendlane, tõmmulendlane/habelendlane, põhja-nahkhiir, pargi-
nahkhiir, pruun-suurkõrv. 
  
Täpsemate andmete saamiseks tuleks nahkhiiri uurida merel Hiiumaast edelas ja lõunas ning 
ka võimalikes koondumiskohtades Hiiumaa rannikul. Kõige olulisem on kindlaks teha 
sügisrände ajal mere kohal lendavad liigid ja nende arvukust iseloomustavad lennuaktiivsuse 
näitajad. Nahkhiirte arvukust Soela väinas, planeeritaval tuulepargi alal PT7 ja mujal tuleks 
võrrelda mujal kogutud andmetega. Uuringute teostamine peaks olema potentsiaalsete 
tuuleparkide KMH osaks. 
 
Leevendavad meetmed: 

• Vajalik on läbi viia tuulepargi ala PT7 arendamise KMH käigus nahkhiireuuringud 
merel Hiiumaast edelas ja lõunas ning ka võimalikes koondumiskohtades Hiiumaa 
rannikul. Kõige olulisem on kindlaks teha sügisrände ajal mere kohal lendavad liigid 
ja nende arvukust iseloomustavad lennuaktiivsuse näitajad. Uuringute tulemustest 
lähtuvalt otsustada PT7 rajamise võimalikkus.  

 
Linnustik 
Hiiumaale kavandatavad avamere-tuulepargid PT1–PT5 ja PT7 asuvad madalatel merealadel 
Hiiumaast läände, loodesse ja kirdesse jäävatel merealadel. Linnud on väga liikuvad 
organismid ning satuvad tuuleparkidesse nii toitumiskohtade otsinguil kui ka rännete ajal. 
Valdavalt on mõjutatud veelinnud, kuid rännete ajal ka maismaalinnud (päevaränne ja öine 
ränne).  
 
Linnugruppidest on mere-tuuleparkide poolt enim ohustatud kaurilised (Gaviidae), nt. 
punakurk-kaur ja järvekaur, partlased (Anatidae), nt. kirjuhahk ja aul, kurelised (Gruidae), nt. 
sookurg ja lauk, ning samuti ka merega seotud haugaslased (Accipitiridae), näiteks 
merikotkas (Haliaetus albicilla) (Kuresoo et al., 2011).  
 
Tuulepargid kujutavad linnustikule potentsiaalselt negatiivset mõju. Suurimate ohtude hulka 
kuuluvad: häirimine, kokkupõrkeoht tuulikutega, peletamine ja väljatõrjumine, 
lendamisbarjäär ja elu-ning toitumispaikade hävimine.  
 
Tuuleparkide ehitusaegne mõju linnustikule on ajutine, kuid intensiivne. Olulisemad 
mõjutegurid on ehitusaegse müra ning veekvaliteedi muutused, mis mõjutavad ennekõike 
kaugemal merel toituvaid sukelparte. Põhja- ja Loode-Hiiumaa madalikud, kuhu tuuleparke 
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planeeritakse, on ühtlasi merepartidele olulised toitumisalad, mistõttu ehitusaegsed tegevused 
võivad linnud neilt aladelt ajutiselt peletada. See mõju võib oluliseks osutuda ka talvisel 
perioodil, kui merd katab jää ning toitumiseks sobivaid alasid on vähem.  
 
Tuuleparkide tööaegse mõju suurus lindudele sõltub paljuski rajatise asukohast. Planeeritavad 
tuulepargid PT1, PT2, PT3, PT4; PT5 ja PT7 jäävad täielikult või osaliselt suurele Ida-
Atlandi lindude rändeteele, mis tähendab, et seda koridori läbivad igal aastal ligi 800 000 
veelindu (suunal NE, SW), kellest arvukaimad on aulid, must- ja tõmmuvaeras, mustlagle, 
hahk, sõtkas, ujupardid, valgepõsk-lagle ja kajakad. Looduskaitsealustest liikidest, kes 
linnudirektiivi lisadesse ei kuulu, on olulisemad rändajad ristpart, kirjuhahk, punakurk-kaur, 
järvekaur, krüüsel, alk ja kalakajakas. Kevadrände tippaeg on lindudel aprilli keskpaigast 
kuni juuni alguseni, sügisrände tipp aeg aga augusti keskpaigast kuni oktoobri alguseni 
ujupartidel, oktoobri lõpust kuni novembri lõpuni aulidel ja kauridel.  
 
Pettersson (2005) leidis, et rändavad linnud võivad teele rajatud tuulepargi tõttu muuta oma 
rändetrajektoori, nii et see mööduks pargist võimalikult väikeste energiakadudega (vastavalt 
tuulele) – need olid mere kohal lendavad linnud: aul, hahk, kaurid ja vaerad. Samas jäid 
rannajoone järgi lendavad linnud (kormoran, haned) oma endisele rändeteele, mis tähendas 
ka läbi tuulepargi lendamist. Selline tendents on võimalik ka Hiiumaa tuuleparkides ning 
viitab ka sellele, et vähemalt rändel on tuulepargid mitmetele liikidele häirivaks struktuuriks, 
mida välditakse. 
 
Avamerel peatuvate lindude kohta Hiiumaa põhjaosas on infot suhteliselt vähe, sest seda on 
praktikas keerulisem koguda. Samas on see lindudegrupp potentsiaalselt oluliselt mõjutatud 
planeeritavate tuuleparkide poolt. Tuuleparkide mõju kohta merealal peatuvatele ja 
toituvatele lindudele on erinevaid tulemusi. Mitmes uuringus on leitud, et linnud ei naase 
endisel arvul toituma valmis tuuleparkidesse (Pettersson, 2005, Hötker et al, 2006), samas 
jälle on märgitud ka nt kormoranide kasvavat arvukust tuulepargis, mis tuleneb ilmselt 
suurenenud toidubaasist (Leopold et al, 2011). 
 
Joonistel 4.8 ja 4.9 on ära toodud aulide sügisene ja kauride kevadine asustustiheduse 
modelleeritud prognoos Hiiumaa vetes võrreldes planeeritud tuuleenergia tootmisaladega 
tuginedes Eesti Ornitoloogiaühingu poolt linnustiku asustustiheduse modelleerimise Eesti 
merealal tulemustele, mille alusel mõjutatakse planeeritud tuuleenergia tootmise aladega 
aulide seisukohast olulisi alasid Vinkovi ja Apollo madalikul. Samal ajal säilivad Hiiumaa 
merealal enamik aulide seisukohast väga olulistest (suurima asustustihedusega) aladest. 
Kauridele olulistest aladest on samuti mõjutatud Apollo madalik ja Vinkovi madaliku 
lõunaosa ning osaliselt ka PT7 ala. Väga olulisi (suurima asustustihedusega) alasid säilib 
kauridele planeeringu elluviimisel vähem kui aulidele. Samas on võimalik suure koonduvate 
isendite arvu tõttu mõju merel peatuvatele aulidele ilmselt suurem kui hõredamalt 
paiknevatele kauridele.  
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Joonis 4.8. Aulide sügisese asustustiheduse prognoos (EOÜ, 2014) võrreldes planeeritud 
tuuleenergia tootmise aladega. 
 

 
Joonis 4.9. Kauride kevadise asustustiheduse prognoos (EOÜ, 2014) võrreldes planeeritud 
tuuleenergia tootmise aladega. 
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Tuuleparkide negatiivne mõju toitumis- ja peatumiskohtadele on suurim madalate 
temperatuuride korral, kui lindude energeetilised võimalused on piiratud ning tõenäosus leida 
sobivat jäävaba toitumiskohta on väiksem. Toitumis- ja peatuskohtade kadu merel peetakse 
suurimaks ohuks kauridele, sõtkale, vaerastele, hahale ja krüüslile (Furness et al, 2013). Kuna 
see hinnang toetub liikide arvukusele ja kaitsestaatusele, siis tuleb arvestada ka mõju aulile, 
kelle arvukus Läänemerel on hakanud langema (Skov et al, 2011). On andmeid selle kohta, et 
Põhja-Hiiumaa merealad (Apollo ja Vinkovi madalik, mida mõjutavad vastavalt PT1 ja PT2, 
PT3) on kevad-ja sügisrändel aulidele olulised peatumisalad, keda oli piirkonnas loendatud 
ligi kümme korda enam kui teisi liike (Luigujõe, 2011). 
 
Kuresoo jt poolt 2009. a valminud uuringu raames „Loode-ja Lääne-Eesti avameremadalate 
mittepesitusaegne linnustik 2007–2008. a lennuloenduste kokkuvõte“ loendati sügisrände ajal 
(31.10.2007. a ja 5.11.2008. a) nii Apollo kui Vinkovi madalal suuri aulikogumeid. 
31.10.2007. a loendati Apollo madalikul 9310 (paranduskoefitsendiga 13034) ja 5.11.2008. a 
47 677 (paranduskoefitsendiga 66 748) isendit. Vinkovi madalal loendati vastavalt 2007. a 
sügisel 18 287 (paranduskoefitsendiga 25 602) ja 12 971 (paranduskoefitsendiga 18 159) 
isendit. Rahvusvahelise tähtsusega ala 1% kriteeriumi alusel (1% auli Läänemerel talvituvast 
populatsioonist = 16 000 isendit, 2012 seisuga) on nii Apollo kui ka Vinkovi madalal aulide 
regulaarse peatuspaigana rahvusvaheline tähtsus. Samas Leito (2008) uuringus Lepingu: 
“Avamere tuuleparkide rajamisega Loode-Eesti rannikumerre kaasnevate keskkonnamõjude 
hindamine” aruanne. Linnud ja käsitiivalised, mis kajastab osaliselt samasid 
loendustulemusi, jõuti järeldusele, et linnustiku seisukohast paremaid alternatiivseid avamere 
tuuleparkide asukohti Loode-Eesti vetes ei ole. 
 
Kuna kahel järjestikusel sügisel teostatud loendustel esinevad isendite arvus olulised 
erinevused – Apollo madalikul üle 4 korra ja Vinkovi madaliku osas umbes kolmandiku 
võrra ning arvestades, et mõlemal madalikul on rahvusvahelise tähtsusega linnuala kriteerium 
ühel loendusaastal ületatud, siis lõplike järelduste tegemiseks on vajalik läbi viia täiendavad 
uuringud ja loendused, tegemaks kindlaks aulide arvukus nimetatud aladel ja nende 
rahvusvaheline tähtsus. 
 
Tuuleparkide opereerimisaegsele mõjule lisandub laevaliikluse häiriv tegur. Turbiinide 
hooldustöid tegevate laevade hulk ja liikumissagedus sõltub tuulepargi suurusest ja häiringu 
suurus omakorda ka turbiinide paigutusest pargisiseselt. Laevamüra võib peletada 
ümbritseval merel kui ka tuuleparkide sees toituvaid linde (Pettersson, 2005). Üldiselt on 
häiringute suhtes tundlikumad linnurühmad kaurid, vaerad, sõtkad hahad ja vaatluse põhjal 
ka aulid (Pettersson, 2005; Furness, 2013). 
 
Kuna tuulepargid on maailmas suhteliselt uus nähtus, siis on ka just pikaajaliste mõjude 
uuringuid veel vähe ning mõju suuruse määratlemine keeruline. Tuuleparkide KMH 
koostamisel on kindlasti vajalikud lisa-uuringud linnustiku rännete kohta tuuleparkide 
piirkonnas.  
 
Strateegiliste mõjude hindamisel on oluline ka võrrelda, kui palju mõjutavad tuulepargid 
linnustikku võrreldes teiste elektrienergia tootmisviisidega. Sovacool (2009) artiklis 
kirjeldatud uuringu käigus on teostatud indikatiivne arvutus, kui palju linde on hukkunud 
vastavalt toodetud elektrienergia kogusele (GWh kohta) tuuleenergia elektrijaamade, kui 
palju fossiilseid kütuseid kasutavate elektrijaamade ning kui palju tuumaelektrijaamade tõttu. 
Uuringu tulemuste alusel on selgunud, et tuulepargid on tinginud ~0,3 linnu hukkumise 
toodetud GWh elektrienergia kohta, tuumaelektrijaamad ~0,4 linnu ning fossiilseid kütuseid 
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kasutavad elektrijaamad ligikaudu 5,2 linnu hukkumise toodetud GWh elektrienergia kohta. 
Olgugi, et hinnangus võib olla mõningaid ebatäpsusi, on uuringus välja toodud, et USAs 
hukkus tuuleparkide tõttu 2006. a ligikaudu 7000 lindu, tuumaelektrijaamade tõttu hukkus 
samal perioodil ligikaudu 327 000 lindu ja fossiilseid kütuseid kasutatavate elektrijaamade 
tõttu hukkus ligikaudu 14,5 miljonit lindu. Seejuures mõjutavad lisaks konkreetsele 
elektrijaamale lindude suremust fossiilseid kütuseid kasutavad elektrijaamad läbi kütuste 
kaevandamise või ammutamise, aga ka kaudselt heitgaaside poolt põhjustatud õhusaaste, 
vihmade happestumise ja kliimamuutuste. Samuti toimuvad lindude kokkupõrked ka 
elektrijaamadega seotud rajatistega. Tuumaelektrijaamade mõjud linnustikule on samuti 
lisaks konkreetse elektrijaama mõjudele seotud nt uraani kaevandamisega, aga ka näiteks 
tuumaelektrijaamade jahutusvee basseinides mürgituste saamisega. 
 
Sovacool (2009) artiklis on välja toodud, et peale tuuleparkide rajamist on tavaliselt 
lindudega seotud surmajuhtumid sagedasemad tuulepargi paari esimese tööaasta jooksul, kuid 
linnud saavad mõne aja pärast töötavast tuulepargist teadlikuks ja õpivad ohtliku ala vältima, 
mis vähendab oluliselt lindude suremust. Samuti on täheldatud, et uuemate ja võimsamate 
tuulikute kasutamisel, vähenevad lindude kokkupõrked tuulikutega, kuna võimsamad 
tuulikud on üldjuhul kõrgemad ja nad on paigutatud teineteisest suurematele kaugustele ja 
selliste tuulikute labad pöörlevad aeglasemalt, kui väiksemate tuulikute labad. 
 
Sovacool (2009) artiklis kirjeldatud uuringus on kokku võetud, et tuuleenergeetika 
negatiivsed mõjud linnustikule on saanud oluliselt rohkem tähelepanu, kui teised 
energiatootmisviisid, kuid tegelikult võivad elektrienergia tootmisel fossiilsete kütuste 
kasutamisest olla oluliselt suuremad mõjud linnustikule. 
 
Leevendavad meetmed: 

• Kõigi meretuuleparkide KMH koostamisel on kindlasti vajalikud lisa-uuringud 
linnustiku rännete kohta tuuleparkide piirkonnas. Rännete uurimisel on soovitatav 
kasutada vastavat asjakohast metodoloogiat. 

• Vajalik on välja selgitada Apollo ja Vinkovi madalike tähtsus rahvusvahelise 
tähtsusega linnuala kriteeriumitele vastavuse osas. Selleks vajalikke lindude loendusi 
on soovitatav läbi viia kasutades põhjalikku ja loenduste ajal kättesaadavat kõige 
asjakohasemat loendusmetoodikat. Sellest lähtuvalt on võimalik otsustada 
tuulikupargi rajamine Vinkovi ja Apollo madalikul või vähendada planeeritud 
tuuleenergia tootmise alade PT1 ja PT3 pindala. 

• Soovitatav on vältida avamere tuuleparkide ehitust või suuremaid töid lindude rände 
tippaegadel kevadel (aprilli keskpaik kuni juuni algus) ja sügisel (september kuni 
novembri lõpp). 

 
Mõju sotsiaal-majanduslikule keskkonnale 

Meretransport ja -taristu (sh sadamad) 
Planeeringuga kavandatud mitmed veeliiklusalad läbivad planeeritud tuuleenergia tootmise 
alasid (joonis 4.10). Laevade kokkupõrked tuulikutega tekitavad kahjustusi nii tuulikutele kui 
ka laevadele ja võivad põhjustada keskkonnareostust. Kuigi laevade kokkupõrke tõenäosust 
hinnatakse avamere tuuleenergia alast infot koondavale veebilehele 
(www.offshorewindenergy.org) tuginedes väikeseks, tuleb tuulikute rajamisel meretuulikute 
aladele kokkupõrkeriskide ja –kahjude ning võimaliku keskkonnamõju vähendamiseks 
rakendada meetmeid, mis vähendavad veelgi õnnetuste esinemise tõenäosust.  
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Veebileht (www.offshorewindenergy.org) toob välja passiivse meetmetena tuulepargi ja 
üksikute tuulikute tähistamise ning aktiivse meetmena radaritel laevade tuvastamise korral 
nende hoiatamise. Sceirde avamere tuulepargi mõju hindamise kohaselt ei ole tuulepargi 
ümber keelutsooni, kuid ümber iga turbiini kehtib 60 meetriline turvatsoon, mis on vajalik 
tuuliku labade ohutu pöörlemise tagamiseks (Aqua-Fact International Sevices Ltd, 2008). 
Töötavate tuulikute labade pöörlemine võib kujutada potentsiaalset ohtu eriti kõrgete 
mastidega purjekatele või kõrge pealisehitusega suurtele kaubalaevadele. Tuuleparkide 
ehitusfaasis toimub ohutuse tagamine poidega 500 meetrise ohutsooni seadmisega, mida 
muudetakse vastavalt vajadusele ja hoiatamiseks ning turvamiseks kasutatakse valvelaevu 
(Inch Cape Offshore Limited, 2013). 
 

 
Joonis 4.10. Veeliiklusalad ja tuuleenergia tootmise alad (alus: Maa-amet, 2014) 
 
Soomlaste uuringus tuuleturbiinide mõju kohta liiklusohutusele tuuakse välja, et iga 
tuulepargi projekteerimisel seatakse KMH käigus konkreetsed meetmed. Analüüs märgib ka, 
et enamik väikelaevu võivad turvaliselt liikuda tuulepargi sees (Liikenne- ja 
viestintäministeriön, 2012). 
 
Veeliiklusalad tekitavad konflikti meretuulikute aladega PT1, PT3, PT5 ja PT7. Veeteede 
Ameti kinnitusel ei välista kavandatavad veeliiklusalad meretuulikute alade määramist 
planeeringus määratud asukohtadele, kuid tuulikute asukohad meretuulikute aladel tuleb 
koostöös Veeteede Ametiga paika panna planeeringule järgnevates etappides. 
 
Hiiumaa rannikul paikneb mitmeid tuletorne, millest Tahkuna (nähtavuskaugus põhja suunas 
12 meremiili (22,2 km)), Kõpu (nähtavuskaugus 26 meremiili (48,2 km)) ja Ristna 
(nähtavuskaugus lääne suunas 12 meremiili (22,2 km) ja ida suunas 8 meremiili (14,8 km)) 
tuletorni nähtavust võivad hakata segama meretuulikute aladele PT2–PT5 ja PT7 rajatavad 
tuulikud (joonis 4.11). Kuna tuletornid on nähtavad Kõpu poolsaare tipust ca 9,9 meremiili 
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(17,82 km) kauguselt kulgevalt rahvusvaheliselt mereteelt ja teistelt veeliiklusaladelt, mis 
jäävad tuletornide nähtavuskaugusele, siis peavad tuulikute hoiatus- ja navigatsioonituled 
selgelt eristuma tuletorni tule karakteristikutest. 
 

 
Joonis 4.11. Ristna ja Kõpu tuletornide nähtavuskaugused (punase punktiirjoonega on ühe 
näitena toodud, kuidas tuuleenergia tootmise aladele rajatavad tuulikud võivad hakata segama 
planeeritavatelt veeliiklusaladelt või olemasolevalt rahvusvaheliselt laevateelt nähtavat 
tuletorni tule karakteristikut (aluskaart: Maa-amet, 2014). 
 
Tuuleparkide rajamine ja teenindamine suurendab piirkonna sadamate kasutuskoormust. 
Tõenäoliselt tuleb Hiiumaale vaid teenindussadam, tuulepargi ehitusajaks sadamat Hiiumaale 
ei rajata.  
 
Leevendav meede: 

• Tuulikute hoiatus- ja navigatsioonituled peavad selgelt eristuma Tahkuna, Kõpu ja 
Ristna tuletornide tule karakteristikutest. 

 
Kalandus 
Planeeritud tuuleenergia tootmise alade asukohtade valikul on muuhulgas arvestatud ka 
olulisemate kala traalimispiirkondadega (joonis 4.12). Valdavalt jäävad tuuleenergia tootmise 
alad peamistest traalimisaladest välja. Erandiks on vaid meretuulikute ala PT2, mis jääb 
aktiivsesse traalimispiirkonda. Samas on konkreetselt meretuulikute ala PT2 traalimisalast, 
kus traalimine reaalselt toimub, valdavas osas väljaspool (joonis 4.13.). Seega PT2 ala ei jää 
otseselt aktiivse traalimispiirkonna sisse, kuid võib killustada traalimisala mõnevõrra. 
Eelduslikult on tuulegeneraatorite omavaheline kaugus peale paigaldamist 0,5…1 km. Nn 
rusikareegli järgi on tuulegeneraatorite omavaheline soovituslik vahekaugus 5…10 rootori 
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diameetrit valdavate tuulte suunal allatuult ja 3…5 rootori diameetrit valdavate tuulte 
suunaga risti (http://www.cwet.tn.nic.in/Docu/Micrositing_Guidelines.pdf, 19.02.2014). Kui 
rootor diameeter on näiteks 164 m (Vestas V164-7.0 MW generaatori näitel), siis oleks kahe 
generaatori omavaheline kaugus valdavate tuulte suunas allaltuult 820…1640 m ja risti 
valdavate tuulte suunaga 492…820 m. Täpne tuulegeneraatorite paigutus selgub aga 
hilisemates tuuleparkide kavandamise faasides.  
 
Seega on vajalik tuuleparkide kavandamise hilisemates faasides analüüsida, kas traallaevadel 
on võimalik ühelt traalimisalalt teisele alale liikuda põhimõtteliselt ka läbi tuulepargi ja 
tuulikute vahelt, eeldades, et tuulepargi ala sees ei toimu ankurdamist ega traalimist. 
Tuulepargiala PT2 võib traalimise seisukohast rajada, kui see ei killusta teda ümbritsevat 
traalimisala. Täpsemalt tuleb mõjusid hinnata tuuleparkide KMH protsessi käigus. 
 
Kull (2012) alusel liiguvad Hiiumaal Lehtma ja Suursadamast lähtuvad traallaevad valdavalt 
Hiiumaast põhja suunda jäävatele traalimisaladele. Samas paiknevad olulised traalimisalad ka 
planeeringuala piiridest väljas Hiiumaast kirde suunas (joonis 4.12), kus käivad traalimas ka 
Lehtma sadamast ja Suursadamast väljuvad laevad. Arvestades mainitud traalimisalade 
paiknemist eelkõige Lehtma sadama suhtes jääb PT1 meretuulikute ala otseselt 
potentsiaalsele Lehtma sadama ja Hiiumaast kirdes paiknevate traalimisalade ühendusteele. 
Kui tuuleparkides ei oleks lubatud traallaevade liikumine, siis peaksid traallaevad 
traalimispiirkonda jõudmiseks senise otsetee asemel sõitma ringi. Arvestades ka kavandatava 
PT1 ala suurust võib nö ringi sõitmine kulgeda pikaks ega ole eelduslikult enam 
majanduslikult otstarbekas. Samas on planeeringuga kavandatud veeliiklusala PT1 ala 
kaguserva (joonis 4.10), kus on lubatud ka traallaevade liikumine (mitte traalimine). Antud 
veeliiklusala on sobilik ka Hiiumaast kirde suunas paiknevatele traalimisaladele jõudmiseks. 
Samas tuleb kaaluda traallaevadel läbi tuulepargi alal sõitmise lubamist. 
 

 
Joonis 4.12. Hiiumaa merealal ja selle lähialal paiknevate peamiste kala traalimispiirkondade 
paiknemine kavandatavate meretuulikute alade suhtes. Joonisel on planeeringuga 
kavandatavad meretuulikute alad tähistatud viirutuse ja numeratsiooniga, 
arengustsenaariumites käsitletud meretuulikute alad aga piiritletud katkendjoonega. 
Traalimisalase info alus: Kull, 2012. 
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Joonis 4.13. Hiiumaa merealal ja selle lähialal paiknevate peamiste kala traalimispiirkondade 
paiknemine kavandatavate meretuulikute alade suhtes. Joonisel on planeeringuga 
kavandatavad meretuulikute alad tähistatud oranži värviga ning numeratsiooniga, punased 
täpid tähistavad traalimas olevaid kalalaevu (üks täpp näitab 5 kalalaeva piirkonnas). 
Traalimisalase info alus: Kull, 2012. 
 
Planeeringu eskiislahenduse avalikustamise käigus tõstatas Eesti Kalurite Liit küsimuse, 
kuidas mõjutavad töötavad meretuulikud pelaagiliste kalaliikide (kilu ja räim) liikumist ja 
paiknemist ning kas esineb oht, et tuulikute rajamise järgselt ei ole võimalik traditsioonilistes 
traalimispiirkondades enam kala püüda. Osaliselt on antud teemat käsitletud ka käesoleva 
alamjaotuse eelnevates lõikudes. Samas puudub Eestis kogemus avamere tuuleparkide 
rajamise ja nendega kaasnevate mõjude seire osas. Käesoleva töö koostajal ei õnnestunud 
leida uuringuid, mis käsitleksid tuuleparkide mõjusid kilule (Sprattus sprattus balticus) ja 
räimele (Clupea harengus membras). Küll aga on mõjusid uuritud atlandi heeringale (Clupea 
harengus). Kuna kilu, räim ja heeringas kuuluvad samasse sugukonda (Heeringlased) ja on 
eelduslikult mõjutatud samade aspektide poolt, siis on järgnevalt esitatud lühiülevaade atlandi 
heeringale kaasnevatest mõjudest.  
 
Üks peamisi faktoreid, mis võib kalade käitumist mõjutada on avamere tuuleparkidest lähtuv 
veealune müra. Seejuures on erinevatel liikidel erinev kuulmistundlikkus (Kikuchi, 2010) 
ning heeringat peetakse nö kuulmisspetsialistiks (Kikuchi, 2010; Perrow et al, 2011), kelle 
kuulmistundlikkus on paljude teiste kalaliikidega võrreldes suurem. Uuringud (Kikuchi, 
2010; Perrow et al, 2011; Bergström et al, 2012; The Natural Power Consultants Ltd, 2013) 
on näidanud, et avamere tuuleparkidega kaasnev müra on oluline eelkõige tuuleparkide 
ehitusfaasis. Bergström et al (2012) alusel võib igasugune avamere tuuleparkide ehitusfaasis 
tehtav töö põhjustada kalade käitumise muutumist (eelkõige müraallikast eemaldumist) 
sõltuvalt kalade kuulmistundlikusest ühe kui mitme kilomeetri kaugusel müraallikast. Kalade 
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füüsilist kahjustamist ja surma võib põhjustada eelkõige rammimistegevus ja seda juhul, kui 
kala viibib rammimise hetkel müraallikale lähemal kui 100 m (Bergström et al, 2012). 
Hiiumaa merealale kavandatakse gravitatsioonvundamentidel tuulikuid, mille rajamisel 
rammimise vajadus puudub. Seega võib eeldada, et ehitusaegsest mürast tingitud kalade 
suremine Hiiumaa meretuuleparkide aladel ja lähialal on vähetõenäoline, küll aga võib 
lühiajaliselt olla mõjutatud kalade liikumine piirkonnas. Tuulikute töötamisaegne müra ei ole 
nii suur, et see põhjustaks kalade otsest kahjustamist või surma isegi olukorras, kui kalad on 
vahetult tuuliku juures (Bergström et al, 2012). Kikuchi (2010) alusel on töötavatest 
meretuulikutest lähtuv müra kaladele, kes on nn kuulmisspetsialistid (nt heeringas) kuuldav 
kuni 4 km kaugusel. Teadaolevalt aga ei ole olemas uuringuid, mis kindlalt väidaksid, et 
töötavatest meretuulikutest lähtuv müra mõjuks kaladele ebasoodsalt, samas ei saa seda ka 
välistada, eriti hea kuulmisega kalade korral (Bergström et al, 2012). Nedwell et al (2007) 
alusel kutsub 82 dBht(Clupea harengus) ja sellest kõrgem müratase enamusel heeringa 
(Clupea harengus) isenditel esile tugeva müra vältimise reaktsiooni, alla 50 dBht(Clupea 
harengus) müratase põhjustab põgenemisreaktsiooni vaid vähestel isenditel ning 10 
dBht(Clupea harengus) ja alla selle ei põhjusta mingit reaktsiooni. Seejuures on oluline, et 
tegemist on veealuse ja heeringa kuulmislävest lähtuvalt kaalutud müratasemega. Tähtis on 
ka, et kalad on müra suhtes tundlikumad just kudemisperioodil, kui omavaheline suhtlemine 
on oluline (Bergström et al, 2012). Kikuchi (2010) andmetel on heeringa veealuse müra 
kuulmise lävi alla 80 dB sageduste 32…1000 Hz juures. Seega võib ka eeldada, et räime 
kuulmise lävi jääb ligikaudu sarnasesse vahemikku. Tursa kuulmislävi on 75 dB ja kuuldava 
heli sageduse piik 160 Hz.  
 
Tuuliku tööfaasis võivad veealust müra põhjustada erinevad asjaolud (Kikuchi, 2010): 1) Õhu 
liikumine läbi turbiini labade tekitab aerodünaamilist müra, mis võib tänu helilainete 
võnkumisele kanduda ka veekeskkonda, 2) väisõhu müra tekitavad turbiini torni ja muude 
turbiini struktuuride vibratsioonid, millest võib osaliselt võnkumine edasi kanduda 
veekeskkonda, 3) turbiini vundament on kontaktis merepõhjaga ja vundamendi vibratsioon 
tekitab helilaineid, mis levivad veekeskkonnas, 4) turbiini torni ja muu ülaosa vibratsioon 
kandub edasi vundamendistruktuuri, mis võib omakorda tekitada helilaineid veekeskkonnas. 
Hinnanguliselt on viimasel kõige suurem osakaal tuuliku veealuse müra tekitamises. 
 
Veekeskkonnas levib müra ka looduslike protsesside tõttu sagedustel 500–100000 Hz, mis on 
põhjustatud murdlainetusest ja õhumullidest, mis selle tõttu vees liiguvad. 100000 Hz 
kõrgematel sagedustel levib veekeskkonnas müra, mida põhjustab veemolekulide kaootiline 
liikumine. Üle 100 Hz sageduse juures tekitab müra ka tuul vee kohal ja merelainetus, mille 
helirõhutase võib ulatuda 20…55 dB. Kauge inimtekkeline müra domineerib sagedustel 
20…80 Hz, mille peamiseks põhjustajaks on laevaliiklus ning mille müratase võib ulatuda 55 
dB. Seega võib muu veealune müra oluliselt varjutada tuulegeneraatori poolt põhjustatud 
müra (Kikuchi, 2010). 
 
Veealuse müra mõõtmised Rootsis Utgrundeni tuulepargis on esitatud joonisel 4.14. 
Nimetatud tuulepargis pöörleb tuuliku generaator üldiselt 1100 pööret minutis, kuid suuremal 
tuulekiirusel kasvab generaatori pöörete arv kiiresti 1800 pöördeni minutis. Seetõttu on 
esitatud mõõdetud müratase kahel erineval tuulekiirusel. Oluline on rõhutada, et mõeldud 
pole mitte tuulikulaba (turbiini) pöördeid, vaid generaatori pöördeid minutis. Turbiinid 
(rootorid) pöörlevad ise tüüpiliselt 5–20 pööret minutis. Turbiini (rootori) ja 
elektrigeneraatori vahel on paigaldatud käigukast, mis muudab generaatori pöörete arvu 
oluliselt kõrgemaks, tüüpiliselt 750-3600 pöördeni minutis 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Wind_turbine_design; 13.03.2014). Mõõtmiste tulemuste põhjal 
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võib järeldada, et tuulegeneraatori veealune müratase on suhteliselt madal ja madalate 
sagedustega. Müratase kasvab tuulekiiruse kasvades mõnevõrra ja kasvab ka tuuliku 
võimsuse kasvades (Kikuchi, 2010). 
 

 
Joonis 4.14. Tuulegeneraatorite müratase mõõdetuna tuulegeneraatorist 110 m kaugusel 
(Kikuchi, 2010 alusel) 
 
Taanis asuva Lillgrundi tuulepargi 2,4 MW tuuliku läheduses on mõõdetud tuuliku tööfaasis 
põhjustatavat veealust müra 12 m/s tuulekiiruse juures erinevatel kaugustel. Selle kohaselt on 
müratase üldjuhul sagedustel 1…1000 Hz 160 m kaugusel ~60…92 dB vahel, kuid 
sagedusvahemikus 100…200 Hz on maksimaalne müratase ulatunud ka ~120 dB-ni. 
Seejuures on alati madalatel sagedustel mõõdetud müra helirõhutase kõrgem, kui kõrgetel 
sagedustel. 1000 m kaugusel on müratase kõikunud sagedustel 1…1000 Hz vahemikus 
60…87 dB, ulatudes sagedusvahemikus 100…200 Hz maksimaalse piigina ka ~92 dB-ni 
(http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/Tgng_offshore2
012/1_2_andersson.pdf , 17.02.2014). 
 
Seega võib järeldada, et tuulegeneraatoritel võib olla veealuse müra osas arvestatav mõju 
erinevatele kalaliikidele vähemalt 1 km kaugusele generaatoritest eemal, tõenäoliselt võib 
müra aga põhjustada häiringuid nn kuulmisspetsialistidele kuni 4 km kaugusele.  
 
Joonis 4.15 ja lisa 7, joonis 3 kajastavad peamisi räime kudemisalasid Lääne-Eesti vetes. 
Joonistelt on näha, et meretuulikute ala PT1 asub teadaolevalt sügiskuduräime kudemisalal 
väljaspool Hiiu mereala, mistõttu võib eeldada nii ehitus- kui tööaegset teatavat mõju 
sügiskuduräimedele PT1 alal. Vähemal või rohkemal määral jäävad kõigi meretuulikute alade 
4 km tsooni Läänemere avaosast ja Soome lahest kudealadele siirduvate räimede rändeteed, 
mis on ühtlasi ka aktiivsed traalimispiirkonnad. Seejuures jääb PT2 ala otseselt aktiivsesse 
traalimispiirkonda (vt eespool), teised meretuulikute alad jäävad traalimispiirkondade 
lähistele. Kuna teatud müratase (vt eespool) võib heeringal ja eelduslikult ka räimel 
põhjustada müraallikast eemaldumise reaktsiooni võivad meretuulikute rajamine ja 
kasutamine põhjustada muutusi kudealadele siirduvate ja sealt avamerre lahkuvate räimede 
käitumises ja liikumismustrites. See omakorda võib mõjutada ka traalimisedukust 
traditsioonilistel traalimisaladel. Siiski on oluline, et meretuulikute alad PT1, PT3, PT4 ainult 
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piirnevad traalimisaladega ning PT5 ja PT7 jäävad traalimisaladest vähemalt 2 km kaugusele. 
Eelnevat ning alade suurust arvestades on planeeringule järgnevates etappides võimalik 
tuulikute paigutusega vähendada traalimispiirkonda jõudvat tuuleparkidest lähtuvat mürataset 
ja seeläbi võimalikku häiringut ja liikumismustri muutuseriski minimeerida.  
 
PT7 ala puhul tekib võimalik konflikt ka Läänemere avaosast Mardihansu lahe piirkonna 
kudealadele siirduvate räimede rändeteega (joonis 4.15). Samas tuginedes TÜ Eesti 
Mereinstituudi poolt Põllumajandusministeeriumile saadetud kirjale (24.01.2014 kiri nr 3-
10/MI-1343-2) ei ole PT7 alal ihtüoloogilisi uuringuid teostatud. Seega vajab PT7 ala osaline 
kattumine räimede rändeteega täpsemaid uuringuid planeeringule järgnevates tuulikute 
rajamisega seotud etappides. Uuringu tulemuste alusel saab teha järeldusi, kui suures mahus 
ja kuhu on PT7 alal võimalik tuulikuid rajada, nii et ei tekiks ohtu räimede poolt rändetee 
kasutamise jätkusuutlikkusele.  
 
Kokkuvõtvalt võib öelda, et heeringa ning eelduslikult ka räime ja kilu näol on tegemist nn 
kuulmisspetsialistiga, kellel teatava mürataseme ületamine võib esile kutsuda müraallikast 
eemaldumise reaktsiooni. Hiiumaa kontekstist lähtuvalt muutub see asjaolu oluliseks eelkõige 
kudealadele siirduvate ja sealt lahkuvate räimede rändeteede (ühtlasi aktiivsed traalimisalad) 
ja meretuulikute alade paiknemise osas. Seejuures jääb meretuulikute ala PT2 otseselt räime 
rändeteele. Seega on KSH koostaja seisukohal, et PT2 ala osas on vajalik veealuse 
mürataseme prognoosimine edaspidiste etappide KMH käigus, et olla kindel et PT2 
tuulepargi ala ei mõjuta räimede liikumist rändeteel. Kui räimede rännet võidakse oluliselt 
mõjutada, siis tuleb PT2 tuulepargi alast loobuda. 
 

 
Joonis 4.15. Räime kudealade (koelmud) paiknemine ja peamised rändesuunad (Raid, 2002 
alusel TÜ Eesti Mereinstituut, 2007). Joonisel on toodud ka peamised traalimisalad Hiiumaa 
ümbruses ja planeeringuga kavandatavad meretuulikute alad koos 4 km puhvriga. 
 
Käesoleva töö koostajal ei õnnestunud saada täpseid andmeid rannakalurite poolt 
kasutatavate merealade kohta. Keskkonnaregistris (2014) on kättesaadavad andmed kindlates 
püügipiirkondades püütud kalaliikide, koguste ja püügivahendite kohta. Seejuures kattuvad 
püügipiirkonnad Eesti Kalanduse Infosüsteemis toodud püügiruutudega. Samas on 
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püügipiirkonnad (püügiruudud) pindalaliselt suured, nt üks ruut hõlmab nii rannikuäärset ala 
kui ka kavandatavate meretuulikute ala ning täpset asukohainfot ala sees paiknevate 
püügikohtade osas ei ole. Siiski arvestades meretuulikute alade kaugust rannikust (12 km) ja 
Keskkonnaregistris toodud püügipiirkondade andmeid võib eeldada, et enamus 
rannakaluritest püüab meretuulikute ala ja rannikuvahelises piirkonnas. Samas ei saa 
välistada ka meretuulikute aladel (eelkõige PT3 lõunaosa, püügipiirkonnad nr 300 ja 290 ning 
PT7 idaosa, püügipiirkond nr 302; vt joonis 4.26 ptk 4.3.6) või nende läheduses toimuvat 
püüki, eriti nt lestapüügi ajal. Seega võib esineda rannakalurite püügikohtade teatav 
kattumine meretuulikute aladega, kuid eelduslikult on tegemist üksikute kohtadega.  
 
Teadaolevalt (joonis 2.2 ptk 2.3) paiknevad peamised kalade kudealad Hiiumaa ranniku 
läheduses ega ulatu meretuulikute aladeni. Samas TÜ Eesti Mereinstituut (2008a) alusel 
paiknevad lesta kudealad lisaks joonisel 2.2 (ptk 2.3) toodule ka Apollo madalikul, kuhu on 
kavandatud ka PT1 ala. Lisaks jääb lesta kudeala meretuulikute ala PT3 lähedusse.  
 
Rootsis Lillgrund´i avamere tuulepargis läbi viidud põhjaeluviisiga kalade, sh lesta 
(Platichtys flesus) käitumise ja leviku muutuste uuring 3 aastase tuulepargi töö ajal 
võrrelduna 4 a perioodiga enne tuulepargi rajamist ei näidanud olulist muutust lesta 
käitumises ja levikus (Bergström et al, 2013). Seega eelnevat arvestades ei ole eelduslikult ka 
Hiiumaa meretuulikute ala kavandamisega ette näha olulist negatiivset mõju piirkonna 
rannakalurite poolt püütavate kalaliikide levikule ja kudealade säilimisele.  
 
Leevendavad meetmed: 

• PT7 ala osaline kattumine räimede rändeteega vajab täpsemaid uuringuid 
planeeringule järgnevates tuulikute rajamisega seotud etappides. Uuringu tulemuste 
alusel saab teha järeldusi, kui suures mahus ja kuhu on PT7 alal võimalik tuulikuid 
rajada, nii et ei tekiks ohtu räimede poolt rändetee kasutamise jätkusuutlikkusele. 

• Vajalik on tuuleparkide kavandamise hilisemates faasides analüüsida, kas 
traallaevadel on võimalik ühelt traalimisalalt teisele alale liikuda põhimõtteliselt ka 
läbi tuulepargi ala ja tuulikute vahelt, eeldades, et tuulepargi ala sees ei toimu 
ankurdamist ega traalimist. Tuulepargiala PT2 võib traalimise seisukohast rajada, kui 
see ei killusta teda ümbritsevat traalimisala. Täpsemalt tuleb mõjusid hinnata 
tuuleparkide KMH protsessi käigus. 

• Seoses tuulepargi kavandamisega alale PT1, tuleb KMH käigus hinnata täpsemalt 
mõju räime kudealale, mis kattuvad PT1 alaga.  

• Eelistada tuleb gravitatsioonivundamentidel põhinevaid tuulikute lahendusi. 
• PT2, PT3 ja PT5 ala osas on vajalik veealuse mürataseme prognoosimine edaspidiste 

etappide KMH käigus, et olla kindel, et tuulepargi alad ei mõjuta räimede liikumist 
rändeteel. Kui räimede rännet võidakse oluliselt mõjutada, siis tuleb PT2, PT3 ja PT5 
tuulepargi alast loobuda. 

 
Turism 
Hiiumaa on rikas oma mitmekülgse, ilusa ja puutumatu looduse poolest. Tänu ümbritsevale 
merele on Hiiumaa kliima teistsugune kui Mandri-Eestis. Päikese-paistelisi ilmasid on 
rohkem ja vihma vähem. Suviti meelitavad pea kõiki kilomeetripikkused liivarannad 
Tahkuna ja Kõpu poolsaarel (MTÜ Hiiukala, 2009). 
 
Hiiumaa turismi iseloomustab hooajalisus – tipphooajal juuni keskpaigast kuni augustini 
mitmekordistub inimeste arv saarel. Kokku külastab Hiiumaad hinnanguliselt 160 000 
külastajat aastas. Külastatavus kasvab keskmiselt 5–7% aastas. Võrreldes teiste Eestimaa 
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maapiirkondadega iseloomustab Hiiumaad välisturistide suurem osakaal, hinnanguliselt 30–
40% külastajate koguarvust (MTÜ Hiiukala, 2009). 
 
Tuuleparkide rajamisega kaasnevad mõjud turismile võivad olla nii positiivsed kui 
negatiivsed. Otsesed negatiivsed mõjud on eelkõige seotud müra tekke ja visuaalse 
maastikupildi muutumisega. Arvestades meretuulikute kaugust rannikust (12 km), siis ei ole 
tõenäoline, et meretuulikute alalt rannikule jõudev müratase ületaks kehtestatud piirnorme (vt 
pt „inimeste heaolu ja tervis“). Positiivne mõju võib ilmneda nendele turistidele, kes leiavad, 
et tuulepargid on huvitav vaatamisväärsus ja samas panus suurendamaks taastuvenergeetika 
osakaalu (Ramboll Oil ja Gas, 2009). 
 
Rannikupiirkondade turismi olulisusest tingituna on kohalikel elanikel sageli hulk hirme ja 
eelarvamusi seoses avamere tuuleparkidega. Kuna turism sõltub ligitõmbavast keskkonnast, 
siis kardavad kohalikud elanikud, et tuulikutest tingituna visuaalse maastikupildi muutumine 
võib negatiivselt mõjuda puhkealale, põhjustades puhkeväärtuse langemist ja väiksemat huvi 
piirkonna külastamise vastu. Olulised tegurid on siinkohal tuulikute asukohad ja nende 
nähtavus rannikult. Siiski vastavalt Hilligweg ja Kull (2005) artiklile häirisid avamere 
tuulepargid sõltumata nende asukohast ainult 9% küsitletuid. Rohkem kui pooli vastanuid ei 
häirinud üldse tuulepargid sõltumata nende kaugusest (Albrecht et al, 2013). Täiendavalt on 
visuaalsete mõjude temaatikat käsitletud allpool. 
 
Hulk näiteid demonstreerib, et hirmud ja eelarvamused, mis eksisteerivad enne avamere 
tuuleparkide rajamist, pole õigustatud. Paljudel juhtudel on võimalik muuta avamere 
tuulepargid turismiatraktsiooniks, mis peaksid olema kaasatud kohalikku 
turismikontseptsiooni. Vastavalt autoritele (Hilligweg ja Kull, 2005) suurendab huvi 
tehnoloogia vastu külastajate ja ühepäevaturistide arvu. Lisaks, Saksa Energiaagentuur 
(DENA) leiab, et avamere tuuleparkidega seotud tehnilised aspektid on ligitõmbav teema, 
mis võib muutuda uueks turismi alaliigiks (Albrecht et al, 2013). 
 
Lilley et al (2010) artikkel vaatles Delaware’is USAs 2007. aastal rohkem kui 1000 
juhuslikult valitud osariigivälist turisti. Pärast neile tuulepargi fotosimulatsioonide näitamist 
erinevatelt kaugustelt uuriti, kuidas see mõjutaks külastatavust. Umbes neljandik väitis, et 
nad külastaks mõnda teist randa, kui tuulepark asuks 10 km kaugusel rannikust, kusjuures 
vältimine vähenes tuulepargi kauguse suurenemisega rannikust.  
 
Teiste riikide kogemustele tuginedes ei ole täheldatud avamere tuuleparkide rajamisega 
olulist turistide arvu vähenemist. Hoolimata sellest, et tuulikud häirivad sageli maastikupilti, 
siis üldine hoiak on turistide seas tuuleparkide suhtes positiivne ja tuulepargid võivad luua 
piirkonnale lisaväärtuse. Põhjus tuleneb nende atraktiivsusest ja keskkonnasäästlikusest. 
(Ramboll Oil ja Gas, 2009; Albrecht et al, 2013). 
 
Inimeste heaolu ja tervis 
Müra ja vibratsioon 
Meretuulikute rajamise ja kasutamisega kaasneb teatav müra- ja vibratsioonitaseme tõus 
piirkonnas. Samas ei ole Hiiu merealal ette näha tuulikute rajamisel müra- ja 
vibratsioonirikkaid rammimistöid. Arvestades meretuulikute kaugust rannikust (12 km), siis 
ei ole tõenäoline, et meretuulikute alalt rannikule jõudev müratase ületaks sotsiaalministri 
04.03.2002 määruses nr 42 Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning 
ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid (RTL, 14.03.2002, 38, 511) 
kehtestatud piirnorme. Uuringud teiste riikide avamere tuuleparkidest rannikule jõudva müra 
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kohta on näidanud, et müratase jääb alla loodusliku fooni ega avalda seetõttu negatiivset 
mõju rannikul elavatele inimestele. Näitena võib tuua järgmised avamere tuulepargid: 
Walney avamere tuulepark Inglismaal (14 km kaugusel rannikust; koguvõimsus 450 – 600 
MW; DONG Energy, 2006), Beatrice avamere tuulepark Šotimaal (13,5 km kaugusel 
rannikust; koguvõimsus 994 MW; Arcus Renewable Energy Consulting Ltd, 2012), Sceirde 
avamere tuulepark Iirimaal (5 km kaugusel rannikust; koguvõimsus 5 MW; Aqua-Fact 
International Sevices Ltd, 2008). Eelnevat arvestades ei ole ette näha Hiiu merealale 
kavandatavatelt meretuulikute aladelt rannikule jõudva lubatud müra piirnorme ületava 
mürataseme esinemist. Eelduslikult jääb müratase loodusliku fooni lähistele. Samas sõltub 
müratase ja -levik nii tuulikute tüübist, arvust kui ka paigutusest. Seetõttu tuleb käesolevale 
planeeringule järgnevates meretuulikute kavandamise etappides teostada müra 
modelleerimised, selgitamaks välja meretuulikute tööst tingitud mandrile jõudvad 
müratasemed ja nende vastavus kehtivate normidega. Samuti tuleb anda hinnangud võimaliku 
meretuulikute rajamiseaegsete müratasemete kohta. Sõltuvalt mürauuringute tulemusest tuleb 
norme ületava müra korral määratleda ja rakendada mürataset vähendavad leevendavad 
meetmed. 
 
Töötamise käigus meretuuliku konstruktsioonid vibreerivad. Kuna tuulikud on kontaktis 
merepõhjaga, levivad vibratsioonilained ka sinna. Siiski on meretuulikud konstrueeritud 
selliselt, et töötamise käigus tekkiv vibratsioon merepõhjale oleks minimaalne (tugev 
vibratsioon põhjustaks tuuliku ebastabiilsust). Seega on meretuulikutest lähtuv vibratsioon 
minimaalne ja eelkõige lokaalne. Kuna avamere tuuleparkidesse kavandatakse rajada 
mitmeid tuulikuid, siis tuleb käesolevale planeeringule järgnevates meretuulikute 
kavandamise etappides anda hinnang meretuulikutest mandrile jõudva vibratsiooni 
kumuleeruva mõju kohta. 
 
Leevendav meede:  

• Käesolevale planeeringule järgnevates meretuulikute kavandamise etappides tuleb 
teostada müra modelleerimised, selgitamaks välja meretuulikute tööst tingitud 
mandrile jõudvad müratasemed ja nende vastavus kehtivate normidega. Samuti tuleb 
anda hinnangud võimaliku meretuulikute rajamiseaegsete müratasemete kohta. 
Sõltuvalt mürauuringute tulemusest tuleb norme ületava müra korral määratleda ja 
rakendada mürataset vähendavad leevendavad meetmed.  

• Käesolevale planeeringule järgnevates meretuulikute kavandamise etappides tuleb 
anda hinnang meretuulikutest mandrile jõudva vibratsiooni kumuleeruva mõju kohta. 

 
Infraheli 
Inimese kõrv kuuleb tüüpiliselt heli sagedusi 20 Hz…20 kHz. Helisid, mille sagedus jääb alla 
20 Hz, nimetatakse infraheliks. Tüüpiliselt defineeritakse müra vastavalt helirõhutaseme 
muutustele (dB), mida vastav heli tekitab, mis ei sõltu heli sagedusest. Vastupidiselt 
konstantse helirõhuga helile, suureneb keskkonna füüsiline võnkumine proportsionaalselt 
helisageduse alanemisega. Ehk helisageduse alanemine põhjustab keskkonna suuremat 
füüsilist võnkumist. Selle nähtuse mõistmiseks sobib hästi tavalise kõlari näide: kõlaril on 
reeglina eraldi osa madalsageduslike helide tekitamiseks ja kõrgsageduslike helide 
tekitamised, mis annavad välja samasuguse helirõhutasemega heli, kuid helide sagedus on 
erinev. Madalsageduslikke helisid (nn bassi) tekitava kõlari membraani liikumine on nt 
muusikat kuulates silmaga nähtav, aga kõlari kõrgeid sagedusi tekitava osa membraani 
liikumine pole nähtav.  
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Seega, kuigi inimkõrv reeglina infraheli ei kuule, on siiski täheldatud, et infraheli võib 
mõjutada inimorganismi ja inimese sisekõrva tänu helilaine erinevale võnkumise 
amplituudile (helisagedusele; Salt ja Hullar, 2010)).  
 
Van den Berg (2006) töös on teostatud tuulegeneraatorite müra helisageduse spektri 
määramisi. Vastavalt tehtud uuringule selgus, et suur osa tuulegeneraatori poolt tekitatavast 
mürast moodustab madalsageduslik müra (infraheli). Infraheli osakaal sõltub seejuures 
tuulikulaba pöörlemise kiirusest, õhuvoolu turbulentsidest jm.  
 
Tüüpiliselt iseloomustatakse müra helirõhutaseme A-korrigeeritud väärtuste kaudu, mis 
iseloomustavad hästi müra kuuldavat taset. Van den Berg (2006) kohaselt sobib infraheli 
iseloomustamiseks G-korrigeeritud helirõhutase (ISO 1995). G-korrigeeritud helirõhutaseme 
väärtuste korral on helid, mis jäävad oma sageduselt infrahelist kõrgemaks, kõrvale jäetud. 
Van den Berg (2006) viitab oma töös Jakobsen, 2004 tööle, mille kohaselt on tajutav infraheli 
helirõhutase 95 dB(G). Van den Berg (2006) tuulegeneraatorite juures tehtud mõõtmistes jäid 
G-korrigeeritud helirõhutasemed nimetatud väärtusest 15-20 dB madalamaks (olles 80,5-81,1 
dB(G) turbiinide läheduses ja 76,4 dB(G) turbiini fassaadil). 
 
Leventhall (2007) artiklis on esitatud madalsagedusliku heli ja infraheli tüüpilised 
tajumistasemed vastavalt helisagedusele ja helirõhutasemele (tabel 4.1). Nn tajumistase 
näitab piiri, millest alates on inimkõrvale madalsageduslik heli tajutav (mitte veel häiringuid 
põhjustav). 
 
Tabel 4.1. Madalsagedusliku heli (infraheli) tajumispiir (Leventhall, 2007 põhjal) 
Sagedus 
(hz) 

4 8 10 12,5 16 20 

Helirõhutase 
(dB) 

107 100 97 92 88 79 

 
Leventhall (2007) artiklis on esitatud madalsagedusliku heli nö valulävi, milleks on ~165 dB 
sageduse 2 Hz juures ja 145 dB helisageduse 20 Hz juures. 
 
Evans, Cooper ja Lenchine (2013) mõõtsid Austraalias infraheli tasemeid linna- ja 
maapiirkondades ning võrdlesid neid tuulegeneraatorite läheduses paiknevate elamute juures 
tehtud infraheli mõõtmiste tulemustega. Uuringus jõuti järeldusele, et tuulegeneraatoritest 1,5 
km kaugusel paiknevate majapidamiste juures mõõdetud infraheli tasemed ei olnud suuremad 
võrreldes linna- või maapiirkondades mõõdetuga. Lisaks tuvastati, et tuulegeneraatoritest 1,5 
km kaugusel mõõdetud infraheli tasemes oli tuulikutest lähtuva infraheli osakaal võrreldes 
ümbritseva keskkonna infraheli tasemega ebaoluline. 
 
Seega võib järeldada, et tuuleparkide vahetus läheduses võib infraheli tekitada negatiivseid 
mõjusid inimorganismile. Samas on uuringuid tuulegeneraatorite poolt tekitatava inframüra 
osas veel väga vähe. Käesoleva planeeringulahenduse alusel on meretuulepargid kavandatud 
minimaalselt 12 km kaugusele rannikust ning sellisel kaugusel on infraheli 
(madalsagedusliku müra) jõudmine rannikuni sellisel helirõhutasemel, et see võiks kaasa tuua 
Hiiumaa elanikkonnale või Hiiumaad külastavatele turistidele mingisuguseid mõjusid, vähe 
tõenäoline. 
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Õhukvaliteet ja kliima 
Meretuulikute kasutamine ei tekita otsest õhusaastet. Tuulikute rajamisega kaasneb teatav 
õhusaaste tulenevalt ehitustehnika kasutamisest, samas on tegemist lühiajalise ja lokaalse 
õhusaastega.  
 
Kliimale kaasneva mõju kohta saab tuua võrdluse tuuleenergia ja teiste energialiikide 
kasutusega (olelusringi ehk elutsükli jooksul) kaasneva kasvuhoonegaaside koguste osas 
väljendatuna CO2 ekvivalentidena. Seejuures on vastavad väärtused erinevatel 
kirjandusallikate puhul erinevad (tabel 4.2). Samas võib tabeli alusel tuuleenergia kasutamist 
pidada kliimale avalduvate mõjude osas soodsamaks võrreldes teiste energiaallikate (v.a 
hüdroenergia ja tuumaenergia) kasutamisega. Seega, kuna tuuleenergia osakaalu 
suurendamine vähendab vajadust fossiilsete kütuste kasutamiseks, siis kaasnevad sellega 
kliimale positiivsed mõjud. 
 
Tuulikute CO2 emissioon oleneb tuuliku suurusest (nt 3 MW puhul 4,6 g CO2/kWh, 30 kW 
puhul 55,4 g CO2/kWh). Mida suurema võimsusega on tuulik, seda väiksem on 
kasvuhoonegaaside heide ühe toodetud energiaühiku (kWh) kohta, samas sarnastes oludes 
maismaatuuliku heitmed on väiksemad avameretuuliku kasvuhoonegaaside heitmetest (Kilki, 
2013). Teisalt Arvesen ja Hertwich (2012) jõuavad järeldusele, et summaarsed õhusaaste 
emissioonid, mis kaasnevad maismaa ja avamere tuuleparkide olelusringi jooksul on 
sarnased, erinevused esinevad vaid olelusringi etappides. Tuuleenergeetikas tekib 72–90% 
CO2 emissioonidest tuulikute tootmisel ja töötlemisel ning montaažil ja installeerimisel. 
Enamus kasvuhoonegaaside heitest tekib terasetootmisel, sellele järgneb betooni 
valmistamine. 10–28% CO2 heitmetest tekib transpordil ja jäätmete kõrvaldamisel (Kilki, 
2013). 
 
Tabel 4.2. Erinevate elektritootmistehnoloogiate korral kogu olelusringi jooksul kaasnevate 
kasvuhoonegaaside kogused väljendatuna CO2 ekvivalentidena toodetud elektrienergia 
koguse suhtes 
Energiaallikas  Weisser (2007) 

Varun et al (2012) 
Raadal et al (2011) 

Arvesen ja Hertwich 
(2012) 

Kivisüsi  800-1250 g/kWh 1000 g/kWh (CO2 
sidumise ja 

ladustamisega 180–220 
g /kWh) 

Kütteõli  700-800 g/kWh - 
Maagaas  440-780 g/kWh 500–600 g/kWh (CO2 

sidumise ja 
ladustamisega 140–160 

g/kWh) 
Biomass  35-178 g/kWh - 
Fotogalvaanilised 
päikesepaneelid  

9,4-300 g/kWh 29–80 g/kWh 

Tuuleenergia  4,6-55,4 g/kWh 8-20 g/kWh 
Tuumaenergia  2,8-24,2 g/kWh 8-45 g/kWh 
Hüdroenergia  0,2-152 g/kWh 3-7 g/kWh 
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Visuaalsed mõjud 
Avamere tuuleparkidega kaasnevad visuaalsed mõjud on üks peamisi teemasid, mis 
tulenevalt teema subjektiivsusest tekitab osapooltes erinevaid arvamusi. Üheks olulisemaks 
teguriks on seejuures kaugus rannikust. Kirjandusest leiab erinevaid arvamusi, millistel 
kaugustel rannikust võib visuaalset mõju lugeda oluliseks. Näiteks avamere tuuleenergia alast 
infot koondaval veebilehel www.offshorewindenergy.org (09.01.2014 seisuga) on toodud, et 
üldiselt võib alates 8 km rannikust avamere tuuleparkidest rannikule lähtuvaid visuaalseid 
mõjusid pidada ebaolulisteks (tuulikute mõõtmete kohta andmed puuduvad). Sõltuvalt vaataja 
asukoha kõrgusest rannikust võib kaugus olla mõnevõrra suurem, samas sõltuvalt 
ilmastikuoludest ka palju väiksem. Sceirde avamere tuulepargi keskkonnamõju hindamises 
(Aqua-Fact International Sevices Ltd, 2008) on leitud, et >10 km kaugusel rannikust võib 
avamere tuuleparkidest lähtuvaid visuaalseid mõjusid pidada vähetähtsateks, kuna tuulikud 
paiknevad horisondil ja põhi tähelepanu avanevas vaates on seotud merepinna ja kaldaalaga 
(aluseks 80 m kõrgused tuulikud + 120 m rootori diameeter). Sullivan et al (2011) 
analüüsides Inglismaa vetes paiknevaid avamere tuuleparke (tuulikute masti kõrgused 
vahemikus 67-90 m + rootori diameetrid vahemikus 80-126 m) jõudsid järeldusele, et 
kaasaegsed avamere tuulikud on rannikult avanevas vaates peamised tähelepanu tõmbavad 
objektid ja seeläbi ka olulised vaate mõjutajad kuni 16 km kaugusel rannikust ning olid nö 
tavavaatlejale märgatavad kuni 29 km kaugusel. Lisaks märgitakse Sullivan et al (2011) 
artiklis, et kohati olid palja silmaga tuulepargid nähtavad ka 42 km kauguselt ning tuulikute 
labade liikumist oli võimalik näha kuni 39 km kauguselt. Kuna tuulikute näol on tegemist 
kõrgehitistega on need varustatud hoiatus- ja navigatsioonituledega, mis on märgatavad öisel 
ajal. Sullivan et al (2011) uuringu tulemusena olid tuulikute tuled öisel ajal avanevas vaates 
peamiseks tähelepanu keskmeks 7-12 km kaugusel rannikust, samas märgatavad ka 39 km 
kaugusel rannikust. Eelnevad näited kinnitavad, et avamere tuulikutega seonduvad visuaalsed 
mõjud ja eelkõige nende olulisus vaatajale on subjektiivne. Seejuures mängivad lisaks 
kaugusele visuaalsete mõjude osas olulist rolli nii tuulikute mõõtmed, lokaalne paigutus, 
märgistus, ilmastikuolud jt parameetrid. Samuti on oluline rannikult vaataja „tundlikkus“ 
avanevas vaates esinevate tuulikute osas.  
 
Ladenburg ja Lutzeyer (2012) artikkel analüüsib 5 Taanis, USAs ja Prantsusmaal teostatud 
uuringut, mille eesmärk oli kajastada avamere tuuleparkidest tulenevaid visuaalseid 
häiringuid erinevatest aspektidest lähtuvalt. Artikli alusel on uuringud näidanud, et inimesed 
peavad avamere tuuleparke üldjuhul vähemhäirivamateks kui maismaa tuuleparke ja häirivus 
väheneb seda enam, mida kaugemal rannikust tuulepargid asuvad. Ladenburg ja Lutzeyer 
(2012) kohaselt mõjutavad avamere tuuleparkidest lähtuva visuaalse häiringu suurust vaatleja 
rannikul viibimise eesmärgid (elanik, turist), vanus, haridus, majanduslik sissetulek, eelnev 
kokkupuude tuulikutega jt asjaolud. Seejuures võivad sõltuvalt eeltoodud asjaoludest 
kaasneda nii negatiivsed häiringud kui ka häiringute puudumine. Seega tuulikute kaugus 
rannikust ja sellega kaasnevad visuaalsed häiringud on kohaspetsiifilised ja optimaalsed 
kaugused tuleb leida arvestades piirkonna eripärasid (sh puhkepiirkonnad, elamud, peamised 
vaatekohad jms). 
 
The Gulf of Riga as a Resource for Wind Energy (GORWIND, 2010-2012) projektis Liivi 
lahe tuuleressursi kasutusvõimaluste hindamine 
(http://gorwind.msi.ttu.ee/files/download/151) analüüsiti visuaalse häiringu ulatust 
fotomontaažil põhineva visualiseeringu kaudu, kus küsitletud kohalikud elanikud ja 
külastajad (neid analüüsiti eraldi) hindasid muuhulgas, milline on soovitav meretuulepargi 
kaugus rannikust.  
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Uuringu koostaja Tartu Ülikooli inimgeograafia vanemteaduri Ain Kull andmetel (suulised 
andmed) küsitleti Eesti ja Läti inimesi Liivi lahe piirkonnas ning valim oli 1000 inimest. 
Visualiseeringutel kasutati 80 m kõrguseid tuulikuid. 
 
Uuringu tulemused võtab kokku alljärgnev joonis 4.16 
(http://gorwind.msi.ttu.ee/files/download/151). Seejuures on joonisel vastajatele 
aktsepteeritavad kaugused määratud hinnetega 5 ja 4. Hinded 3 ja 2 on kõhklevat seisukohta 
väljendavad ja hinded 1 ja 0 väljendavad vastuseisu vastaval kaugusel tuulikute paiknemisele.  
 

 
Joonis 4.16. Avamere tuuleparkide suhtes kasvab elanike toetus vastavalt tuulikute 
kaugusega rannikust. 20 km kaugusel rannikust, kus tuulikud on selge ilmaga vaevu 
eristatavad, aktsepteeriks avamere tuulikuid enam kui pooled elanikud. Kõhkleval seisukohal 
on ligi 20% ning enam kui 20% elanikest on avamere tuuleparkidele vastu sõltumata selle 
kaugusest rannikust kuni 20 km ulatuses (allikas: GORWIND, 2010-2012; 
http://gorwind.msi.ttu.ee/files/download/151). 
  
Antud küsitluse alusel (joonis 4.16) on 10 km kaugusel tuulepargid aktsepteeritavad 40,9 %-
le vastanutest ja kõhkleval seisukohal on 38%. Kokku on selliseid, kes pole otseselt vastu 
seega 10 km kaugusel 78,9% ja otseselt vastaseid 10 km kaugusel tuuleparkide paiknemisele 
(hinded 1 ja 0) on 21,1%. Ehk pooldajaid on 10 km kaugusel rohkem kui vastaseid ja seda ka 
olukorras, kui kõhkleval seisukohal olnud kõrvale jätta. 
 
80 m kõrgused tuulegeneraatorid on vastavalt erinevate tootjate andmetele võimsusega 3 või 
3,6 MW. Kuna praeguseks on teada, et turul on ka 6 ja 7 MW võimsusega 
meretuulegeneraatorid, mille kõrgus on olenevat tootjast kas 100, 105 või 110 m, siis on vaja 
GORWIND projektist tehtud uuringu tulemusi visuaalse mõju osas teisendada. Kauguse ja 
kõrguse muutumist samas vaatepunktis saab teisendada täisnurkse kolmnurga tangensi abil. 
Täisnurkse kolmnurga mittetäisnurkse nurga α tangensiks nimetatakse selle nurga 
vastaskaateti a ning lähiskaateti b pikkuse jagatist (joonis 4.17) ehk 
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Joonis 4.17. Täisnurkse kolmnurga tangens. Allikas: Vikipeedia, http://et.wikipedia.org/. 
 
Seega, kui GORWIND projektis läbiviidud küsitluse korral rakendati visualiseeringus 80 m 
kõrguseid tuulegeneraatoreid ja küsitluse tulemusel oli 10 km kaugusel vastaseid 
tuulegeneraatoritele vähem, kui pooldajaid, siis saab tangens α funktsiooni abil leida, milline 
on samaväärne kõrguslik mõju tuulikul, kui see on kõrgusega 100, 105 või 110 m: 
 

• 80 m kõrguse tuulegeneraatori kasutamisel 10 km kaugusel tan α =  = 0,008; 

 
• 100 m kõrguse tuulegeneraatori kasutamisel on sama kõrgusliku visuaalse efekti 

saavutamiseks vajalik kaugus seega  m ehk 12,5 km; 

 
• 105 m kõrguse tuulegeneraatori kasutamisel on sama kõrgusliku visuaalse efekti 

saavutamiseks vajalik kaugus seega  m ehk 13,125 km; 

 
• 110 m kõrguse tuulegeneraatori kasutamisel on sama kõrgusliku visuaalse efekti 

saavutamiseks vajalik kaugus seega  m ehk 13,75 km. 

 
Eelnevat arvestades peaks 110 m kõrgused tuulikud liigutama 10 km kauguse asemel 13,75 
km kaugusele ehk 3,75 km kaugemale võrreldes 80 m tuulikutega. Samas peab arvestama, et 
80 m kõrgused tuulegeneraatorid on võimsusega 3 või 3,6 MW ja üle 100 m kõrgused 
tuulegeneraatorid võimsusega 6 või 7 MW. Seega on vajalik kõrgemaid tuulikuid paigaldada 
ligikaudu 2 korda vähem, et saavutada sama tuulepargi koguvõimsus. Väiksem tuulikute arv 
vähendab eelduslikult ka võimalikku visuaalset häiringut. 
 
Planeeringuga kavandatavad meretuulikute alad paiknevad Hiiumaast loode, kirde ja edela 
suunas, minimaalselt rannikust 12 km kaugusel. Hiiumaa rannikul paiknevate kaunite 
vaatekohtade asukohad ja peamised ujumiskohad on toodud joonisel 4.18, mille koostamisel 
on aluseks Hiiu maakonnaplaneeringu teemaplaneering Asustust ja maakasutust suunavad 
keskkonnatingimused ning kohalike omavalitsuste üldplaneeringud. Jooniselt on näha, et 
kauni vaatega kohti paikneb peaaegu kõikjal Hiiumaa rannikul. Tulenevalt Hiiumaa 
liigendatud rannajoonest jäävad kõik kavandatavad meretuulikute alad teoreetiliselt 
nähtavaks vaid Kõpu poolsaare tipust paiknevalt Põhja-Ristna neemelt. Samas jääb 
kõnealusest vaatekohast meretuulikute ala PT1 ligikaudu 50 km kaugusele, mida praktiliselt 
võib lugeda kauguseks, kus tuulikuid enam näha ei ole (maakera kumerus). Hiiumaast loode 
ja kirde suunda kavandatavad kõik meretuulikute alad (PT1-PT5) jäävad nähtavaks vaid 



134 
Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine. 

Aruanne. 

Tahkuna poolsaare tipust. Seejuures jäävad meretuulikute alad Tahkuna poolsaare tipust üle 
12 km kaugusele (vahemikus 12 (PT3) – 25 (PT5) km). Rannajoonest tingituna võib 
kavandatavate meretuulikute alade vaadeldavuse osas jagada Hiiumaa rannikuala järgmisteks 
lõikudeks: Vahtrepa-Tahkuna, Tahkuna-Ristna ja Ristna-Sõru.  
 

 
Joonis 4.18. Kaunite vaatekohtade ja peamiste ujumiskohtade paiknemine kavandatavate 
meretuulikute alade suhtes. Alus: Hiiu maakonnaplaneeringu teemaplaneering Asustust ja 
maakasutust suunavad keskkonnatingimused, kohalike omavalitsuste üldplaneeringud ja 
Maa-amet, 2013. 
 
Vahtrepa-Tahkuna lõik. Vaadeldavatest lõikudest kõige tihedama asustusega piirkond, 
kuhu jääb ka Kärdla linn. Lõigul paikneb mitmeid kauni vaatega kohti ja ujumiskohti (sh 2 
avalikku supluskohta: Kärdla ja Tõrvanina). Antud lõigul on vaadeldav ainult PT1 
meretuulikute ala, mis jääb lähimast maismaapunktist (Lehtma) 12 km kaugusele. Kärdla 
linnast jääb PT1 ala lähim nurk ca 15,5 km kaugusele, Kärdla linnast kagu suunas 
paiknevatest teistest tihedamalt asustatud piirkondadest jääb PT1 ala veelgi kaugemale. 
 
Tahkuna-Ristna lõik. Vaadeldavatest lõikudest kõige hõredama rannikulähedase asustusega 
piirkond. Tihedam asustus paikneb vaid Luidja ja Paope külades, Kõrgessaare aleviku 
majapidamised paiknevad avamerest mõnevõrra eemal. Lõigul paikneb mitmeid kauni 
vaatega kohti ja ujumiskohti, sh avalik supluskoht Luidja. Antud lõigul on vaadeldavad 
meretuulikute alad PT2–PT5. Tihedama asustusega Luidja ja Paope küladest jääb lähim 
meretuulikute ala PT3 üle 17 km kaugusele. Olulisest puhke- ja turismipiirkonnast Ristnast 
jääb lähim ala PT5 12 km kaugusele. 
 
Ristna-Sõru lõik. Vaadeldavatest lõikudest keskmise rannikulähedase asustusega piirkond. 
Lõigul paikneb mitmeid kauni vaatega kohti ja ujumiskohti, sh avalik supluskoht Liivalauka. 
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Antud lõigul on vaadeldav ainult meretuulikute ala PT7. Seejuures jääb PT7 ala loojuva 
päikese suunda. Lähimad maismaapunktid jäävad 12 km kaugusele, suures osas jääb 
vaadeldav lõik PT7 alast kaugemale kui 12 km. Olulisest avalikust supluskohast (Liivalauka 
rand) jääb meretuulikute ala 13 km kaugusele.  
 
Lisaks Hiiumaale jäävad kavandatavad meretuulikute alad nähtavaks ka Vormsi loode 
rannikult (lähim maismaapunkt 13 km kaugusel) ning vähemal määral ka Osmussaarelt 
(lähim maismaapunkt 22 km kaugusel) ja mandri-Eestist (lähim maismaapunkt 25 km 
kaugusel). Arvestades kaugusi jääb kõigis eelnimetatud kohtades nähtavaks vaid PT1 ala. 
Teiselt poolt jääb PT7 ala nähtavaks Saaremaalt, kus lähim maismaapunkt jääb 12 km 
kaugusele. 
 
Kokkuvõtvalt võib öelda, et kavandatavad meretuulikute alad jäävad Hiiumaalt ja teistest 
lähimatest maismaapunktidest nähtavaks, kuid eelduslikult ei hakka nad vaates domineerima. 
Võttes aluseks välismaises kirjanduses toodu, GORWINDi projekti tulemused, Hiiumaa 
rannikuala erinevates lõikudes esinevate tundlike objektide kaugused saab planeeringus 
toodud 12 km kaugust visuaalsetest mõjudest lähtuvalt lugeda sobivaks. Siinkohal on oluline 
ka asjaolu, et mida kaugemale tuuleparke tuleb rajada, seda suuremad rajamiskulutused, mis 
omakorda tõstavad tuulepargist saadavat elektri hinda.  
 
Kirjandusest on leida erinevaid andmeid selle kohta, kui kaugel rannikust asuvate avamere 
tuuleparkide puhul tuleb visuaalseid mõjusid hinnata. Hill et al (2001) alusel tuleb 
visuaalseid mõjusid hinnata kuni 15 km kaugusel rannikust kavandatavate tuuleparkide 
puhul, samas Sullivan et al (2012) artikli kohaselt on Inglismaal peetud vajalikuks 
visuaalseid mõjusid hinnata 20-30 km kaugusel. Eelnevat arvestades jäävad planeeringuga 
kavandatavad meretuulikute alad tsooni, kus tuulikute kavandamise etapis keskkonnamõju 
hindamise käigus tuleb hinnata visuaalseid mõjusid. Kuigi minimaalselt 12 km kaugusel 
rannikust paiknevad meretuulikute alad ei hakka eelduslikult avanevates vaadetes 
domineerima, on visuaalse mõju puhul lisaks kaugusele olulised ka teised aspektid (tuulikute 
paigutus alade sees, tuulikute kõrgused, vaataja „tundlikkus“ jm). Seega tuleb meretuulikute 
aladele tuulikute kavandamise KMH käigus koostada kavandatavate tuuleparkide 
visualiseeringud rannikult avanevates vaadetes, arvestades seejuures ka vaatluskoha 
spetsiifikat (nt ujumiskohad on kasutusel valdavalt suvisel ajal päikeselise ilmaga ning 
visualiseeringus peab kajastuma suvine vaade) ja kavandatavate tuulikute parameetreid. 
Vaatluskohtade valik peab toimuma KMH käigus läbi avalikkuse kaasamise. 
Visualiseeringute puhul tuleb võimalusel (arvestades teisi aspekte, nt radarite vaatesektorid) 
koostada erinevaid lahendusi tuulikute paigutuste osas ning lõpliku paigutuse valikul 
arvestada avalikkuse ja kohaliku kogukonna eelistustega. Lisaks näitas Taani Middelgrundeni 
avamere tuulepargi rajamise kogemus, et kohalike kaasamine nii planeerimisprotsessi kui ka 
tuulepargi omanike ringi võib mängida olulist rolli visuaalsete mõjude aktsepteerimisel 
(Sørensen et al, 2002; http://www.offshorewindenergy.org/, 10.01.2014).  
 
Leevendav meede: 

• Meretuulikute aladele tuulikute kavandamise KMH käigus tuleb hinnata visuaalseid 
mõjusid. Seejuures koostada kavandatavate tuuleparkide visualiseeringud rannikult 
avanevates vaadetes, arvestades ka vaatluskoha spetsiifikat (nt ujumiskohad on 
kasutusel valdavalt suvisel ajal päikeselise ilmaga ning visualiseeringus peab 
kajastuma suvine vaade) ja kavandatavate tuulikute parameetreid. Vaatluskohtade 
valik peab toimuma KMH käigus (nt KMH programmi koostamisel). Visualiseeringu 
punktid maismaal võib valida Hiiu maakonnaplaneeringu teemaplaneeringus „Asutust 
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ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused“ (2003) või KSH aruandes joonisel 
4.18. nimetatud ilusate vaadete ja ujumis- ning supluskohtade seast. Visualiseeringud 
tuleb teostada ka öise olukorra kohta. Samuti tuleb sõltuvalt asukohast kajastada ka 
olukorda päikese tõusu või loojangu ajal. 

• Visualiseeringute puhul tuleb võimalusel (arvestades teisi aspekte, nt radarite 
vaatesektorid) koostada erinevaid lahendusi tuulikute paigutuste osas ning lõpliku 
paigutuse valikul arvestada avalikkuse ja kohaliku kogukonna eelistustega.  

 
Kultuuriväärtused 
Muinsuskaitse all olevatest objektidest jääb planeeritud meretuulikute alale PT1 veealune 
kultuuriväärtusega asi „West“ (mälestise reg. Nr. 27770). Muinsuskaitsealune veealune 
kultuuriväärtusega asi „Aid“ (mälestise reg. Nr. 27877) piirneb meretuulikute alaga PT3. 
Lisaks jääb üks veealune kultuuriväärtusega asi, mis ei ole muinsuskaitse all, meretuulikute 
alale PT7 ja mõnede veealuste kultuuriväärtusega asjade asukohad piirnevad meretuulikute 
aladega PT1 ja PT7 (joonis 4.19). 
 

 
Joonis 4.19. Meretuulikute aladel paiknevad ja aladega piirnevad veealused 
kultuuriväärtusega asjad ja muinsuskaitse alused objektid (alus: Maa-amet, 2014). 
 
Tuulikute püstitamisel meretuulikute aladele PT1, PT3 ja PT7 võivad täiendavalt kahjustusi 
saada veealused kultuuriväärtusega asjad ja nende ümbrus ning sukeldujate huvi nende vastu 
võib seetõttu väheneda. Samuti on raskendatud tuulikute ehitamisfaasis sukeldujate ligipääs 
meretuulikute aladega kattuvatele ja piirnevatele veealuste kultuuriväärtusega asjade 
asukohtadele. Kuna veealustele kultuuriväärtusega asjadele „West“ ja „Aid“ on kehtestatud 
300-meetrine kaitsevöönd asja väliskontuurist, milles tegutsemine on reguleeritud 
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muinsuskaitseseadusega, siis mõju muinsuskaitse all olevatele veealustele kultuuriväärtusega 
asjadele füüsilise kahjustamise näol pole tõenäoline. Muinsuskaitse alla mittekuuluvatele 
veealuste kultuuriväärtusega asjade säilimise ja tuulikute ohutu rajamise ja hilisema hoolduse 
seisukohast tuleb tuulikute asukohad meretuulikute alal PT1 ja PT7 valida selliselt, et oleks 
tagatud veealuste kultuuriväärtusega asjade säilimine ja tuulikute ohutu rajamine ning hilisem 
hooldamine. Lisaks merekaartidel märgitud ja merel tähistatud veealustele kultuuriväärtusega 
asjadele võib merepõhjas veel esineda ajaloo seisukohast olulisi asju ja muid veealuseid 
objekte. Seetõttu tuleb iga tuulenergia tootmise ala rajamisele eelnevalt läbi viia merepõhja 
uuringud ja objektide leidmise korral selgitada välja nende väärtus ja vastavalt sellele valida 
tuuliku asukohad meretuuleparkide aladel. Uute veealuste kultuuriväärtusega asjade 
avastamise korral tuleb need merekaartidel ja merel tähistada. 
 
Üleriigilise planeeringu Eesti 2030+ koostamise raames käsitleti kriteeriumi, mille kohaselt 
tuleks tagada meretuuleparkide kaugus muuhulgas muinsuskaitseliselt tundlikest alades 
vähemalt 4 km. Kriteeriumit on käsitlenud üleriigilise planeeringu algfaasis energeetika 
ekspertgrupp. Hilisemalt on planeeringu koostamise käigus sellest kriteeriumist loobutud 
ning üleriigiline planeering ei sea konkreetseid piiranguid tuuleparkide kauguse osas ühestki 
objektist. Kriteeriumi rakendamine ei ole põhjendatud igal juhul vaid võib olla kaalutlemise 
aluseks. Muinsuskaitsealustele veealuste kultuuriväärtusega asjadele on kehtestatud 300-
meetrine kaitsevöönd, seega ei ole täiendava piirangu kehtestamine otstarbekas. 
 
Leevendav meede: 

• Muinsuskaitse alla mittekuuluvatele veealuste kultuuriväärtusega asjade säilimise ja 
tuulikute ohutu rajamise ning hilisema hoolduse seisukohast tuleb tuulikute asukohad 
meretuulikute alal PT1 ja PT7 valida selliselt, et oleks tagatud veealuste 
kultuuriväärtusega asjade säilimine ja tuulikute ohtu rajamine ning hilisem 
hooldamine. 

• Enne tuulikute rajamist on vajalik läbi viia allveearheoloogilised uuringud veealuse 
pärandi väljaselgitamiseks.  

 
Loodusvarad 
Planeering näeb ette meretuulikute ala PT5 kavandamist üleriigilise tähtsusega Hiiumadala 
liivamaardlale, millele on väljastatud maavara kaevandamise luba (KMIN-110) kuni 
09.10.2014. Vastavalt maapõueseaduse § 62-le tuleb säilitada arvelevõetud maavaravaru 
kaevandmisväärsena ja tagada juurdepääs maavaravarule. Kuivõrd maardlale tuulepargi 
rajamise soovi korral pole enam võimalik säilitada ja tagada juurdepääs kogu arvelevõetud 
maavaravarule, siis tuleb esmajärjekorras ammendada Hiiumadala maardla ressurss.  
 
Punavetikaliigi agariku (Furcellaria lumbricalis) püügialadele planeering meretuulikute 
alade reserveerimist ette ei näe. 
 
Leevendav meede: 

• Hiiumadala maardlale tuulepargi rajamise soovi korral tuleb esmajärjekorras 
ammendada maardla ressurss. 

 
Riiklik julgeolek ja turvalisus 
Eesti riigi julgeoleku tagamiseks jälgitakse Eesti välispiiri merealal 20 radarist koosneva 
mereseiresüsteemiga. Tulenevalt Hiiumaa asukohast paiknevad radarid ka Hiiumaa rannikul. 
Planeeringuga kavandatud meretuulikute alad jäävad radarite vaatevälja ning tekitavad 
tuulikute taha radarite jaoks varjupiirkonna. Seetõttu võib meretuulikute aladele tuulikute 
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ebasobiva paigutusega mereseiresüsteemi radarite jaoks tekkida ulatuslikud pimedad alad. 
Lisaks pimedate alade tekkimisele kaasnevad tuulikute rajamisel radaritele mõjud tuulikutest 
enestest kui segavatest ja mereseiresüsteemi jaoks mittehuvipakkuvatest objektidest (Sisask, 
2008). Pimedate alade tekkimine ja radarite häirimine kujutab ohtu riiklikule julgeolekule. 
 
Kuigi tuulikute alad tekitavad radaritele pimedaid alasid, ei tähenda see, et tuulikuid ei saaks 
üldse piirkonda rajada. Oluline on siinjuures, et mereseiresüsteemi radarite vaateväljad 
kattuvad osaliselt, mis võimaldab teatud ulatuses jälgida Eesti välispiiri sama punkti ka 
mitme radariga. Teisisõnu kui tuulikute rajamisel tekivad ühe radari vaatevälja pimedad alad, 
saab seda kompenseerida teise radari vaateväljaga. Samas, arvestades kavandatavate 
meretuulikute alade tihedust võivad tekkida ka sellised radaritele pimedad tsoonid, mida ei 
ole võimalik ühegi olemasoleva radari vaateväljaga kompenseerida. Eelkõige võivad sellised 
pimedad tsoonid tekkida PT2–PT5 meretuulikute alade korral. Samas ei ole need välistatud 
ka teiste kavandatavate meretuulikute alade puhul ja seda eelkõige arvestades võimalikku 
kumuleeruvat mõju. Kui tekivad pimedad alad, mida ei ole võimalik ühegi radari 
vaateväljaga kompenseerida, tuleb vältida tuulikute rajamist alale, mis on pimeda tsooni 
põhjustajaks. Seega võivad tekkida olukorrad, kus radarite nähtavuse tagamiseks ei saa 
planeeringuga kavandatavatele meretuulikute aladele kogu ulatuses tuulikuid rajada. Kuhu 
täpselt sellised alad tekivad sõltuvad tuulikute paigutusest ja tuleb lahendada tuulikute 
projekteerimise faasis. Seejuures tuleb projekt kooskõlastada Politsei- ja Piirivalveametiga. 
Üks võimalik konfliktolukord radarite vaatevälja ja meretuulikute alade vahel on toodud 
joonisel 4.20. Joonisel on näidatud ka radarite vaateväljade omavahelise kompenseerimise 
põhimõte. 
 

 
Joonis 4.20. Meretuulikutest radarite nähtavusele tuleneva mõju ja radarite vaateväljade 
kompenseerimise põhimõte (alus: Maa-amet, 2014) 
 
Lennuliikluse turvalisuse ja Lennuameti järelevalve seisukohast on olulised lennuväljade 
lähiümbrusse ja maapinnast üle 45 m kõrguste ehitiste planeerimine. Planeeringuga 
kavandatavad meretuulikute alad jäävad lähimast lennuväljast, Kärdla lennuväljast, ligikaudu 
15 km kaugusele. Seega olulist mõju tuulikud lennuliiklusele eelduslikult ei kujuta. Samuti ei 
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asu meretuulikute alad Kärdla lennuvälja lennuraja maandumis- ja tõususektoris. Kuna 
tuulikute kõrgus ületab 45 m, siis vastavalt lennundusseadusele tuleb planeering 
kooskõlastada Lennuametiga. 
 
Planeeringuga määratud meretuulikute ala PT7 piirneb vahetult kavandatava merealaga 
laskeharjutusteks. Otsest ohtu kahjustuste näol laskeharjutuste läbiviimine tuulikutele ei 
kujuta, kuna laskeharjutusala hõlmab endas juba ohuala. 
 
Leevendav meede: 

• Mereala peab olema jälgitav vähemalt ühest Politsei- ja Piirivalveameti 
mereseiresüsteemi radaripositsioonist. Kui meretuulikute aladele tuulikute 
projekteerimise käigus tekivad mereseireradari vaatevälja pimedad alad, mida ei ole 
võimalik teise radari vaateväljaga kompenseerida, tuleb vältida tuulikute rajamist 
alale, mis on pimeda tsooni põhjustajaks. Seejuures tuleb projekt kooskõlastada 
Politsei- ja Piirivalveametiga. 

 
Energeetika 
Kliimamuutuste leevendamiseks tehakse ühe enam jõupingutusi süsinikdioksiidi 
emissioonide vähendamiseks. See nõuab energeetika ümberlülitumist fossiilkütuste 
põletamise teel elektrienergia saamiselt taastuvenergia allikatele. Eestis toodetakse valdav osa 
elektrienergiast põlevkivist. Tänaseks on saanud tuuleenergiast aga üks peamisi alternatiive 
fossiilkütuste põletamisele. 
 
Ülemaailmse Tuuleenergeetika Nõukogu (GWEC) andmetel paigaldati maailmas 2012. aastal 
44,7 GW (joonis 4.21) ulatuses uusi tuuleenergial töötavaid elektrijaamu, mis teeb 
tuuleenergia koguvõimsuseks maailmas 2012. aastal 282,4 GW (joonis 4.22). 
 

 
Joonis 4.21. Ülemaailmselt aastas installeeritud tuuleenergia võimsused 1996–2012 (MW) 
(allikas: Global Wind Statistics, GWEC 2012). 
 

 
Joonis 4.22. Ülemaailmselt kokku installeeritud tuuleenergia võimsused 1996–2012 (MW) 
(allikas: Global Wind Statistics, GWEC 2012). 
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Euroopa Liidus paigaldati 2012. aastal tuuleenergial töötavaid elektrijaamu 11,6 GW 
ulatuses, mis teeb kõikide liikmesriikide tuuleenergia koguvõimsuseks 105,6 GW. Avamere 
tuuleenergia moodustab umbes 10% ELi aastasest tuuleenergia turust. Suurim tuuleenergia 
tootja on Saksamaa, temale järgnevad Hispaania, Itaalia, UK ja Prantsusmaa. Kümnel Eli 
riigil on tuulenergia võimsust üle 1 GW: Austria, Belgia, Taani, Kreeka, Iirimaa, Holland, 
Poola, Portugal, Rumeenia ja Rootsi (EWEA, 2013). 
 
Euroopa Tuuleenergia Assotsiatsioon (EWEA) on seadnud eesmärgiks paigaldada tuulikuid 
aastaks 2020 koguvõimsusega 230 GW, sealhulgas 40 GW võimsuses avamere tuulikuid ja 
aastaks 2030 koguvõimsusega 400 GW, sealhulgas 150 GW võimsusega avamere tuulikuid 
(EWEA, 2011). 
 
Eesti soodne geograafiline asukoht ja klimaatilised tingimused loovad head eeldused 
tuuleenergeetika arendamiseks. Eesti Tuuleenergeetika Assotsiatsiooni andmetel oli 2013. 
aasta lõpu seisuga Eestis töös 130 maismaa elektrituulikut koguvõimsusega 279,90 MW (vt 
tabel 4.3). Enamik neist tuulikutest paikneb Saaremaa, Lääne-Eesti ja Virumaa rannikualadel, 
mis on ka kõige tuulisemad maismaakohad Eestis (Kilki, 2013). 
 
Tabel 4.3. Tuuleenergeetika projektid Eestis (allikas: Eesti Tuuleenergia Assotsiatsioon, 
2015) 

Aasta 
Installeeritud 

elektrituulikud 
Võimsus 

MW 
Tootja 

Tuulikute 
arv 

Tuulikute 
tootja 

 
Tahkuna tuulegeneraator 
(ei tööta) 

0,15 Eesti Energia AS 
  

2002 Virtsu I tuulepark 1,8 
Nelja Energia OÜ (1,2MW) / Eesti 
Energia AS (0,6MW) 

3 Enercon 

 
Torgu tuulepark 0,45 Meritreid OÜ 3 Vestas 

2005 Pakri tuulepark 18,4 Nelja Energia OÜ 8 Nordex 

 
Esivere tuulepark 8 Nelja Energia OÜ 4 Enercon 

 
Läätsa tuulepark 3 Telewind AS 6 Siemens 

2007 Nasva tuulepark 1,6 Baltic Wind Energy OÜ (1,2 võrku) 2 Vestas 

 
Viru-Nigula tuulepark 24 Nelja Energia OÜ 8 Winwind 

 
Ruhnu (Sjustana) 
tuulepark 

0,15 Eesti Energia AS 2 Vestas 

 
Sangla tuulik 0,3 Sangla Turvas AS 1 

 
 

Türju tuulikud 0,3 Rotorline OÜ 3 
 

2008 
Virtsu tuulepargi 
lisatuulik 

0,8 Eesti Energia AS 1 Enercon 

 
Virtsu II tuulepark 6,9 Nelja Energia AS 1 Enercon 

 
Esivere I tuulepark - I 
etapp 

12 Skinest Energia AS 4 Winwind 

2009 Aulepa tuulepark - I etapp 39 Eesti Energia AS 13 Winwind 

 
Vanaküla tuulepark 9 Nelja Energia AS 3 Winwind 

 Tooma tuulepark 16 Nelja Energia AS 8 Enercon 
2010 Virtsu III tuulepark 6,9 Nelja Energia AS 3 Enercon 
2011 Nasva tuulik I 2,3 Baltic Workboats AS 1 Siemens 

 
Aulepa tuulepark - II 
etapp 

9 Eesti Energia AS 3 Winwind 

 
Aseriaru tuulepark 24 Nelja Energia AS 8 Winwind 

2012 Narva tuulepark 39 Eesti Energia AS 18 Enercon 

 
Paldiski tuulepark 45 Nelja Energia AS / Eesti Energia AS 18 GE Energy 
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Aasta 
Installeeritud 

elektrituulikud 
Võimsus 

MW 
Tootja 

Tuulikute 
arv 

Tuulikute 
tootja 

 
Sikassaare 1,5 Stacey OÜ 3 Enercon 

2013 Ojaküla tuulepark 6,9 Nelja Energia AS 3 Enercon 

 
Nasva tuulik II 3,6 Baltic Workboats AS 1 Siemens 

2014 Tamba tuulepark 6,0 Tuuleenergia OÜ 2 Enercon 

 
Mäli tuulepark 12,0 Tuuleenergia OÜ 4 Enercon 

 
Aburi tuulepark 1,8 OÜ Green Electric 1 Vestas 

 
Salme II tuulepark 3,0 Eleon AS 1 Eleon 

 
KOKKU 302,7 
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Eesti elektrimajanduse arengukava aastani 2018 kohaselt on avamere tuuleparkide 
tootmisvõimsuseks planeeritud aastatel 2016–2017 200 MW ja aastatel 2018–2025 500 MW. 
Samas hinnati Eesti avamere tuuleenergia ressursi potentsiaali aastaks 2030 1550 MW 
ulatuses (vastav aastatoodang 5839 GWh) avamere tuuleparkide püstitamiseks (tabel 4.4; 
Eesti Arengufond, 2013). Ressursi potentsiaali hindamisel on arvestatud tuule kiiruse, vee 
sügavuse ja tuulegeneraatorite võimaliku kaugusega kaldast. Keskkonnakaitseliste 
piirangutega arvestatud ei ole. 
 
Tabel 4.4. Tuuleenergia ressursi potentsiaal (allikas: Eesti Arengufond, 2013) 

 
 
Euroopa Ülemkogu kinnitas 2011. aastal veelkord Euroopa Liidu eesmärki vähendada 
kasvuhoonegaaside heidet 2050. aastaks 80–95% võrreldes 1990. aasta tasemega. 
Elektrienergial on seejuures täita vähese CO2-heitega majanduses keskne osa. Vähese CO2-
heitega majanduses nõuab taastuvenergia allikate suuremahulist kasutamist (Euroopa 
Komisjon, 2011). Eesmärk 2030. aastaks on Euroopa Liidu energia- ja kliimaraamistiku järgi 
vähendada kasvuhoonegaaside heidet 40% võrra võrreldes 1990. aasta tasemega ja 
suurendada taastuvenergia osakaalu vähemalt 27%-ni. 
 
Vastavalt dokumendile Eesti taastuvenergia tegevuskava aastani 2020 on tulenevalt 
taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise direktiivile 
2009/28/EÜ Eesti kohustatud tõstma taastuvate energiaallikate osakaalu kogu 
energiatarbimises võrreldes referentsaastaga 2005 25%-ni aastaks 2020. Taastuvatest 
energiaallikatest toodetud elekter moodustaks eesmärgist 4,8%. 2013. aastal toodeti Eestis 
ligikaudu 11,65 TWh elektrit, millest taastuvenergiat oli 1,15 TWh (ligikaudu 10%; tabel 
4.5). 45,9% taastuvenergiast andis tuuleenergia, ülejäänud taastuvenergia toodangust andsid 
biomass, biogaas ja jäätmed (Elering, 2014). 2011. ja 2012. aastal oli taastuvenergia osakaal 
lõpptarbimises 25%, täites sellega nii 2015. aastaks seatud eesmärgi (23,6% energia 
lõpptarbimisest) kui ka 2020. aasta eesmärgi 25%. Seega elektrienergiat toodetakse juba täna 
taastuvatest energiaallikatest rohkem, kui seda näeb ette 2020. aasta eesmärk. Samas on 
oluline järgnevatel aastatel Eestil vähemalt hoida saavutatut taset (www.valitsus.ee, 
06.02.2014). 
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Tabel 4.5. Eesti elektritootmine (allikas: Elering, 2013: Elering, 2014). 
Eesti elektritootmine, TWh 2011 2012 2013 

Sisemaine tootmine 11,39 10,46 11,65 
Sh taastuvenergia osa 1,16 (10,2%) 1,37 (13,1%) 1,15 (9,9%) 

tuuleenergia (taastuvenergia osast) 0,36 (31%) 0,45 (32,9%) 0,53 (45,9%) 
hüdroenergia (taastuvenergia osast) 0,03 (2,6%) 0,04 (2,9%) 0,03 (2,3%) 

biomass, biogaas (taastuvenergia osast) 0,76 (65,5%) 0,88 (64,2%) 0,6 (51,9%) 
 
Kuna ressursipotentsiaal Euroopa Liidus on regiooniti ja riigiti väga erinev, siis on 
taastuvenergia direktiiviga Euroopa Liidus sätestatud koostöömehhanismid, mille kaudu 
saavad liikmesriigid taastuvaid energiaallikaid ühiselt arendada. Kuna Eestil on oluline 
tuuleenergia ja biomassi potentsiaal, siis on vajalik, et lisaks riiklike eesmärkide täitmisele 
oleks piiratud mahus võimalik Eestis asetsevat ressurssi kasutada ka Euroopa Liidu 
taastuvenergia eesmärkide täitmiseks. Koostöömehhanismide rakendamine võimaldaks 
näiteks Eestil müüa taastuvenergia ülejääki statistiliste ülekannete teel teistele Euroopa Liidu 
liikmesriikidele, kelle taastuvad energiaallikad on kallimad. See annab Eestile lisasisstuleku, 
mis katab taastuvenergia tootmisseadme arendamisega seotud kulud, samas saab teine 
liikmesriik odavalt taastuvenergiat, mis aitab tal täita oma eesmärki. Samuti võimaldavad 
koostöömehhanismid mõnel Euroopa Liidu liikmesriigil investeerida Eestis taastuvenergia 
tootmisseadmetesse, millega kaasnevad Eestile täiendavad töökohad, üldine mõju 
regionaalsele arengule ning tootmisseadme mõju elektri hinnale ja varustuskindlusele. 
 
Hiiumaa saab elektrit Saaremaalt tuleva merekaabli kaudu. Planeeringuga Hiiumaa merealale 
kavandatud tuuleparkide ühendamiseks elektrivõrguga on planeeritud ühendused 
tuuleparkide ja Hiiumaa vahel. Täiendavalt on kavas rajada ühendus Hiiumaa ja mandri vahel 
üle Vormsi saare, millega suureneb saare varustuskindlus tänu ringtoite tekkimisele. Samuti 
on võimalus Hiiumaal liita siis suuremaid uusi tarbijaid või suurendada olemasolevate 
liitumisvõimsusi. 
 
Nelja Energia AS soovib rajada Hiiumaa rannikust 12 km kaugusele kirde ja loode suunda 
meretuulepargi koguvõimsusega 700 kuni 1100 MW. Olenevalt valitud tuulikutüüpide 
võimsusest (3,6 MW–7 MW) soovib energiatootja püstitada 100 kuni 160 tuulikut. Kui 
arvestada, et meretuuleparkide rajamise üheks eeltingimuseks on Hiiumaale 330/110 
kõrgepingeliini toomine ja nimetatud liini tehtava investeeringu kinnimaksmine, siis peab 
olema tuuleparkide rajamise võimsus selline, mis muudab ka 330/110 kaabli rajamise 
tasuvaks. Nelja Energia AS poolt esitatud andmete kohaselt on selliseks tasuvuspiiriks 
minimaalselt 700 MW koguvõimsusega tuuleparkide rajamine. Nimetatud detailsed 
tasuvusarvutused pole kahjuks KSH koostajale kättesaadavad, kuna need on Nelja Energia 
AS ärisaladus. 
 
Üleriigilise planeeringu Eesti 2030+ kohaselt on oluline energia salvestamise võimaluste 
parandamine. Kohalike ressursside laiema kasutamise ja mikroenergeetika arendamise 
eesmärgil on kõige suurema tähtsusega aruka võrgu (nn. Smart Grid) kasutamine ja sobiva 
taristu loomine kodumajapidamistes üle jääva elektrienergia koondamiseks ühtsesse võrku 
(joonis 4.23). Arukas elektrivõrgus osalemine annab tarbijatele suurema vabaduse valida, 
kelle poolt pakutavat energiat on ühel või teisel ajahetkel soodsam tarbida. Kuna arukas 
elektrivõrk on ehitatud mitme erineva energiapakkuja sümbioosina, siis ühe energiakanali 
rike (näiteks Eesti Energia ühendus Saaremaaga) ei pruugi veel kogu Hiiumaad pimedaks 
jätta (Jaakson, 2010). 
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Joonis 4.23. „Smart Grid“ Hiiumaa – Hiiumaa tark elektrivõrk (allikas: AS Nelja Energia, 
2013). 
 
Meretuulikute alade rajamisega suurendatakse Eestis taastuvenergia osakaalu riiklikus 
energiavarustuses. Suurem tuuleenergia tootmine võimaldab vähendada ühelt poolt 
fossiilsetest kütustest, Eesti näitel peamiselt põlevkivist, elektri tootmise vajadust ja suunata 
põlevkivi rohkem põlevkiviõli tootmiseks seda sel moel rohkem väärindades. Samuti 
võimaldab suurem tuuleenergia osakaal pikemas perspektiivis vähendada biomassi osakaalu 
elektritootmises. Nii saab puidule leida muid rakendusalasid, kui see lihtsalt hakkena 
põletada (nt puitbrikett, puidugraanulid jne). Seega olemasoleva tuuleressursi kasutamine on 
ka laiemalt positiivsete majanduslike mõjudega. Eestis toodetakse juba praegu elektrienergiat 
rohkem kui siin kasutatakse ja seda eksporditakse. Energia nagu ükskõik millise kauba 
eksport on riigile kasulik ja parandab oluliselt kaubandusbilanssi. Seega, kui rohkem 
kasutada olemasolevat tuuleressurssi, aitab see kaasa ka riigi majanduslikule arengule. 
 
Muud sotsiaal-majanduslikud aspektid 
Meretuuleparkide rajamisega soodustatakse ettevõtluse arengut. Ettevõtlusest tulenevad 
maksud on riigi ülalpidamise kulude katmise peamiseks allikaks. Seega ettevõtluse positiivne 
mõju riigile avaldub läbi maksutulu laekumise ja seda nii otsestest ettevõtlusmaksudest kui ka 
tööjõumaksudest. Lisaks loovad ettevõtjad ühiskonnas töökohti. Töökohad uut väärtust 
loovas äris pakuvad omakorda eeldusi uute töökohtade tekkeks teenindavas sektoris. 
 
Iga tuulepargi rajamisega luuakse juurde töökohti. Seejuures kaasnevad töökohad erinevates 
etappides alates tuulepargi kavandamisest kuni tuulikute regulaarse hoolduseni ja pikas 
perspektiivis ka utiliseerimiseni. Töökohad võivad olla otseselt seotud konkreetsete 
tuuleparkidega või siis kaudselt seotud läbi nt tuulikute tootjate. Eestis pole avamere 
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tuuleparke rajatud, mistõttu puudub ka vastava kvalifikatsiooniga tööjõud. Seega võib 
eeldada, et rajamise etapis tuleb kvalifitseeritud tööjõud teistest riikidest. Ka kasutusaegne 
tuulikute hooldus vajab kvalifitseeritud tööjõudu, kuid siin võib eeldada Eesti sisese tööjõu 
kasutamist (kogemused maismaa tuuleparkidega). Avamere tuuleparkide regulaarseks 
teenindamiseks on tarvis teeninduslaevu ja –sadamaid. Ajalisest aspektist lähtuvalt on 
oluline, et teeninduslaeva sadam paikneks tuuleparkidele võimalikult lähedal. Seega võib 
eeldada, et Hiiumaa avamere tuuleparkide rajamisel hakkab teeninduslaevadele 
sadamateenuseid pakkuma mõni Hiiumaa olemasolev sadam. Seeläbi saavad tööd ka 
kohalikud elanikud. Lisaks võivad kohalikud saada tööd ka teeninduslaeva meeskonnas. 
Seega kaasneb töökohti avamere tuuleparkide rajamise erinevates etappides ja tasanditel. 
 
Konkreetsete tuuleparkide rajamiseaegsed töökohad on eelkõige lühiajalised, seetõttu on 
olulised pikemaajalised ehk kasutusaegsed töökohad. BVG Associates (2012) töös on 
esitatud Inglismaad ümbritsevas avameres paiknevate tuuleparkide rajamisega kaasnenud 
töökohtade hinnang. Kajastatud 11 tuulepargi puhul jääb töökohtade arv vahemikku 0,1 – 
0,4/ MW. Seejuures on tegemist otseste ehk konkreetsete tuuleparkidega seotud 
töökohtadega. Kui võtta aluseks vahemiku miinimum 0,1 töökohta/MW kaasneks Hiiumaa 
avamere tuuleparkidega (700 MW) 70 töökohta. Mereala maakonnaplaneeringu 
eskiislahenduse avalikul arutelul mainis Hiiumaa avamere tuuleparkide kavandamisega 
seotud ettevõtte AS Nelja Energia esindaja ca 50 töökoha lisandumist seoses avamere 
tuuleparkidega. Kui suur hulk mainitud töökohtadest jääb kohalike elanike täita on käesoleval 
tasandil keeruline prognoosida.  
 
Kuna Eestis puuduvad avamere tuulepargid, loob tuulenergeetika arendamine ja kasutamine 
uurimusvaldkondi tudengitele ja teadlastele, mis võimaldab Eestil koostöös välisekspertidega 
saada informatsiooni Eesti tingimustes meretuuleparkide rajamisega kaasnevatest mõjudest 
nii loodus- kui ka sotsiaal-majanduslikule keskkonnale.  
 
Tuuleenergia arendused võivad kaasa tuua kogukonnale märkimisväärseid hüvesid. 
Kogukonna hüvang on rahalised või mitterahalised hüved, mida arendaja panustab kohaliku 
kogukonna arengu huvides seal, kus arendustegevus mõjutab oluliselt elukeskkonda (MTÜ 
Arhipelaag, 2009). 
 
Hüvangud, mida kohalik kogukond saab tuuleparkide rajamisest, on näiteks (MTÜ 
Arhipelaag, 2009): 

• Kohaliku tööstustoodangu kasutamine; 
• Kohalike ehitusettevõtete kasutamine; 
• Osakute müük kohalikele; 
• Maaomanike ja kodanikeühenduste kaasamine arendustegevusse; 
• Maa rent; 
• Kohapealsete rajatiste ja taristute parandamine; 
• Summade kandmine kohalikesse fondidesse; 
• Kohalike inimeste palkamine; 
• Keskkonna- ja elupaikade parandamine projektide raames; 
• Külastuskeskuste, turismiteenuste toetamine; 
• Tuuleparkide taluvuse kompensatsioon kohalikele kogukondadele 
• Koolide ja hariduse toetamine; 
• Kohalike gruppide ja võistkondade sponsoreerimine; 
• Erinevad riiklikud maksud; 
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• Jne. 
Heites pilgu erinevatele lahendustele Euroopa Liidu maades selgub, et ühtne mudel 
tuuleenergeetika seostamiseks kohaliku kogukonnaga puudub. Siiski saab välja tuua kolm 
põhijoont, mis erinevaid riike iseloomustavad (MTÜ Arhipelaag, 2009). 

• Esiteks, läbirääkimiste käigus saavutatav ühekordne või pikaajaline maksmine 
kohalikesse fondidesse. Lahendus on tüüpiline Briti saarestikus, ka Hispaanias, kus 
enamasti on kohalik hüve saavutatav läbirääkimiste käigus. 

• Teiseks, kohalike inimeste rahaline osalus tuuleenergeetika projektides. Just 
põhjamaades, eriti Rootsis ja Taanis, omavad ilmsel t suurimat osakaalu kohalike 
inimeste investeeringud. 

• Kolmandaks, kohalikud maksud. Nii näiteks Prantsusmaal ja Soomes lahendatakse 
küsimus pigem kohalike maksude kaudu. 

 
Hiiu vald, Nelja Energia AS ja Hiiumaa Offshore Tuulepark OÜ on sõlminud kolmepoolse 
ühise kavatsuste protokolli, mis sätestab, et vald ja arendaja asutaks koostööks MTÜ. 
Protokolli järgi peab näiteks arendaja andma MTÜ käsutusse vähemalt 0,2% arendajale 
kuuluva või arendaja poolt opereeritava tuulepargi poolt iga toodetud elektrienergia MWh 
müügist saadavast tulust, kuid mitte vähem kui 0,32 eurot iga toodetud elektri MWh kohta. 
 
Kokkuvõtvalt võib eeltoodud mõjusid sotsiaal-majanduslikule keskkonnale lugeda 
positiivseks.  
 
4.3.2. Maavaravarud 
Planeeringus on kajastatud olemasolevad maardlad ning uusi maardlaalasid planeeringuga ei 
kavandata. Kaevandamistegevus olemasolevatel keskkonnaregistrisse kantud maardlatel 
toimub kaevandamise loa alusel, mille taotluse menetluse käigus tuleb kehtiva õiguskorra 
alusel sõltuvalt kaevandatava ala suurusest ja mahust läbi viia keskkonnamõju hindamine 
(KMH) või kaaluda KMH vajalikkust. Planeeringu koostamise hetkel toimub kaevandamine 
Hiiu madala liivamaardlas ja Käina meremuda maardlas. Hiiu madala maardla kattub 
planeeritud tuuleenergia tootmise alaga. Vastavat teemat on analüüsitud Energeetika peatüki 
all. Käina meremuda maardlas toimub kaevandamine kahe loa alusel. Käina II 
meremudakarjääri mäeeraldisele väljastatud loa eritingimus keelab kaladele mõju 
vähendamise eesmärgil ja lindude pesitsus- ja läbirändeperioodi arvestades kaevandamise 
ajavahemikus 1. märts kuni 31. oktoober ning kohustab heljumi tekke vähendamiseks 
kasutama pinnasepumpa või käsitsi varumist. Käina mäeeraldisel on loa alusel lubatud 
kaevandamine ajavahemikus 15.07. kuni 15.08 ja 01.11 kuni 01.03. Planeeringuga ei ole ette 
näha tegevusi, mis mõjutaksid meremuda kaevandamist Käina meremuda maardlas. 
 
Kõpu liivamaardlale on planeeringu protsessi toimumise ajal esitatud taotlus liiva 
kaevandamise alustamiseks. Alljärgnevalt on esitatud lühike kirjeldus võimalike mõjude 
kohta seoses kaevandamisega Kõpu maardlas. Täpsemalt peab mõju hindama 
kaevandamisloa KMH käigus. 
 
Mõju looduskeskkonnale  

Vee kvaliteet  
Kaevandamisel on põhiliseks mõjuks vee kvaliteedile heljumi tekitamine veesambasse. 
Heljumi liikumisel on nö kaks olekut: dünaamiline olek, kus heljumipilv liigub iseeneslikult 
ja passiivne olek, kus heljumipilv liigub üldjoontes teiste tegurite mõjust sellele. 
Dünaamilises faasis on heljumipilve käitumine tingitud peamiselt settematerjali omadustest ja 
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kontsentratsioonist ning sellest kuidas heljum vette juhitakse. Passiivses faasis mõjutab 
heljumipilve liikumist peamiselt hüdrodünaamiline keskkond, hoovuste tugevus ja suund. 
 
Heljumi hulk vees on looduslikus olekus kuni 10 mg/l. Kaevandamisel suureneb heljumi 
sisaldus 3 kuni 4 korda. Heljumis esinevad liivaosakesed settivad kaevandamise piirkonnas. 
Aleuriidi ja peliidi osakesed kanduvad mere sügavamasse ossa (üle 20 m), kus need settivad 
(TTÜ Meresüsteemide Instituut, 2006). 
 
Heljum ei kandu kaugemale kui ligikaudu 1 km kaevandamise piirkonnast. Seda on näidanud 
ka Naissaare ja Prangli liivamaardlatest kaevandamise aegsed keskkonna seire tulemused 
(TTÜ Meresüsteemide Instituut, 2006).  
 
Valdava hoovuse suund on Kõpu maardla piirkonnas lõunast põhja, seega võib eeldada, et ka 
enamus heljumist levib mäeeraldisest eelduslikult põhja suunas. 
 
Hiiumadala maardla osas on hoovuste liikumissuund läänest itta, siis ka enamus heljumist 
levib mäeeraldisest ida suunas. 
 
Hiiumadala liivamaardla KMH aruandes (2006) on välja toodud, et mõju leevendamiseks 
tuleks jälgida, et liiva pumpamise vahel jääks vähemalt 4 tundi heljumi settimiseks. Seda 
kinnitab Naissaarest lõunas asuva liivamaardla kaevandamise ajal teostatud keskkonnaseire. 
Mõju leevendamise efektiivsust näitas Naissaarest lõunas asuva liivamaardla kaevandamine, 
kui pinnasepumpsüvendaja kaevandas liiva nelja tunni järel (TTÜ Meresüsteemide Instituut, 
2006). 
 
Leevendav meede: 

• Heljumi mõju leevendamiseks tuleks jälgida, et liiva pumpamise vahel jääks vähemalt 
4 tundi heljumi settimiseks. 

 
Hoovused ja lainetus ning setete liikumine 
Mäeeraldisel sügavneb meri kaevandamise tulemusena. Milline mõju sellega võib kaasneda 
lainetusele ja hoovustele, tuleb hinnata täpsemalt KMH käigus. 
 
Hiiu madala liivamaardla KMH aruandes (2006) on välja toodud, et merepõhja kaevandamise 
tagajärjel tekkinud süvendiga kaasneb väheoluline negatiivne mõju lainetusele, hoovustele ja 
setete liikumisele. Pikaajalist ei esine kuna süvend täitub 4 kuni 5 aasta jooksul sõltuvalt 
hüdrodünaamilistest tingimustest. Seejärel taastub hüdrodünaamiline tasakaal, mis esines siin 
enne kaevandamist. Seda näitas Prangli liivamaardlast kaevandamise keskkonnaseire käigus 
teostatud sügavusmõõdistamised (TTÜ Meresüsteemide Instituut, 2006). 
 
Põhjataimestik 
Võimalikud põhjataimestiku elupaigad, kui neid alal leidub, hävivad kaevandamistegevuse 
käigus konkreetsel alal. Täpsemalt tuleb mõju hinnata KMH käigus, mil tuleb kindlaks teha, 
milliseid taimekooslusi alal üldse leidub. 
 
Mõju põhjaloomastikule 
Kaevandamisel eemaldatakse põhjaloomastik koos liivaga. Pikaajalist mõju ei esine kuna 
põhjaloomastiku kooslused taastuvad 2 kuni 3 aasta jooksul. Mõju võib põhjaloomastikule 
ulatuda ligikaudu 1 km kaugusele kaevandamise piirkonnast. Sellest annab tunnistust 
Naissaare ja Prangli liivamaardla kaevandamise ajal ja järel teostatud keskkonnaseire. Mõju 
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leevendamiseks on Hiiu madala liivamaardla KMH aruandes (2006) välja toodud, et 
mäeeraldisel on soovitav kaevandada kogu liiv ühe etapina, et põhjaloomastiku kooslus saaks 
alustada taastumist sellel alal. Täpsemalt tuleb mõju hinnata KMH käigus. 
 
Leevendav meede: 

• Põhjaloomastikule mõju leevendamiseks on soovitav mäeeraldisest kaevandada kogu 
liiv ühe etapina, et põhjaloomastiku kooslus saaks alustada taastumist sellel alal. 

 
Kalastik 
Kaevandamisel eemaldatakse mäeeraldiselt põhjaloomastik, mis on bentostoiduliste kalade 
toidubaasiks. Peale kaevandustegevuse lõppu kalade toidubaas (põhjaloomastik) taastub. 
Mäeeraldise piirkonnas teadaolevalt kalade kudemisalasid ei esine. Kalade larvide osas peab 
täpsemalt hindama KMH käigus. 
 
Samuti võib kalastikule mõju avaldada kaevandamistegevusega kaasnev veealune müra. 
KMH käigus on vajalik müra mõjusid täpsemalt hinnata. 
 
Linnustik 
Täpsemalt on mõjusid linnustikule vaja hinnata KMH käigus. Mere sügavus on Kõpu 
maardla alal 10–20 m. Peatuvatele sukelpartidele tähtsa ala võib piiritleda 15 meetrist 
sügavusjoont mööda merekaardil (Ellermaa, 2011). Seega võib maardla ala olla osaliselt 
peatuspaigaks veelindudele. 
 
Kaitsealad 
Kõpu liivamaardla kattub osaliselt projekteeritava Kõpu merekaitseala piiriga. Kõpu maardla 
KMH koostamise käigus on vajalik hinnata mõjusid projekteeritavale Kõpu merekaitsealale. 
Kõpu merekaitseala loomise menetluse käigus on vajalik täpsustada kaitseala piirid vastavalt 
tegelike loodusväärtuste paiknemisele. 
 
Mõju sotsiaal-majanduslikule keskkonnale 

Kalandus 
Rannapüük toimub kuni 20 m samasügavusjooneni, vaid lesta käiakse suvel kohati kuni 30 m 
sügavuses meres püüdmas. Seega võib Kõpu maardla ala kattuda rannakalurite püügialaga. 
Täpsemalt tuleb võimalikke mõjusid hinnata kaevandamisloa KMH käigus. 
 
Meretransport ja -taristu (sh sadamad) 
Nii Kõpu maardlat, kui ka Hiiumadala maardlat on planeeritud läbima veeliiklusalad. Kui 
kaevandustegevus on kooskõlastatud Veeteede Ametiga, saab ajutiselt kaevandustegevuse 
reaalse toimumise käigus piirata antud alal ajutiselt veeliiklust ja seetõttu pole mõju 
meretranspordile ette näha. 
 
Turism 
Kõpu maardla jääb ~2,5 km kaugusele rannikust. Kaevandustegevust toimub laevadelt. 
Kaevandustegevusega pole ette näha olulist mõju turismile. Siiski tuleb mõjusid hinnata 
KMH käigus. 
 
KMH käigus tuleb samuti täpsemalt hinnata, kuidas võib kaevandustegevus mõjutada Ristna 
surfiranda. 
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Loodusvarade kasutus 
Vastavalt maapõueseaduse § 62-le tuleb säilitada arvelevõetud maavaravaru 
kaevandmisväärsena ja tagada juurdepääs maavaravarule.  
 
Vastavalt Ehitusmaavarade kasutamise riikliku arengukavale 2011–2020 on muu hulgas 
ehitusmaavaradest lähtudes riigi huvi tagada tarbijate, eelkõige riigi infrastruktuuri 
ehitusobjektide nõuetekohane ja majanduslikult optimaalne varustamine kvaliteetsete 
ehitusmaavaradega. Kaevandustegevus võimaldab kasutada sihipäraselt Eesti riigile 
kuuluvaid maavarasid.  
 
Samas on oluline tagada loodusvarade otstarbekas kasutamine. Seetõttu on otstarbekas 
ammendada esmalt Hiiu madala liivamaardla varud ja seejärel võtta kasutusele järgmised 
maardlad. 
 
Kultuuriväärtused 
Enne kaevandustegevust on vaja kindlaks teha, kas kaevandatav alal paikneb 
kultuuriväärtusega leide. Selleks tuleb enne kaevandamisloa väljastamist läbi viia 
allveearheoloogilised uuringud, mille eesmärk on veealuste kultuuriväärtusega asjade ja 
kultuurikihi otsimine ja tuvastamine, lokaliseerimine, dokumenteerimine ja nende seisundi ja 
säilimise ulatuse väljaselgitamine. 
 
Muud sotsiaal-majanduslikud aspektid 
Kaevandustegevus, nagu igasugune muu majandustegevus loob töökohti. Siseriiklike 
maavarade kasutamine ehitustegevuses võimaldab kasutada kohalikke ehitusmaterjale 
ehitustegevuses, mis aitab ära hoida kaubanduse välisbilanssi  
 
Täpsemalt tuleb mõjusid hinnata KMH käigus. 
 
Leevendav meede: 

• Enne kaevandamisloa väljastamist on vajalik läbi viia allveearheoloogilised uuringud 
veealuse pärandi väljaselgitamiseks.  

 
4.3.3. Kaadamisalad  
Planeeringu koostamise käigus vaadati üle olemasolevate (ehk varem kasutusel olnud) 
kaadamisalade paiknemine. Seejuures kanti olemasolevad kaadamisalad planeeringu 
joonisele. Arvestades kaadamisalade paiknemist ja asjaolu, et planeeringuga ei nähta ette 
tegevusi, mis eeldaksid suuremahulist kaadamist (üle 10000 m3), siis uusi kaadamisalasid 
planeeringuga ei kavandata, kuna eelduslikult on olemasolevad kaadamisalad piisavad 
piirkonna vajaduste rahuldamiseks. Uute kaadamisalade mittekavandamine lähtub ka 
asjaolust, et kaadamine oleks lokaliseeritud olemasolevate kaadamisalade piires. Nii on 
võimalik vähendada looduskeskkonnale avalduvate negatiivsete mõjude ulatust. Alla 10 000 
m3 kaadamismahtude korral võib kaaluda uute kaadamisalade kasutusele võtmist 
planeeringuga määratletud üldkasutusega alal, kui majanduslikel kaalutlustel ei ole 
otstarbekas kasutada olemasolevaid kaadamisalasid. Hetkel teadaolevalt puudub ülevaade 
olemasolevatele kaadamisaladele kaadatud materjali koguste üle. Eelnevat arvestades tuleks 
läbi viia olemasolevate kaadamisalade inventeerimine selgitamaks välja alade 
hetkeolukord ja nende jätkuv sobilikkus kaadamisaladeks. Keskkonnaministeerium 
kuulutas 06.02.2014. a välja riigihanke (149141) Eesti merealal asuvate kaadamisalade 
merepõhjasetete füüsikaliste ja keemiliste näitajate väljaselgitamine, kuid 28.04.2014 
kuulutati hankemenetlus kehtetuks. 
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Leevendav meede: 

• Uute kaadamisalade kasutusele võtmist tuleb kooskõlastada Muinsuskaitseametiga. 
Kaadamine mälestisel ja selle kaitsevööndis on keelatud vastavalt 
muinsuskaitseseadusele. 

 
4.3.4. Kalapüük  
Planeeringuga ei kavandata uusi kalapüügialasid ning kalapüügi reguleerimine toimub 
kehtiva õiguskorra alusel. Teistest mere kasutusviisidest tulenevaid mõjusid kalandusele on 
käsitletud vastavates peatükkides. 
 
Tagada tuleb kalade kudemiseks oluliste vooluveekogude suudmete settest puhastamine ja et 
merre suubuvate vooluveekogude suudmed ja tee lähteni oleks avatud. Meriforellist lähtuvalt 
on olulised: Õngu oja, Vanajõgi, Nuutri jõgi ja Poama oja. Teiste kalaliikidele jaoks on 
tähtsamad vooluveekogud: Suuremõisa jõgi, Vaemla jõgi, Luguse jõgi ja Armioja. Lisaks on 
olulised Käina lahe väljavoolud ehk Puulaiu kanal ja Orjaku silm ning Käina-Vaemla 
ühendus Laisna kanal ning Jõeranna oja, Jausa oja ja Prassi kraav. 

4.3.5. Agariku (Furcellaria lumbricalis) püük  

Planeeringuga ei kavandata uusi agariku püügialasid. Agariku traalimisalad ja kogused 
Kassari lahes sõltuvad agariku looduslikust taastootmisest ja määratakse eraldi vastava 
uuringuga. Planeeringu joonisel näidatud agariku püügiala kattub osaliselt Hiiumaa laidude 
maastikukaitseala Agariku sihtkaitsevööndiga. Keskkonnaregistri (2013) andmetel 
moodustab Agariku sihtkaitsevööndi 663,1 ha suurune mere- ja maismaaala, milles mere 
sügavus ulatub keskmiselt kuni 6, kohati 7 meetrini. Sihtkaitsevööndi loomise eesmärgiks on 
säilitada agariku tüüpiline kasvupaik looduslikus seisundis, samuti kaitsta merepõhjataimi, 
eeskätt meriheina. Inimeste viibimine on Agariku sihtkaitsevööndis keelatud aastaringselt, 
välja arvatud läbisõidul väikelaevaga ning teaduslikel välitöödel kaitseala valitseja 
nõusolekul ja järelevalve- ja päästetöödel. Kuna agariku traalimist ei saa pidada 
väikelaevaga läbisõiduks ning arvestades ka ala kaitse-eesmärki tuleb agariku 
traalimisala planeerida Agariku sihtkaitsevööndist välja.  
 
4.3.6. Vesiviljelus  
Planeeringuga on määratud neli vesiviljeluse eeliskasutusega ala. Seejuures on alade 
määratlemisel arvestatud veesügavust ja ala kaugust võimalikust teenindavast sadamast. 
KMH alusel võib vesiviljelust ka mujale rajada, kui see ei lähe konflikti teiste mereala 
kasutusviisidega või looduskaitseliste väärtustega. 
 
Koostöös tuuleparkidega arendajatega võib tulevikus kaaluda võimalust vesiviljelust 
arendada tuuleenergia tootmise alade sees. Selleks vajalikud uuringud ja KMH viib läbi 
vesiviljelust arendada soovija. 
 
Vesiviljelus on üheks oluliseks alustalaks Euroopa Komisjoni nn sinise kasvu (blue growth) 
initsiatiivis, mille eesmärgiks on jätkusuutlikult ära kasutada Euroopa ookeani- ja merealade 
potentsiaali täiendavate töökohtade ja majandusliku kasvu loomiseks. 
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Mõju looduskeskkonnale 
 
Veekvaliteet 
Avamere kalakasvatuse puhul, mis on kõige tõenäolisem vesiviljeluse vorm piirkonnas, 
võivad keskkonnamõjud avalduda seoses äratarbimata toiduga, väljaheidete ning 
ekspluateerimisel kasutatavate kemikaalidega. Orgaaniliste jäätmete settimise tõttu võib 
halveneda ümbritseva vee läbipaistvus, väheneda hapnikutase ja kasvada toitainete sisaldus 
vees. Seega võib kalakasvatuste rajamine mõjutada kasvatuste lähipiirkonna toitainete 
biogeokeemilist tsüklit. Kalakasvatuse lokaalsete mõjude vähendamiseks veekvaliteedile on 
kasvatuste rajamine otstarbekas hea veevahetusega merealadel. Samas, kuna Hiiu merealal 
puuduvad nii konkreetsed arendusplaanid kui ka keskkonnauuringud, siis on vesiviljelusega 
seotud võimaliku mõju ulatus praegu ebaselge. Viimaste hinnangute põhjal on Hiiu mereala 
veekvaliteet määratud suures ulatuse Läänemere vee üldise seisundiga ja vähem lokaalsete 
mõjudega. Iga arenduse puhul on vajalik hinnata kasvatuste poolt tekitatavat täiendavat 
toitainete koormust. 
 
Elupaigad ja põhjaelustik 
Vesiviljelusalade arendamise tõttu on võimalik suurem mõju peamiselt elupaikadele 10, 12 
17, 18 EBHAB klassifikatsiooni järgi, kuid organismide (kala) põgenemise juhul mõju 
ruumiline ulatus võib olla väga suur ja hõlmata ka teisi elupaikasid.  
 
Vesiviljelusalade PV1 ja PV2 rajamisel ja käitamisel on võimalik negatiivne mõju 
liivamadalate elupaigale (1110) ja antud elupaigale iseloomulikule põhjaelustikule, alade 
PV3 ja PV4 rajamisega on võimalik mõju karide elupaigale (1170).  
 
Vesiviljelusfarmi rajamisel on tõenäoline elupaikade otsene füüsiline kahjustamine rajatiste 
ja seadmete püstitamisel, millega võib kaasneda bentiliste koosluste kahjustamine. Settiva 
orgaanilise aine tõttu on võimlik vee läbipaistvuse halvenemine ja toitainete 
kontsentratsioonide suurenemine vees ja setetes, mis omakorda võib kaasa tuua muutusi 
põhjaelustiku koosluste struktuuris. Madalas vees ei jõua häguse vee tõttu päikesekiired 
põhjataimestikuni, mille tõttu aeglustub nendes fotosünteesi intensiivsus. Orgaanilise aine 
kontsentratsiooni tõus vees võib põhjustada põhjaloomastiku, kõigepealt filtreerijate, 
biomassi ja arvukuse kasvu. Kemikaalide kasutamisega suurtes kogustes on võimalik häirete 
teke põhjaloomastiku elutegevuses. 
 
Kalade põgenemine kalakasvatustest võib põhjustada bioloogilise mitmekesisuse langust, 
soovimatuid geneetilisi muutusi looduslikes populatsioonides, haiguste levikut, muutusi 
elupaiga ja sellele iseloomulike koosluste struktuuris ning kohalike liikide välja tõrjumist.  
 
Peale kalakasvatust on võimalikud ka teised vesiviljeluse vormid, näiteks karbikasvatus. 
Filtreerivate karpide kasvatusel on vee kvaliteedile positiivsed mõjud. Karpide kolooniad on 
võimelised puhastada suurtes kogustes vett seal sisalduvast orgaanilisest ainest parandades 
vee kvaliteedi ja vähendades merekeskkonna eutrofeerumist. Võimalik on ka nö 
kombineeritud vesiviljelus, mille käigus kasvatatakse samas piirkonnas nt kala ja vetikaid või 
karpe, et tasakaalustada veekeskkonnas levivate toitainete liikumist merekeskkonnas (kui 
kalakasvatus eelduslikult suurendab toitainete sisaldust vees, siis vetikaid või karpe 
kasvatades on võimalik suur osa kalakasvatusest veesambasse sattuvatest toitainetest vetikate 
või karpide poolt ära kasutada ja summaarselt olulist veekvaliteedi muutust ei teki). Seetõttu 
tuleks veekvaliteedi seisukohast eelistada kas kombineeritud vesiviljelust (kala ja karp või 
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vetikas) või ainult karbi ja vetika kasvatust, kui see osutub majanduslikult otstarbekaks. 
Lisaks tuleks uurida vetikate, karpide ja tuulikute kombineeritud kasutusvõimalusi. 
 
Hetkel puuduvad täpsemad andmed Hiiumaa ümber planeeritavata vesiviljelusalade kohta. 
 
Kalakasvatuse, kui kõige tõenäolisema vesiviljeluse vormi, mõjusid on võimalik vähendada 
rajades kalafarme hea veevahetusega piirkondades, limiteerides kalatoodangut ja biomassi, 
tekitades vähem toidujäätmeid ja kasutades vähem kemikaale (European Comission, 2012). 
Kalade kasvatustest põgenemise vastaste meetmete rakendamine, arvestades liigi 
käitumismustreid, aitab vältida võimaliku kalade invasiooni ümbritsevasse merekeskkonda. 
 
Leevendavad meetmed: 

• Vesiviljelusalade rajamisel on tarvis lähtuda parima võimaliku tehnika kasutamise 
printsiibist, et vähendada väärtuslikke elupaikade kahjustamist. 

• Vesiviljelusalade ekspluateerimisel rakendada loomade põgenemisvastaseid 
meetmeid. 

• Toitainete sattumist keskkonda vähendamiseks on tarvis reguleerida kalatoodangut ja 
biomassi, tekitades vähem orgaanilisi jäätmeid. 

• Rajada vesiviljelusfarme hea veevahetusega piirkondades. 
• Reguleerida kemikaalide kasutamine niiviisi, et see ei tekitaks kahju 

mereökosüsteemile. 
• Punavetikavarude pikaajalisel majandamisel võtta arvesse lisaks vetikate kasvu 

valguse ja temperatuuri koosmõju, ka vetikaliikide tihedus sõltuvalt kasvust. 
• Võimalusel tuleks eelistada kas kombineeritud vesiviljelust (kala ja karp või vetikas) 

või ainult karbi ja vetika kasvatust, kui see osutub majanduslikult otstarbekaks. 
 
Kaitstavad alad 
Kala põgenemise juhul on potentsiaalne mõju võimalik kõikidele merealal asuvatele 
kaitsealadele, sest kohalike tingimustega kohanenud liik võib kalakasvatusest põgenedes 
levida suurtele aladele, kus on olemas tema eluks vajalikud tingimused (European Comission, 
2012; Ojaveer, et al, 2011). Antud mõju ärahoidmiseks on tarvis rakendada 
põgenemisvastaseid meetmeid. 
 

Algselt oli planeeringulahenduses vesiviljelusala PV1 kavandatud Väinamere hoiuala 
territooriumile (vt joonis 4.24), mistõttu rajatiste ja seadmete püstitamisel kaasneks 
tõenäoline Väinamere hoiuala elupaigatüüpide 1110 (liivamadalad) ja 1170 (karid) otsene 
kahjustamine. Vesiviljelusala ekspluateerimise käigus on ette näha orgaanilise aine sattumist 
vette, mille tagajärjel võib tekkida eutrofeerumise intensiivistumine vesiviljelusalaga 
piirkonnas, mis omakorda võib ohustada kaitse-eesmärgiks seatud elupaikade 1110 ja 1170 
seisundit. Negatiivse mõju väärtuslike elupaikade heale seisundile võib põhjustada ka 
vesiviljelusfarmidel kemikaalide kasutamine suurtes kontsentratsioonides. KSH käigus anti 
soovitus PV1 ala Väinamere hoiuala territooriumilt välja viia ja planeeringulahenduses on 
seda ka tehtud (vt joonis 4.25). 
 

Vesiviljelusala PV3 on planeeritud Kõpu merekaitseala territooriumile, mistõttu võib 
avalduda negatiivne mõju merekaitseala karide (1170) elupaigatüübile. Vesiviljelusala 
rajamisega võib eeldatavasti kaasneda nii karide otsene kahjustamine kui ka nende seisundi 
halvenemine intensiivistunud eutrofeerumise tõttu. Käesoleva KSH-ga on tehakse ettepanek 
rajada PV3 ala väljaspoole planeeritud Kõpu merekaitseala territooriumi (vt joonis 4.25).  
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Joonis 4.24. Esialgne lahendus – kaitstavad alad (sh planeeritavad), planeeritavad 
vesiviljelusalad (PV1, PV2, PV3 ja PV4) ja veealuse kultuuriväärtusega asjade uputamisalad 
(PU2, PU3, PU4, PU5) Hiiumaa ümber. 
 

 
Joonis 4.25. Vesiviljelusala PV3 asukoha ettepanek (PV1 asukohta on planeeringulahenduses 
juba muudetud). 
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Kalakasvatuste rajamine hüljeste püsielupaikade lähedal võib meelitada hülgeid, kes on 
võimelised tekitada kahju vesiviljelusfarmidele. Selline olukord võib tekkida 
vesiviljelusalade PV1 ja PV4 puhul ja selle leevendamiseks on vaja rakendada hülgeid 
eemale peletavaid meetmeid. 
 
Vesiviljelusalad PV2 ja PV4 asuvad vahetult vastavalt Kõrgessaare-Mudaste ja Vanamõisa 
hoialade piiri lähedal. Vesiviljelusalade potentsiaalne negatiivne mõju linnualade merealadele 
seisneb veekvaliteedi potentsiaalses halvenemises, mis võib mõjustada linnuala mereosa 
elustikku. Samuti võib vesiviljelusalade loomisega kaasneda liiklus ja seega ka häirimine 
hoiuala territooriumil. Kuna vesiviljelusalad suurendavad mere eutrofeerumise ohtu, siis 
läheb planeeritav tegevus osaliselt vastuollu ka olemasoleva Väinamere hoiuala kaitse-
eesmärkidega. 
 
Leevendavad meetmed: 

• Vesiviljelusalade rajamisel on vajalik läbi viia KMH. 
• Rajada vesiviljelusalad väljaspoole kaitstavaid alasid (sh planeeritavaid).  
• Rakendada vesiviljelusfarmides loomade põgenemisvastaseid meetmeid. 
• Eutrofeerumise mõju vähendamiseks on vaja rakendada meetmeid, mis vähendavad 

vesiviljelusala ekspluateerimisest tingitud toitainete teket (näiteks sobilik toit kaladele 
ja õigetes kogustes, kalavarude reguleerimine) ja nende sattumist vette või nö 
kombineeritud vesiviljeluse rakendamine, kus kasvatatakse kala ja vetikaid või karpe 
paralleelselt. 

• Vesiviljelusalade rajamisel on tarvis lähtuda parima võimaliku tehnika kasutamise 
printsiibist, et vähendada väärtuslikke elupaikade kahjustamist. 

• Reguleerida kemikaalide kasutamine niiviisi, et nende kogused ei tekitaks kahju 
kaitstavate alade väärtuslikele elupaikadele. 

 
Kalastik 
Hiiumaal on vesiviljelusalad PV1–PV4 planeeritud erinevatele merealadele ümber saare. 
Temaatilise kirjanduse analüüsil on ära toodud vesiviljelusala olulisemad potentsiaalsed 
mõjud kohalikule kalastikule. Nendeks on: lisatoitainete ja kemikaalide pääsemine 
veesambasse, mis omakorda kiirendab eutrofeerumist; kasvanduses tekkiva orgaanilise aine 
kuhjumine merepõhja, mis soodustab seal anoksia teket; kalade põgenemine kasvandusest ja 
ristumine looduslike genotüüpidega ja haiguste levik kasvandusest looduslikele kaladele.  
 
Kuna Hiiumaale planeeritakse teadaoleva info põhjal avamere-kalakasvandusi, siis täpsema 
info puudumisel peab arvestama, et need ei ole merest otseselt eraldatud, mistõttu toimub 
vaba energia- ja ainevahetus kasvanduse ja looduskeskkonna vahel. Tõenäoline on, et 
sõltuvalt sisestavate toitainete koguste suurusest liigub osa kasvandusse lisatud toitainetest 
edasi ümbritsevasse merre, kus see hakkab mõjutama sealset elustikku, k.a. kalu. Sama teed 
liiguvad kasvanduses tekkivad jäätmed (väljaheited, surnud orgaanika). Need (lisa)toitained 
loovad antud piirkonnas soodsa keskkonna vetikate kasvuks, mis pikas perspektiivis 
suurendab eutrofeerumist ja seeläbi vähendab vee kvaliteeti (Troell et al, 1997). See 
omakorda mõjutab mitmeid selget ja puhast vett eelistavaid kalaliike, kes antud alal hetkel 
esinevad. Näiteks merisiig, väärtuslik püügikala, reageerib külmaveelise liigina teravalt 
hapnikusisalduse langusele vees (eutrofeerumise kaasnäht). Merisiig vajab kudemiseks 
oligotroofseid, ilma taimestikuta ja liivase põhjaga merealasid. Rannikumere üldise 
eurofeerumise tõttu on üksnes vähesed merisiia kudealad veel kasutusel ning ühed vähestest 
toimivatest koelmutest paiknevad just Loode-Hiiumaal Luidja lahes. Antud piirkonda 
planeeritakse ka vesiviljelusala PV2, mis tõenäoliselt võib mõju avaldada siia 
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kudemisaladele. Kuna siig kuulub looduskaitse II kategooria alla, siis on selle liigi elu-ja 
kudealade säilitamine suure tähtsusega. Ka planeeringus ära toodud vesiviljelusala PV3 
ümbritseval merealal Kõpu poolsaare ümbruses leidub siiga, lisaks veel nolgust ja 
merivarblast, kes mõlemad on samuti külma ja selget vett eelistavad liigid ning võivad 
seetõttu olla vesiviljelusala poolt mõjutatavad. Vesiviljelusalade tegevuse tulemusel võib 
väheneda või muutuda ka lähiümbruse põhjaloomastiku liigiline koosseis ning mitmekesisus 
(Wong et al, 1999; Findlay et al, 1995), mis omakorda kahandab neist toituvate kalade 
toidubaasi. See toimub kasvanduses pidevalt juurde tekkiva orgaanika kuhjumisel merepõhja, 
kus ei jõuta seda ära lagundada. Kui veekihid korralikult ei segune, võib kasvanduse 
piirkonnas merepõhjas tekkida hapnikuvaene keskkond, mille tulemusel hävib või muutub ka 
sealne elustik (Beveridge, 1996; EAO, 1998). See võib mõjutada negatiivselt põhjaeluviisilisi 
kalu, näiteks lesta, kes toitub ja koeb teadaolevalt kõigis neljas asukohas, kuhu planeeritakse 
ka vesiviljelusalasid. PV1 kattub lesta koelmualaga, seega võib PV1 kasutusele võtmisel 
esineda mõju lesta populatsioonile.  
 
Lisaks toitainetele võivad keskkonda sattuda ka erinevad keemilised ühendid või nende 
jäägid, mida kasutatakse kalakasvandustes kalade parasiitide, näiteks limuste, hävitamiseks 
(nt. Ivermectin) ja kasvatatavate isendite üldise tervisliku seisundi, välimuse, produktsiooni 
parandamiseks jne (Horsberg, 2012). Sel eesmärgil kasutatakse näiteks antibiootikume, 
pestitsiide, hormoone, värvipigmente, mineraale ja vitamiine (Goldburg et al, 2001). Sellised 
ained võivad kuhjuda setetesse või bioakumuleeruda organismidesse ning mõjutada seeläbi 
nii kohalikke kalu kui nende toidubaasi.  
 
Kasvanduse kalad on tihti spetsiaalselt aretatud, olles kiirekasvulised, agressiivsed jne. 
Seeläbi erinevad nad mõnel määral oma looduslikest sugulastest. Aretatud kalade pääsemisel 
kasvandusest merre võivad nad ristuda looduslike isendeid (nt. lõhi) ning toota järglasi, kes 
on looduses hakkama saamiseks kehvemate eeldustega. Samuti võivad kasvanduse kalad olla 
piirkonnale mitteomasest liigist, mistõttu nende välja pääsemisel on oht, et keskkonda 
pääsenud võõrliik muutub invasiivseks, kujutades teistele kaladele ohtu nii ristumise kui 
konkurentsi tõttu. Läänemere ökosüsteem on suhteliselt liigivaese süsteemina võõrliikide 
suhtes väga tundlik. Lisaks võivad looduslikele populatsioonidele sel teel levida haigused ja 
parasiidid (McVicar, 1997; Hindar, 2001).  
 
Leevendav meede: 

• Vesiviljeluse mõjude hindamine ja vajalike leevendavate meetmete sätestamine vajab 
detailsemat käsitlemist KMH käigus, arvestades piirkonna hüdrodünaamilisi 
tingimusi, kasutatavat tehnikat ja liigi kasvatamiseks vajalikke tingimusi jne. 

 
Käsitiivalised 
Praegu teadaoleva info põhjal ei ole ette näha vesiviljelusala olulise mõju tõenäosust 
käsitiivalistele.  
 
Linnustik 
Suurim vesiviljelusaladega kaasnev potentsiaalne mõju lindudele on veekvaliteedi muutus 
(toitainete tõus veesambas, mis viib vee hägususe suurenemiseni ja toidubaasi muutusteni), 
mis tuleneb lisatoitainete vabanemisest vette kalakasvandusest. Seeläbi võib muutuda 
põhjaloomastiku arvukus ja liigiline struktuur, mis mõjutab neist toituvaid linde, eriti 
sukelparte nagu kirjuhahk, kaurid, krüüsel. Vee läbipaistvuse vähenedes halvenevad ka 
toitumistingimused vee all nägemise järgi toitu püüdvatel lindudel, mis võib neid peletada 
toituma selgema veega merealadele.  
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Samuti suureneb seoses kasvanduse käitamisega inimtegevus merealal, mis võib seal 
toituvaid ja peatuvaid linde häirida. Mõju pole tõenäoliselt väga suur, sest talvel, kui merele 
kogunevad suured talvituvad linnuparved, vesiviljelusega jää tõttu ei tegeleta.  
 
Kuigi planeeritavate vesiviljelusalade kohta on vähe infot, peab arvestama ka võimalusega, et 
tegemist on pealt avatud süsteemiga, mis omakorda võib toituma meelitada kalatoidulisi linde 
nagu kajakad (hõbekajakas) ja kotkaid (kalakotkas). 
 
Leevendav meede: 

• Vesiviljeluse mõjude hindamine ja vajalike leevendavate meetmete sätestamine vajab 
detailsemat käsitlemist KMH käigus, arvestades piirkonna hüdrodünaamilisi 
tingimusi, kasutatavat tehnikat ja liigi kasvatamiseks vajalikke tingimusi jne. 

 
Mõju sotsiaal-majanduslikule keskkonnale 
Vesiviljelusega kaasnevad sotsiaal-majanduslikule keskkonnale positiivsed mõjud seoses 
inimestele täiendava toidu tootmise ja töökohtade loomisega. Uute vesiviljelusettevõtete 
loomine soodustab ja mitmekesistab ka regionaalset ja riiklikku majandust. Suures osas 
tegeletakse mere-vesiviljeluse raames kalakasvatusega, aga ka koorikloomade, karpide ja 
taimede kasvatusega (Aquabest project brochure, 2012).  
 
Avamere vesiviljeluse konkurentsivõimet rannikul toimuva vesiviljelusega vähendavad 
mitmed asjaolud. Investeerimise, logistika ja tööjõukulud suurenevad rannikust kaugemal 
toimuva tootmise korral. Lisaks peab tootmistehnoloogia vastu pidama avamere karmidele 
ilmastikutingimustele, mis teeb selle kallimaks võrreldes rannikul toimuva vesiviljelusega 
(Vielma ja Kankainen, 2013). Läänemere kontekstist lähtuvalt on äärmiselt oluline ka mere 
jäätumine. Avamere tingimustes tekkiv triivjää võib tugevalt kahjustada vesiviljeluse rajatisi, 
mistõttu tuleb talveks rajatised avamerelt üldjuhul eemaldada. Sügisesed tugevad tuuled ja 
lainetus võivad takistada vesiviljeluse rajatistele ligipääsu, mis muutub eriti oluliseks 
olukorras, kui nt kalade söötmine toimub teeninduslaevadelt (Kankainen et al, 2013). Oluline 
on ka, et kogu kala kasvatuse tsüklit ei ole võimalik teostada avamere tingimustes. Kuna 
kalamaimud on stressialtid, siis peab nende kasvatamine toimuma nö rahulikemates 
tingimustes (nt rannikul), kus neid on võimalik paremini jälgida (Vielma ja Kankainen, 
2013). Kõik eelnev tõstab avamere vesiviljeluse maksumust. Rannikul toimuva 
kalakasvatusega konkureerimisvõime saavutamiseks on üheks võimaluseks avamere 
tingimustes kasvatada suuremaid koguseid.  
 
Hiiumaa mereala maakonnaplaneeringuga on kavandatud 4 potentsiaalset vesiviljeluse ala. 
Seejuures on alade valikul arvestatud vee sügavuse (10-30 m) ja ala teenindava sadama 
lähedusega. Mainitud sügavusvahemikku võib Läänemere kontekstist lähtuvalt lugeda kala 
kasvatuseks sobilikuks (Vielma ja Kankainen, 2013). Samas on ka näiteid Norrast, Tsiilist, 
Vahemerest, kus kalakasvatus on rajatud kuni 50 m sügavusega või Havail ja Kanaari saartel 
isegi üle 50 m sügavusega merealale (Holmer, 2010). 
 
Teenindava sadama kauguseks on sobivaks loetud maksimaalselt kuni 20 km kaugusel 
paiknevat sadamat (Falconer et al, 2013), kuid majanduslikel kaalutlustel on oluline 
võimalikult väike vahemaa vesiviljeluse ala ja teenindava sadama vahel. Planeeringuga 
kavandatavad vesiviljeluse alad jäävad maksimaalselt 7,5 km (PV2) kaugusele lähimast 
sadamast. Kui eeldada, et kavandatavatel vesiviljeluse aladel hakatakse tegelema 
kalakasvatusega, siis oleksid sotsiaal-majanduslikult eelistatud need alad, mille 
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teenindussadamateks on kalasadamad, kus on olemas vajalik taristu. Eelnevat arvestades 
oleksid eelistatud vesiviljeluse alad PV1, PV2 ja PV4. Neist esimese puhul oleks 
teenindussadamaks eelduslikult Kõrgessaare, teise puhul Lehtma, Hiiesaare või Suursadam ja 
kolmanda puhul Sõru. Kuna eelduslikult tuuakse valdav osa kalasöödast kasvatuste tarbeks 
mandrilt ning suur osa kasvatuses kasvatatud kaladest turustataks samuti mandril, siis on 
majanduslikult oluline võimalikult väike vahemaa Heltermaa sadama ja teenindussadama 
vahel maismaad mööda. Ajalisest aspektist on oluline ka korralik teedevõrgustik eeltoodud 
ühenduspunktide vahel. Neid aspekte arvestades on eelistatud alad PV1 ja PV2. Variant on 
ka, et kalasööda toomine ja kala turustamine toimub Saaremaal, siis on eelistatud PV4 ala. 
Eelnevaid asjaolusid arvestades on kõige vähem eelistatud PV3, mille lähistel puuduvad 
kalasadam ja suuremad maanteed ning mis paikneb teiste vesiviljeluse aladega võrreldes 
mandri või Saaremaaga ühenduspunktist kõige kaugemal. 
 
Meresõidu ohutuse aspektist lähtuvalt tuleb vältida vesiviljeluse alade kavandamist 
peamistele veeliiklusaladele. Kõik kavandatavad vesiviljeluse alad jäävad vähemal või 
rohkemal määral veeliiklusaladele või nende lähedusse.  
 
Vesiviljeluse jaoks loetakse ebasobivaks neid alasid, kus toimub aktiivne loodusliku kala 
püük (Dempster ja Sanchez-Jerez, 2008). Kavandatavad vesiviljeluse alad jäävad olulistest 
traalimisaladest välja. Küll aga jäävad nad rannakaluritele sobivatele püügialadele. Võttes 
aluseks kavandatavate vesiviljeluse aladele jäävate Keskkonnaregistris (2014) kättesaadavate 
püügipiirkondade (258, 271, 290, 291, 311, joonis 4.26) andmed püütud kalaliikide, koguste 
ja püügivahendite kohta võib järeldada, et PV2 ala jääb olulise rannapüügi piirkonda 
(püügipiirkond 290, ühtlasi kõige olulisem rannakalurite püügipiirkond Hiiumaa 
ümbruses). Mõnevõrra vähem olulisematele rannapüügialadele jäävad PV1 (püügipiirkond 
258 ja 271) ja PV4 (püügipiirkond 291) vesiviljeluse alad. PV3 ala juures (püügipiirkond 
311) on rannakalurite poolt püütud kala kogused kordades väiksemad teiste eelnimetatud 
püügipiirkondadega võrreldes. Kõigis mainitud püügipiirkondades on peamiseks püütud 
kalaks lest. Kuigi püügipiirkondi arvesse võttes võib vesiviljeluse aladest lugeda sobivama 
asukohaga alaks PV3, tuleb arvestada, et sisuliselt kogu Hiiumaa rannikumeri on vähemal või 
rohkemal määral rannakalurite poolt kasutatav ehk teisisõnu, kohta, kus võimalikku konflikti 
vesiviljeluse ja rannakalurite vahel üldse ei esineks, eelduslikult ei ole.  
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Joonis 4.26. Väljavõte Eesti Kalanduse Infosüsteemi väikeruutude võrgustikust Hiiumaa 
piirkonnas. Allikas: Põllumajandusministeeriumi 13.01.2014 kiri nr 6.1-14/13371-3. 
 
Planeeringuga kavandatavate vesiviljeluse alade asukohad on ligikaudsed ning suuremad, kui 
eelduslikult vesiviljeluse rajatiste rajamiseks vajalik on. Hetkel ei ole teada, millist tüüpi 
vesiviljelust aladel tulevikus võidakse kavandada. Samas võivad kõikide tüüpide puhul 
kaasneda olulised keskkonnamõjud, mille täpsemaks määratlemiseks tuleb igal konkreetsel 
juhul läbi viia keskkonnamõju hindamine. 
 
Leevendavad meetmed: 

• Vesiviljeluse alad tuleb kavandada peamistest veeliiklusaladest eemale.  
• Hetkel ei ole teada, millist tüüpi vesiviljelust aladel tulevikus võidakse kavandada. 

Samas võivad kõikide tüüpide puhul kaasneda olulised keskkonnamõjud, mille 
täpsemaks määratlemiseks tuleb igal konkreetsel juhul läbi viia keskkonnamõju 
hindamine. 

 
4.4. Puhke- ja turismiotstarbelised tegevused merel ja rannikul  
 

4.4.1. Rannikulähedane rekreatsioon  
Planeeringu joonisel on kajastatud olemasolevad vee rekreatsiooni- ja purjespordialad ning 
uusi alasid ei kavandata. Seetõttu ei käsitleta täpsemalt ka keskkonnamõjusid.  
 
Tulenevalt maakonnaplaneeringu täpsusastmest ei ole võimalik täpselt määratleda erinevate 
huvigruppide tarbeks alade siseseid tsoone. Küll aga on oluline välja tuua mereala, mis 
paikneb Kõpu poolsaare tipu lähistel. Tuginedes Eesti Purjelaualiidu seisukohale (03.12.2013 
e-kiri) jõuavad eelmainitud alale Läänemerel tuulte mõjul tekkinud ning kasvanud lained. 
Ümber Põhja-Ristna neeme kaardudes moodustuvad avamerelainetest tuule suunaga risti 
liikuvad laineliinid ning tänu sobivale põhjareljeefile tekib murdlainetus. Seejuures küündib 
lainekõrgus vahetult enne murdumist ca 5 meetrini. 
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Kõpu poolsaare tipp oma merre ulatuvate neemedega pakub erinevate tuulesuundadega 
mitmeid lainesõiduks sobilikke merealasid. Seejuures suurendavad antud mereala unikaalset 
väärtust lainesõidukohana mitmed tegurid, millest olulisemad on: 

• avatus tugevatele edelatuultele; 
• Kõpu poolsaare tipu suhteliselt madal pinnareljeef ning taimkate; 
• ehitiste vähesus; 
• ulatuslikul alal murdlainetuse tekkimiseks sobilik põhjareljeef, mis lisaks tagab 

lainete murdumise soodsates asukohtades ka erinevate veetasemete korral; 
• soojem õhutemperatuur sügiseti seda eriti pikaajaliselt puhuvate edelatuulte 

tingimustes jne. 
 
Nimetatud tegurite kooseksisteerimine muudab vaadeldava mereala tervel Läänemerel 
unikaalseks, mida kinnitavad ka lainesõitjad naaberriikidest Lätist ja Soomest, kes sobilike 
ilmaprognooside korral juba aastaid regulaarselt Hiiumaal Ristnas on käinud. Eelnevat 
arvestades on oluline säilitada piirkonna keskkonnatingimused võimalikult senisel 
kujul. Eelmainitud ala jääb ka projekteeritava Kõpu merekaitseala koosseisu. 
Lähtuvalt eelnevast on oluline säilitada lainesõiduala kasutamise võimalused ka 
merekaitseala koosseisus.  
 
Kavandatavate tuuleparkide arendamisega kaasnevaid mõjusid piirkonna tuuleolude ja 
lainetuse võimalikele muutustele on käsitletud peatükis 4.3.1. 
 
4.4.2. Supelrannad  
Planeeringu joonisel on kajastatud olemasolevad ujumiskohad ning uusi ujumiskohti juurde 
ei planeerita. Seetõttu täpsemalt mõjusid ei hinnata ja leevendavaid meetmeid ei määratleta. 
 
4.5. Riigikaitselised huvid  
 

4.5.1. Mereala laskeharjutusteks  
Hiiumaast edelasse Ristna ja Sõru vahelisele merealale on planeeritud ala laskeharjutusteks.  
 
Kaitsejõud on nii õhutõrje- kui ka suurtükilaskmisi pidanud läbi viima Soomes, mis teeb 
õppuste korraldamise kalliks. Seetõttu on eesmärk leida vastav sobiv ala ka Eestis. Vastavalt 
Õhutõrjerelvade ja suurtükiväe relvade (merele orienteeritud) laskmisvõimaluste ja mereväe 
väljaõppe läbiviimiseks võimalike asukohtade selgitamise (ÕSMAAP) arendusprogrammile 
(Kaitseministeerium, 2013) ja selle KSH aruandele (TTÜ Meresüsteemide Instituut, 2009) 
toimuksid laskmised kaldalt mere suunas ja ca kaks korda aastas korraga 3–5 päeval. 
Kaitseministeerium (2013) kohaselt oli vastavate eelvaliku alade hulka määratud ka Kõpu 
poolsaarest lõuna suunda jääv piirkond.  
 
Mõju looduskeskkonnale 
 
Elupaigad 
Mõju piirkonda jäävad EBHAB elupaigatüübid 8, 10, 12, 17 ja 18. Sihtmärgiala põhilise osa 
moodustavad elupaigad 17 ja 18, mida kirjelduse järgi võib klassifitseerida loodusdirektiivi 
lisa I elupaigaks liivamadalad (1110) (Paal, 2007). Merelise eluviisiga imetajatest võib 
laskeharjutuste läbiviimine mõjutada hallhüljest, kuna selle liigi püsielupaik piirneb 
planeeritud sihtmärgialaga. Sihtmärgiala mõjud keskkonnale on täpsemalt kirjeldatud 
Kaitsejõudude perspektiivsete, merele orienteeritud, harjutusalade arenguprogrammi 



159 
Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine. 

Aruanne. 

(ÕSMAAP) keskkonnamõju strateegilise hindamise aruandes (TTÜ Meresüsteemide Instituut, 
2009).  
 
Kaitsealad 
Sihtharjutusala mereosa piires asub hallhüljeste Klaasirahu hallhülge püsielupaik ja 
planeeritav Kõpu merekaitseala. Sihtharjutusala kasutusele võtuga on võimalik mõju nende 
kaitstavate loodusobjektide kaitse-eesmärkidele. Mõju Klaasirahu püsielupaigale võib 
avalduda hallhüljeste häirimise tõttu. 
 
Mõju Kõpu planeeritava merekaitsealale seisneb põhiliselt rändel peatuvate ja toituvate 
arvukate partlaste (aul, vaerad, kirjuhahk jne) häirimises. Arvesades, et laskeharjutused on 
kavandatud toimuma ca kaks korda aastas korraga 3-5 päeval, siis tuleb laskeharjutused 
kavandada ajale, mis ei kattu lindude rändeperioodiga. Pesitsejatest, kes antud alal on 
põhiliselt veega vähem seotud linnud, võib müra rannikule lähemal pesitsevaid linde siiski 
häirida (nt. merikotkas). 
 
Kalastik 
Kohalikule kalastikule võib mõju avaldada laskeharjutustest tulenev müra. Mõju suurust on 
raske määratleda, sest selleteemalisi uuringuid on tehtud suhteliselt vähe. Mitmes uuringus on 
täheldatud laevamüra peletavat mõju kaladele (Vabø et al, 2002; Handegard et al, 2003). 
Tugev müra võib kahjustada kalade kuulmist, tekitada stressi ning varjestada 
kommunikatiivseid signaale (Smith et al, 2004¸ Thomsen et al, 2006; Graham & Cooke, 
2008; Buscaino et al, 2010; Vasconcelos et al, 2007; Codarin et al, 2009). Laskude äkiline 
kuid vali heli võib põhjustada kaladel kaht esimest nimetatust, kuid paraku on selleteemalisi 
uuringuid liiga vähe, et teha lõplikke järeldusi. Ühe uuringu kohaselt (Popper et al, 2005) 
relvalasud teatud kalu (sh. haugi) ei häiri, kuid kaks ülejäänud katses kasutatud liiki pole 
ülekantavad Läänemeres elavatele liikidele. Kalade ohustatuse astet liigiti määrata on raske, 
siiski, arvestades heeringa (ülekantav räimele) ja tursa laia kuulmislävega võib neid liike 
pidada teistest mõjutatavamateks valjude helide suhtes. Planeeritav laskeharjutuste ala võib 
mõjutada nii Loode-Hiiumaa kui Edela-Hiiumaal esinevaid kalu, sh. lest, tursk, räim, ahven, 
kellest müra suhtles tundlikum võib olla räim. Planeeringuala lähedal asuvad lesta, räime ja 
ahvena koelmud. Mõju suuruse määramiseks neile liikidele on uuringuid siiani tehtud veel 
liiga vähe. 
 
Käsitiivalised 
Valgel ajal teostatud laskeharjutused nahkhiiri tõenäoliselt ei mõjuta. On võimalik müra 
kostumine ja vähene mõju mandril puhkavatele nahkhiirtele, kuid tõenäoliselt on see 
väheoluline. Videvikus või hämaruses teostatavad laskeharjutused võivad negatiivset mõju 
avaldada nahkhiirtele nii, et nad hakkavad antud ala vältima (Schaub et al, 2008; Murphy et 
al, 2009).  
 
Leevendav meede:  

• Vältida laskeharjutuste läbi viimist hämaral ja pimedal ajal, kui nahkhiired mereala 
kohal toituvad.  

 
Linnustik 
Laskeharjutusalal harjutuste läbiviimine mõjub seal peatuvatele lindudele häiriva ja peletava 
faktorina. Teadaolevalt peatuvad merealal talviti sõtka- ja auliparved. Üsna suur on ka 
kirjuhaha esinemissagedus, kes on looduskaitseliselt väga oluline liik. Laskeharjutuste mõju 
lindudele on suurim rände- ja sulgimisrände perioodidel kevadel ja sügisel, kuivõrd Kõpu 
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poolsaare tipu ümbrus on oluline „pudelikael“ rändeteel. Veelindudest on ühed olulisemad 
läbirändajad ja potentsiaalsed veealal ning rannikul peatujad kaurid (punakurk-kaur ja 
järvekaur), laululuik ja mudatilder. Sulgimisrännet teostavad mai lõpus ja juuni esimesel 
poolel arvukad isahahad, kelle rände peavoog suundub Loode-Saaremaalt üle avamere Ristna 
neemele. Samuti toimub juulis-augustis üle vaatlusalase mereala tõmmu-ja mustvaeraste 
sulgimisränne ja kajakate ning tiirude suviränne.  
 
Samuti võib laskmisharjuste läbi viimine häirivat mõju avaldada ka Vanamõisa lahe ääres ja 
mujal Hiiumaa edelarannikul aprillist kuni juuli lõpuni pesitsevatele lindudele (pardid, 
kurvitsalised), kelle arvukus on siiski suhteliselt väike võrreldes Hiiumaa teiste 
rannikualadega. 
 
Tagamaks läbirändavate ja peatuvate lindude hea seisund piirkonnas, ei ole soovitav harjutusi 
teostada perioodil detsember kuni august. Nimetatud perioodil laskeharjutuste läbiviimise 
soovi korral tuleb eelnevalt konsulteerida ornitoloogiga ja reguleerida ala kasutust vastavalt 
lindude arvukusele. 
 
Leevendavad meetmed: 

• Laskmisi ei ole soovitav teostada perioodil detsember kuni august. Nimetatud 
perioodil laskeharjutuste läbiviimise soovi korral tuleb eelnevalt konsulteerida 
ornitoloogiga ja reguleerida ala kasutust vastavalt lindude arvukusele. Täiendavalt 
vaadata Kaitsejõudude perspektiivsete, merele orienteeritud, harjutusalade 
arenguprogrammi (ÕSMAAP) keskkonnamõju strateegilise hindamise aruandes (TTÜ 
Meresüsteemide Instituut, 2009) toodud leevendavaid meetmeid. 

• Kaldalt laskmise koha valikul tuleb vältida oluliste liikide pesitsusaladega kattumist. 
Eriti tundlikud on selles suhtes näiteks maas pesitsevad kurvitsalised. 

 
Mõju sotsiaal-majanduslikule keskkonnale 
Järgnevalt on esitatud kokkuvõte TTÜ Meresüsteemide Instituudi poolt 2009. a koostatud 
KSH aruandes Kõpu harjutusalaga kaasnevatest sotsiaal-majanduslikest mõjudest.  
 
Ala iseloomustamiseks saab välja tuua järgmised positiivsed ja negatiivsed asjaolud: 
 

• Positiivsed aspektid: 
o Laskesektor on täies ulatuses (horisontaalis) vaba, saared jms puuduvad. 
o Võimalus lasta püsiasustusest võimalikult kaugel.  
o Kõpu harjutusala jääb suhteliselt hõreda laevaliiklusega piirkonda. 

 
• Raskused: 

o Hoogsalt müüdavad suvilakrundid kogu poolsaare rannikul, k.a 
välismaalastele. 

o Laskesektor avaneks lõunasse, st laskmine vastu päikest (mis mõjutab mitte 
ainult laskurit, vaid ka soojusele juhituvat raketti); 

o Laskvate üksuste ja varustuse ülevedu. Tõenäoliselt tuleks kasutada 
tsiviilliiklust ehk praame Rohuküla-Heltermaa vahel. Kõpu ala asub eelvaliku 
aladest Tapa väljaõppekeskusest kõige kaugemal; 

o Probleemne ala õhutõrjeraketi Mistral kasutamiseks ebapiisava õhuruumi ja 
tiheda lennuliikluse tõttu. Kõpu asub ka Kärdla lähenemislennujuhtimise alas.  

o Probleemiks ei ole ilmselt vastasolevale Saaremaa rannikule jääv Saaremaa 
sadam, mida külastavate kruiisilaevade liikumisteed jäävad laskesektorist 
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välja. Ohtlikuks võib sektor osutuda laevadele, mis üritaksid mööduda Kõpu 
poolsaare läänetipust (Ristna) väga lähedalt. 

o Kõrgessaare valla üldplaneeringu järgi on Kõrgessaare valla põhieesmärgiks 
kujundada Kõrgessaarest meeldiv elamis- ja turismipiirkond. Kauni loodusega 
saare eripärast tuleneva eraldatuse tõttu on Kõrgessaarel võimalus kujuneda 
hinnatud ning turvaliseks elamiskohaks ja tuntud turismipiirkonnaks. 
Võimaliku harjutusala piirkonna üldplaneeringujärgne maakasutus näeb 
peamiselt ette eelduste loomist elamumajanduse ja turismi arendamiseks. 
Piirkonna sotsiaalsele väärtusele annab juurde rahvusvaheline keskkonnaalane 
mõõde: 

• Hiiumaa koos ümbritseva merealaga kuulub Lääne-Eesti saarte 
biosfääri programmiala piirkonda (UNESCO programm Inimene ja 
Biosfäär). 

 
Sotsiaalsele keskkonnale avalduv negatiivne mõju seisneb harjutuste läbiviimisega kaasnevas 
müra ja vibratsiooni tekkes. Mürauuring (Akukon OY Eesti filiaal, 2009a) näitas, et Kõpu 
alale lähimate elamute juurde võib Õhutõrjedivisjoni harjutuspäeval jõuda müratase 
vahemikus kuni 55–59 dB ja Suurtükiväegrupi harjutuspäeval kuni 50–54 dB. Mainitud 
väärtused ületavad sotsiaalministri määruses nr 42 kehtestatud tööstusmüra taotlustaset (50 
dB). Vibratsiooni mõju analüüsis (Akukon OY Eesti filiaal, 2009b) on jõutud järeldusele, et 
arvestades Kõpu alale lähimate elamute kaugust (üle 400 m), planeeritavate harjutuste ajalist 
kestvust ja laskesagedusi, siis vibratsiooni poolt tekitatud reaalsete kahjustuste esinemine 
hoonetel on tõenäoliselt välistatud.  
 
Lisaks eeltoodud TTÜ Meresüsteemide Instituudi (2009) poolt koostatud KSHs toodule juhib 
käesoleva KSH koostaja tähelepanu asjaolule, et harjutusala jääb rannakalurite poolt 
aktiivselt kasutatavasse kalapüügipiirkonda (eelkõige püügiruudud 302 ja 291). Kuigi 
harjutusalal toimuksid õppused lühiajaliselt (aastas kokku vaid kuni kümnel päeval), võivad 
need langeda ka kalapüügiperioodi. Siinkohal võivad probleemiks osutuda kalapaatide 
liikumine piirkonnas ja nende ohutuse tagamine. Lisaks võivad laskmiste käigus vigastada 
saada rannakalurite püügivahendid. Risk on suurem just mõrdade puhul, mida hoitakse meres 
pikemaajalisemalt kui nt võrke.  
 
Teema kokkuvõtteks saab tuua ÕSMAAP arendusprogrammis (Kaitseministeerium, 2013) 
tehtud järelduse, et Kõpu poolsaare sobivus merele orienteeritud laskeharjutuste teostamiseks 
vajab tulevikus täpsemat analüüsi ega osutunud seetõttu valituks kasutusse võetavate 
harjutusalade nimistusse. Täpsema analüüsi vajadus lähtub eelkõige piirkonna keskkonna ja 
looduskaitselistest aspektidest, samuti lennuliikluse võimalikust häiringust ning logistilistest 
ja piirkonna puhkemajanduslikest aspektidest. Lisaks on oluline rannakalurite püügialade 
temaatika. 
 
4.6. Muinsuskaitselised huvid  
 

4.6.1. Meres olevad mälestised ja nende kaitse  
Planeeringu joonisel kajastuvad olemasolevad muinsuskaitselised objektid. Uute objektide 
kaitse alla võtmise ettepanekuid planeeringuga ei tehta. Eelnevast lähtuvalt ei hinnata 
detailsemalt ka mõjusid. Võimalikke kavandatavate mereala kasutusviisidega kaasnevaid 
mõjusid meres paiknevatele muinsuskaitseobjektidele on käsitletud eeltoodud peatükkides 
(laevateed, energeetika). Planeeringuga ei kavandata tegevusi rannikulähedases tsoonis. 
Seetõttu ei ole ette näha otsese mõju ilmnemist maismaal paiknevatele 
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muinsuskaitseobjektidele. Kuna planeeringus on oluline ka turismivaldkond, siis võivad 
kaudsed mõjud kaasneda läbi turismi soodustamise maismaa muinsuskaitseobjektide 
külastatavuse suurenemisega. Samas ei ole põhjust eeldada, et mereala planeeringu 
rakendumisel suureneks maismaa muinsuskaitseobjektide külastatavus olulisel määral. 
Külastatavuse suurenemine ja sellega kaasnevad mõjud on pigem seotud maismaal toimuva 
tegevusega, nt objektide eksponeerimine. 
 
4.6.2. Kultuuriväärtuste veealused säilitamisalad  
Planeeringuga on määratud viis veealust säilitamisala kultuuriväärtuslike leidudele, mida ei 
saa säilitada in situ. Veealune säilitamine on vajalik, leidude, mida ei ole koheselt võimalik 
uurida, kaitsmiseks lagunemise eest. 
 
Veealuste mälestiste kaitse peamine printsiip on nende säilitamine in situ. Veealuste 
kultuuriväärtusega asjade uputamisala eesmärk on tagada erinevate planeeringute ja tegevuste 
käigus, näiteks sadamate süvendustööd, välja tulnud kultuuriväärtusega asjade säilitamine, 
kui neid ei ole võimalik säilitada in situ ega ka konserveerida ja eksponeerida. Veealuste 
kultuuriväärtusega asjade teisaldamine tuleb kõne alla ainult põhjendatud juhtudel, millega 
kaasnevad leiukoha allveearheoloogilised eeluuringud, et välja selgitada asja seisukord, 
arheoloogilise kihi ulatus ja teisaldamise teostatavus. Juhul kui asja seisukord võimaldab selle 
teisaldamist tuleb leiukohal teostada allveearheoloogilised väljakaevamised. Kui 
uputamisalale on peale allveearheoloogilisi väljakaevamisi teisaldatud kultuuriväärtusega asi, 
mis võetakse kaitse alla, siis kaasnevad muinsuskaitseseadusest tulenevad piirangud. 
 
Mõju looduskeskkonnale 
 
Vee kvaliteet 
Juhul kui enne kultuuriväärtusliku objekti teisaldamist on välistatud ohtlikke ainete 
lekkimine, on mõju seotud ainult vette paiskuva heljumiga. Mõju veekvaliteedile on sel juhul 
vaid teisaldamisaegne, see tähendab piirdub ajaga, mille jooksul veesambasse kerkinud aines 
on taas tagasi põhja settinud. Mõju täpne ulatus sõltub setete lõimisest, objekti suurusest ja 
selle settes istumise sügavusest, kuid see on loodusliku varieeruvuse taustal ebaoluline.  
 
Leevendav meede: 

• Enne teisaldamistööde algust peab olema veendutud, et objektist ei leki ohtlikke 
aineid. Iga sellise objekti teisaldamine, mis võib kujutada endast navigatsiooniohtu, 
peab olema kooskõlastatud Veeteede Ametiga. 

 
Elupaigad ja kaitstavad alad 
Vastavalt TÜ Eesti Mereinstituudi poolt modelleeritud kaartidele väärtuslike elupaikadega 
asub uputamisega PU5 elupaigatüübil liivamadalad (1110). Vastavalt Väinamere hoiuala 
kaitsekorralduskavale ehitus-, süvendus- ning kaadamistöid 1110 elupaiga Kassari lahe ning 
Väinamere keskosa piirkonnas ning selle lähialadel läbi viia ei või, kuna see rikuks mereala 
veerežiimi. Kuivõrd kaadamise alla loetakse ka igasugust tahtlikku laevade, inimese poolt 
valmistatud teiste merel asuvate konstruktsioonide või lennuvahendite uputamist merre 
(http://mt.legaltext.ee/esterm/concept.asp?conceptID=29560&term=kaadamine), siis ei või 
uputamisala PU5 paikneda elupaiga piires. Mujal vajavad merepõhja morfoloogia 
muutmisega seotud tegevused eelnevalt keskkonnamõjude hindamist. PU5 ala mõju 
vätimiseks tuleb kaaluda uputusalast PU5 loobumist Väinamere piirkonnas või paigutada 
uputamisala PU5 väljapoole loodusdirektiivi elupaikasid (joonis 4.27 ja 4.28.).  
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Joonis 4.27. Veealused kultuuriväärtusega asjade uputamisalad ja TÜ EMI (2014) poolt 
modelleeritud elupaikade paiknemine (peale PU5 asukoha muutmist). 
 
Kõrgenenud huvi sukeldujate poolt hooajal võib põhjustada hüljeste häirimist Raudrahu 
hallhülge püsielupaigal. Mõju vältimiseks tuleb valida ala külastamiseks selliseid sõiduteed, 
mis ei läbiks püsielupaika. 
 
Teiste uputusalade mõju kaitstavatele aladele ja nende kaitse-eesmärkidele ei ole ette näha. 

 
Joonis 4.28. Veealuse kultuuriväärtusega asja uputamiseala PU5 asukoha ettepanek (joonisel 
4.27 on vastavat ettepanekut arvestatud). 
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Planeeritava tegevusega on võimalik mõju elupaikadele läbi nö kunstliku kõva substraadi 
(kari efekti) tekkimise tõttu, mis soodustab oma elutegevuseks kõva põhja vajalikke liikide 
levikut. Need on peamiselt söödava rannakarbi (Mytilus trossulus) kooslused ja sõltuvalt 
sügavusest võivad olla ka teatud vetikad (näit Polysiphonia fucoides). Vaatamata sellele, et 
kunslike karide mõju elupaikade mitmekesisusele tuleb kõigepealt käsitleda kui kahjulikku, 
ei ole näha käesoleva KSH käigus planeeritavate allveeleidude uputusalade kasutamisel 
negatiivset mõju elupaikade biomitmekesisusele ja kohalikule toiduvõrgule (European 
Comission, 2010). Vastupidi söödava rannakarbi koosluste moodustamisega on tõenäoline 
positiivse mõju teke ökosüsteemile. Söödav rannakarp on toiduallikas mitmele kala- (näit. 
lest, merisiig) ja linnuliikidele (näit. aul, hahk). Samuti söödava rannakarbi kolooniad on 
võimelised parandama vee kvaliteeti, kuna toituvad vees hõljuvast orgaanilisest ainest vett 
filtreerides. Väärtuslike allveeleidude uputamise positiivse aspektina on võimalik välja tuua 
ka varju- ja elupaikade teke erinevatele selgrootutele ja kaladele.  
  
Negatiivne mõju võib tekkida vee kvaliteedi halvenemisega ohtlikke ainete lekkimisel ja 
teiseldamisel vette paiskuva heljumi tõttu. Kui rakendada leevendusmeetmeid ohtlikke ainete 
osas, mõju elupaikadele sel juhul on ebaoluline. 
 
Leevendavad meetmed: 

• Kaaluda PU5 ala planeerimist väljaspool Väinamere hoiuala või paigutada 
uputamisala PU5 väljapoole loodusdirektiivi elupaikasid vastavalt joonisele 4.28.  

• Juhul, kui PU4 on sukeldujatele avatud, tuleb valida juurdepääsuteed sellele 
väljaspool Raudrahu hallhülge püsielupaika. 

 
Kalastik 
Nii kultuuriväärtuste uputamise kui ka aktiivsema sukeldumistegevusega seotud laevaliiklus 
piirkonnas võib põhjustada müra häirivat mõju kaladele, mida on käsitletud juba eelnevate 
planeeritavate tegevuste all.  
 
Laevade ja muude struktuuride uputamine merepõhja toob kaasa kunstliku kari tekke, mille 
mõju kalastikule on tõenäoliselt pigem positiivne – suureneb ja kontsentreerub toidubaas, 
tekib rohkem varjumisvõimalusi, eriti noorjärkudele. Potentsiaalne negatiivne efekt võib 
avalduda siis, kui kalurid hakkavad kontsentreerunud kalastikuga piirkonda eelistama ning 
võivad välja püüda suure osa noortest kaladest. 
 
Kunstlike esemete uputamisel merepõhja võib tekkida ajutine setete resuspensioon, mis võib 
mõjutada ka kalu. Tõenäoliselt väikese mahu ja lühikese kestuse tõttu ei kujuta see endast 
tõenäoliselt kaladele olulist ohtu.  
 
Potentsiaalselt võib ohtlik olla uputatavatelt laevadelt jne. merre lekkivad keemilised või 
toksilised ained, kui enne pole läbi viidud piisavat kontrolli ning puhastust.  
 
Käsitiivalised 
Käesolevate andmete põhjal ei ole veealuste kultuuriväärtusega asjade uputamisalade (PU1-
PU5) puhul ette näha olulist mõju käsitiivalistele.  
 
Linnustik 
Allveeleidude vedamise ja uputamisega selleks määratud merealale kaasneb tõenäoliselt 
väike mõju lindudele – vähesel määral kasvab inimtegevus merealal ning tõenäoliselt muutub 
piirkond olulisemaks ka sukeldumishuvilistele, kes hakkavad sagedamini mereala külastama. 
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Uputamise perioodil võib ajutiselt suureneda ka heljumi hulk veesambas, kuid tõenäoliselt on 
tegemist mööduva ja linde mitteohustava nähtusega. 
 
Mõju sotsiaal-majanduslikule keskkonnale 
Alade kavandamisel luuakse võimalus säilitada merekeskkonnas kultuuriväärtuslikke leide. 
Seejuures võimaldades nende uurimist ja inspekteerimist ka olukordades kui koheselt 
leiukohas ei ole uurimistööde teostamine võimalik. Tegemist on positiivse mõjuga ajaloolise 
kultuuripärandi säilimisele ja uurimisele. 
 
Tulenevalt laevaliikluse ohutuse tagamisest tuleb alad kavandada peamistest veeliiklusaladest 
eemale, soovitatavalt piirkonda, kus juba asuvad veealused ohud, nt veealused 
kultuuriväärtusega asjad. Antud tingimusega on planeeringus alade asukoha valikul ka 
arvestatud. Asukohtade valikul on arvestatud ka, et esindatud oleks erineva sügavusega 
piirkondi alates 5 m Väinameres lõpetades üle 40 m Hiiumaast läänes paiknevas avameres.  
 
Võttes aluseks MTÜ Eesti Merebioloogia Ühing 2012. a koostatud töö Ruumilise 
planeerimine jaoks bioloogiliste andmekihtide ettevalmistamine Hiiu maakonna merealal. 
EU-Life projekti „Mere kaitsealad Läänemere idaosas“ väljatöötatud elupaikade klasside 
(EBHAB klassifikatsioon) leviku modelleerimine ja elupaika moodustavate võtmeliikide 
leviku modelleerimine Hiiu maakonna merealal jäävad veealused kultuuriväärtusega asjade 
uputamisalad PU2-PU4 liivase põhjaga aladele, PU1 ja PU5 alade merepõhja kohta andmed 
puuduvad. Siiski tuleb PU2, PU3 ja PU4 alade puhul arvestada, et merepõhja info aluseks on 
modelleeritud elupaiga leviku andmed, mis võivad reaalsuses mõnevõrra erineda. 
 
Leevendav meede: 

• Veealusel säilitamisalal tuleb teha eelnevalt allveearheoloogilised uuringud, et vältida 
võimaliku veealuse pärandi kahjustamist.  

 
4.6.3. Meres olevad veealused kultuuriväärtusega asjad  
Planeeringu joonisel on toodud Veeteede Ameti registrisse kantud olemasolevad veealused 
kultuuriväärtusega asjad, mis ei ole muinsuskaitse all, kuid võivad peale uuringuid osutuda 
veealusteks kultuuriväärtusega asjadeks. Samuti veealused kultuuriväärtusega asjad, mille 
muinsuskaitse alla võtmise menetlusega on alustatud. Maakonnaplaneeringu tasandil ei 
määratleta täpsemaid tingimusi veealuste kultuuriväärtusega asjade säilitamiseks ja 
külastatavuse korraldamiseks. 
 
4.7. Looduskaitselised huvid  
Planeeringualale jäävad looduskaitseliselt olulised objektid on nimetatud olemasoleva 
olukorra kirjelduse peatükis. Kavandatavatest mereala kasutusviisidest tulenevaid mõjusid 
looduskaitselistele väärtustele on hinnatud eeltoodud peatükkides. 
 
4.8. Kumulatiivsed mõjud 
Looduskeskkonnale võivad kumulatiivsed mõjud kaasneda mitmes piirkonnas Hiiu merealal. 
Väinamere hoiuala Selgrahu hallhüljestele võib kumulatiivne mõju aset leida siis, kui 
püsielupaiga läbiva veeliiklusala kasutusel hakatakse sama ala intensiivselt kasutama 
tuulepargiga PT1 ja merekaabli paigaldamisega seotud ehitustööde tõttu. Seoses sellega 
kasvab loomade häirimine nende puhkealadel. Nimetatud tegevused võivad häirida ka antud 
merealal toituvaid ja sulgivaid linde, kellest viimased on sel perioodil lennuvõimetud ning 
seetõttu mõjude suhtes eriti tundlikud. Samuti võib suur müratase piirkonnas häirida sealseid 
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kalu – peletada neid kudealadelt, tekitada stressi, vähendada kudemisefektiivsust. Tegemist 
on lühiajalise mõjuga. 
 
Väinamere hoiualale on võimalik negatiivse koosmõju teke, kui samal ajal hakkab toimuma 
kaadamine Tareste lahe kaadamisalale ja planeeritava vesiviljelusala PV1 rajamine. 
Potentsiaalne mõju loodusala elupaikadele seisneb heljumi sattumisest vette. Koosmõju 
vältimiseks tuleb teostada töid erineval ajal. 
 
Tõenäoline kumulatiivne mõju liigse heljumi tekke ja suurenenud häiringu näol nii lindudele 
kui kaladele võib tekkida tuulepargi PT7 ehitamise, mereleidude uputamise (PU3), 
vesiviljelusala (PV3) arendamise, Kõpu maardla kasutamise ja laskeharjutuste ala kasutuse 
(häiring) ajastamisel samale ajaperioodile. Sarnased mõjud võivad kaasneda ka Vanamõisa 
loodusalale kui üheaegselt toimub vesiviljelusala PV4 arendamine ning kaabli paigaldamine 
tuulepargi PT7 ja Nõrga neeme vahel. Samuti võivad meretuulikute alade PT3 ja PT5 ning 
vesiviljelusala PV2 ja olemasoleva Hiiumadala maardla üheaegse 
arendamisega/kasutamisega (maardla puhul) kaasneda heljumi ja orgaanilise aine suuremad 
kontsentratsioonid vees ning ehitusaegne häiring avaldada kumuleeruvat mõju Hiiu madala 
hoiuala elupaigale (heljum), siia kudealadele ja Kõrgessaare-Mudaste linnuala kaitse-
eesmärkideks olevatele liikidele. Tegemist on lühiajalise mõjuga. 
 
Kumulatiivne mõju võib avalduda lindudele ja nahkhiirtele mitme lähestikku oleva tuulepargi 
samaaegsel rajamisel (nt PT2, PT3, PT4, PT5). Ootamatult võib tekkida liiga suureulatuslik 
lendamistakistus, millega kohanemine võtab kauem aega kui ainult ühe tuulepargi ehitamisel. 
Samuti on kumulatiivse mõju teke võimalik PT3 või PT5 ja PT7 samaaegsel ehitamisel, kui 
lindude välja kujunenud rändeteele tekib korraga kaks, suhteliselt väikese vahemaaga 
takistust. Tegemist on nii lühi- kui ka pikaajalise mõjuga. 
 
Sotsiaal-majanduslikule keskkonnale kaasnevad kumuleeruvad negatiivsed mõjud eelkõige 
planeeringuga kavandatavate tegevuste (vesiviljelusalad, meretuulikute alad) ehituse ja 
rajamise etappides suureneva veeliiklusega kaasnevate häiringutega (müra, visuaalsed 
mõjud). Tegemist on lühiajaliste mõjudega. Võimalikku mõju võivad suurendada ka 
olukorrad, kui samaaegselt toimuvad piirkonnas laskeharjutused.  
 
Positiivne kumulatiivne mõju kaasneb sotsiaal-majanduslikule keskkonnale eelkõige läbi 
ettevõtluse mitmekesisemaks muutumise (meretuulepargid, vesiviljelus, turism) ja 
töökohtade loomise. Ettevõtlusest tulenevad maksud on riigi ülalpidamise kulude katmise 
peamiseks allikaks. Seega ettevõtluse positiivne mõju riigile avaldub läbi maksutulu 
laekumise ja seda nii otsestest ettevõtlusmaksudest kui ka tööjõumaksudest. Lisaks loovad 
ettevõtjad ühiskonnas töökohti. Töökohad uut väärtust loovas äris pakuvad omakorda eeldusi 
uute töökohtade tekkeks teenindavas sektoris. Seejuures on tegemist pikaajaliste mõjudega. 
 
4.9. Täiendavate uuringute vajadus 
Kuna tuulikute poolt tekitatud tuule kahanemise mõju hoovustele, lainetusele ja segunemisele 
ei ole varem Eesti rannikumeres põhjalikumalt analüüsitud, siis on selline modelleerimine 
soovitatav teostada. Tuule kahanemine ja selle mõju peab olema modelleeritud konkreetsetele 
projektlahendustele, see tähendab silmas pidades konkreetseid tuuleparkide asukohti, 
tuulikute tüüpe ja muid tehnilisi nüansse. Uuringuga kaetud piirkonna ulatus peab olema 
valitud selliselt, et see kataks ära kogu tuuleparkidega mõjutatud ala. Teisisõnu, uuringu 
piirkond selgub uuringu enda käigus ja on (vähemalt) kaetud alaga, kus tuuleparkide poolt 
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tekitatud moonutused tuule- ja laineväljas ning segunemis-intensiivsuses on statistiliselt 
eristatavad looduslikest tingimustest.  
 
Eraldi peaks uuring kajastama tuulikute mõju tuule- ja lainerežiimile Ristna poolsaare 
rannikul asuvas purjetajate-surfajate seas populaarses piirkonnas. Silmas tuleb pidada 
vastavate spordialade harrastamiseks vajalikke looduslikke tingimusi ja tuulikute võimalikku 
mõju nendele. 
 
Uurida tuleks saasteainete kontsentratsioone piirkonna põhjasetetes kaablitrasside rajamise 
korral. 
 
Hoiualadele koostatud kaitsekorralduskavad lihtustavad ekspertide tööd ja võimaldavad teha 
usaldusväärsemat ja põhjendatumat otsust. Mõjude hindamisel on selgunud, et 
kaitsekorralduskavad kas puuduvad või vajavad täiendamist järgmiste hoiualade osas: 
Vanamõisa lahe, Hiiu madala ja Kõrgessaare-Mudaste hoiuala. 
 
Täiendavaid teadusuuringuid vajavad mereala ökosüsteemid ja põhjakooslused, nende 
esinemise, struktuuri ja erinevatest mõjuteguritest põhjustatud reaktsioonide osas. Tähtis on 
ökosüsteemne lähenemine keskkonnaprobleemidele, et mõjude prognoosid oleksid 
võimalikult täpsemad.  
 
Kindlasti on vajalikud lisauuringud linnustiku rännete ja merel peatujate arvukuse kohta 
tuuleparkide piirkonnas. Vajalik on välja selgitada Apollo ja Vinkovi madalike tähtsus 
rahvusvahelise tähtsusega linnuala kriteeriumitele vastavuse osas.  
 
Samuti on täiendavalt edaspidiselt vajalik täpsustada projekteeritava Apollo kaitseala ja Kõpu 
merekaitseala piirid meres. 
 
Vajalik oleks teha põhja- ja pelaagilise elustiku ning lindude leviku ja arvukuse andmete 
ökosüsteemne kompleksanalüüs, tegemaks kindlaks eriti tuuleparkide aladele jäävate lindude 
toitumisalade olulisuse ning võrrelda seda ka ülejäänud Eesti rannikuvetega. Samuti oleks 
vajalik täiendav maismaalindude rändeteede- ja suundade seire, tegemaks kindlaks 
maismaalindude sattumise tõenäosuse tuuleparkidesse.  
 
Põhjalikumaid teadusuuringuid vajavad käsitiivaliste levik ja esinemine Hiiumaal ning nende 
potentsiaalsed rändeteed. 
 
Esimese tuulepargi rajamist tuleks käsitleda kui pilootprojekti, mis peaks olema monitooritud 
põhjaliku keskkonnaseire programmi raames. Fikseerida tuleks olemasolev olukord 
(looduslik seisund), ehitusaegsed ja ehitusjärgsed mõjud. Seire tulemused aitaksid 
verifitseerida/täpsustada KMHs antud hinnanguid ning annaksid järgmistele sarnastele 
projektide KMHdele hea lähtematerjali. 
 
Seire peaks hõlmama mõju täpsustavat hindamist: 

1. tuule- ja laineväljadele; 
2. vee kvaliteedile; 
3. rannikuprotsessidele; 
4. põhjataimestikule ja –loomastikule; 
5. kalastikule; 
6. mereimetajatele; 
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7. linnustikule; 
8. käsitiivalistele; 
9. tekkivale keskkonnasaastele (sh müra, õhukvaliteet, vibratsioon, 

elektromagnetkiirgus, jäätmed) ja selle mõjule. 
 
Seire teostajaks on meretuuleparkide arendaja(d). Soovituslikult võiks seire objektiks valida 
kas tuuleenergia tootmise ala PT4 ja/või PT5, kui kõige vähem potentsiaalseid mõjusid 
omavad tuuleenergia tootmise alad. 
 
Esimese avamere vesiviljeluse rajamist tuleks käsitleda analoogselt kui pilootprojekti. 
 
Seire peaks hõlmama mõju täpsustavat hindamist: 

1. vee kvaliteedile; 
2. põhjataimestikule ja -loomastikule; 
3. kalastikule; 
4. mereimetajatele; 
5. linnustikule. 

 
Seire teostajaks on vesiviljelusalade arendaja(d). Soovituslikult võiks esmase seire objektiks 
sobida, kas vesiviljeluse ala PV2 või PV4. 
 
Detailne seirete maht ja sisu tuleb määrata vastava tegevuse KMH/vee erikasutusloa andmise 
käigus. 
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5. NATURA-EELHINDAMINE 
Natura 2000 alade eelhindamisel on lähtutud Eesti Keskkonnamõju Hindajate Ühingu MTÜ 
poolt koostatud dokumendist Juhised Natura hindamise läbiviimiseks loodusdirektiivi artikli 
6 lõike 3 rakendamisel Eestis (2013).  

5.1. Lühiinformatsioon planeeringuga kavandatavate tegevuste kohta 
Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu koostamise eesmärk on määrata 
läbi avaliku planeerimisprotsessi Hiiu maakonnaga piirneval merealal mereruumi üldised 
kasutustingimused. 
 
Planeeringuga kavandatakse: 

• Hiiumaast põhja, loodesse ja edelasse, rannikust kaugemale kui 12 km 6 ala 
tuuleenergia tootmiseks; 

• Kaabelühendused tuuleenergia tootmise alade ühendamiseks saarele Hiiumaale 
kavandatava 330/110 kV alajaamaga ning ligilähedane asukoht Vormsile. 
Olemasolevasse kaablikoridori Sõru ja Soela vahel on planeeritud täiendav põhivõrgu 
ühendus Hiiumaa ja Saaremaa vahel; 

• Laskeharjutusteks mereala Hiiumaast edelasse Ristna ja Sõru vahelisele alale; 
• Vesiviljeluseks neli ala Hiiumaast kirdesse, loodesse, läände ja edelasse; 
• Kultuuriväärtuste uputamisalad Hiiumaast kirdesse, loodesse, edelasse ja kagusse; 
• Veeliiklusalad. 

 
Tegevuste mõjuala kattub peamiselt planeeringualaga, kuid konkreetsetele valdkondalele (nt 
linnustik ja kalastik) osas võib mõjuala olla ulatuslikum. 
 
Täpsemalt on planeeritavad tegevused toodud planeeringu joonisel ja kirjeldatud 
seletuskirjas. 
 
5.2. Natura-alade iseloomustus 
EELISe (Eesti Looduse Infosüsteem – Keskkonnaregister): Keskkonnaagentuur (14.09.2013) 
andmetel asub Hiiu merealal 11 Natura 2000 ala, nendest 3 linnuala (joonis 5.1) ja 8 
loodusala (joonis 5.2). Kõik kolm linnuala kattuvad loodusaladega. 
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Joonis 5.1. Natura 2000 linnualad Hiiu maakonnas (EELIS (Eesti Looduse Infosüsteem – 
Keskkonnaregister): Keskkonnaagentuur, 14.09.2013; Maa-amet, 2013). 1. Kõrgessaare-
Mudaste linnuala; 2. Väinamere linnuala; 3. Vanamõisa linnuala. 
 

 
Joonis 5.2. Hiiu maakonna merealal asuvad Natura 2000 loodusalad (EELIS (Eesti Looduse 
Infosüsteem – Keskkonnaregister): Keskkonnaagentuur, 14.09.2013; Maa-amet, 2013). Mere 
ja rannikuga seotud alad: 1. Tareste loodusala; 2. Väinamere loodusala; 3. Raudrahu 
loodusala; 4. Vanamõisa loodusala; 5. Klaasrahu loodusala; 6. Hiiu madala loodusala; 7. 
Paope loodusala; 8. Kõrgessaare-Mudaste loodusala. 
 
Kõrgessaare-Mudaste linnuala (EE0040130), maismaa pindala on 1879,3 ha, veeosa 
pindala 1638,3 ha. Liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, Vabariigi Valitsuse 05.08.2004. 
a korralduse nr 615 Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri 
kohaselt, on soopart e. pahlsaba-part (Anas acuta), viupart (Anas penelope), sinikael-part 
(Anas platyrhynchos), valgepõsk-lagle (Branta leucopsis), sõtkas (Bucephala clangula), 
liivatüll (Charadrius hiaticula), lauk (Fulica atra), kalakajakas (Larus canus), sarvikpütt 
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(Podiceps auritus), hahk (Somateria mollissima), jõgitiir (Sterna hirundo), punajalg-tilder 
(Tringa totanus) ja kiivitaja (Vanellus vanellus). 
 
Väinamere linnuala (EE0040001), maismaa üldpindala 48720,6 ha, veeosa üldpindala 
223995 ha. Liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, Vabariigi Valitsuse 05.08.2004. a 
korralduse nr 615 Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri 
kohaselt, on soopart e pahlsaba-part (Anas acuta), luitsnokk-part (Anas clypeata), piilpart 
(Anas crecca), viupart (Anas penelope), sinikael-part (Anas platyrhynchos), rägapart (Anas 
querquedula), rääkspart (Anas strepera), suur-laukhani (Anser albifrons), hallhani e roohani 
(Anser anser), väike-laukhani (Anser erythropus), rabahani (Anser fabalis), hallhaigur (Ardea 
cinerea), kivirullija (Arenaria interpres), sooräts (Asio flammeus), punapea-vart (Aythya 
ferina), tuttvart (Aythya fuligula), merivart (Aythya marila), hüüp (Botaurus stellaris), 
mustlagle (Branta bernicla), valgepõsk-lagle (Branta leucopsis), kassikakk (Bubo bubo), 
sõtkas (Bucephala clangula), niidurisla e rüdi e niidurüdi (Calidris alpina schinzii), suurrüdi 
e rüdi e suurrisla (Calidris canutus), väiketüll (Charadrius dubius), liivatüll (Charadrius 
hiaticula), mustviires (Chlidonias niger), valge-toonekurg (Ciconia ciconia), roo-loorkull 
(Circus aeruginosus), välja-loorkull (Circus cyaneus), aul (Clangula hyemalis), rukkirääk 
(Crex crex), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), laululuik (Cygnus cygnus), 
kühmnokk-luik (Cygnus olor), valgeselg-kirjurähn (Dendrocopos leucotos), põldtsiitsitaja 
(Emberiza hortulana), lauk (Fulica atra), rohunepp (Gallinago media), värbkakk 
(Glaucidium passerinum), sookurg (Grus grus), merikotkas (Haliaeetus albicilla), punaselg-
õgija (Lanius collurio), kalakajakas (Larus canus), tõmmukajakas (Larus fuscus), 
naerukajakas (Larus ridibundus), plütt (Limicola falcinellus), vöötsaba-vigle (Limosa 
lapponica), mustsaba-vigle (Limosa limosa), tõmmuvaeras (Melanitta fusca), mustvaeras 
(Melanitta nigra), väikekoskel (Mergus albellus), jääkoskel (Mergus merganser), rohukoskel 
(Mergus serrator), suurkoovitaja (Numenius arquata), kormoran e karbas (Phalacrocorax 
carbo), tutkas (Philomachus pugnax), hallpea-rähn e hallrähn (Picus canus), plüü (Pluvialis 
squatarola), tuttpütt (Podiceps cristatus), väikehuik (Porzana parva), täpikhuik (Porzana 
porzana), naaskelnokk (Recurvirostra avosetta), hahk (Somateria mollissima), väiketiir 
(Sterna albifrons), räusktiir e räusk (Sterna caspia), jõgitiir (Sterna hirundo), randtiir (Sterna 
paradisaea), tutt-tiir (Sterna sandvicensis), vööt-põõsalind (Sylvia nisoria), teder (Tetrao 
tetrix), tumetilder (Tringa erythropus), mudatilder (Tringa glareola), heletilder (Tringa 
nebularia), punajalg-tilder (Tringa totanus) ja kiivitaja (Vanellus vanellus). 
 
Vanamõisa linnuala (EE0040113), maismaa pindala on 464,1 ha, veeosa pindala 1075,9 ha. 
Liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, Vabariigi Valitsuse 05.08.2004. a korralduse nr 615 
Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri kohaselt, on piilpart 
(Anas crecca), hallhani e. roohani (Anser anser), kivirullija (Arenaria interpres), valgepõsk-
lagle (Branta leucopsis), liivatüll (Charadrius hiaticula), merikotkas (Haliaeetus albicilla) ja 
punajalg-tilder (Tringa totanus). 
 
Tareste loodusala (EE0040124), maismaa pindala on 204,5 ha, veeosa on 250,4 ha. 
 
Loodusdirektiivi lisas I nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on liivased ja mudased 
pagurannad (1140), rannikulõukad (*1150), laiad madalad lahed (1160), rannaniidud 
(*1630), püsitaimestuga liivarannad (1640), eelluited (2110), hallid luited (kinnistunud 
rannikuluited – *2130), metsastunud luited (2180), luidetevahelised niisked nõod (2190), 
vanad loodusmetsad (*9010) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080). 
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Väinamere loodusala (EE0040002), maismaa pindala on 44214,9 ha, mereosa pindala 
209242,7 ha. 
 
Loodusdirektiivi lisas I nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on veealused liivamadalad 
(1110), jõgede lehtersuudmed (1130), liivased ja mudased pagurannad (1140), rannikulõukad 
(*1150), laiad madalad lahed (1160), karid (1170), esmased rannavallid (1210), 
püsitaimestuga kivirannad (1220), merele avatud pankrannad (1230), soolakulised muda- ja 
liivarannad (1310), väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (*1630), püsitaimestuga 
liivarannad (1640), jõed ja ojad (3260), kuivad nõmmed (4030), kadastikud (5130), kuivad 
niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), liigirikkad niidud 
lubjavaesel mullal (*6270), lood (alvarid – *6280), sinihelmikakooslused (6410), 
niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), aas-rebasesaba ja ürt-
punanupuga niidud (6510), puisniidud (*6530), rabad (*7110), allikad ja allikasood (7160), 
lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (*7210), nõrglubja-allikad (*7220), liigirikkad 
madalsood (7230), lubjakivipaljandid (8210), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised 
metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), puiskarjamaad (9070), soostuvad ja soo-
lehtmetsad (*9080), rusukallete ja jäärakute metsad (pangametsad – *9180), siirdesoo- ja 
rabametsad (*91D0) ning lammi-lodumetsad (*91E0). 
 
Loodusdirektiivi lisas II nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on hallhüljes 
(Halichoerus grypus), saarmas (Lutra lutra), tiigilendlane (Myotis dasycneme), viigerhüljes 
(Phoca hispida bottnica), harilik hink (Cobitis taenia), harilik võldas (Cottus gobio), jõesilm 
(Lampetra fluviatilis), harilik vingerjas (Misgurnus fossilis), emaputk (Angelica palustris), 
kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), nõmmnelk (Dianthus arenarius subsp. arenarius), 
roheline kaksikhammas (Dicranum viride), könt-tanukas (Encalypta mutica), soohiilakas 
(Liparis loeselii), madal unilook (Sisymbrium supinum), püst-linalehik (Thesium 
ebracteatum), jäik keerdsammal (Tortella rigens), teelehe-mosaiikliblikas (Euphydryas 
aurinia), suur-mosaiikliblikas (Hypodryas maturna), paksukojaline jõekarp (Unio crassus), 
vasakkeermene pisitigu (Vertigo angustior), väike pisitigu (Vertigo genesii) ja luha-pisitigu 
(Vertigo geyeri). 
 
Raudrahu loodusala EE0040499, veeosa pindala 983,8 ha.  
 
Loodusdirektiivi lisas I nimetatud kaitstav elupaigatüüp on karid (1170). 
 
Loodusdirektiivi lisas II nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on hallhüljes 
(Halichoerus grypus). 

 
Vanamõisa loodusala (EE0040113), maismaa pindala on 464,1 ha, veeosa pindala 1075,9 
ha. 
 
Loodusdirektiivi lisas I nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on liivased ja mudased 
pagurannad (1140), rannikulõukad (*1150), laiad madalad lahed (1160), püsitaimestuga 
kivirannad (1220), väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (*1630), püsitaimestuga 
liivarannad (1640), kadastikud (5130) ning vanad loodusmetsad (*9010). 
 
Klaasrahu loodusala (EE0040141), veeosa pindala on 2688,4 ha. 
 
Loodusdirektiivi lisas I nimetatud kaitstav elupaigatüüp on karid (1170). 
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Loodusdirektiivi lisas II nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on hallhüljes 
(Halichoerus grypus). 
 
Hiiu madala loodusala (EE0040129), veeosa pindala on 4508 ha. 
 
Loodusdirektiivi lisas I nimetatud kaitstav elupaigatüüp on karid (1170). 
 
Paope loodusala (EE0040112), maismaaosa pindala 634 ha, veeosa 1609,3 ha.  
 
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on liivased ja mudased pagurannad (1140), 
rannikulõukad (*1150), laiad madalad lahed (1160), väikesaared ning laiud (1620), 
rannaniidud (*1630), jõed ja ojad (3260), kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal 
(*olulised orhideede kasvualad – 6210), lood (alvarid *6280), niiskuslembesed kõrgrohustud 
(6430), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), nõrglubja-allikad (*7220), 
liigirikkad madalsood (7230) ja vanad loodusmetsad (*9010). 
 
Loodusdirektiivi lisas II nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on euroopa naarits 
(Mustela lutreola*). 
 
Kõrgessaare-Mudaste loodusala (EE0040122), maismaa pindala on 1261,8 ha, veeosa 
pindala 1638,3 ha. 
 
Loodusdirektiivi lisas I nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on rannikulõukad (*1150), laiad 
madalad lahed (1160), väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (*1630), kadastikud 
(5130), lood (alvarid *6280), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), liigirikkad madalsood 
(7230) ja puiskarjamaad (9070). 
 
Loodusdirektiivi lisas II nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on kaunis 
kuldking (Cypripedium calceolus) ja saarmas (Lutra lutra). 
 

5.3. Natura-ala kaitse korraldamine  
Mõiste korraldamine tähendab ala kaitseks vajalikke korralduslikke meetmeid ja sõna 
„otseselt“ viitab sellele, et silmas peetakse ainult ala kaitse korraldamiseks ellu kutsutud 
meetmeid. 
 
Tuginedes dokumendile NATURA 2000 alade kaitsekorraldus (Keskkonnaministeerium, 
2005) on kaitse korraldamine rida meetmeid, mis on vajalikud looduslike elupaigatüüpide 
ning loodusliku loomastiku ja taimestiku liikide asurkondade soodsa looduskaitselise seisundi 
säilitamiseks või taastamiseks. Looduskaitselise seisundi soodsuse algpunktiks loetakse aega, 
millal esitati dokumentatsioon ala määramiseks. Kui looduskaitseline seisund ei olnud 
andmete esitamise ajal soodus, siis seatakse eesmärgid vastavate elupaigatüüpide või liikide 
seisundi parandamiseks. 
 
Dokumendist Juhised loodusdirektiivi artikli 6 lõigete 3 ja 4 rakendamiseks Eestis (SA 
Säästva Eesti Instituut, 2006) nähtub, et: 

• Liigi soodne seisund – kui asurkonna arvukus näitab, et liik säilib kaugemas tulevikus 
oma looduslike elupaikade elujõulise koostisosana, kui liigi looduslik levila ei kahane 
ning liigi asurkondade pikaajaliseks säilimiseks on praegu ja tõenäoliselt ka edaspidi 
olemas piisavalt suur elupaik. 
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• Elupaiga soodne seisund – looduslik levila ja alad, mida elupaik oma leviala piires 
hõlmab, on muutumatu suurusega või laienemas ning selle pikaajaliseks püsimiseks 
vajalik eriomane struktuur ja funktsioonid toimivad ning tõenäoliselt toimuvad ka 
prognoosimisulatusse jäävas tulevikus ja elupaigale tüüpiliste liikide seisund on 
soodus. 

• Ala terviklikkus – on osa ala kaitse-eesmärkide mõistest ehk ala kaitse-eesmärgid on 
saavutatud siis, kui ala on terviklik ja vastupidi. Terviklikkuse all mõeldakse eelkõige 
ala ökoloogiliste funktsioonide (liigisiseste ja vaheliste suhete, toiduahela, jt 
funktsioonide) toimimist viisil, mis tagab pikas perspektiivis liigi isendite piisava 
arvukuse neile sobivates elupaikades ning elupaigatüüpide normaalse suktsessiooni, 
vastupidamise välistele mõjudele ja jätkuva uuenemise ning taoline ala vajab 
minimaalset inimesepoolset abi väljastpoolt seda süsteemi. 

• Kaitse-eesmärgid – määravad ära linnudirektiivi lisa I liigid ja selles lisas loetlemata 
regulaarsed rändliigid ning loodusdirektiivi lisa I elupaigatüübid ja Lisa II liigid, kelle 
kaitseks ala on määratud. Eestis on ala kaitse-eesmärgid määratud Vabariigi Valitsuse 
määrustega kaitse-eeskirjades või hoiualasid puudutavates määrustes. 

 
Planeeringuga ei kavandata tegevusi, mis oleks seotud loodus- ja linnualade kaitse 
korraldamisega. 
 

5.4. Võimaliku mõju prognoosimine Natura-aladele ja mõju olulisuse 
hindamine 

Natura 2000 alade eelhinnang võtab arvesse kavandatavaid tegevusi, olemasolevaid tegevusi 
ei hinnata (tabel 5.1). Eelhindamisel ei ole arvestatud Hiiu maakonnas asuvate sadamate 
võimalike süvendamiste ja laiendamistega. Sadamate süvendamise ja laiendamise korral 
otsustatakse KMH vajaduse üle igal konkreetsel juhul eraldi. Seejuures teostatakse Natura 
eelhindamine ja vajadusel viiakse läbi asjakohane hindamine. 
 
Käesoleva planeeringuga eeldatavate mõjude eelhindamisel Natura 2000 aladele lähtuti 
Vabariigi Valitsuse 5.08.2004. a korralduses nr 615 Euroopa Komisjonile esitatav Natura 
2000 võrgustiku alade nimekiri (RT III, 28.12.2010, 2) nimetatud kaitse-eesmärkidest ja 
aladega seotud kaitsekorralduskavadest ning vastavate liikide kaitse tegevuskavadest. 
 
Natura-eelhindamisel on kasutatud järgmiseid kaitsekorralduskavasid: 

• Väinamere hoiuala mereosa kaitsekorralduskava aastateks 2009–2018; 
• Kõpu-Paope piirkonna kaitse- ja hoiualade kaitsekorralduskava aastateks 2008–2016; 
• Tareste maastikukaitseala kaitsekorralduskava 2013–2022; 
• Tegevuskava hallhüljeste kaitse korraldamiseks Eestis (2000); 
• Merikotka (Haliaeetus albicilla) kaitse tegevuskava (2013); 
• Tegevuskava Läänemere viigerhülge (Phoca hispida botnica) kaitseks Eesti rannikul 

aastatel 2006–2010; 
 
Lisaks eeltoodule on loodus- ja linnualadele kaasneva mõju eelhinnangutes kasutatud 
järgmisi kirjandusallikaid: 
 

• Bailey, H., Senior, B., Simmons, D., Rusin, J., Picken, G. & Thompson, P.,M., 2010. 
Assessing underwater noise levels during pile-driving at an offshore windfarm and its 
potential effects on marine mammals. Marine Pollution Bulletin 60: 888–897; 
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• Eesti Ornitoloogiaühing, 2011. Implementation of Natura 2000 in Estonian Marine 
Areas: site selection, designation and protection measures“ („ESTMAR“) (EE 0011); 

• Erit, M., Kuresoo, A., Luigujõe, L. & Pehlak, H., 2008. Niidurüdi Calidris alpina 
schinzii kaitse tegevuskava 2009-2013; 

• European Comission, 2010. Wind energy developments and Natura 2000. Guidance 
document; 

• European Comission, 2012. Guidance on Aquaculture and Natura 2000. Sustainable 
aquaculture activities in the context on the Natura 2000 Network; 

• Furness, R.W., Wadec H.M & Masden, E.A., 2013. Assessing vulnerability of marine 
bird populations to offshore wind farms. Journal of Environmental Management 119, 
56-66; 

• Hario, M., Rintala, J. & Nordenswan, G., 2009. Dynamics of wintering long-tailed 
ducks in the Baltic Sea – the connection with lemming cycles, oil disasters, and 
hunting. Suomen Riista 55: 83-96; 

• Knapton, R. W., Petrie, S. A. & Herring, G., 2000. Human disturbance of diving 
ducks on Long Point Bay, Lake Erie. Wildlife Society Bulletin 28, 923-930; 

• Kuresoo, A., Leito, A. ja Luigujõe, L., 2009. Loode-ja Lääne-Eesti avameremadalate 
mittepesitsusaegne linnustik: 2007-2008.a lennuloenduste kokkuvõte; 

• Kuresoo, A., Leito, A. & Luigujõe, L., 2011. Saare, Hiiu, Lääne ja Pärnu maakonna 
maismaa-alal maakonnaplaneeringu tuuleenergeetika teemaplaneeringu koostamine: 
Analüüs linnustiku osas teemaplaneeringuga kavandatavate objektidega kaasnevatest 
võimalikest mõjudest ja neid leevendavate meetmetest; 

• Leito, A., 2008. Lepingu: Avamere tuuleparkide rajamisega Loode-Eesti 
rannikumerre kaasnevate keskkonnamõjude hindamine. Linnud ja käsitiivalised; 

• Loss S., R., Will, T. & Marra P.P., 2013. Estimates of bird collision mortality at wind 
facilities in the contiguous United States. Biological Conservation 168, 201–209; 

• Ojaveer, H., Eek, L., Kotta, J., 2011. Vee võõrliikide käsiraamat; 
• OSPAR Comission, 2008-3. OSPAR Guidance on Environmental Considerations for 

Offshore Wind Farm Development; 
• OSPAR Comission, 2012-2. Guidelines on Best Environmental Practice (BEP) in 

Cable Laying and Operation. Agreement 2012-2; 
• Paal, J., 2007. Loodusdirektiivi elupaigatüüpide käsiraamat; 
• Paavola, I-L., Ekroos, A., Veinla, H. & Relve, K., 2012. Environmental regulation of 

aquaculture in the Baltic Sea region. A broad overview of the legal framework; 
• Percival, S.M., 2001. Assessment of of the effects of offshore wind farms on birds. 

Project report; 
• Prevent Escape (www.preventescape.eu, 24.01.2014); 
• Rosen, G. & Lotufo, G., R., 2007. Toxicity of explosive compounds to the marine 

mussel, Mytilus galloprovincialis, in aqueous exposures. Ecotoxicology and 
Environmental Safety, 68 (2): 228-36;  

• Sovacool, B. K., 2009. Contextualizing avian mortality: A preliminary appraisal of 
bird and bat fatalities from wind, fossil-fuel, and nuclear electricity. Energy Policy 37, 
2241–2248; 

• TTÜ Meresüsteemide Instituut, 2009. Kaitsejõudude perspektiivsete, merele 
orienteeritud harjutusalade arenguprogrammi (ÕSMAAP) keskkonnamõju 
strateegilise hindamise aruanne; 

• TTÜ Meresüsteemide Instituut, 2012. Paldiski Põhjasadama 0. Kai rajamise ja 
süvendustööde keskkonnamõjude hindamise aruanne; 
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• Vielma, J. & Kankainen, M., 2013. Offshore fish farming technology in Baltic Sea 
production conditions. 

5.4.1. Natura loodusaladele kaasneva mõju eelhinnang  

Eelhindamise käigus on hinnatud mõjusid Hiiu maakonna merealal asuvatele loodusdirektiivi 
lisas I nimetatud elupaigatüüpidele ja lisas II nimetatud liikidele, mis on Natura 2000 alade 
kaitse-eesmärkideks. Planeeritud tuuleenergia tootmise alade jaoks vajalike kaablite 
paigaldamise tõttu võivad olla mõjutatud ka maismaal olevad elupaigatüübid. Mõjusid 
maismaa elupaikadele ei ole käesoleva KSH raames käsitletud ja need vajavad hindamist 
kaablite rajamist käsitleva KMH käigus.  
 
Hiiumaa merealal asuvad järgmised loodusdirektiivis 92/43/EMÜ lisas I nimetatud 
elupaigatüübid, millele planeeringuga kavandatavad tegevused võivad mõju avaldada:  

• 1110 liivamadalad; 
• 1140 pagurannad; 
• 1150* rannikulõukad;  
• 1160 laiad madalad lahed; 
• 1170 karid. 

 
Loodusdirektiivi lisas II nimetatud liikidest jäävad planeeritavate tegevuste mõjualasse 
hallhüljes (Halichoerus grypus), viigerhüljes (Phoca hispida bottnica) ja võldas (Cottus 
gobio). 
 
Planeeritavate tegevuste potentsiaalsesse mõjualasse jäävad järgmised loodusalad ja 
loodusalade kaitse-eesmärgiks seatud elupaigatüübid ning liigid: 

• Väinamere loodusala: elupaigatüübid – 1110, 1140, 1160 ja 1170; imetajad – 
hallhüljes ja viigerhüljes; kalad – jõesilm ja võldas; 

• Vanamõisa loodusala: elupaigatüübid – 1140, 1150* ja 1160; 
• Raudrahu loodusala: elupaigatüüp – 1170; imetaja – hallhüljes; 
• Klaasrahu loodusala: elupaigatüüp – 1170; imetaja – hallhüljes; 
• Paope loodusala: elupaigatüübid – 1140, 1150* ja 1160; 
• Kõrgessaare-Mudaste loodusala: elupaigatüübid – 1150* ja 1160; 
• Hiiu madala loodusala: elupaigatüüp – 1170; 
• Tareste loodusala: elupaigatüübid – 1140, 1150* ja 1160. 

 
Elupaigatüüp 1150* on väga piiratud levikuga Väinamere loodusala territooriumil. Vastavalt 
Väinamere hoiuala kaitsekorralduskavale elupaigatüübi pindala Väinamerel on vaid 1,5 km2. 
Elupaigatüübi territooriumil või selle vahetus läheduses ei ole planeeritud ühtegi tegevust ja 
kavandatud tegevustest tulenev mõju on vähetõenäoline.  
 
Olemasolev informatsioon Vanamõisa loodusalal asuvatest mereelupaigatüüpidest ja nende 
asukohtadest on puudulik. Vanamõisa hoiuala kaitsekorralduskava 2015–2024 on hetkel 
ettevalmistamisel (EELIS (Eesti Looduse Infosüsteem – Keskkonnaregister): 
Keskkonnaagentuur, 26.01.14). 
 
Tareste loodusalal asuvatele elupaigatüüpidele avalduva mõju eelhindamisel on arvestatud, et 
kaitsealal elupaigatüüpide 1160 ja 1150* asemel esinevad elupaigatüübid veealused 
liivamadalad (1110) ning liivased ja mudased pagurannad (1140). (Keskkonnaamet, 2013–
2022). 
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Joonis 5.3. Liivased ja mudased pagurannad (1140) – sinine; rannikulõukad (1150*) – 
sinakasroheline; laiad madalad lahed (1160) – roosa (EELIS (Eesti Looduse Infosüsteem – 
Keskkonnaregister): Keskkonnaagentuur, 11.07.14). 

 
Joonis 5.4 Liivamadalad 1110 (TÜ EMI, 2014) – oranž (kokku on võetud kõik alad, kus 
esineb TÜ EMI 2014. a teostatud modelleerimise alusel elupaigatüübile vastav merepõhi ning 
vähemalt üks tunnusliik), mereosa loodusalad ja planeeritavad tegevused Hiiumaa ümber. PT 
– tuuleenergia tootmise alad, PU – allveeleidude uputusalad, PV – vesiviljelusalad, 
väikelaevateed (rohelised), üldkasutatavad veeliiklusalad (sinised). 
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Väinamere loodusala kaitse-eesmärkide hindamisel on arvestatud nende liikide ja 
elupaikadega, mis on registreeritud Hiiu maakonna piirkonnas ja planeeritavate tegevuste 
potentsiaalse mõjuala piires. Vastavalt Väinamere hoiuala mereosa kaitsekorralduskavale 
(Keskkonnaamet, 2012c) on Hiiu maakonnas registreeritud kaks kalaliiki, mis on Väinamere 
loodusala kaitse-eesmärgiks. Need on harilik võldas (Cottus gobio) ja jõesilm (Lampetra 
fluviatilis). Jõesilm on siirdekala, mida ohustavad kaitsekorralduskava kohaselt keskkonna 
saastatus, eriti kudejõgedes. Omakorda Väinamere piirkonnas puuduvad antud liigi olulised 
kudejõed, mille tõttu ei ole Väinamere piirkonnas näha kavandatavate tegevuste mõju sellele. 
Mõju võldasele on hinnatut tabelis 5.1. Võldast ohustavaks teguriks on keskkonna saastatus, 
ökosüsteemi muutused ja eutrofeerumine. Lähtuvalt kaitsekorralduskavast (Keskkonnaamet, 
2012c) ei ole Väinameri võldase tüüpiline elupaik ja liigi kaitseks on vajalik üldise 
eutrofeerumise vähendamine. (Keskkonnaamet, 2012c) 
 
Vesiviljelusalade puhul käsitleti neid alasid, millest tingitud mõju on kõige tõenäolisem 
lähedal asuvatele loodusaladele. Tegelikult vaatamata vesiviljelusala asukohast, sellest 
kaasnev mõju kasvatavate liikide põgenemise juhul võib ulatuda kogu Hiiumaa ümber 
asuvale merealale ning ka sellest väljapoole. Hetkel peaaegu puuduvad mingid andmed 
Hiiumaa merealale planeeritavate vesiviljeluste kohta, mille tõttu tegevuse mõjude 
põhjalikum hindamine on raskendatud. 
 

 
Joonis 5.5. Karid 1170 (TÜ EMI, 2014) – pruun (kokku on võetud kõik alad, kus esineb TÜ 
EMI 2014. a teostatud modelleerimise alusel elupaigatüübile vastav merepõhi ning vähemalt 
üks tunnusliik), mereosa loodusalad ja planeeritavad tegevused Hiiumaa ümber. PT – 
tuuleenergia tootmise alad, PU – allveeleidude uputusalad, PV – vesiviljelusalad, 
väikelaevateed (rohelised), üldkasutatavad veeliiklusalad (sinised). 
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Tabel 5.1. Natura 2000 alad ja nende kaitse-eesmärgid, mis jäävad kavandatud tegevuse mõjualasse. 

Mõjupiirkonda 
jääv loodusala 

Mereala kasutusviis 
Mõjupiirkonda jäävad 

natura loodusala 
väärtused 

Potentsiaalsete mõjude määratlemine Soovitused 

VÄINAMERE 
LOODUSALA 

Vesiviljelusala PV1 
– kavandatud osaliselt 
loodusala 
territooriumile. 

Elupaigad: 
Liivamadalad (1110), 

karid (1170), 

pagurannad (1140), 

laiad madalad lahed 

(1160) 

- Võimalik elupaikade 1110 ja 1170 
füüsiline kahjustamine ja nende pindala 
vähenemine rajatise püstitamise tõttu, mis 
on vastuolus Väinamere loodusala kaitse-
eesmärkidega. Negatiivne mõju. Mõju 
ulatus sõltub vesiviljelusfarmi suurusest.  

- Potentsiaalne negatiivne mõju heljumi 
sattumise tõttu ehitusstaadiumis. 
Lühiajaline. 

- Potentsiaalne negatiivne mõju elupaikade 
1110 ja 1170 heale seisundile 
intensiivistuva eutrofeerumise tõttu. Mõju 
teke ja ulatus sõltub kasvatavatest liikidest. 
Väinamere kaitsekorralduskavas 
(Keskkonnaamet, 2012c) on eutrofeerumine 
nimetatud elupaigatüüpide 1110 ja 1170 
head seisundit ohustavaks teguriks. Mõju 
on kaudne, sõltub vesiviljelusala suurusest, 
kaugusest elupaigatüüpidest ja toitainete 
kogustest. 

- Potentsiaalne negatiivne mõju elupaikade 
heale seisundile kemikaalide kasutamise 
tõttu. Mõju ulatus sõltub kas kasutatakse 
kemikaale või mitte, kontsentratsioonidest 
ja kemikaalide iseloomust, kuid praegu 

- Mitte rajada vesiviljelusala PV1 
Väinamere loodusala kaitse-eesmärgiks 
seatud elupaigatüüpidele (planeerida ala 
väljapoole Väinamere loodusala, 
vajadusel selle pindala vähendades), kui 
tegevuse tagajärjel väheneb nende pindala 
ja halveneb nende seisund. 

- Hinnata vesiviljelusala PV1 mõjusid 
Väinamere loodusalale KMH käigus 
(Natura asjakohane hindamine). 

- Vesiviljelusalade rajamisel on tarvis 
lähtuda parima võimaliku tehnika 
kasutamise printsiibist, et vähendada 
väärtuslikke elupaikade kahjustamist ja 
heljumi teket. 

- Eutrofeerumise mõju vähendamiseks on 
vaja rakendada meetmeid, mis 
vähendavad vesiviljelusala 
ekspluateerimisest tingitud toitainete 
levikut (näiteks sobilik toit kaladele ja 
õigetes kogustes, kalavarude 
reguleerimine ja/või nn kombineeritud 
vesiviljeluse rakendamine) ja nende 
sattumist vette. 
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puudub antud info. Merereostus on 
elupaigale 1110 ohustavaks teguriks 
(Keskkonnaamet, 2012c). 

- Võimalik negatiivne mõju elupaikadele 
1110, 1140, 1160 ja 1170 kasvatavate 
liikide põgenemise korral, mis võib 
kahjustada elupaikadele iseloomulikku 
elustikku. Mõju ulatust on raske hinnata. 

- Karpide kasvatamise korral on 
potentsiaalne positiivne mõju elupaikadele 
eutrofeerumise vähenemine, mis tuleneb 
merevee toiteainetest puhastamisest. 

- Vesiviljelusala rajamisel ei ole Väinamere 
loodusala elupaigale 1150* negatiivset 
mõju ette näha. 

- Reguleerida kemikaalide kasutamine, et 
nende kogused ei tekitaks kahju 
loodusalade väärtuslikele elupaikadele 
ning kemikaalide levik merekeskkonnas 
oleks võimalikult väike. 

- Rakendada loomade põgenemisvastaseid 
meetmeid. 

VÄINAMERE 
LOODUSALA 

Vesiviljelusala PV1 
– kavandatud osaliselt 
loodusala 
territooriumile. 

Mereliigid: Võldas 
(Cottus gobio) 

- Potentsiaalseks negatiivseks mõjuks 
sõltuvalt kasvatavatest liigist on võimalik 
toitainete sattumine vette vesiviljelusfarmi 
rajamise ja opereerimise käigus. Vastavalt 
Väinamere hoiuala kaitsekorralduskavale 
võib liik olla mõjutatud eutrofeerumise ja 
keskkonnasaastatuse tõttu. Mõju on 
vähetõenäoline. 

- Karpide kasvatamise korral on 
potentsiaalne positiivne mõju liigile 
eutrofeerumise vähenemine, mis tuleneb 

- Hinnata vesiviljelusala PV1 mõjusid 
võldasele KMH käigus (Natura 
asjakohane hindamine). 

 



181 
Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine. Aruanne. 

merevee toiteainetest puhastamisest. 

VÄINAMERE 
LOODUSALA 

Veealuse 
kultuuriväärtusega 
asja uputamisala 
PU5 – kavandatud 
loodusala 
territooriumile. 

Elupaigad: 

Liivamadalad (1110) 

- Potentsiaalseks negatiivseks mõjuks on 
elupaiga 1110 pindala vähenemine 
allveeleidude uputamise tõttu, mis on 
vastuolus Väinamere hoiuala 
(Keskkonnaamet, 2012c) kaitse-
eesmärkidega. Negatiivne mõju. 

 

- Vastavalt Väinamere HA 
kaitsekorralduskavale „ehitus-, süvendus- 
ning kaadamistöid 1110 elupaiga Kassari 
lahe ning Väinamere keskosa piirkonnas 
ning selle lähialadel läbi viia ei või, kuna 
see rikuks mereala veerežiimi. Mujal 
vajavad merepõhja morfoloogia 
muutmisega seotud tegevused eelnevalt 
keskkonnamõjude hindamist.“  

- Kuna allveeleidude uputamine on 
kaadamine, siis mitte planeerida uputusala 
PU5 elupaiga 1110 Kassari lahe ning 
Väinamere keskosa piirkonda ning selle 
lähialadele. 

- Kaaluda PU5 ala planeerimist väljaspool 
Väinamere loodusala või paigutada 
uputamisala PU5 väljapoole 
loodusdirektiivi elupaikasid. 

VÄINAMERE 
LOODUSALA 

Merealune 
kaabliühendus 
meretuulepargi 
jaoks (Vormsi ja 
Hiiumaa vahel). 
Kavandatud 
loodusala 
territooriumile. 

Mere-elupaigad: 
Liivamadalad (1110), 

pagurannad (1140), 

karid (1170) 

- Potentsiaalseks negatiivseks mõjuks on 
elupaikade 1110, 1140, 1170 otsene 
füüsiline kahjustamine, nende pindala 
vähenemine ja seisundi halvenemine setete 
ümbertõstmise tõttu.  

- Potentsiaalseks negatiivne mõju on ajutine 
ja lühiajaline, kui valida kaablite 
paigaldamiseks sobiv tehnoloogia (vt ptk 

- Paigaldada kaabliühendust Väinamere 
loodusalale nii, et kaablikoridor 
minimaalsel määral paikneks kaitsealusel 
elupaigatüübil.  

- Kaabliühenduse rajamisel lähtuda 
parima võimaliku tehnika (PVT) 
printsiibist, et heljumi levik ja elupaikade 
hea seisundi rikkumine oleksid 
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4.2.4). minimaalsed, valida väikseima võimaliku 
mõjuga tehnoloogia. 

- Hinnata täpsemalt kaablite paigaldamise 
mõju KMH käigus (Natura asjakohane 
hindamine).  

VÄINAMERE 
LOODUSALA 

 Mereliigid: Hallhüljes 

(Halichoerus grypus) ja 

viigerhüljes (Phoca 

hispida bottnica). 

- Liigi jaoks vajaliku elupaiga füüsiline 
kahjustamine ja selle pindala vähenemine. 
Negatiivne mõju.  

- Potentsiaalseks negatiivseks mõjuks on 
loomade häirimine kaabli paigaldus- ja 
hooldustööde ajal. Ajutine mõju. 

- Vee läbipaistvuse vähenemine vette 
sattunud heljumi tõttu kaabli paigaldus- ja 
hooldustööde ajal. Ajutine negatiivne mõju.  

- Tööde käigus on võimalik setetes 
sisalduvate saasteainete vabanemine vette, 
mis kõrgetes kontsentratsioonides võivad 
põhjustada häireid loomade elutegevuses. 
Ajutine negatiivne mõju. Mõju ulatus 
sõltub tugevasti setete reostusastmest, mis 
hetkel ei ole teada. Samas on setetes 
reostuse esinemine olemasolevate väheste 
andmete põhjal vähetõenäoline 

- Kavandada Hiiumaa ja Vormsi vahelist 
kaabliühendust väljapoole hüljeste 
püsielupaiku arvestades Eestis kehtivate 
seadusaktidega (looduskaitseseadus § 30 
lg 2 p 3 ja § 31 lg 2 p 8).  

 - Hinnata täpsemalt kaablite paigaldamise 
mõju KMH käigus (Natura asjakohane 
hindamine). 

VÄINAMERE 
LOODUSALA 

Veeliiklusala Mereelupaigad: 

Liivamadalad (1110), 

karid (1170), 

- Madalas vees potentsiaalseks negatiivseks 
mõjuks elupaigale 1110 on võimalik ohtliku 
lainetuse teke ja setete resuspensioon. Mõju 

- Laevaliiklusega kaasnevate ohtude 
ärahoidmiseks üleriigiliste meetmete 
rakendamine. 
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pagurannad (1140), 

laiad madalad lahed 

(1160)  

on minimaalne.  

- Potentsiaalseks negatiivseks mõjuks 
elupaikadele 1110, 1140, 1160, 1170 on 
laevaõnnetus, kui toimub merekeskkonna 
tugev reostus toornafta või naftasaadustega 
ja reostus jõuab elupaikadeni.  

- Elupaigale 1150* ei ole ette näha 
negatiivset mõju veeliiklusalade 
kasutamisega, kuna elupaik asub väljaspool 
veeliiklusalade mõjuala. 

VÄINAMERE 
LOODUSALA 

 Mereliigid: Hall- ja 

viigerhüljes 

- Potentsiaalseks negatiivseks mõjuks on 
loomade häirimine, eriti laevade poolt 
tekitava müra tõttu (sh veealuse müra tõttu).  

- Jää lõhkumine hüljeste sigimisperioodil 
võib osutuda surmavaks nende poegadele. 
Negatiivne mõju. 

- Planeerida veeliiklusalad väljapoole 
hüljeste püsielupaikade 
sihtkaitsevööndeid, et hüljeste häirimine 
oleks minimaalne. 

- Mitte teostada jää lõhkumist Väinamere 
hüljeste püsielupaikades. 

VÄINAMERE 
LOODUSALA 

Tuuleenergia 
tootmise ala PT1 – 
kaugus loodusalast ca 
3,3 km 

Mereliigid: Hallhüljes - Võimalik Selgrahu hüljeste häirimine 
tihenenud laevaliikluse tõttu uurimus-, 
ehitus- ja hooldustööde ajal. Ajutine 
negatiivne mõju.  

- Samuti on võimalik kumulatiivse 
negatiivse mõju teke koos kavandatud 
üldkasutatava veeliiklusalaga läbi Selgrahu 
püsielupaiga. 

- Mõju (sh kumulatiivse mõju) 
vältimiseks valida tuulepargi ehitustööde 
ajal laevateid, mis ei läbi Väinamere 
loodusala ja Selgrahu hüljeste 
püsielupaika. 

VANAMÕISA Vesiviljelusala PV4 
– piirneb Vanamõisa 

Mereelupaigad: 
Pagurannad (1140), 

- Potentsiaalne negatiivne mõju elupaikade 
heale seisundile intensiivistuva 

- Hinnata põhjalikumalt PV4 mõjusid 
Vanamõisa loodusala kaitse-eesmärkidele 
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LOODUSALA loodusalaga. rannikulõukad (1150*), 

laiad madalad lahed 

(1160) 

eutrofeerumise tagajärjel. Kaudne mõju. 
Mõju ulatus sõltub vesiviljelusfarmi 
suurusest, vesiviljelusvormist jm, mida 
hetkel pole teada. 

- Potentsiaalne negatiivne mõju heljumi 
sattumise tõttu ehitusstaadiumis. 
Lühiajaline. 

- Potentsiaalne negatiivne mõju elupaikade 
heale seisundile kemikaalide kasutamise 
tõttu. Mõju ulatus sõltub, kas kasutatakse 
kemikaale või mitte, kontsentratsioonidest 
ja kemikaalide iseloomust, kuid praegu 
puudub antud info. 

- Võimalik negatiivne mõju elupaikadele 
võõrliikide põgenemise juhul, mis võib 
kahjustada elupaikadele iseloomulikku 
elustikku. Mõju ulatust on raske hinnata. 

- Karpide kasvatamise korral on 
potentsiaalne positiivne mõju elupaikadele 
eutrofeerumise vähenemine, mis tuleneb 
merevee toiteainetest puhastamisest. 

Natura asjakohase hindamise käigus. 

- Eutrofeerumise mõju vähendamiseks on 
vaja rakendada meetmeid, mis 
vähendavad vesiviljelusala 
ekspluateerimisest tingitud toitainete teket 
(näiteks sobilik toit kaladele ja õigetes 
kogustes, kalavarude reguleerimine ja/või 
nn kombineeritud vesiviljeluse 
rakendamine) ja nende sattumist vette. 

- Reguleerida kemikaalide kasutamine 
niiviisi, et nende kogused ei tekitaks kahju 
loodusalade väärtuslikele elupaikadele 
ning kemikaalide levik merekeskkonnas 
oleks võimalikult väike. 

- Rakendada loomade põgenemisvastaseid 
meetmeid. 

- Vesiviljelusalade rajamisel on tarvis 
lähtuda parima võimaliku tehnika 
kasutamise printsiibist, et vähendada 
väärtuslikke elupaikade kahjustamist ja 
heljumi teket. 

Merealune 
kaabliühendus 
meretuulepargi 
jaoks (PT7 tuulepargi 
ja Hiiumaa Nõrga 

Mereelupaigad: 
Pagurannad (1140), 

rannikulõukad (1150*), 

laiad madalad lahed 

(1160) 

- Potentsiaalseks mõjuks on elupaikade 
otsene kahjustamine, nende pindala 
vähenemine ja seisundi halvenemine setete 
ümbertõstmise tõttu. Negatiivne mõju. 
Mõju ulatuse hindamiseks ei ole piisavalt 

- Kaaluda planeeritava kaabliühenduse 
rajamist Vanamõisa loodusalast 
väljapoole. 

- Hinnata põhjalikumalt kaablikoridori 
PT7 ja Nõrga neeme vahel eeldatavaid 
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neeme vahel). infot kaablikoridori täpsema asukoha kohta. 

- Potentsiaalne negatiivne mõju on ajutine 
ja lühiajaline, kui valida kaablite 
paigaldamiseks sobiv tehnoloogia (vt ptk 
4.2.4). 

mõjusid Vanamõisa loodusala kaitse-
eesmärkidele Natura asjakohase 
hindamise käigus. 

RAUDRAHU 
LOODUSALA 

Vesiviljelusala PV4 
– asub loodusalast ca 
1,5 km kaugusel. 

Mereelupaigad: Karid 

(1170) 

- Võimalik negatiivne mõju elupaiga ja 
selle tunnusliikide heale seisundile 
võõrliikide põgenemise korral. Hetkel mõju 
ulatust on raske hinnata, kuna ei ole 
andmeid kasvatavate liikide kohta. 

- Potentsiaalne negatiivne mõju seisneb 
elupaikade seisundi halvenemisel 
intensiivistunud eutrofeerumise tagajärjel. 
Kaudne mõju. Sõltub vesiviljelusvormist ja 
vesiviljelusala suurusest. Tänu 
vesiviljelusala kaugusele loodusalast, on 
negatiivne mõju vähetõenäoline. 

- Karpide kasvatamise korral on 
potentsiaalne positiivne mõju elupaikadele 
eutrofeerumise vähenemine, mis tuleneb 
merevee toiteainetest puhastamisest. 

- Täiendavate andmete ilmnemisel 
kaaluda KMH vajadust ja hinnata 
põhjalikumalt PV4 mõjusid Natura 
asjakohase hindamise käigus.  

- Rakendada loomade põgenemisvastaseid 
meetmeid vesiviljelusfarmidest. 

- Eutrofeerumise mõju vähendamiseks on 
vaja rakendada meetmeid, mis 
vähendavad vesiviljelusala 
ekspluateerimisest tingitud toitainete teket 
(näiteks sobilik toit kaladele ja õigetes 
kogustes, kalavarude reguleerimine ja/või 
nn kombineeritud vesiviljeluse 
rakendamine) ja nende sattumist vette. 

- Reguleerida kemikaalide kasutamine 
niiviisi, et nende kogused ei tekitaks kahju 
loodusalade väärtuslikele elupaikadele 
ning kemikaalide levik merekeskkonnas 
oleks võimalikult väike. 

Veealuse 
kultuuriväärtusega 

Mereliigid: Hallhüljes 

(Halichoerus grypus) 
Potentsiaalseks negatiivseks mõjuks on 
võimalik hüljeste häirimine sukeldujate 

Juhul, kui uputusala PU4 on sukeldujatele 
avatud, tuleb valida juurdepääsuteed 
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asjade uputamisala 
PU4 – asub 
loodusalast ca 1,8 km 
kaugusel. 

poolt hooajal.  sellele väljaspool Raudrahu püsielupaika. 

Kõpu sihtmärgiala 
laskeharjutuseks – 
asub loodusalast ca 
11 km kaugusel. 

Mereliigid: Hallhüljes 

(Halichoerus grypus) 
- Potentsiaalseks negatiivseks mõjuks on 
võimalik loomade häirimine. Arvestades 
loodusala kaugust laskeharjutusalast on 
negatiivse mõju esinemine vähetõenäoline. 

 

KLAASRAHU 
LOODUSALA 

Vesiviljelusala PV4 
– asub loodusalalt ca 
2 km kaugusel. 

Mereelupaigad: Karid 

(1170) 
- Võimalik negatiivne mõju elupaiga ja 
selle tunnusliikide heale seisundile 
võõrliikide põgenemise korral. Hetkel mõju 
ulatust on raske hinnata, kuna ei ole 
andmeid kasvatavate liikide kohta. 

- Potentsiaalne negatiivne mõju seisneb 
elupaiga seisundi halvenemisel 
intensiivistunud eutrofeerumise tagajärjel. 
Kaudne mõju. Sõltub vesiviljelusvormist 
(kasvatavatest liikidest) ja farmi suurusest. 
Vähetõenäoline. 

- Karpide kasvatamise korral on 
potentsiaalne positiivne mõju elupaikadele 
eutrofeerumise vähenemine, mis tuleneb 
merevee toiteainetest puhastamisest. 

- Täiendavate andmete ilmnemisel 
kaaluda KMH vajadust ja hinnata 
põhjalikumalt PV4 mõjusid Natura 
asjakohase hindamise käigus.  

- Rakendada loomade põgenemisvastaseid 
meetmeid vesiviljelusfarmidest. 

- Eutrofeerumise mõju vähendamiseks on 
vaja rakendada meetmeid, mis 
vähendavad vesiviljelusala 
ekspluateerimisest tingitud toitainete teket 
(näiteks sobilik toit kaladele ja õigetes 
kogustes, kalavarude reguleerimine ja/või 
nn kombineeritud vesiviljeluse 
rakendamine) ja nende sattumist vette. 

- Reguleerida kemikaalide kasutamine 
niiviisi, et nende kogused ei tekitaks kahju 
loodusalade väärtuslikele elupaikadele 
ning kemikaalide levik merekeskkonnas 
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oleks võimalikult väike. 

KLAASRAHU 
LOODUSALA 

Kõpu sihtmärgiala 
laskeharjutuseks – 
piirneb Klaasrahu 
loodusalaga. 

Mereelupaigad: Karid 

(1170) 
- Potentsiaalne negatiivne mõju karide 
heale seisundile on mürskude lõhkemise 
korral loodusalaga vahetus läheduses. 
Negatiivse mõju esinemine on 
vähetõenäoline.  

- Potentsiaalne negatiivne mõju elupaiga 
heale seisundile laskemoonast vette 
sattunud mürgise trotüüli tõttu. Trotüülist 
tingitud mõju ulatust on raske hinnata, kuna 
ei ole teada kui palju trotüüli laskemoona 
lõhkemisel ära ei põle ja elupaigatüübile 
satub. 

- Kõpu sihtmärgiala kasutamisel järgida 
looduskaitseseadusega kehtestatud ja 
ÕSMAAP KSH aruandes (TTÜ 
Meresüsteemide Instituut, 2009) välja 
toodud piiranguid. 

Mereliigid: Hallhüljes 

(Halichoerus grypus) 
- Potentsiaalseks negatiivseks mõjuks on 
hüljeste häirimine suurtükiväe mürskude 
lõhkemisega kaasnevast mürast, sh 
veealusest mürast. Hülged on tundlikud 
veealuse müra suhtes. Erinevate häiringute 
suhtes hülged on eriti tundlikud sigimis- ja 
karvavahetusperioodil (Jüssi & Jüssi, 2000; 
Keskkonnaamet, 2012c).  

- Võimalik laskemoona plahvatusest 
tulenev negatiivne mõju kaladele ning 
kalakoelmutele. Kalad on omakorda toiduks 
hallhülgetele. 

- Võimalik mõju laskemoonast vette 
sattunud trotüüli tõttu, mis on mürgine aine 

- Kõpu sihtmärgiala kasutamisel järgida 
Looduskaitseseadusega kehtestatud ja 
ÕSMAAP KSH aruandes (TTÜ 
Meresüsteemide Instituut, 2009) välja 
toodud piiranguid. 

- Võimalusel laskeharjutuste käigus mitte 
valida sihtmärke Klaasrahu loodusala 
vahetus läheduses. 



188 
Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine. Aruanne. 

ja võib tekkida häireid hüljeste 
füsioloogias. Negatiivse mõju esinemise 
tõenäosus on vähetõenäoline. 

- Vee läbipaistvuse võimalik halvenemine 
võib raskendada loomade toidu 
kättesaadavust. Vähetõenäoline. 

PAOPE 
LOODUSALA 

Vesiviljelusala PV2 
– asub loodusalast ca 
5 km kaugusel. 

Mereelupaigad: 
Pagurannad (1140), 

rannikulõukad (1150*), 

laiad madalad lahed 

(1160) 

- Potentsiaalne negatiivne mõju 
elupaigatüübi seisundile võib avalduda 
võõrliikide põgenemise korral. 

- Arvestades loodusala kaugust 
vesiviljelusalast on teiste mõjude esinemine 
vähetõenäoline. 

- Täiendavate andmete ilmnemisel 
kaaluda KMH vajadust ja hinnata 
põhjalikumalt PV2 mõjusid veelkord 
Natura asjakohase hindamise käigus.  

- Rakendada loomade põgenemisvastaseid 
meetmeid vesiviljelusfarmist. 

KÕRGESSAARE 
– MUDASTE 
LOODUSALA  

Vesiviljelusala PV2 
– asub loodusalast ca 
5 km kaugusel. 

Mereelupaigad: 
Rannikulõukad (1150*), 

laiad madalad lahed 

(1160) 

- Potentsiaalne negatiivne mõju 
elupaigatüübi seisundile võib avalduda 
võõrliikide põgenemise korral. 

- Arvestades loodusala kaugust 
vesiviljelusalast on teiste mõjude esinemine 
vähetõenäoline. 

- Täiendavate andmete ilmnemisel 
kaaluda KMH vajadust ja hinnata 
põhjalikumalt PV2 mõjusid Natura 
asjakohase hindamise käigus.  

- Rakendada loomade põgenemisvastaseid 
meetmeid vesiviljelusfarmist.  

HIIU MADALA 
LOODUSALA 

Vesiviljelusala PV2 
– kaugus loodusalast 
ca 200 m. 

Mereelupaigad: Karid 

(1170) 

- Potentsiaalne negatiivne mõju elupaiga 
seisundile suurenenud toitainete 
kontsentratsioonide ja intensiivistunud 
eutrofeerumise tõttu. 

- Potentsiaalne negatiivne mõju 
elupaigatüübi seisundile võib avalduda 
võõrliikide põgenemise tõttu. Mõju ulatus 
ja teke tõenäosus sõltub kasvavatest 

- Hinnata vesiviljelusala PV2 mõjusid 
Hiiu madala loodusalale Natura 
asjakohase hindamise käigus. 

- Rakendada loomade põgenemisvastaseid 
meetmeid vesiviljelusfarmist.  

- Eutrofeerumise potentsiaalse mõju 
vähendamiseks on vaja rakendada 
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organismidest, nende käitumismustrist, 
kasvatusfarmi suurusest jm. teguritest, mida 
praegu ei ole teada. 

- Karpide kasvatamise korral on 
potentsiaalne positiivne mõju elupaikadele 
eutrofeerumise vähenemine, mis tuleneb 
merevee toiteainetest puhastamisest. 

meetmeid, mis vähendavad vesiviljelusala 
ekspluateerimisest tingitud toitainete teket 
(näiteks sobilik toit kaladele ja õigetes 
kogustes, kalavarude reguleerimine ja/või 
nn kombineeritud vesiviljeluse 
rakendamine) ja nende sattumist vette. 

HIIU MADALA 
LOODUSALA 

Tuuleenergia 
tootmise alad (PT3 
ja PT5) ja 
merealune 
kaabelühendus 
tuuleenergia 
tootmisealade jaoks 
(PT3, PT5). 
Loodusala kaugus 
tuuleenergia tootmise 
alast PT3 on ca 1,5 
km, kavandatavast 
kaabliühendusest ca 
2–3 km ja 
tuuleenergia tootmise 
alast PT5 on ca 3,5 
km.  

Mereelupaigad: Karid 

(1170) 
- Potentsiaalne negatiivne mõju elupaiga 
seisundile ehitusstaadiumil vette sattunud 
heljumi tõttu. Mõju tugevus ja ruumiline 
ulatus sõltub setete iseloomust, 
kontsentratsioonidest ja selle levikust 
ehitustööde käigus. Kuna piirkonnas 
domineerivad kõvad ja jämeteralised 
põhjad ning kavas on tuulikute rajamiseks 
kasutada gravitatsioonivundamente võib 
eeldada, et negatiivse mõju esinemist 
loodusalale ei kaasne.  

- Kaabelühendused on piisavalt kaugul 
loodusalast ja negatiivset mõju 
kaabelühenduste rajamisel pole loodusalale 
ette näha. 

- Setetes sisalduvate saasteainete võimalik 
vabanemine vette. Olemasolevate 
põhjasetete uuringutulemustest (Kask & 
Kask, 2007) on võimalik järeldada, et 
põhjasetted ei ole piirkonnas saastatud ja ei 
sea elupaikasid ohtu, mistõttu antud mõju 

 - Soovitav lähtudes merepõhja iseloomust 
hinnata saasteainete analüüsi otstarbekust 
ja vajaduse korral määrata enne 
ehitustööde läbiviimist saasteainete 
kontsentratsioonid planeeritud 
tuuleenergia tootmise alade setetes. 
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teke on vähetõenäoline. 

HIIU MADALA 
LOODUSALA 

Väikelaevade 
veeliiklusala – läbib 
loodusala. 

Mereelupaigad: Karid 

(1170) 
- Potentsiaalne negatiivne mõju elupaiga 
heale seisundile laevaõnnetuste korral, 
millega võib kaasneda elupaikade reostus 
naftaproduktidega.  

- Laevaliiklusega kaasnevate ohtude 
ärahoidmiseks üleriigiliste meetmete 
rakendamine.  

TARESTE 
LOODUSALA 

Vesiviljelusala PV1 
– asub vähemalt 4,5 
km kaugusel 
loodusala piirist. 

Mereelupaigad: 
Pagurannad (1140), 

rannikulõukad (1150*), 

laiad madalad lahed 

(1160) 

- Potentsiaalne negatiivne mõju toitainete 
kontsentratsioonide tõusu ja 
intensiivistunud eutrofeerumise korral. 
Negatiivse mõju esinemine on 
vähetõenäoline, kuna kaugus loodusalast on 
suur. Kaudne mõju. 

- Potentsiaalne negatiivne mõju 
elupaigatüübi seisundile võib avalduda 
võõrliikide põgenemise korral. 

- Eutrofeerumise mõjude 
minimeerimiseks on tarvis rakendada 
meetmeid, mis vähendavad vesiviljelusala 
ekspluateerimisest tingitud toitainete teket 
(näiteks teatud toit kalale) ja vette 
sattumist. 

- Rakendada vesiviljelusfarmides loomade 
põgenemisvastaseid meetmeid.  

TARESTE 
LOODUSALA 

Veeliiklusalad – 
lähim kavandatav 
laevatee asub ca 3,5 
km kaugusel, 
olemasolev laevatee 
Kärdla sadamast on 
vähem kui 1 km 
kaugusel. 

Mereelupaigad: 
Liivamadalad (1110), 
pagurannad (1140). 

- Potentsiaalne negatiivne mõju 
elupaikadele võib tekkida kui 
laevaõnnetuste korral vette sattunud 
toornaftata ja/või naftaproduktid jõuavad 
suures kontsentratsioonis Tareste loodusala 
elupaikadeni.  

Vastavalt Tareste loodusala 
kaitsekorralduskavale (Keskkonnaamet, 
2012b) pärast kaitse-eeskirja kinnitamist on 
Eesti Mereinstituut määranud 
mereelupaigatüüpideks 1140 ja 1110 (mitte 
1160 ja 1150, nagu kaitse-eeskirjas). 
Arvatavasti see on põhjuseks, miks neid 

- Laevaliiklusega kaasnevate ohtude 
ärahoidmiseks üleriigiliste meetmete 
rakendamine. 
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elupaigakasid ei ole kaitsekorralduskavas 
käsitletud. 
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Kumulatiivsed mõjud 
Kumulatiivsete mõjude teke on võimalik mitmes piirkonnas Hiiumaa merealal. Väinamere 
loodusalal võib Selgrahu hallhüljestele kumulatiivne mõju leida aset, kui püsielupaiga läbiva 
veeliiklusala kasutusel hakatakse intensiivselt sama ala kasutama tuuleenergia tootmise ala 
PT1 seotud ehitustööde tõttu. Seoses sellega kasvab loomade häirimine nende puhkealadel. 
Mõju tagajärjed on ohtlikumad, kui intensiivne veeliiklus toimub hüljeste poegimis- või 
karvavahetusajal, eriti kui sel ajal kasutatakse jäälõhkujat. Kumulatiivse mõju vähendamiseks 
tuulepargi rajamisel tuleb vältida ehitustehnika liikumist Selgrahu hallhüljeste püsielupaigas. 
 
Väinamere loodusalale on võimalik negatiivse koosmõju teke, kui samal ajal hakkab toimuma 
kaadamine Tareste lahe kaadamisalale ja planeeritava vesiviljelusala PV1 rajamine. 
Potentsiaalne mõju loodusala elupaikadele seisneb heljumi sattumisest vette. Koosmõju 
vältimiseks tuleb teostada töid erineval ajal. 
 
Üheaegne veeliiklusala kasutamine ja merealuse kaabli paigaldamine Hari kurku võib samuti 
põhjustada suuremat loomade häirimist. Nende tegevuste mõju on ohtlikum loomade jaoks 
tundlikel perioodidel. Jäälõhkuja kasutamine loomade poegimisajal tugevdab mõju. Mõju 
vähendamiseks tuleb vältida merekaabli paigaldustöid Hari kurgus hüljeste sigimis- ja 
karvavahetusperioodil (veebruarist juunini). Jäälõhkuja kasutamine hüljeste püsielupaikade 
territooriumil peab olema välistatud. 
 
Kumulatiivse mõju teke Hiiu madala elupaikadele on võimalik üheaegsel tuulepargi PT3 ja 
PT5 rajamisel ja vesiviljelusala PV2 arendamisel, mis võib põhjustada heljumi ja orgaanilise 
aine suuremaid kontsentratsioone vees. Mõju vajab täiendavat hindamist, mis andmete 
puuduse tõttu on raskendatud käesoleva KSH raames. 
 
Vanamõisa loodusalale on võimalik kumulatiivne mõju, kui üheaegselt toimub vesiviljelusala 
PV4 arendamine ja kaabli paigaldamine tuuleenergia tootmise ala PT7 ja Nõrga neeme vahel. 
Mõju samuti vajab täiendavat hindamist, mis andmete puuduse tõttu ei ole võimalik antud 
KSH raames. Mõju vähendamiseks on soovitavalt paigaldada kaabliühendust ja rajada 
vesiviljelusala erineval ajal. 
 
5.4.2. Natura linnualadele kaasneva mõju eelhinnang  
Eelhindamise käigus on hinnatud mõjud Hiiu maakonna merealal asuvatele ja sellega 
piirnevatele linnualadele ning linnudirektiivi lisades nimetatud liikidele, mis on Natura 2000 
linnualade kaitse-eesmärkideks. Hinnangus käsitletavad alad on toodud alljärgnevalt. 
 
Väinamere linnualal (EE0040001) on otseselt merega seotud linnuliikidest 21 linnudirektiivi I 
lisa liigid (suur-laukhani, väike-laukhani, hüüp, valgepõsk-lagle, niidurüdi, mustviires, 
laululuik, rohunepp, merikotkas, vöötsaba-vigle, väikekoskel, tutkas, väikehuik, täpikhuik, 
naaskelnokk, väiketiir, jõgitiir, randtiir, tutt-tiir, mudatilder, väikeluik) (tabel 5.2); 3 liiki 
kuulub looduskaitse I kategooriasse (tutkas, merikotkas, väike-laukhani), 15 liiki II 
kategooriasse (väikeluik, tutt-tiir, naaskelnokk, väikehuik, väikekoskel, mustsaba-vigle, 
tõmmukajakas, räusk, rohunepp, laululuik, niidurüdi, kassikakk, hüüp, kivirullija, soopart) ja 
13 liiki III kaitsekategooriasse (punajalg-tilder, heletilder, mudatilder, randtiir, jõgitiir, 
väiketiir, täpikhuik, suurkoovitaja, tõmmuvaeras, vöötsaba-vigle, mustviires, liivatüll, 
valgepõsk-lagle).  
 
Vanamõisa linnualal (EE0040113) on otseselt merega seotud linnuliikidest 2 linnudirektiivi I 
lisa liigid (valgepõsk-lagle, merikotkas), 1 liik kuulub looduskaitse I kategooriasse 
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(merikotkas), 1 liik II kategooriasse (kivirullija) ja 3 liiki III kaitsekategooriasse (punajalg-
tilder, liivatüll, valgepõsk-lagle).  
 
Kõrgessaare-Mudaste linnualal (EE0040130) on otseselt merega seotud linnuliikidest 3 
linnudirektiivi I lisa liigid (valgepõsk-lagle, sarvikpütt, jõgitiir), 2 liiki kuulub looduskaitse II 
kategooriasse (sarvikpütt, soopart) ja 4 liiki III kaitsekategooriasse (punajalg-tilder, jõgitiir, 
liivatüll, valgepõsk-lagle).  
 
Tabelis 5.2 on toodud Hiiumaa linnualade kaitse-eesmärgiks olevad liigid ning planeeringus 
kirjeldatud tegevuste potentsiaalne mõju igale liigile eraldi. Tabelis on käsitletud ka 
maismaalinde, kuna neile võivad avalduda mõjud merelt häirimise tõttu ja neid võidakse 
mõjutada rändel. 
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Tabel 5.2. Hiiu merealal ja rannikul paiknevatel Natura linnualade kaitse-eesmärgiks olevad linnud ning planeeringus kirjeldatud tegevuste 
potentsiaalne liigispetsiifiline mõju.  

Linnuala kaitse-
eesmärgiks olev liik 

Linnudirektiivi staatus 
ja looduskaitse 

kategooria 
Esinemisala Planeeritavate tegevuste eeldatav mõju 

Soopart (Anas acuta) 
II lisa A osa; III lisa B 
osa; LK II 

Väinamere linnuala 

Vesiviljelusala PV1 - pot. mõju elupaikadele (suur) - eutrofeerumisest intensiivistuv niitude 
kinnikasvamine.               
Veeliiklusalad - häirimise pot. mõju (väike); õlireostuse pot. mõju (väike).  
Merealune kaabelühendus - häirimise pot. mõju (väike).    
Veealuse kultuuriväärtusega asja uputamisala PU5 - tõenäoliselt negatiivset mõju ei esine      
Tuulepark PT1 - pot. negatiivne mõju - häirimine; lendamisbarjäär ja kokkupõrke oht 
tuulikutega.  

Kõrgessaare-Mudaste 
linnuala 

Planeeritav vesiviljelusala PV2 – pot. mõju elupaikadele (suur) – eutrofeerumisest 
intensiivistuv niitude kinnikasvamine. 
Veeliiklusalad - pot. õlireostuse mõju (väike); häirimine (väike) 
Merealune kaabelühendus – pot. häirimine (väike)  
Tuulepark PT1 - pot. negatiivne mõju - häirimine; lendamisbarjäär ja kokkupõrke oht 
tuulikutega.  

Luitsnokk-part (Anas 
clypeata)  

II lisa A osa; III lisa B 
osa 

Väinamere linnuala 

Vesiviljelusala PV1 -  tõenäoliselt negatiivset mõju ei esine 
Veeliiklusalad - pot. õlireostuse oht (väike)  
Merealune kaabelühendus – tõenäoliselt negatiivset mõju ei esine  
Veealuse kultuuriväärtusega asja uputamisala PU5 – tõenäoliselt negatiivset mõju ei esine  
Tuulepark PT1 - pot. negatiivne mõju - häirimine; lendamisbarjäär ja kokkupõrke oht 
tuulikutega. 

Piilpart (Anas crecca) III lisa B osa 

Väinamere linnuala  

Vesiviljelusala PV1 – tõenäoliselt negatiivset mõju ei esine.  
Veeliiklusalad – pot õlireostuse oht (väike) 
Merealune kaabelühendus - tõenäoliselt negatiivset mõju ei esine. 
Veealuse kultuuriväärtusega asja uputamisala PU5 - tõenäoliselt negatiivset mõju ei esine.  
Tuulepark PT1 - pot. negatiivne mõju  - häirimine; lendamisbarjäär ja kokkupõrke oht 
tuulikutega.   
 

Vanamõisa linnuala 

 
Vesiviljelusala PV4 – tõenäoliselt negatiivset mõju ei esine. 
Tuulepark PT7 - pot. negatiivne mõju - häirimine; lendamisbarjäär ja kokkupõrke oht 
tuulikutega. 
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Linnuala kaitse-
eesmärgiks olev liik 

Linnudirektiivi staatus 
ja looduskaitse 

kategooria 
Esinemisala Planeeritavate tegevuste eeldatav mõju 

Laskeharjutuste ala – pot. häirimine 

Viupart (Anas 
penelope) 

III lisa B osa 

Väinamere linnuala 

Vesiviljelusala PV1 – pot. mõju elupaikadele (mõõdukas) - eutrofeerumisest intensiivistuv 
niitude kinnikasvamine.  
Veeliiklusalad - pot. õlireostuse oht (väike)  
Merealune kaabelühendus – tõenäoliselt negatiivset mõju ei esine.  
Veealuse kultuuriväärtusega asja uputamisala PU5 – tõenäoliselt negatiivset mõju ei esine.  
Tuulepark PT1 - pot. negatiivne mõju - häirimine; lendamisbarjäär ja kokkupõrke oht 
tuulikutega.  

Kõrgessaare-Mudaste 
linnuala 

 
Veeliiklusalad - pot. õlireostuse oht (väike)  
Vesiviljelusala PV2 - pot. mõju elupaikadele (mõõdukas) - eutrofeerumisest intensiivistuv 
niitude kinnikasvamine.  
Merealune kaabelühendus – negatiivne mõju tõenäoliselt puudub 
Tuulepargid PT2, PT3, PT4, PT5 - pot. negatiivne mõju - häirimine; lendamisbarjäär ja 
kokkupõrke oht tuulikutega.  

Sinikael-part (Anas 
platyrhynchos) 

II lisa A osa; III lisa A 
osa 

Väinamere linnuala  

Vesiviljelusala PV1 – tõenäoliselt negatiivset mõju ei esine 
Veeliiklusalad – pot. õlireostuse oht (väike); häirimine (väike) 
Merealune kaabelühendus - pot. häirimine (väike)  
Veealuse kultuuriväärtusega asja uputamisala PU5 – tõenäoliselt negatiivset mõju ei esine 
Tuulepark PT1 - pot. negatiivne mõju - häirimine (väike); lendamisbarjäär ja kokkupõrke oht 
tuulikutega.  

Kõrgessaare-Mudaste 
linnuala 

 
Vesiviljelusala PV2 – tõenäoliselt negatiivset mõju ei esine 
Merealune kaabelühendus - pot. häirimine (väike);  
Tuulepargid PT2, PT3, PT4, PT5 - pot. negatiivne mõju - häirimine (väike); lendamisbarjäär 
ja kokkupõrke oht tuulikutega.  
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Linnuala kaitse-
eesmärgiks olev liik 

Linnudirektiivi staatus 
ja looduskaitse 

kategooria 
Esinemisala Planeeritavate tegevuste eeldatav mõju 

Rägapart (Anas 
querquedula) 

II lisa A osa Väinamere linnuala 

Vesiviljelusala PV1 - pot. mõju elupaikadele (mõõdukas) - eutrofeerumisest intensiivistuv 
niitude kinnikasvamine.  
Veeliiklusalad – pot. õlireostuse oht (väike) 
Tuulepark PT1 - pot. negatiivne mõju - häirimine; lendamisbarjäär ja kokkupõrke oht 
tuulikutega.  
Ülejäänud planeeritavate tegevuste elluviimine sellele liigile tõenäoliselt negatiivset mõju ei 
avalda 

Rääkspart (Anas 
strepera) 

II lisa A osa Väinamere linnuala 

Veeliiklusalad - pot. õlireostuse oht (väike)  
Tuulepark PT1 - pot. negatiivne mõju - häirimine; lendamisbarjäär ja kokkupõrke oht 
tuulikutega.  
Ülejäänud planeeritavate tegevuste elluviimine sellele liigile tõenäoliselt negatiivset mõju ei 
avalda.  

Suur-laukhani (Anser 
albifrons) 

I lisa Väinamere linnuala 

Vesiviljelusala PV1 – tõenäoliselt negatiivset mõju ei esine 
Veeliiklusalad - pot. õlireostuse oht (väike); häirimine (mõõdukas)  
Merealune kaabelühendus – pot. häirimine (mõõdukas)  
Veealuse kultuuriväärtusega asja uputamisala PU5 – tõenäoliselt negatiivset mõju ei esine 
Tuulepark PT1 - pot. negatiivne mõju - kokkupõrgete oht tuulikutega.  

Hallhani (Anser anser) III lisa B osa Väinamere linnuala 

 
Vesiviljelusala PV1 – tõenäoliselt negatiivset mõju ei esine 
Veeliiklusalad - pot. õlireostuse oht (väike); häirimine (mõõdukas)  
Merealune kaabelühendus - pot. häirimine (mõõdukas)  
Veealuse kultuuriväärtusega asja uputamisala PU5 - tõenäoliselt negatiivset mõju ei esine  
Tuulepark PT1 - pot. negatiivne mõju - kokkupõrkeoht tuulikutega.  
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Linnuala kaitse-
eesmärgiks olev liik 

Linnudirektiivi staatus 
ja looduskaitse 

kategooria 
Esinemisala Planeeritavate tegevuste eeldatav mõju 

Vanamõisa linnuala 
Vesiviljelusala PV4 – tõenäoliselt negatiivset mõju ei esine 
Tuulepark PT7 - pot. negatiivne mõju - kokkupõrkeoht tuulikutega.  
Laskeharjutuste ala – pot. häirimine 

Väike-laukhani (Anser 
erythropus) 

I lisa; LK I Väinamere linnuala 

Vesiviljelusala PV1 – tõenäoliselt negatiivset mõju ei esine 
Veeliiklusalad - pot. häirimine (mõõdukas)  
Merealune kaabelühendus - pot. häirimine (mõõdukas)  
Veealuse kultuuriväärtusega asja uputamisala PU5 - tõenäoliselt negatiivset mõju ei esine 
Tuulepark PT1 - pot. negatiivne mõju - kokkupõrkeoht tuulikutega.  

Rabahani (Anser 
fabalis) 

II lisa A osa Väinamere linnuala 

Vesiviljelusala PV1 – tõenäoliselt negatiivset mõju ei esine 
Veeliiklusalad - pot. õlireostuse oht (väike); häirimine (mõõdukas)  
Merealune kaabelühendus - pot. häirimine (mõõdukas)  
Veealuse kultuuriväärtusega asja uputamisala PU5 - tõenäoliselt negatiivset mõju ei esine 
Tuulepark PT1 - pot. negatiivne mõju - kokkupõrkeoht tuulikutega.  

Hallhaigur (Ardea 
cinerea) 

- Väinamere linnuala 
Tuulepark PT1 - pot. negatiivne mõju – kokkupõrkeoht tuulikutega.  

Kivirullija (Arenaria 
interpres) 

LK II 

Väinamere linnuala Veeliiklusalad – õlireostuse oht 
Tuulepark PT1 - pot. negatiivne mõju- lendamisbarjäär.  

Vanamõisa linnuala 
Tuulepark PT7 - pot. negatiivne mõju - lendamisbarjäär.  

Sooräts (Asio 
flammeus) 

I lisa; LK II Väinamere linnuala 
Tuulepark PT1 - pot. negatiivne mõju - kokkupõrkeoht tuulikutega  
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Linnuala kaitse-
eesmärgiks olev liik 

Linnudirektiivi staatus 
ja looduskaitse 

kategooria 
Esinemisala Planeeritavate tegevuste eeldatav mõju 

Punapea-vart (Aythya 
ferina) 

II lisa A osa; III lisa B 
osa;  

Väinamere linnuala 

Vesiviljelusala PV1 - pot. toidubaasi muutused (mõõdukas)  
Veeliiklusalad - pot. õlireostuse oht (mõõdukas); häirimine (mõõdukas)  
Merealune kaabelühendus - pot. häirimine (mõõdukas)  
Veealuse kultuuriväärtusega asja uputamisala PU5 - pot. häirimine (mõõdukas)  
Tuulepark PT1 - pot. negatiivne mõju (suur) - häirimine ja väljatõrjumine; lendamisbarjäär; 
kokkupõrkeoht tuulikutega ja elu-ning toitumispaikade hävimine.  

Tuttvart (Aythya 
fuligula) 

II lisa A osa; III lisa B 
osa 

Väinamere linnuala 

Vesiviljelusala PV1 - pot. toidubaasi muutused (mõõdukas); vee läbipaistvuse vähenemine 
(väike)  
Veeliiklusalad - pot. õlireostuse oht (mõõdukas); häirimine (mõõdukas)  
Merealune kaabelühendus - pot. häirimine (mõõdukas)  
Veealuse kultuuriväärtusega asja uputamisala PU5 - pot. häirimine (mõõdukas)  
Tuulepark PT1 - pot. negatiivne mõju (suur) - häirimine ja väljatõrjumine; lendamisbarjäär; 
kokkupõrkeoht tuulikutega ja elu-ja toitumispaikade hävimine.  

Merivart (Aythya 
marila) 

II lisa B osa; III lisa B 
osa; LK II Väinamere linnuala 

 
Vesiviljelusala PV1 – pot. toidubaasi muutused (mõõdukas)  
Veeliiklusalad - pot. õlireostuse oht (mõõdukas); häirimine (väike)  
Merealune kaabelühendus - pot. häirimine (väike)  
Veealuse kultuuriväärtusega asja uputamisala PU5 - pot. häirimine (väike)  
Tuulepark PT1 - pot. negatiivne mõju suur - häirimine ja väljatõrjumine; lendamisbarjäär; 
kokkupõrkeoht tuulikutega ja elu-ning toitumispaikade hävimine.  
 

Hüüp (Botaurus 
stellaris)  

I lisa; LK II Väinamere linnuala 

Veeliiklusalad - pot. õlireostuse oht (väike)  
Tuulepark PT1 - pot. mõju - kokkupõrkeoht tuulikutega 
Ülejäänud planeeritavate tegevuste elluviimine sellele liigile tõenäoliselt negatiivset mõju ei 
avalda. 
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Linnuala kaitse-
eesmärgiks olev liik 

Linnudirektiivi staatus 
ja looduskaitse 

kategooria 
Esinemisala Planeeritavate tegevuste eeldatav mõju 

Mustlagle (Branta 
bernicla) 

II lisa B osa Väinamere linnuala 

Vesiviljelusala PV1 - tõenäoliselt negatiivset mõju ei esine  
Veeliiklusalad - pot. õlireostuse oht (väike)  
Merealune kaabelühendus - tõenäoliselt negatiivset mõju ei esine  
Veealuse kultuuriväärtusega asja uputamisala PU5 - tõenäoliselt negatiivset mõju ei esine  
Tuulepark PT1 - pot. negatiivne mõju - kokkupõrkeoht tuulikutega.  

Valgepõsk-lagle 
(Branta leucopsis) 

I lisa; LK III 

Väinamere linnuala  

Vesiviljelusala PV1 – pot. toidubaasi muutused (mõõdukas); pot. mõju elupaikadele 
(mõõdukas) - eutrofeerumisest intensiivistuv niitude kinnikasvamine.  
Veeliiklusalad - pot. õlireostuse oht (väike); häirimine (suur).  
Merealune kaabelühendus – pot. häirimine (suur) 
Veealuse kultuuriväärtusega asja uputamisala PU5 – tõenäoliselt negatiivset mõju ei esine 
Tuulepark PT1 - pot. negatiivne mõju - kokkupõrkeoht tuulikutega.  

Kõrgessaare-Mudaste 

 
Veeliiklusalad - pot. õlireostuse oht (väike); häirimine (suur)  
Vesiviljelusala PV2 - toidubaasi muutused (mõõdukas); pot. mõju elupaikadele (mõõdukas) - 
eutrofeerumisest intensiivistuv niitude kinnikasvamine.  
Merealune kaabelühendus - pot. häirimine (suur);  
Tuulepargid PT2, PT3, PT4, PT5 - pot. negatiivne mõju - kokkupõrkeoht tuulikutega.  
 

Vanamõisa linnuala 

Vesiviljelusala PV4 - toidubaasi muutused (mõõdukas); pot. mõju elupaikadele (mõõdukas) - 
eutrofeerumisest intensiivistuv niitude kinnikasvamine.   
Tuulepark PT7 pot. negatiivne mõju - kokkupõrkeoht tuulikutega.  
Laskeharjutuste ala – pot. häirimine (suur) 
 

Kassikakk (Bubo bubo) I lisa; LK II Väinamere linnuala 

Merealune kaabelühendus – rajamise käigus pot. häirimine. Välistada maapealse kaablitrassi 
kattumine kassikaku elupaikadega. 
Ülejäänud planeeritavate tegevuste elluviimine sellele liigile tõenäoliselt negatiivset mõju ei 
avalda, sest tegemist on valdavalt maismaal toituva ja pesitseva linnuga, kes on merega vähe 
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Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine. Aruanne. 

Linnuala kaitse-
eesmärgiks olev liik 

Linnudirektiivi staatus 
ja looduskaitse 

kategooria 
Esinemisala Planeeritavate tegevuste eeldatav mõju 

seotud. 

Sõtkas (Bucephala 
clangula) 

II lisa B osa 

Väinamere linnuala 

Vesiviljelusala PV1 - pot. häirimine (väike); toidubaasi muutused (väike)  
Veeliiklusalad - pot. õlireostuse oht (mõõdukas)  
Merealune kaabelühendus - pot. häirimine (väike); välistada maapealsete kaablitrasside 
kattumine niidurüdi elupaikadega.  
Veealuse kultuuriväärtusega asja uputamisala PU5 - pot. häirimine (väike)  
Tuulepark PT1 - pot. negatiivne mõju (suur)  - häirimine ja väljatõrjumine; lendamisbarjäär; 
kokkupõrkeoht tuulikutega ja elu-ja toitumispaikade hävimine.   

Kõrgessaare-Mudaste 
linnuala 

Veeliiklusalad - pot. häirimine (väike);  
Vesiviljelusala PV2 - pot. häirimine (väike), toidubaasi muutused (väike);  
Merealune kaabelühendus - pot. häirimine (väike);  
Tuulepargid PT2, PT3, PT4, PT5 - pot. negatiivne mõju suur - häirimine ja väljatõrjumine; 
lendamisbarjäär; kokkupõrkeoht tuulikutega ja elu-ning toitumispaikade hävimine.  

Niidurüdi (Calidris 
alpina schinzii) 

I lisa; LK II Väinamere linnuala 

Vesiviljelusala PV1 – toidubaasi muutused (mõõdukas) 
Veeliiklusalad - pot. õlireostuse oht (väike) 
Merealune kaabelühendus – häirimine (mõõdukas); välistada maapealsete kaablitrasside 
kattumine niidurüdi elupaikadega.          
Veealuse kultuuriväärtusega asja uputamisala PU5 – tõenäoliselt negatiivset mõju ei esine 
Tuulepark PT1 - pot. negatiivne mõju - lendamisbarjäär.  

Suurrisla (Calidris 
canutus) 

II lisa B osa Väinamere linnuala 
Veeliiklusalad - pot. õlireostuse oht (väike)  
Tuulepark PT1 - pot. negatiivne mõju- lendamisbarjäär. 
Ülejäänud planeeringus käsitletavad tegevused liigile negatiivset mõju tõenäoliselt ei avalda.  

Väiketüll (Charadrius 
dubius) 

LK III Väinamere linnuala 
Veeliiklusalad - pot. õlireostuse oht (väike)  
Tuulepark PT1 - pot. negatiivne mõju - lendamisbarjäär.  
Ülejäänud planeeringus käsitletavad tegevused liigile negatiivset mõju tõenäoliselt ei avalda. 

Liivatüll (Charadrius 
hiaticula) 

LK III Väinamere linnuala  
 
Veeliiklusalad - pot. õlireostuse oht (väike)  
Tuulepark PT1 - pot. negatiivne mõju - lendamisbarjäär.   
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Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine. Aruanne. 

Linnuala kaitse-
eesmärgiks olev liik 

Linnudirektiivi staatus 
ja looduskaitse 

kategooria 
Esinemisala Planeeritavate tegevuste eeldatav mõju 

Ülejäänud planeeringus käsitletavad tegevused liigile negatiivset mõju tõenäoliselt ei avalda 

Vanamõisa linnuala 

 
Vesiviljelusala PV4 – negatiivne mõju tõenäoliselt puudub 
Tuulepark PT7 - pot. negatiivne mõju - lendamisbarjäär.  
 

Kõrgessaare-Mudaste 
linnuala 

 
Veeliiklusalad -  õlireostuse oht (väike) 
Tuulepargid PT2, PT3, PT4, PT5 - pot. negatiivne mõju - lendamisbarjäär.  
Ülejäänud planeeringus käsitletavad tegevused liigile negatiivset mõju tõenäoliselt ei avalda. 
 

Mustviires (Chlidonias 
niger)  

I lisa; LK III Väinamere linnuala 

Vesiviljelusala PV1 – toidubaasi muutused 
Veeliiklusalad - pot. õlireostuse oht (väike)  
Merealune kaabelühendus -  pot. häirimine  
Veealuse kultuuriväärtusega asja uputamisala PU5 -  pot. häirimine  
Tuulepark PT1 - pot. negatiivne mõju -  kokkupõrkeoht tuulikutega.  

Valge-toonekurg 
(Ciconia ciconia) 

I lisa; LK III Väinamere linnuala 

Sellele liigile ei avalda planeeringus käsitletavate tegevuste elluviimine tõenäoliselt negatiivset 
mõju, sest tegemist on maismaal toituva ja pesitseva liigiga, kes üldiselt väldib üle 
veemassiivide lendamist. Seega on vähetõenäoline ka isendite sattumine planeeringus ära 
toodud avamere-tuuleparkide piirkonda. 

Roo-loorkull (Circus 
aeruginosus) 

I lisa; LK III Väinamere linnuala 
Merealune kaabelühendus – pot. pesitsevate lindude häirimine  
Tuulepark PT1 - pot. negatiivne mõju - kokkupõrgete oht tuulikutega (vähetõenäoline, sest 
lendab eelistatult maismaa kohal).    
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Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine. Aruanne. 

Linnuala kaitse-
eesmärgiks olev liik 

Linnudirektiivi staatus 
ja looduskaitse 

kategooria 
Esinemisala Planeeritavate tegevuste eeldatav mõju 

Välja-loorkull (Circus 
cyaneus) 

I lisa; LK III Väinamere linnuala 

Merealune kaabelühendus – vajab täiendavat infot. Ühenduse rajamisel pot. pesitsevate 
lindude häirimine. 
 
Ülejäänud planeeringus käsitletavate tegevuste elluviimine tõenäoliselt sellele liigile negatiivset 
mõju ei avalda, sest tegemist on valdavalt maismaal toituja ja pesitsejaga, kes rändel üldiselt 
veemassiive väldib. Seega on vähetõenäoline ka isendite sattumine avamere-tuuleparkide 
piirkonda. 

Aul (Clangula 
hyemalis) 

II lisa B osa Väinamere linnuala 

Vesiviljelusala PV1 - häirimine (väike); toidubaasi muutused (väike) Veeliiklusalad - pot. 
õlireostuse oht (mõõdukas); häirimine (väike) Merealune kaabelühendus - häirimine (väike)  
Veealuse kultuuriväärtusega asja uputamisala PU5 - pot. häirimine (väike)  
Tuulepark PT1 - pot. negatiivne mõju (suur) - häirimine (väike) ja väljatõrjumine; 
lendamisbarjäär; kokkupõrke oht tuulikutega ja elu-ning toitumispaikade hävimine.  

Rukkirääk (Crex crex) I lisa; LK III Väinamere linnuala 
Planeeringus käsitletavad tegevused liigile negatiivset mõju tõenäoliselt ei avalda, sest tegemist 
on maismaal toituva ja pesitseva liigiga, kes ei ole praktiliselt merega seotud.  

Laululuik (Cygnus 
cygnus) 

I lisa; LK II Väinamere linnuala 

Vesiviljelusala PV1 – toidubaasi muutused (mõõdukas)  
Veeliiklusalad - pot. õlireostuse oht (väike); häirimine (mõõdukas)  
Merealune kaabelühendus - pot. häirimine (mõõdukas)   
Veealuse kultuuriväärtusega asja uputamisala PU5 - tõenäoliselt negatiivset mõju ei esine  
Tuulepark PT1 - pot. negatiivne mõju -  häirimine (mõõdukas) ja kokkupõrkeoht tuulikutega.  

Kühmnokk-luik 
(Cygnus olor) 

II lisa B osa Väinamere linnuala 
Veeliiklusalad - pot. õlireostuse oht (väike)  
Tuulepark PT1 - pot. negatiivne mõju -  häirimine ja kokkupõrkeoht tuulikutega. Ülejäänud 
planeeringus käsitletavad tegevused liigile negatiivset mõju tõenäoliselt ei avalda 
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Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine. Aruanne. 

Linnuala kaitse-
eesmärgiks olev liik 

Linnudirektiivi staatus 
ja looduskaitse 

kategooria 
Esinemisala Planeeritavate tegevuste eeldatav mõju 

Valgeselg-kirjurähn 
(Dendrocopos leucotus) 

I lisa; LK II Väinamere linnuala 
Planeeringus käsitletavad tegevused tõenäoliselt negatiivset mõju ei avalda. 

Põldtsiisitaja 
(Emberiza hortulana) 

I lisa; LK II Väinamere linnuala Planeeringus käsitletavad tegevused tõenäoliselt negatiivset mõju ei avalda. 

Lauk (Fulica atra) III lisa B osa 

Väinamere linnuala  

Vesiviljelusala PV1 - tõenäoliselt negatiivset mõju ei esine 
Veeliiklusalad - pot. häirimine (väike); õlireostuse oht. 
Merealune kaabelühendus - pot. häirimine (väike)  
Veealuse kultuuriväärtusega asja uputamisala PU5 - tõenäoliselt negatiivset mõju ei esine 
Tuulepark PT1 - pot. negatiivne mõju - kokkupõrke oht tuulikutega.  

Kõrgessaare-Mudaste 
linnuala 

Veeliiklusalad - pot. häirimine (väike), õlireostuse oht 
Vesiviljelusala PV2 - tõenäoliselt negatiivset mõju ei esine 
Merealune kaabelühendus - pot. häirimine (väike) 
Tuulepargid PT2, PT3, PT4, PT5 -  pot. negatiivne mõju - kokkupõrke oht tuulikutega.   

Rohunepp (Gallinago 
media) 

I lisa; LK II Väinamere linnuala 
Tuulepark PT1 - pot. negatiivne mõju -lendamisbarjäär.  
Ülejäänud planeeringus käsitletavad tegevused tõenäoliselt negatiivset mõju ei avalda. 

Värbkakk (Glaucidium 
passerinum) 

I lisa; LK III Väinamere linnuala 
Tuulepark PT1 - pot. negatiivne mõju -  kokkupõrkeoht tuulikutega (vähetõenäoline). 
Ülejäänud planeeringus käsitletavad tegevused tõenäoliselt negatiivset mõju ei avalda, sest 
tegemist on valdavalt metsas tegutseva linnuga. 

Sookurg (Grus grus) I lisa; LK III Väinamere linnuala Tuulepark PT1 - rändel kokkupõrke oht tuulikutega.  
Ülejäänud planeeringus käsitletavad tegevused tõenäoliselt negatiivset mõju ei avalda 
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Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine. Aruanne. 

Linnuala kaitse-
eesmärgiks olev liik 

Linnudirektiivi staatus 
ja looduskaitse 

kategooria 
Esinemisala Planeeritavate tegevuste eeldatav mõju 

Merikotkas (Haliaeetus 
albicilla) 

I lisa; LK I 

Väinamere linnuala 

Vesiviljelusala PV1 – tõenäoliselt negatiivset negatiivset mõju ei avalda  
Veeliiklusalad - pot. õlireostuse ja keskkonnamürkide oht toiduahelas kuhjumise läbi   
Merealune kaabelühendus – pot. häirimine (vajab rohkem infot). Välistada maapealse 
kaablitrassi kattumine merikotka elupaikadega.   
Veealuse kultuuriväärtusega asja uputamisala PU5 – tõenäoliselt negatiivset mõju ei esine  
Tuulepark PT1 - pot. negatiivne mõju - kokkupõrkeoht tuulikutega (suur).    

Vanamõisa linnuala 
Vesiviljelusala PV4 – tõenäoliselt negatiivset negatiivset mõju ei avalda.  
Tuulepark PT7 - pot. negatiivne mõju - kokkupõrkeoht tuulikutega (suur) 
Laskeharjutuste ala – pot. häirimine 

Räusk (Hydroprogne 
caspia) 

LK II Väinamere linnuala 

Vesiviljelusala PV1 – pot. häirimine (suur); vee läbipaistvuse vähenemine (väike); toidubaasi 
muutused (väike)  
Veeliiklusalad - häirimine (suur); pot. õlireostuse oht (väike)   
Merealune kaabelühendus - pot. häirimine (suur)  
Veealuse kultuuriväärtusega asja uputamisala PU5 - pot. häirimine (suur)  
Tuulepark PT1 - pot. negatiivne mõju -  kokkupõrkeoht tuulikutega.  

Punaselg-õgija (Lanius 
collurio) 

I lisa; LK III Väinamere linnuala Planeeringus käsitletavad tegevused tõenäoliselt negatiivset mõju ei avalda, sest tegemist on 
maismaaliigiga.  
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Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine. Aruanne. 

Linnuala kaitse-
eesmärgiks olev liik 

Linnudirektiivi staatus 
ja looduskaitse 

kategooria 
Esinemisala Planeeritavate tegevuste eeldatav mõju 

Kalakajakas (Larus 
canus) 

II lisa B osa 

Väinamere linnuala 

Vesiviljelusala PV1 - pot. häirimine (mõõdukas); toidubaasi muutused (väike)  
Veeliiklusalad - pot. õlireostuse oht (väike); häirimine (mõõdukas)  
Merealune kaabelühendus - pot. häirimine (mõõdukas)  
Veealuse kultuuriväärtusega asja uputamisala PU5 - pot. häirimine (mõõdukas)  
Tuulepark PT1 - pot. negatiivne mõju - kokkupõrkeoht tuulikutega. 

Kõrgessaare-Mudaste 
linnuala 

Veeliiklusalad - pot. õlireostuse oht (väike); häirimine (mõõdukas)  
Vesiviljelusala PV2 - pot. häirimine (mõõdukas); toidubaasi muutused (väike)  
Merealune kaabelühendus - pot. häirimine (mõõdukas) 
Tuulepargid PT2, PT3, PT4, PT5 - pot. negatiivne mõju - kokkupõrkeoht tuulikutega.  

Tõmmukajakas (Larus 
fuscus) 

II lisa B osa; LK II Väinamere linnuala 

Vesiviljelusala PV1 -  pot. häirimine (mõõdukas); vee läbipaistvuse vähenemine (väike); 
toidubaasi muutused (väike)  
Veeliiklusalad - pot. õlireostuse oht (väike), häirimine (mõõdukas). 
Merealune kaabelühendus - pot. häirimine (mõõdukas)  
Veealuse kultuuriväärtusega asja uputamisala PU5 - pot. häirimine (mõõdukas)  
Tuulepark PT1 - pot. negatiivne mõju - kokkupõrkeoht tuulikutega.   

Naerukajakas (Larus 
ridibundus) 

II lisa B osa Väinamere linnuala 

Vesiviljelusala PV1 - häirimine (mõõdukas); vee läbipaistvuse vähenemine (väike); toidubaasi 
muutused (väike)  
Veeliiklusalad - pot. õlireostuse oht (väike); häirimine (mõõdukas)   
Merealune kaabelühendus - pot. häirimine (mõõdukas)   
Veealuse kultuuriväärtusega asja uputamisala PU5 - pot. häirimine (mõõdukas)  
Tuulepark PT1 - pot. negatiivne mõju - kokkupõrkeoht tuulikutega.  

Plütt (Larus 
falcinellus) 

 - Väinamere linnuala 

 
Veeliiklusalad – õlireostuse oht 
Tuulepark PT1 - pot. negatiivne mõju –häirimine, kokkupõrkeoht tuulikutega ja 
lendamisbarjäär.  
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Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine. Aruanne. 

Linnuala kaitse-
eesmärgiks olev liik 

Linnudirektiivi staatus 
ja looduskaitse 

kategooria 
Esinemisala Planeeritavate tegevuste eeldatav mõju 

 

Vöötsaba-vigle (Limosa 
lapponica)  

I lisa; LK III Väinamere linnuala 
Veeliiklusalad – õlireostuse oht  
Tuulepark PT1 - pot. negatiivne mõju- lendamisbarjäär.  

Mustsaba-vigle 
(Limosa limosa) 

II lisa B osa; LK II Väinamere linnuala 

 
Veeliiklusalad – õlireostuse oht 
Tuulepark PT1 - pot. negatiivne mõju- lendamisbarjäär.  
 

Tõmmuvaeras 
(Melanitta fusca) 

II lisa B osa; LK III Väinamere linnuala 

Vesiviljelusala PV1 - pot. häirimine (väike); toidubaasi muutused (mõõdukas); vee 
läbipaistvuse vähenemine (väike)  
Veeliiklusalad - pot. õlireostuse oht (suur); häirimine (väike)   
Merealune kaabelühendus - pot. häirimine (väike)  
Veealuse kultuuriväärtusega asja uputamisala PU5 - pot. häirimine (väike)  
Tuulepark PT1 - pot. negatiivne mõju (suur) - häirimine ja väljatõrjumine; lendamisbarjäär; 
kokkupõrkeoht tuulikutega ja elu-ning toitumispaikade hävimine.   

Mustvaeras (Melanitta 
nigra) 

II lisa B osa; III lisa B 
osa 

Väinamere linnuala 

Vesiviljelusala PV1 - pot. häirimine (mõõdukas); toidubaasi muutused (mõõdukas)  
Veeliiklusalad - pot. õlireostuse oht (väike);häirimine (mõõdukas)   
Merealune kaabelühendus - pot. häirimine (mõõdukas)  
Veealuse kultuuriväärtusega asja uputamisala PU5 - pot. häirimine (mõõdukas)  
Tuulepark PT1 - pot. negatiivne mõju (suur) - häirimine (mõõdukas) ja väljatõrjumine; 
lendamisbarjäär; kokkupõrkeoht tuulikutega ja elu-ning toitumispaikade hävimine.   
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Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine. Aruanne. 

Linnuala kaitse-
eesmärgiks olev liik 

Linnudirektiivi staatus 
ja looduskaitse 

kategooria 
Esinemisala Planeeritavate tegevuste eeldatav mõju 

Väikekoskel (Mergus 
albellus) 

I lisa; LK II Väinamere linnuala 

Vesiviljelusala PV1 - pot. vee läbipaistvuse vähenemine (mõõdukas); toidubaasi muutused 
(mõõdukas) Veeliiklusalad - pot. õlireostuse oht (mõõdukas)   
Merealune kaabelühendus – tõenäoliselt negatiivset mõju ei avaldu  
Veealuse kultuuriväärtusega asja uputamisala PU5 – tõenäoliselt negatiivset mõju ei avaldu  
Tuulepark PT1 - pot. negatiivne mõju (suur) - häirimine ja väljatõrjumine; lendamisbarjäär; 
kokkupõrkeoht tuulikutega ja elu-ning toitumispaikade hävimine.   

Jääkoskel (Mergus 
merganser) 

II lisa B osa Väinamere linnuala 

   
Vesiviljelusala PV1 - pot. vee läbipaistvuse vähenemine (mõõdukas); toidubaasi muutused 
(mõõdukas) Veeliiklusalad - pot. õlireostuse oht (mõõdukas)   
Merealune kaabelühendus – tõenäoliselt negatiivset mõju ei avaldu  
Veealuse kultuuriväärtusega asja uputamisala PU5 – tõenäoliselt negatiivset mõju ei avaldu  
Tuulepark PT1 - pot. negatiivne mõju (suur) - häirimine ja väljatõrjumine; lendamisbarjäär; 
kokkupõrke oht tuulikutega ja elu-ning toitumispaikade hävimine.   
 

Rohukoskel (Mergus 
serrator) 

II lisa B osa Väinamere linnuala 

 
Vesiviljelusala PV1 - pot. häirimine (väike); vee läbipaistvuse vähenemine (mõõdukas); 
toidubaasi muutused (mõõdukas)  
Veeliiklusalad - pot. õlireostuse oht (mõõdukas); häirimine (väike)  
Merealune kaabelühendus - pot. häirimine (väike)  
Veealuse kultuuriväärtusega asja uputamisala PU5 - pot. häirimine (väike)  
Tuulepark PT1 - pot. negatiivne mõju (suur) - häirimine (väike) ja väljatõrjumine; 
lendamisbarjäär; kokkupõrke oht tuulikutega ja elu-ning toitumispaikade hävimine.   

Suurkoovitaja 
(Numenius arquata) 

II lisa B osa; LK III Väinamere linnuala 
Veeliiklusalad – õlireostuse oht 
Tuulepark PT1 - pot. negatiivne mõju – lendamisbarjäär.  
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Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine. Aruanne. 

Linnuala kaitse-
eesmärgiks olev liik 

Linnudirektiivi staatus 
ja looduskaitse 

kategooria 
Esinemisala Planeeritavate tegevuste eeldatav mõju 

Kormoran 
(Phalacrocorax carbo) 

 - Väinamere linnuala 

Vesiviljelusala PV1 - pot. häirimine (suur); vee läbipaistvuse vähenemine (mõõdukas)  
Veeliiklusalad - pot. õlireostuse oht (suur); häirimine (suur)   
Merealune kaabelühendus - pot. häirimine (suur)  
Veealuse kultuuriväärtusega asja uputamisala PU5 - pot. häirimine (suur)  
Tuulepark PT1 - pot. mõju - elu-ja toitumispaikade hävimine  

Tutkas (Philomachus 
pugnax) 

I lisa; LK I Väinamere linnuala 

Veeliiklusalad – õlireostuse oht 
Merealune kaabelühendus – pot. häirimine (väike); välistada maapealsete kaablitrasside 
kattumine tutka elupaikadega. 
Tuulepark PT1 - pot. negatiivne mõju- häirimine ja lendamisbarjäär.  

Hallpea-rähn (Picus 
canus) 

I lisa; LK III Väinamere linnuala Planeeringus käsitletavad tegevused tõenäoliselt negatiivset mõju ei avalda. 

Plüü (Pluvialis 
squatarola) 

II lisa B osa Väinamere linnuala 

Vesiviljelusala PV1 – tõenäoliselt negatiivset mõju ei avalda   
Veeliiklusalad – õlireostuse oht   
Merealune kaabelühendus – tõenäoliselt negatiivset mõju ei avalda  
Veealuse kultuuriväärtusega asja uputamisala PU5 – tõenäoliselt negatiivset mõju ei avalda 
Vajab täiendavat infot. 
Tuulepark PT1 - pot. negatiivne mõju- häirimine ja lendamisbarjäär.  

Sarvikpütt (Podiceps 
auritus) 

I lisa; LK II 
Kõrgessaare-Mudaste 
linnuala 

Veeliiklusalad - pot. õlireostuse oht (mõõdukas)  
Vesiviljelusala PV2 - pot. toidubaasi muutused (väike); vee läbipaistvue vähenemine 
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Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine. Aruanne. 

Linnuala kaitse-
eesmärgiks olev liik 

Linnudirektiivi staatus 
ja looduskaitse 

kategooria 
Esinemisala Planeeritavate tegevuste eeldatav mõju 

(mõõdukas) ;  
Merealune kaabelühendus – tõenäoliselt negatiivne mõju puudub  
Tuulepargid PT2, PT3, PT4, PT5 - pot. negatiivne mõju  - häirimine.  

Tuttpütt (Podiceps 
cristatus) 

- Väinamere linnuala 

Vesiviljelusala PV1 - pot. toidubaasi muutused (väike); vee läbipaistvuse vähenemine 
(mõõdukas)  
Veeliiklusalad - pot. õlireostuse oht (mõõdukas)   
Merealune kaabelühendus – tõenäoliselt negatiivne mõju puudub  
Veealuse kultuuriväärtusega asja uputamisala PU5 – tõenäoliselt negatiivne mõju puudub 
Tuulepark PT1 - pot. mõju – häirimine, väljatõrjumine.  

Väikehuik (Porzana 
parva)  

I lisa; LK II Väinamere linnuala 
Veeliiklusalad – õlireostuse oht 
Tuulepark PT1 - pot. negatiivne mõju  -  rändel kokkupõrkeoht tuulikutega. 

Täpikhuik (Porzana 
porzana) 

I lisa; LK III Väinamere linnuala Veeliiklusalad – õlireostuse oht 
Tuulepark PT1 - pot. negatiivne mõju  -  kokkupõrkeoht tuulikutega. 

Naaskelnokk 
(Recurvirostra avosetta) 

I lisa; LK II Väinamere linnuala 
Veeliiklusalad – õlireostuse oht 
Tuulepark PT1 - pot. negatiivne mõju - häirimine ja lendamisbarjäär.  
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Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine. Aruanne. 

Linnuala kaitse-
eesmärgiks olev liik 

Linnudirektiivi staatus 
ja looduskaitse 

kategooria 
Esinemisala Planeeritavate tegevuste eeldatav mõju 

Hahk (Somateria 
mollissima) 

II lisa B osa; III lisa B 
osa 

Väinamere linnuala 

 
Vesiviljelusala PV1 - pot. häirimine (väike); toidubaasi muutused (mõõdukas); vee 
läbipaistvuse vähenemine (väike)   
Veeliiklusalad - pot. õlireostuse oht (suur); häirimine (väike)   
Merealune kaabelühendus - pot. häirimine (väike)  
Veealuse kultuuriväärtusega asja uputamisala PU5 - pot. häirimine (väike)  
Tuulepark PT1 - pot. negatiivne mõju (suur) - häirimine ja väljatõrjumine; lendamisbarjäär; 
kokkupõrkeoht tuulikutega ja elu-ning toitumispaikade hävimine.   
 

Kõrgessaare-Mudaste 
linnuala 

Veeliiklusalad - pot. õlireostuse oht (suur); häirimine (väike)  
Vesiviljelusala PV2 - pot. häirimine (väike); toidubaasi muutused (mõõdukas); vee 
läbipaistvuse vähenemine (väike)  
Merealune kaabelühendus - pot. häirimine (väike)  
Tuulepargid PT2, PT3, PT4, PT5 - pot. negatiivne mõju suur - häirimine ja väljatõrjumine; 
lendamisbarjäär; kokkupõrkeoht tuulikutega ja elu-ning toitumispaikade hävimine.   

Väiketiir (Sterna 
albifrons) 

I lisa; LK III Väinamere linnuala 

Vesiviljelusala PV1 - pot. häirimine (mõõdukas); toidubaasi muutused (väike)  
Veeliiklusalad - pot. õlireostuse oht (väike); häirimine (mõõdukas)   
Merealune kaabelühendus - pot. häirimine (mõõdukas)  
Veealuse kultuuriväärtusega asja uputamisala PU5 - pot. häirimine (mõõdukas)  
Tuulepark PT1 - pot. negatiivne mõju -  kokkupõrkeoht tuulikutega.   
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Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine. Aruanne. 

Linnuala kaitse-
eesmärgiks olev liik 

Linnudirektiivi staatus 
ja looduskaitse 

kategooria 
Esinemisala Planeeritavate tegevuste eeldatav mõju 

Jõgitiir (Sterna 
hirundo) 

I lisa; LK III 

Väinamere linnuala 

Vesiviljelusala PV1 - pot. häirimine (mõõdukas); toidubaasi muutused (väike)  
Veeliiklusalad - pot. õlireostuse oht (väike); häirimine (mõõdukas)   
Merealune kaabelühendus - pot. häirimine (mõõdukas)  
Veealuse kultuuriväärtusega asja uputamisala PU5 - pot. häirimine (mõõdukas)  
Tuulepark PT1 - pot. negatiivne mõju -  kokkupõrkeoht tuulikutega.   

Kõrgessaare-Mudaste 
linnuala 

Veeliiklusalad - pot. õlireostuse oht (väike); häirimine (mõõdukas)  
Vesiviljelusala PV2 - pot. häirimine (mõõdukas); toidubaasi muutused (väike)  
Merealune kaabelühendus - pot. häirimine (mõõdukas)  
Tuulepargid PT2, PT3, PT4, PT5 - pot. negatiivne mõju - kokkupõrkeoht tuulikutega.  

Randtiir (Sterna 
paradisaea) 

I lisa; LK III Väinamere linnuala 

Vesiviljelusala PV1 - pot. häirimine (mõõdukas); toidubaasi muutused (väike)  
Veeliiklusalad - pot. õlireostuse oht (väike); häirimine (mõõdukas)  
Merealune kaabelühendus - pot. häirimine (mõõdukas)  
Veealuse kultuuriväärtusega asja uputamisala PU5 - pot. häirimine (mõõdukas)  
Tuulepark PT1 - pot. negatiivne mõju -  kokkupõrkeoht tuulikutega.   

Tutt-tiir (Sterna 
sandvicensis)  

I lisa; LK II Väinamere linnuala 

Vesiviljelusala PV1 - pot. häirimine (suur); vee läbipaistvuse vähenemine (väike); toidubaasi 
muutused (väike)  
Veeliiklusalad - pot. õlireostuse oht (väike); häirimine (suur)   
Merealune kaabelühendus - pot. häirimine (suur)  
Veealuse kultuuriväärtusega asja uputamisala PU5 - pot. häirimine (suur)  
Tuulepark PT1 - pot. negatiivne mõju -  kokkupõrkeoht tuulikutega.  
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Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine. Aruanne. 

Linnuala kaitse-
eesmärgiks olev liik 

Linnudirektiivi staatus 
ja looduskaitse 

kategooria 
Esinemisala Planeeritavate tegevuste eeldatav mõju 

Vööt-põõsalind (Sylvia 
nisoria)  

I lisa; LK III Väinamere linnuala Merealune kaabelühendus – rajamise faasis pot. häirimine 
Ülejäänud planeeringus käsitletavad tegevused tõenäoliselt negatiivset mõju ei avalda.  
 

Teder (Tetrao tetrix) I lisa; LK III Väinamere linnuala Merealuna kaabliühendus – maapealse kaablitrassi paigaldamine võib tetre tema 
mängupaikade läheduses häirida. 

Tumetilder (Tringa 
erythropus) 

II lisa B osa Väinamere linnuala 

Veeliiklusalad - pot. õlireostuse oht (väike)   
Tuulepark PT1 - pot. negatiivne mõju- lendamisbarjäär.  
Ülejäänud planeeringus käsitletavad tegevused tõenäoliselt negatiivset mõju ei avalda.  
 

Mudatilder (Tringa 
glareola) 

I lisa; LK III Väinamere linnuala 

Veeliiklusalad - pot. õlireostuse oht (väike)   
Tuulepark PT1 - pot. negatiivne mõju- lendamisbarjäär.  
Ülejäänud planeeringus käsitletavad tegevused tõenäoliselt negatiivset mõju ei avalda.  
 

Heletilder (Tringa 
nebularia) 

II lisa B osa; LK III Väinamere linnuala 

Veeliiklusalad - pot. õlireostuse oht (väike)   
Tuulepark PT1 - pot. negatiivne mõju- lendamisbarjäär.  
Ülejäänud planeeringus käsitletavad tegevused tõenäoliselt negatiivset mõju ei avalda.  
 

Punajalg-tilder (Tringa 
totanus) 

II lisa B osa; LK III Väinamere linnuala 
Sadamate laiendamine – õlireostuse oht, elupaikade kadu. 
Veeliiklusalad – õlireostuse oht 
Tuulepark PT1 - pot. negatiivne mõju- härimine ja lendamisbarjäär.  



213 
Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine. Aruanne. 

Linnuala kaitse-
eesmärgiks olev liik 

Linnudirektiivi staatus 
ja looduskaitse 

kategooria 
Esinemisala Planeeritavate tegevuste eeldatav mõju 

 

Vanamõisa linnuala 
Vesiviljelusala PV4 – negatiivne mõju tõenäoliselt puudub 
Tuulepark PT7 - pot. negatiivne mõju- härimine ja lendamisbarjäär.  

Kõrgessaare-Mudaste 
linnuala 

Veeliiklusalad – õlireostuse oht  
Tuulepargid PT2, PT3, PT4, PT5 - pot. negatiivne mõju- härimine ja lendamisbarjäär.  
Ülejäänud planeeringus käsitletavad tegevused tõenäoliselt negatiivset mõju ei avalda.  
 

Kiivitaja (Vanellus 
vanellus) 

II lisa B osa 

Väinamere linnuala 
Tuulepark PT1 - pot. negatiivne mõju- härimine ja lendamisbarjäär.  

Kõrgessaare-Mudaste 
linnuala Tuulepargid PT2, PT3, PT4, PT5 - pot. negatiivne mõju- härimine ja lendamisbarjäär.  

Väikeluik (Cygnus 
colombianus bewickii) 

I lisa; LK II  Väinamere linnuala 

Vesiviljelusala PV1 - toidubaasi muutused (suur)  
Veeliiklusalad - pot. õlireostuse oht (väike); häirimine (mõõdukas); toidubaasi muutused (suur)  
Merealune kaabelühendus - pot. häirimine (mõõdukas)  
Veealuse kultuuriväärtusega asja uputamisala PU5 - tõenäoliselt negatiivset mõju ei esine 
Tuulepark PT1 - pot. negatiivne mõju -  häirimine ja kokkupõrkeoht tuulikutega.  
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Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine. 

Aruanne. 

Kumulatiivsed mõjud 
Kumulatiivsete mõjude teke on võimalik mitmes piirkonnas Hiiu merealal. Väinamere 
linnualal võib tekkida kumulatiivne mõju veeliiklusalade kasutamise, tuulepargi ehitamise (nt. 
PT1) ja vastava tuulepargi elektrikaabli samaaegsel paigaldamisel võib liiklus merel 
suureneda kriitilise piirini, kus see häirib nii merel toituvaid ja sulgivaid, kui ka laidudel ja 
rannikul pesitsevaid linde.  
 
Kumulatiivne mõju võib tekkida ka erinevate mere-ehitustööde teostamine samaaegselt (nt. 
tuuleenergia toomise alade rajamine (PT1–PT5 või PT7) ja vesiviljelusalad), mis võib kaasa 
tuua veekvaliteedi muutuse nii Väinamere, Vanamõisa kui Kõrgessaare-Mudaste linnualal. 
See omakorda võib avaldada potentsiaalset negatiivset mõju põhjatoiduliste lindude (aul, 
vaerad, sõtkas, hahk jt.) toidubaasile. Eriti suur võib kumulatiivne mõju olla lindudele olulisel 
pesitsusperioodil aprillist juuli lõpuni.  
 
Kumulatiivse mõju teke on võimalik tuuleenergia tootmise alade PT3 või PT5 samaaegsel 
ehitamisel vesiviljelusalaga PV2 või PT1 ehitamine samaaegselt PV1-ga. Selle tulemusel võib 
veekvaliteet vastavalt Luidja või Tareste lahes halveneda ning mõjutada Kõrgessaare-Mudaste 
või Väinamere linnualal toituvaid ja kaitse-eesmärgiks olevaid linde, näiteks aul, sõtkas, hahk 
jne. Mõjude vältimiseks peab välistama vesiviljelusala rajamise ja tuulepargi ehitustööde 
samaaegse teostamise lindude pesitsemisperioodil aprillist juuli lõpuni.  
 
Kumulatiivne mõju võib avalduda lindudele mitme lähestikku rajatava tuuleenergia tootmise 
ala samaaegsel ehitamisel (nt PT2, PT3, PT4, PT5). Ootamatult võib tekkida liiga 
suureulatuslik lendamistakistus, millega kohanemine võtab kauem aega kui ainult ühe 
tuulepargi ehitamisel. Samuti on kumulatiivse mõju teke võimalik PT3 või PT5 ja PT7 
samaaegsel ehitamisel, kui lindude välja kujunenud rändeteele tekib korraga kaks, suhteliselt 
väikese vahemaaga takistust. 

5.4.3. Natura eelhindamise tulemused 

 
Mõjud loodusaladele 
Loodusalade eelhindamise tulemusena on jõutud järeldusele, et mõningane negatiivne mõju 
loodusaladele ja nende kaitse-eesmärkidele võib kaasneda mitme planeeritava tegevuse 
elluviimisega. Kavandatavate tegevuste mõjud võivad kaasneda nii ehitus- kui ka 
ekspluateerimisetapi käigus.  
 
Negatiivne mõju võib kaasneda Väinamere loodusala mereelupaigatüüpidele ja/või 
mereliikidele Hiiumaa ja Vormsi vahel kavandatava kaabliühenduse, vesiviljelusala PV1 ja 
uputusala PU5 rajamise puhul. Nende tegevustega kaasnevate mõjude hindamine vajab 
Natura asjakohast hindamist. Natura 2000 asjakohast hindamist on tarvis läbi viia ka 
vesiviljelusaladel PV2 ja PV4. Natura loodusalade asjakohase hindamise vajalikkuse osas 
tuuleenergia tootmise aladel PT1, PT3 ja PT5 on vaja otsustada edasiste etappide käigus 
kasutades põhjalikumaid andmeid planeeritavate tuuleparkide kohta. Tulenevalt kaugusest 
lähima loodusalani ei ole tuvastatud planeeritud tuulenergia tootmise alade PT2 ja PT4 
negatiivset mõju. Iseenesest planeeritud tuulenergia tootmise ala PT7 puhul ei ole negatiivne 
mõju loodusalale samuti tuvastatud, kuid mõju võib tekkida tuuleparkide jaoks vajalikke 
kaabliühenduste ehitamisel. Kui selgub, mis kaabliühendused milliste tuuleparkidele on 
vajalikud, tuleb Natura 2000 hindamisel käsitleda nii kaablikoridoride rajamist kui 
tuuleparkidega kaasnevat tegevust. 
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Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine. 

Aruanne. 

Kõpu laskeharjutusala kasutamisest tingitud mõjud Klaasirahu hallhüljeste püsielupaigale ja 
nendest tulenevad piirangud on osaliselt käsitletud TTÜ Meresüsteemide Instituut (2009) 
kaitsejõudude perspektiivsete harjutusalade KSH aruandes, kuid siis ei olnud veel püsielupaik 
Natura loodusala all ja asjakohast hindamist ei teostatud.  
 
Veeliiklusala kasutamine Selgrahu, Kadakalaiu ja Pujuderahu püsielupaikades võib samuti 
kaasa tuua negatiivset mõju Väinamere loodusala kaitse-eesmärkidele. Nende veeliiklusalade 
planeerimist on soovitav teha väljaspool püsielupaikasid. Ülejäänud veeliiklusalade puhul ei 
ole  negatiivset mõju näha tingimusel, et veeliiklusalasid ei süvendata. 
 
Teiste tegevuste puhul on vajalik täpsemate andmete ilmnemisel kaaluda KMH vajadust ja 
veelkord läbi viia Natura eelhindamist kas KMH üle otsustamise ajal või KMH programmi 
koostamise käigus.  
 
Mõjud linnualadele 
Linnualade eelhindamise tulemusena on jõutud järeldusele, et puuduliku andmestiku tõttu ei 
ole võimalik anda lõpphinnangut kavandavate tegevustega kaasnevate mõjude kohta. 
Linnualade kaitse-eesmärgiks olevatele liikidele võib kaasneda vesiviljelusalade loomisega 
linnualale territooriumile (PV1) või selle vahetusse lähedusse (PV2 ja PV4), mis võib 
halvendada vee kvaliteeti linnualal ja seeläbi mõjutada seal toituvaid linde.  
 
Veeliiklusalade kasutamine toob meres toituvatele lindudele kaasa suurenenud õlireostuse 
ohu ning häirimise, millest esimene kujutab endast potentsiaalset ohtu linnualade kaitse-
eesmärgiks olevatele liikidele ning on eriti ohtlik talvisel perioodil. Ka häirimise mõju 
suureneb talvel, kui laevad liiguvad vaid jäävabadel aladel, kuhu kontsentreeruvad ka toituvad 
linnud. Samas vähendab laevaliikluse suunamine kindlatele veeliiklusaladele õnnetuste 
toimumise tõenäosust ja seeläbi ka naftaproduktide reostuse tekke tõenäosust. Lisaks on 
linnualade piiresse kavandatud vaid väikelaevadele mõeldud veeliiklusalad (v.a Selgrahu 
püsielupaiga loodeosa läbiv veeliiklusala). 
 
Planeeritud tuuleenergia tootmise alade PT1–PT5 ja PT7 rajamisel võib Natura linnualade 
kaitse-eesmärkide täitmisele kaasneda negatiivne mõju, mille hulka kuulub lindude häirimine, 
kokkupõrkeoht, peletamine ja väljatõrjumine, lendamisbarjäär ja elu- ning toitumisalade 
hävimine. Mõju  suurendab planeeritavate avamere-tuuleparkide asukoht, mis ühtlasi jääb 
suurele Ida-Atlandi lindude rändeteele, mida iga aastaselt läbib ligi miljon veelindu. 
Kokkupõrkeoht tuulikutega on ohuna ära märgitud suurema osa linnurühmade puhul 
(Kuresoo et al, 2011), kuid enim mõjutab see hinnangute kohaselt kajaklasi, tiirlasi, kaure, 
merikotkast, partlasi ja kormorani (Furness et al, 2013). Muude tegurite poolest 
(väljatõrjumine, toitumispaikade kadu) on kõige ohustatumad mustvaeras, sõtkas, merivart, 
tõmmuvaeras ja hahk  (Furness et al, 2013) – kõik liigid esinevad ka planeeringualal. Eestis 
on pot. ohustatud liigiks ka talvitumisaladel väga arvukas aul, kelle olulised toitumisalad 
kattuvad osaliselt planeeritavate tuuleparkide asukohaga.  
 
Seoses kaabelühenduse loomisega suureneb piirkonnas ajutiselt inimtegevus (kaablite 
paigaldamine, alajaama ehitamine), mis on linde häiriv faktor. Kaabelühenduse opereerimise 
perioodil võib toimuda teatav linnustiku häirimine, kui toimub alajaama külastamine ja/või 
kaabli parandustööd vmt.  Kuna vähesel määral muudetakse ka merepõhja elustikku, võib see 
mõjutada bentosetoidulisi linde.  
 



216 
Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine. 

Aruanne. 

Planeeritava merelaskeala loomisel avaldub lindudele potentsiaalne häirimise oht, mis on 
ajutise iseloomuga, mõjutades ennekõike üle lendavaid ja merel toituvaid linde.  
 
Veealuste kultuuriväärtusega asjade uputamisalade puhul, millest PU5 jääb otseselt 
Väinamere linnualale, ei ole olemasolevate andmete põhjal ette näha negatiivset mõju 
Väinamere linnuala kaitse-eesmärkide täitmisele.  
 
Kuna planeeringu koostamise faasis ei ole kavandatavate tegevuste kohta piisavalt detailset 
infot, siis KSH käigus pole võimalik anda lõpphinnangut, milline mõju täpselt Natura 
võrgustiku aladele ja kaitstavatele elupaigatüüpidele ning kaitstavate liikide elupaikadele 
avaldub. Seetõttu on edaspidistes etappides vajalik läbi viia Natura asjakohane hindamine 
järgnevate tegevuste juures: vesiviljelusalad PV1, PV2 ja PV4; tuuleenergia tootmise alade 
PT1–PT5 ja PT7 ning tuulepargi ja mandri vaheliste kaabelühenduste loomisel.  
 
Kumuleeruvate mõjude vähendamiseks tuleb Natura asjakohastes hindamistes kaaluda 
järgmiste meetmete rakendamist: 

• Tuulepargi (PT1) rajamisel vältida ehitustehnika liikumist Selgrahu hallhüljeste 
püsielupaigas. 

• Koosmõju vältimiseks tuleb teostada Tareste lahe kaadamisalale materjalide uputamist 
ja vesiviljelusala PV1 ehitustöid erineval ajal. 

• Vältida merekaabli paigaldustöid Hari kurgus hüljeste sigimis- ja 
karvavahetusperioodil (veebruarist juunini). 

• Kumulatiivse mõju teke on võimalik tuulepargi PT3 või PT5 samaaegsel ehitamisel 
vesiviljelusalaga PV2 või PT1 ehitamine samaaegselt PV1-ga. Selle tulemusel võib 
veekvaliteet vastavalt Luidja või Tareste lahes halveneda ning mõjutada Kõrgessaare-
Mudaste või Väinamere linnualal toituvaid ja kaitse-eesmärgiks olevaid linde, näiteks 
aul, sõtkas, hahk jne. Mõjude vältimiseks peab välistama vesiviljelusala rajamise ja 
tuulepargi ehitustööde samaaegse teostamise lindude pesitsemisperioodil aprillist juuli 
lõpuni.  
 

Vajalikud uuringud ja täpsustused 
Väinamere hoiuala mereosa kaitsekorralduskavas on mainitud Hari kurgus paiknevad karid 
kui hüljeste poolt kasutatavad alad, kuid sama kaitsekorralduskava lisas 6 ei ole karid antud 
piirkonnas kaardistatud. See asjaolu vajab täpsustamist. 
 
Vastavalt Väinamere hoiuala mereosa kaitsekorralduskavale aastateks 2009-2018 on vaja 
läbi viia teaduslikke lisauuringuid, et välja selgitada kas rannamere võldased kuuluvad eri 
liigisisesesse rühmitusse.  
 
Lisauuringuid vajavad Hiiumaa mereala põhjasetted saasteainete sisalduse osas. 
Proovipunktide valimisel tuleb arvestada asjaoluga, et peeneteralisemad setted 
akumuleeruvad rohkem mürke kui jämeteralised.  
 
Tegevuskavad hallhüljeste ja viigerhüljeste kaitse tagamiseks Eestis on vananenud. 
 
Mitmete maismaalindude häirimise kohta (välja-loorkull, roo-loorkull (kelle puhul võimalik 
pesa mahajätmine häirimisel)) on antud hetkel vähe infot. Mõjude asjakohaseks hindamiseks 
võivad vajalikuks osutuda lisauuringud. Samuti on vähe andmeid liikide kohta (nt. valgeselg-
kirjurähn, põldtsiisitaja), kes tegutsevad valdavalt küll maismaal, kuid on looduskaitse 
kategooria kohaselt oma elupaikadega tugevalt seotud ning väheneva arvukusega, mistõttu 
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võib eelkõige rannikul ja selle läheduses toimuvast tegevusest tingitud häirimine mõjutada ka 
neid. 
 
Avamere-tuulepargid võivad mõjutada nii mere- kui maismaalinde, sest ränded toimuvad tihti 
üle merealade. Väga vähe on infot lindude öise rände kohta, mis oleks kindlasti vajalik lisa-
uuring avamere-tuuleparkide asjakohase mõju hindamisel linnustikule. Vajalik oleks ka 
maismaalindude täpsemate rändeteede välja selgitamine, nii palju kui see on võimalik.  
 
Peamiseks takistuseks edasiste hindamiste läbiviimiseks ja otsuste tegemiseks leevendavate 
meetmete osas on andmete puudus kavandatavate tegevuste kohta, nende pindalast, mõjualast, 
tööde mahust, kasutatavast tehnikast jne. See on samuti üheks põhjuseks, miks Natura alade 
asjakohane hindamine ei ole võimalik käesoleva KSH raames.  
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6. SEIRE 
Keskkonnaseire on keskkonnaseisundi ja seda mõjutavate tegurite järjepidev jälgimine, mis 
hõlmab keskkonnavaatlusi ja -analüüse ning vaatlusandmete töötlemist. Seire aitab jälgida 
keskkonnameetmete rakendamise käiku, hinnata nende tõhusust ning varakult avastada 
võimalik oluline keskkonnamõju.  
 
Planeeringuga kavandatavate tegevuste elluviimisega kaasneva keskkonnamõju seire on 
soovitav ühitada teiste planeeringute ja projektidega kavandatava tegevusega rakendatava 
seiresüsteemiga, et saada omavahel võrreldavaid andmeid.  
 
Maakonnaplaneeringuga kavandatud tegevuste mõjude määratlemisel on oluline roll 
välismõjude analüüsil (välismõjude analüüsi käigus hinnatakse planeeringus kehtestatud 
tegevuste elluviimisega kaasnevaid mõjusid erinevatele keskkonnakomponentidele). 
Planeeringuga kavandatud tegevuste reaalse keskkonnamõju hindamiseks on vajalik 
perioodiliselt läbi viia keskkonnakomponentide kvaliteedi hindamine/analüüs. Selline 
maakonnaplaneeringu tasandi seire ja järelhindamine peab andma teavet kuidas üks või teine 
ellu viidud planeeringulahendus on mõjutanud erinevaid keskkonnakomponente. Sh ei ole 
vajalik ainult looduskeskkonna ja keskkonnasaaste andmete kogumine, selleks et andmetest 
oleks abi ka planeeringute ajakohastamisel, oleks vajalik koguda lisaks sotsiaalse ja 
majandusliku keskkonna andmeid. 
 
Maakonnaplaneeringud peavad olema üle vaadatud mitte harvem, kui kord 4 aasta jooksul, 
kuna planeerimisseaduse § 29 sätestab MP ülevaatuse tsükliks 4 aastat tulenevalt Riigikogu 
valimistest (§ 29 lõige 21: Maavanem vaatab hiljemalt nelja kuu jooksul pärast Riigikogu 
korralisi valimisi kehtestatud maakonnaplaneeringu üle ning esitab ülevaatamise tulemused ja 
ülevaate planeerimisalasest olukorrast maakonnas, sealhulgas informatsiooni kehtestatud 
üldplaneeringutest, regionaalministrile.). 

 
Looduskeskkonna muutuste osas on vajalik vastavalt kord nelja aasta jooksul teostada Hiiu 
merealal toimunud keskkonnamuutuste osas analüüs lähtuvalt Eesti merestrateegia Mereseire 
programmi (TTÜ Meresüsteemide Instituut, 2014) alusel teostatud riikliku seire tulemustele. 
Mereseire programmi alusel seiratakse muu hulgas näiteks bioloogiline mitmekesisus 
(merelinnud, mereimetajad, kalad, veesamba kooslused, merepõhja kooslused), võõrliike, 
kaubanduslikel eesmärkidel kasutatavaid kalaliike, eutrofeerumist, hüdrograafilisi tingimusi, 
saasteaineid vees ja inimtarbimiseks ettenähtud mereandides, mereprügi ja energia ning 
veealuse müraga seotud teemasid. Maakonnaplaneeringu ülevaatuse koostamisel peab 
hankima vastaval perioodil teostatud seire andmeid ja analüüsima, kas peale planeeritud 
tegevuste elluviimist on toimunud muutusi merekeskkonna olukorras. Kui merekeskkonna 
olukord on halvenenud, siis tuleb analüüsida, kas halvenemise põhjuseks võivad olla merel 
elluviidud planeeritud tegevused. 
 
Täiendavalt on seoses planeeringu elluviimisega vajalik planeeringu ülevaatuse käigus 
koguda järgmisi andmeid (tabel 6.1.): 
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Tabel 6.1. Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu seirekava 
Valdkond  Indikaator maakonnas  Seiratavad parameetrid/ kogutavad andmed Andmete kogumise sagedus 
Üldküsimused Elanike arv Elanike arv Hiiu maakonnas omavalitsuste 

kaupa 
Andmed vaja planeeringu 
ülevaatuseks koguda aastase 
täpsusega. Võimalusel iga-
aastaselt 

Planeeritud merekasutusviiside uute 
alade kasutuselevõtt 

Millised planeeritud uued merekasutusviiside 
alad on kasutusele võetud 

Andmed vaja planeeringu 
ülevaatuseks koguda aastase 
täpsusega. Võimalusel iga-
aastaselt 

Kalandus Kalapüügi andmed Püütud kala kogused liikide kaupa Hiiu merealal Andmed vaja planeeringu 
ülevaatuseks koguda aastase 
täpsusega. Võimalusel iga-
aastaselt 

Traallaevade arv Hiiu maakonnas Hiiu merealal traalinud traallaevade arv Andmed vaja planeeringu 
ülevaatuseks koguda aastase 
täpsusega. Võimalusel iga-
aastaselt 

Tööhõive kalanduses Hiiu 
maakonnas 

Kalanduse ja kalapüügiga seotud töökohtade arv 
Hiiu maakonnas 

Andmed vaja planeeringu 
ülevaatuseks koguda aastase 
täpsusega. Võimalusel iga-
aastaselt 

Agariku (Furcellaria 

lumbricalis) püük 
Töönduslik agariku püük Püütud agariku kogused Hiiu merealal Andmed vaja planeeringu 

ülevaatuseks koguda aastase 
täpsusega. Võimalusel iga-
aastaselt 

Vesiviljelus Vesiviljelusalad Vesiviljelus alade arv, asukoht ja suurus Hiiu 
merealal 

Andmed vaja planeeringu 
ülevaatuseks koguda aastase 
täpsusega. Võimalusel iga-
aastaselt 
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Valdkond  Indikaator maakonnas  Seiratavad parameetrid/ kogutavad andmed Andmete kogumise sagedus 
Vesiviljeluse toodang Vesiviljeluse toodangumahud Hiiu merealal Andmed vaja planeeringu 

ülevaatuseks koguda aastase 
täpsusega. Võimalusel iga-
aastaselt 

Tööhõive vesiviljeluses Vesiviljelusega seotud töökohtade arv Hiiu 
maakonnas 

Andmed vaja planeeringu 
ülevaatuseks koguda aastase 
täpsusega. Võimalusel iga-
aastaselt 

Kaevandamine Maavarade kaevandamine merealal Kaevandatud maavarade maht Hiiu merealal Andmed vaja planeeringu 
ülevaatuseks koguda aastase 
täpsusega. Võimalusel iga-
aastaselt 

Kaadamine Kaadamise andmed Merre kaadatud materjalid, materjali mahud ja 
kaadamise kohad Hiiu merealal 

Andmed vaja planeeringu 
ülevaatuseks koguda aastase 
täpsusega. Võimalusel iga-
aastaselt 

Energia tootmine 
tuulikuparkides 

Meretuuleparkide arendamine Välja arendatud tuulikute arv (tk), paiknemine ja 
võimsus (MW) 

Andmed vaja planeeringu 
ülevaatuseks koguda aastase 
täpsusega. Võimalusel iga-
aastaselt 

Elektrienergia kogused Toodetud elektrienergia kogused (MWh/a) Andmed vaja planeeringu 
ülevaatuseks koguda aastase 
täpsusega. Võimalusel iga-
aastaselt 

Tööhõive elektritootmises merel Töökohtade arv seoses elektrienergia tootmisega 
merel 

Andmed vaja planeeringu 
ülevaatuseks koguda aastase 
täpsusega. Võimalusel iga-
aastaselt 

Laevatransport Sadamad Sadamate arv ja olukord Hiiumaal Andmed vaja planeeringu 
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Valdkond  Indikaator maakonnas  Seiratavad parameetrid/ kogutavad andmed Andmete kogumise sagedus 
ülevaatuseks koguda aastase 
täpsusega. Võimalusel iga-
aastaselt 

Sadamate ja laevaliiklusega seotud 
tööhõive  

Töökohtade arv seoses sadamate ja 
laevatranspordiga Hiiu maakonnas 

Andmed vaja planeeringu 
ülevaatuseks koguda aastase 
täpsusega. Võimalusel iga-
aastaselt 

Majanduslik keskkond Turism Turistide arv Hiiu maakonnas Andmed vaja planeeringu 
ülevaatuseks koguda aastase 
täpsusega. Võimalusel iga-
aastaselt 

Tulud maakonda Tulude laekumine Hiiu maakonna kohalikesse 
omavalitsustesse seoses tootmistegevustega Hiiu 
merealal (elektrienergia tootmine, vesiviljelus 
jm) 

Andmed vaja planeeringu 
ülevaatuseks koguda aastase 
täpsusega. Võimalusel iga-
aastaselt 
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7. ÜLEVAADE KESKKONNAMÕJU HINDAMISE PROTSESSIST JA 
MÕJUDE HINDAMISE KÄIGUS ILMNENUD RASKUSTEST  

Käesoleva KSH objektiks on Hiiu maakonnaga piirneva mereala ruumiline planeering, mille 
algatamine põhineb Vabariigi Valitsuse 11.10.2012. a korraldusel nr 441 
Maakonnaplaneeringute algatamine Hiiu ja Pärnu maakonnaga piirnevatel merealadel ja 
selle alusel Hiiu maavanema poolt 23.10.2012. a välja antud korraldusel nr 1-1/155 (lisa 1). 
KSH viiakse läbi vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi 
seadusele (RT I 2005, 15, 87). 
 
Planeeringu ja KSH koostajateks on Artes Terrae OÜ, Tallinna Tehnikaülikooli (TTÜ) 
Meresüsteemide Instituut ning Alkranel OÜ. 
 
KSH programmi eelnõu sisu osas küsiti 04.02.2013. a kirjaga nr 12-2/2013/95-1 seisukohti 
Saare Maavalitsuselt, Lääne Maavalitsuselt, Hiiu Vallavalitsuselt, Käina Vallavalitsuselt, 
Emmaste Vallavalitsuselt, Pühalepa Vallavalitsuselt, Keskkonnaametilt, 
Keskkonnaministeeriumilt, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumilt, 
Kaitseministeeriumilt, Põllumajandusministeeriumilt, Muinsuskaitseametilt, Terviseametilt, 
Veeteede Ametilt ja Politsei- ja Piirivalveametilt. Saabunud seisukohad ja vastused on toodud 
lisas 2. 
 
Planeeringu lähteseisukohtade ja KSH programmi avalik väljapanek toimus 17.04.– 
02.05.2013 Hiiu maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna ruumides, kõigis Hiiumaa 
omavalitsustes, planeeringuportaalis http://hiiumeri.artes.ee ja Hiiu maavalitsuse kodulehel 
http://hiiu.maavalitsus.ee/et/merealade-teemaplaneering. KSH programmi avalikustamisest 
teavitati Hiiu Maavalitsuse kodulehel, planeeringuportaalis ja Alkranel OÜ kodulehel 
(www.alkranel.ee), väljaandes Ametlikud Teadaanded (08.04.2013. a) ja maakondlikus 
ajalehes Hiiu Leht (09.04.2013. a). Hiiu Maavalitsuse kirjaga 11.04.2013. a nr 12-2/2013/95-
15 teavitati huvigruppe läbi planeeringuga seotud e-kirja listi hiiumeri@hiiumaa.ee Hiiu 
maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu avalikust väljapanekust. 
 
Planeeringu lähteseisukohtade ja KSH programmi avalik arutelu toimus 03.05.2013. a kell 
16.00 Hiiu maavalitsuse saalis (Leigri väljak 5, Kärdla). Planeeringu lähteseisukohtade ja 
KSH programmi eelnõu avaliku väljapaneku ja arutelu ajal saabunud seisukohad, neile antud 
vastused ja avaliku arutelu protokoll on esitatud lisas 2. KSH programm on heakskiidetud 
Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni 20.06.2013. a kirjaga nr HLS 6-8/13/14480-2 
(lisa 3). 
 
Planeeringu eskiislahenduse ja KSH vahearuande (olemasolev olukord koos 
arengustsenaariumitega) avalik väljapanek toimus 20.11. - 03.12.2013 ja avalikud arutelud 
28.11.2013. a ja 17.12.2013. a Hiiu Maavalitsuse saalis. Avalikustamise käigus laekunud 
seisukohad ja nendele antud vastused on lisatud planeeringu menetlusdokumentide kausta.  
 
Planeeringu ja KSH aruande eelnõusid tutvustav avalik väljapanek toimus 21.02 - 06.03.2014 
ja avalik arutelu 03.03.2014. a Hiiu Maavalitsuse saalis. Tutvustava avalikustamise käigus 
laekunud seisukohad ja nendele antud vastused on esitatud lisas 9.  
 
Hiiu Maavalitsuse poolt vastuvõetud planeeringu ja KSH aruande avalik väljapanek toimus 
02.12.2014 - 6.01.2015 ja avalik arutelu 10.02.2015. a Hiiu Maavalitsuse saalis. 
Avalikustamise käigus laekunud seisukohad ja nendele antud vastused on esitatud lisas 10. 
Avalikustamise dokumentatsioon (sh avaliku arutelu protokoll) on toodud lisas 11.  



224 
Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine. 

Aruanne. 

 
 
KSH koostamisel oli kasutatav MTÜ Eesti Merebioloogia Ühing 2012. a koostatud töö 
Ruumilise planeerimine jaoks bioloogiliste andmekihtide ettevalmistamine Hiiu maakonna 
merealal. EU-Life projekti „Mere kaitsealad Läänemere idaosas“ väljatöötatud elupaikade 
klasside (EBHAB klassifikatsioon) leviku modelleerimine ja elupaika moodustavate 
võtmeliikide leviku modelleerimine Hiiu maakonna merealal. MTÜ Eesti Merebioloogia 
Ühing (2012) oli seejuures välja toonud, et modelleerimise tulemuste puhul on oluline 
arvestada, et tegemist on modelleeritud elupaikadega, mis võivad reaalselt looduses esinevast 
mõnevõrra erineda. 
Vastavalt MTÜ Eesti Merebioloogia Ühing (2012) töös kirjeldatule on loodusdirektiivi 
elupaigad on otseselt seotud elupaikasid moodustavate liikide ja EBHAB elupaikadega. 
Karide alla kuuluvad EBHAB elupaigad 1, 2, 8, 9 ja 10. Liivamadalate määratlemiseks on 
vaja modelleeritud settekaardilt valida välja väärtusklassid 0,5...0,75 ning leida neil aladel 
paiknevad elupaika moodustavate liikide (karbid, agarik, kõrgemad taimed, merihein ja 
mändvetikad) levilad (MTÜ Eesti Merebioloogia Ühing 2012). 
 
Kui vastavad teisendused EBHAB modelleeritud elupaikade osas ära teha, siis saab 
tulemuseks laialdased alad Hiiu merealal, kus võiks leiduda elupaiku veealused liivamadalad 
(1110) ning karid (1170). Samas ei kattu modelleeritud elupaigad sageli juba määratud 
vastavate loodusdirektiivi elupaikadega EELISe (Eesti Looduse Infosüsteem – 
Keskkonnaregister): Keskkonnaagentuur infosüsteemi Natura elupaikade kihis. Samuti on 
huvitav, et näiteks Hiiumadala maardla ja Kõpu maardla alal, mille näol on tegemist 
liivamaardlatega, on modelleeritud elupaikade osas kattumine hoopiski elupaigaga karid 
(1170) ja mitte liivamadalate elupaigaga, mis tundub kummaline, kuivõrd liivamaardla alal 
võiks merepõhjas levida siiski liiv. Seega on kohati küsitav teostatud modelleerimise 
tulemuste usaldusväärsus ja selle põhjal on olnud keeruline KSH koostamisel õigete 
järelduste tegemine. 
 
Olulisi muid raskusi KSH koostamise käigus ei esinenud. Tekkinud küsimused arutati läbi ja 
leiti lahendused KSH töögrupi siseselt või planeeringu juhtgrupi koosolekutel. 
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8. ARUANDE JA HINDAMISTULEMUSTE KOKKUVÕTE 
8.1. Keskkonnamõju strateegilise hindamise protsess 
Käesoleva KSH objektiks on Hiiu maakonnaga piirneva mereala ruumiline planeering, mille 
algatamine põhineb Vabariigi Valitsuse 11.10.2012. a korraldusel nr 441 
Maakonnaplaneeringute algatamine Hiiu ja Pärnu maakonnaga piirnevatel merealadel ja 
selle alusel Hiiu maavanema poolt 23.10.2012. a välja antud korraldusel nr 1-1/155 (lisa 1). 
Planeeringuala hõlmab mereala kuni territoriaalmere välispiirini (lisa 1). Merealapiiride 
seaduse (RT 1993, 14, 217) § 6 alusel on territoriaalmere laius 12 meremiili. 
Territoriaalmerena arvestatakse mereala, mis külgneb sisemerega ning mille piiri 
koordinaadid on esitatud nimetatud seaduses.  
 
Keskkonnamõju strateegilise hindamise ulatus hõlmab planeeringu elluviimisega kaasnevate 
mõjude analüüsi Hiiumaa ümbruse merealal, kuivõrd maakonnaplaneering hõlmab vastavat 
piirkonda. Samas on mõjude hindamisel arvestatud vajadusel ka maismaa ja mere vaheliste 
seoste ning kõrgematest strateegilistest dokumentidest tulenevaga. Riigipiiri-ülest mõju pole 
ette näha. 
 
KSH eesmärgiks on selgitada, kirjeldada ja hinnata planeeringu elluviimisega kaasneda 
võivat olulist strateegilist keskkonnamõju ning välja pakkuda negatiivse keskkonnamõju 
leevendamise ja/või vältimise meetmeid või positiivse mõju suurendamise meetmeid ja 
hinnata võimalikke alternatiivseid lahendusi (stsenaariume). KSH viiakse läbi vastavalt 
keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusele (RT I 2005, 15, 87).  
 
Planeeringu lähteseisukohtade ja KSH programmi (lisa 2) avalik väljapanek toimus 17.04 – 
02.05.2013. a ja avalik arutelu 03.05.2013. a Hiiu maavalitsuse saalis. KSH programm on 
heakskiidetud Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni 20.06.2013. a kirjaga nr HLS 6-
8/13/14480-2 (lisa 3). Täpsemalt on avalikkuse kaasamist kajastatud peatükis 7. 
 
Tuginedes olemasoleva olukorra (vt täpsemalt ptk 1) analüüsile, kõrgematele strateegilistele 
dokumentidele (vt täpsemalt ptk 2), 03.05.2013. a toimunud planeeringu lähteseisukohtade ja 
KSH programmi avalikule arutelule ning mitmete töögrupi koosolekute tulemustele töötati 
planeeringu koostamise käigus välja võimalikud arengustsenaariumid. Arengustsenaariumite 
väljatöötamisel lähtuti nö arengu võtmeteguritest ja nende eelisarendamisest. Seejuures valiti 
lähtuvalt piirkonna iseloomust võtmeteguriteks kalandus, turism ja tuulepargid (vt täpsemalt 
ptk 3). Arengustsenaariumite väljatöötamise järgselt tekkis vajadus stsenaariumite 
võrdlemiseks, võimalike konfliktkohtade tuvastamiseks ja sobivaima lahenduse valikuks. 
Selle tarbeks hinnati ja kirjeldati arengustsenaariumite rakendumisega kaasnevaid võimalikke 
üldisi muutusi ja riske konkreetsete teemavaldkondade kaupa. Teemavaldkondade valikul 
lähtuti merealade kasutusviisidest ja olulisematest keskkonnaparameetritest. Peamine 
võrdlemine toimus kaardimaterjali analüüsi teel. Arengustsenaariumite võrdluse koondtabel 
on toodud lisa 4. Tabelis on toodud esialgsed hinnangud.  
 
Arengustsenaariumite võrdluse ning juhtrühma ja töögrupi koosolekute tulemuste alusel valiti 
planeeringu eskiislahenduse lähtealuseks nö tasakaalustatud arengustsenaarium (II). 
Arengustsenaarium II põhjal valminud täpsustatud eskiislahendus suunati koos KSH 
vahearuandega avalikule tutvustamisele. Seejuures moodustasid KSH vahearuande 
arengustsenaariumid (sh kaardid), nende võrdluse koondtabel ja olemasoleva olukorra 
kirjeldus. 
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Planeeringu eskiislahenduse ja KSH vahearuande avalik tutvustamine toimus 20.11.– 
03.12.2013. a ja avalikud arutelud 28.11.2013. a ja 17.12.2013. a Hiiu Maavalitsuse saalis. 
Avalikustamise käigus laekunud seisukohad ja nendele antud vastused on lisatud planeeringu 
menetlusdokumentide kausta. 
 
Avaliku väljapaneku ja arutelu ajal saabunud seisukohtade alusel täiendati/muudeti 
planeeringu eskiislahendust ning teostati detailsem keskkonnamõjude analüüs (sh Natura 
eelhindamine). Samuti täpsustati peale KSH aruande avaliku tutvustamise arutelu toimumist 
KSH aruande olemasoleva olukorra kirjeldust (KSH aruande ptk 1). 
 
KSH käigus hinnati planeeringuga kavandatavate ja/või kumuleeruvate mõjudega mereala 
kasutusviiside rakendamisega kaasneda võivaid mõjusid järgmiste loodus- ja sotsiaal-
majandusliku keskkonna valdkondade ja nende alamvaldkondade suhtes: 
 
1. Mõju looduskeskkonnale, sh:  

� Veekeskkond (sh merepõhi, hüdrograafiline režiim, veekvaliteet); 
� Tuul ja lainetus; 
� Elupaigad (terviklikkus, säilimine) ja bioloogiline mitmekesisus; 
� Mereelustik (sh põhjaelustik, kalade kudealad, toitumisalad); 
� Linnustik (sh rändepeatus- ja toitumiskohad, rändekoridorid); 
� Mereimetajad (sh kogunemis- ja toitumisalad); 
� Kaitsealad ja muud kaitstavad loodusobjektid (sh projekteeritavad); 
� Roheline ja sinine võrgustik; 
� Keskkonnasaaste (sh müra, õhukvaliteet, vibratsioon, elektromagnetkiirgus, jäätmed); 

 

2. Mõju sotsiaal-majanduslikule keskkonnale, sh:  
� Kalandus; 
� Turism (sh spordi- ja puhkamisvõimalused, teenused); 
� Energeetika; 
� Inimeste heaolu ja tervis (keskkonnasaaste, visuaalsed mõjud); 
� Meretransport ja -taristu (sh sadamad); 
� Kultuuriväärtused ja väärtuslikud maastikud rannaalal; 
� Loodusvarad (sh maavarad, punavetikas); 
� Riiklik julgeolek ja turvalisus;  
� Töökohad ja ettevõtluse soodustamine 
� Teadus- ja haridustegevus. 

 
Mereala kasutusviiside rakendumisega kaasnevaid mõjusid hinnati nii loodus- kui ka sotsiaal-
majanduslikust keskkonnast lähtuvalt. Seejuures ei käsitletud kõigi kasutusviiside juures 
detailselt kõiki eeltoodud loetelus esitatud alamvaldkondi vaid keskenduti ainult 
olulisematele teemadele. Olulisemad küsimused lähtuvad peatükis 3 ja lisa 4 esitatud 
arengustsenaariumite võrdlusest, toimunud avalikest aruteludest ja neil tõstatatud teemadest, 
saabunud seisukohtadest ja KSH programmist. Mõjusid hinnati nii lühi-, kui ka pikaajalises 
perspektiivis, seejuures arvestati erinevate mõjude ruumilist ulatust (sh vahetud kui ka 
kaudsed mõjud), olulisust ja kumuleeruvust (sh sünergilisus). Natura 2000 aladele kaasnevat 
mõju hinnati eraldi peatükis 5. 
 
Merestrateegia Raamdirektiivist lähtuvalt koostas TÜ Eesti Mereinstituut 2012. a töö Eesti 
mereala Hea Keskkonnaseisundi indikaatorid ja keskkonnasihtide kogum. Kuna planeeringu 
näol on tegemist mereala kasutust suunava strateegilise dokumendiga, siis hinnatakse mereala 
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kasutusviiside seost ka TÜ Eesti Mereinstituudi (2012) töös esitatud keskkonnasihtide suhtes. 
Vastav hindetabel on esitatud lisas 5. 
 
KSH aruande koostamine toimub paralleelselt planeeringu koostamisega ehk planeeringuga 
kavandatavat arvestatakse KSHs ja KSHs toodud tingimusi arvestatakse planeeringu 
koostamisel.  
 
8.2. KSH olulisemad järeldused ja väljatöötatud leevendavad meetmed   
Järgnevalt on esitatud olulisemad KSH käigus tehtud järeldused ja leevendavad meetmed 
planeeringuga kavandatavate mereala kasutusviiside kaupa. Detailsem mõju analüüs on 
toodud peatükkides 4 ja 5. 
 

8.2.1. Laevatransport  
Veeliiklusaladel Veeteede Ameti andmetel süvendamist ei planeerita, mistõttu kaasnevad 
mõjud avalduvad veeliiklusalade kasutamise ajal lainetuse tekkimisena, häiringutena ja 
õnnetusjuhtumite korral võimaliku reostusena. Teisalt suurendab navigatsioonimärkide 
paigaldamine veeliiklusalade laevaliikluse turvalisust, mis omakorda vähendab nii 
laevaõnnetuste toimumise riske, kui ka juhuslikult liikumispiiranguga looduskaitselistele 
aladele sattumise tõenäosust. Kui perspektiivis osutub vajalikuks veeliiklusalade 
süvendamine, tuleb kaaluda KMH algatamist ja vajadusel hinnata konkreetses 
asukohas süvendamisega kaasnevaid keskkonnamõjusid täpsemalt KMH käigus. 
 
Leevendavad meetmed: 
Mereelustiku kaitseks on Ramboll Eesti AS KMH tulemusena pakkunud järgmised meetmed: 

• Kogu Väinameres piirata alla 1 m veesügavusega aladel väikelaevade liikumiskiirust 
5 sõlmega; 

• Väinameres ja mujal Lääne-Eesti rannikumeres piirata alla 3 m veesügavusega aladel 
väikelaevade liikumiskiirust 10 sõlmega; 

• Hiiu väinas kehtestada väikelaevadele agariku levikualal Hiiumaa laidudest Soela 
väinani (idapikkuste 230 05’E ja 220 30’E vahel) liikumispiirang 10 sõlme. 

 
Ettepanekud kaubalaevaliikluse mõju vähendamiseks (Ramboll Eesti AS, 2009): 

• Riigil tuleb tagada Piirivalveameti merereostuse likvideerimise võimekus ka alla 5 m 
sügavusel merealal (alates 5 m isobaadist ranna poole). Arvestades Väinamere 
merekeskkonna tundlikkust ja looduskaitselist tähtsust ning kaubalaevaliikluse 
prognoositud tõusu rekonstrueeritud Väinamere laevateel tuleb kaaluda eraldi 
reostustõrje kava väljatöötamise vajadust selle piirkonna jaoks; 

• Keelustada tahkete ja vedelate kemikaalide, sh naftasaaduste transport (transiit) 
Väinamere laevateel; 

• Tagada pilsivee ja õlise ballastvee nõuetekohane vastuvõtt piirkonna sadamates; 
• Mitte lubada ballastvee vahetust ja väljapumpamist Väinamere laevateel Väinamere 

hoiuala piirides. 
 
Ettepanekud väikelaevaliikluse mõju vähendamiseks (Ramboll Eesti AS, 2009): 

• Looduskaitsenõuetest lähtuvad piirangud, mis on olulised laevaliikluse seisukohalt, 
peavad kajastuma navigatsiooniteabes. Keskkonnaministeeriumil (ja Riiklikul 
Looduskaitsekeskusel) ning Veeteede Ametil tuleb selleks välja töötada õigusaktid ja 
infovahetuse reeglistik, mis tagaks looduskaitselise info ajakohase kajastamise 
navigatsiooniteabes; 
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• Kaitsealade piiride kandmine navigatsioonikaartidele koos informatsiooniga 
meresõitjate jaoks oluliste piirangute iseloomu kohta. Meede aitab kindlasti 
vähendada teadmatusest põhjustatud tahtmatuid kaitstavate alade piiride rikkumisi; 

• Soovitavate maabumiskohtade tähistamine navigatsioonikaartidel ja infotahvlite 
paigaldamine saartele. Laevateede läheduses paiknevatele saartele, kus kehtivad 
territoriaalsed ajutised inimeste viibimiskeelud, tuleks tähistada soovituslikud 
maabumiskohad (kaartidel). Maabumiskohtadesse paigaldada infotahvlid piirangute 
iseloomu ja kehtivusaegadega, vajadusel ka tegevust keelavad tähised; 

• Piirkondades, kus võib tekkida oht laevateelt väljumisega põhjustada hüljeste jm 
elustiku häirimist, leida võimalus diferentseeritud sügavusinfo kandmiseks kaartidele; 

• Detailsemad sügavusandmed kanda kaartidele ainult laevateede ulatuses, tundlikes 
piirkondades oleks andmete detailsus väiksem; 

• Huvigruppide teavitamine ja kaasamine. Inimeste informeerimine looduskaitselistest 
piirangutest ning väikelaevaliiklusest põhjustatud ohtudest mereelustikule; 

• Tõhustada järelevalvet looduskaitseliste piirangutega aladel. Kaasata looduskaitse ja 
ohutu veeliikluse tagamisest huvitatud inimesi; 

• Piirkonna väikesadamad varustada asjakohase informatsiooniga looduskaitseliste 
piirangute kohta; 

• Tagada hüljeste kaitset puhkealadel kehtivast kaitsekorrast kinni pidamine; 
• Negatiivsete mõjude vältimiseks ei ole lubatud hüljeste püsielupaikade ja puhkealade 

piirkonnas jääteede tegemine; 
• Planeeringulahendusega on vajalik muuta planeeritud laevateed selliselt, et see jääks 

kindlasti väljapoole Kadakalaiu ja Pujuderahu püsielupaikade sihtkaitsevööndit. 
• Planeeringu koostamisel on vaja arvestada kehtivate seadusaktidega ja kavandada 

väikelaevade veeliiklusala Langekare sihtkaitsevööndist väljapoole. 
• Koos riikliku hüljeste arvukuse seirega nende peamistel asustusaladel peab käivituma 

laevaliikluse seire väikelaevateede lõikudel, mis asuvad hüljeste puhkealade vahetus 
läheduses. 

 
Meetmed veeliiklusaladel ohutuse suurendamiseks: 

• Planeeritud veealuse kultuuriväärtusega asja uputamisalale veealuse 
kultuuriväärtusega asja uputamise korral on vajalik veealused kultuuriväärtusega 
asjad merekaartidel tähistada ja merel märgistada. 

• Laskeharjutuseala lähistel asuvatesse sadamatesse on vajalik infostendile üles panna 
väikelaevaomanike informeerimiseks info õppuste toimumise aja ja piirangute kohta. 

 
8.2.2. Sadamad ja väikesadamad 
Planeeringuga uusi sadamaid ei kavandata ning seetõttu täpsemalt mõjusid ei hinnata ja 
leevendavaid meetmeid ei määratleta. Perspektiivis võib ette tulla olemasolevate sadamate 
laiendamisi. Seejuures tuleb igal konkreetsel juhul lähtuvalt kehtivast õiguskorrast kaaluda 
keskkonnamõju hindamise (KMH) vajalikkust. 
 
Planeeringuga on kavandatud Ristna/Kalana sadama veeala süvendamist 3,5…5 meetrini. 
Ristna/Kalana sadam on suure potentsiaaliga arenemiseks, kus looduslik 5 m sügavus on 
Hiiumaal kaldale kõige lähemal ning mille piisava kasutushuvi korral oleks võimalik kasvada 
väikesadamast sadamaks. Hetkel on Ristna jahisadamas Sadamaregistri (27.01.2014) alusel 
juba võimalik teenindada 2,5 m süvisega aluseid, samas teiste piirkonna sadamate (Kalana ja 
Ristna lõunasadam) suurimad süvised jäävad 2,5 m väiksemaks. Maakonnaplaneeringu etapis 
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ei ole teada täpseid süvendamise mahtusid. Seetõttu tuleb Ristna/Kalana sadamate veeala 
sügavuse projekteerimise käigus hinnata vajadust KMH läbi viimiseks.  
 
Ristna/Kalana sadama akvatooriumi ja laevatee süvendamise korral on peamisteks 
võimalikes mõjudeks süvendataval alal põhjaelustiku ja taimestiku hävimine ning 
süvendustööde käigus hõljumi tekke ja levikuga seotud mõjud, mida tuleb vajadusel 
täpsemalt hinnata edaspidistes etappides KMH käigus. 
 
8.2.3. Tuletornid 
Planeeringuga uusi tuletorne ei kavandata ning seetõttu täpsemalt mõjusid ei hinnata ja 
leevendavaid meetmeid ei määratleta. Võimalike tuletornide nähtavuse vähenemist on 
käsitletud Energeetika peatüki all. 
 
8.2.4. Torujuhtmed ja kaablid 
Torujuhtmete ja kaablitega kaasnevad mõjud on peamiselt rajamisaegsed. Kaablite 
paigaldamine mõjutab ajutiselt vee kvaliteeti kaabli süvistamisel tekkiva heljumi tõttu ja 
põhjustab lokaalseid (setete ümbertõstmine) merepõhja muutusi. Samuti võib kaasneda 
kaablite merre paigaldamisega mõju elupaikadele ja põhjaeluviisiga kaladele merepõhja 
füüsilise kahjustamise kaudu ja aset võib leida loomade ja lindude otsene häirimine. Kaabli 
ekspluatatsiooni ajal, mis võib kesta kümneid aastaid, võib kalastikule mõju avaldada kaabli 
ümber tekkiv elektromagnetväli. Samuti võib elektromagnetväli põhjustada komapassinõela 
kõrvakaldumist, mõjutades seega tõenäolisemalt väiksemate laevade navigeerimist. 
 
Leevendavad meetmed: 

• Vältida kaabli paigaldamise töid kalade kudemisperioodil, marja ja larvide arengu ajal 
aprillist kuni juuli lõpuni ning merisiia kudealade lähedal oktoobris-novembris.   

• Lähtudes merepõhja iseloomust on soovitatav enne kaabli paigaldustöid hinnata 
saasteainete analüüsi otstarbekust ja vajaduse korral määrata enne ehitustööde 
läbiviimist saasteainete kontsentratsioonid setetes Hiiumaa ja Vormsi vahelisel alal. 

• Kaabliühenduse asukoha valimisel lähtuda loodusliku mitmekesisuse säilimise 
aspektist ja võimalusel planeerida kaablid sellistele aladele, kus rikkalikke 
merepõhjakoosluste kahjustamine oleks minimaalne. 

• Mõjude vähendamiseks on soovitav paigaldada kaabliühendust nii, et see ei 
kahjustaks meriheina kooslusi või kaaluda kaablikoridori alternatiivi algusega 
Vahtrepa sadamast ja kulgemisega Hõralaiust lõunapool või Kadaklaiu püsielupaigast 
põhjas. 

• Mitte kavandada kaabliühendust Vormsi ja Hiiumaa vahelisele alale hüljeste 
Kadakalaiu ja Pujuderahu püsielupaikadele. Leida kaabliühenduse jaoks teine 
alternatiivi väljaspool püsielupaikasid.. 

• Kaabliühenduse rajamisel Väinamere hoiualale tagada hoiualal ja hüljeste 
püsielupaikades kehtivast kaitsekorrast kinni pidamine. 

• Kaabliühenduse rajamisel uurida hüljeste liikumisteid. 
• Mitte teostada kaablite paigaldamist kalade kudemisajal ning rannikulähedastele 

aladele lindude pesitsusajal, et vältida negatiivset mõju nendele. 
• Mõjude ärahoidmiseks Vanamõisa hoiuala kaitse-eesmärkidele on soovitav 

kaabliühendus rajada väljaspool hoiuala territooriumi. 
• Vältida heljumi negatiivset mõju väärtuslikele elupaikadele ja liikidele, mis on 

kaitstavate alade kaitse-eesmärkideks. Tööde teostamise käigus kasutada parimat 
võimalikku tehnikat (PVT). 
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• Kaablite ümber tekkiva elektromagnetilise välja mõju vähendamiseks kalastikule ja 
laevade navigeerimisseadmetele võiks kasutada võimalikult väikest 
elektromagnetvälja genereerivaid kaableid ning matta kaablid põhjasetetesse, mis 
vähendab nende negatiivset mõju oluliselt (Öhman et al, 2007).  

• Maardlatele kaablite paigaldamise soovi korral tuleb esmajärjekorras ammendada 
maardla ressurss. Vastasel korral tuleb vältida kaabli paigaldamist maardla alale. 

 
8.2.5. Jääteed 
Planeeringuga uusi jääteid ei kavandata ning seetõttu täpsemalt mõjusid ei hinnata ja 
leevendavaid meetmeid ei määratleta. Jääteede rajamine toimub väljakujunenud 
teekoridorides sõltuvalt konkreetse aasta jää- ja ilmastikuoludest. 
 
8.2.6. Energeetika 
Tuulepargid võivad mõjutada piirkonna tuulerežiimi. Tuule kiiruse kahanemisega võib 
potentsiaalselt ilmneda mõju merekeskkonnale läbi muutunud lainekliima, triivhoovuste ja 
segunemistingimuste. Teiseks on Hiiumaa lääneosas välja kujunenud traditsiooniline 
surfajate-purjetajate seas populaarne piirkond, kus tuule kiiruse vähenemine võiks kahandada 
selle rannikuala väärtust harrastajate seas. Kuna käesolevas KSHs ei planeerita tuulikuid 
rannikule lähemale kui 12 km, siis on tuule kahanemine tuuleparkide tõttu rannikul 
marginaalne, kuid tuulepargi sees ning selle lähipiirkonnas (allatuult) võib kahanemine olla 
märkimisväärne.  
 
Ehituse ajal võivad tuulikute paigaldamisel tehtavad pinnasetööd vee kvaliteeti halvendada. 
Suuremat ohtu vee kvaliteedile kujutavad endast võimalikud õnnetusjuhtumid nii tuulikute 
ehitus- kui ka kasutusjärgus. Võimalikke õnnetusjuhtumite riske hinnatakse igale arendusele 
KMH protsessi käigus eraldi. Tuuleparkide rajamisel võib mõju elupaikadele tekkida 
peamiselt füüsilise kahjustamise, vette sattunud heljumi ja saasteainete ning õnnetusjuhtumite 
tõttu nii ehitus- kui ka kasutusjärgus. Tuuleparkide kaasnev mõju kalastikule on nii rajamis- 
kui kasutamisaegne müra.  
 
Avamere-tuuleparkide mõju käsitiivalistele on veel suhteliselt vähe uuritud, kuid tuginedes 
teistele allikatele (Hötker et al, 2006 ülevaade, Rodrigues et al, 2008) võib eeldada, et 
nahkhiirte käitumine ning riskifaktor tuuleparkides (rändetakistus, kokkupõrke tõenäosus ja 
sagedus) sarnaneb lindude omale ning nad on võrreldavad.  
 
Suurimad ohud linnustikule on häirimine, kokkupõrkeoht tuulikutega, peletamine ja 
väljatõrjumine, lendamisbarjäär ja elu- ning toitumispaikade hävimine. Tuuleparkide 
ehitusaegne mõju linnustikule on ajutine, kuid intensiivne. Olulisemad mõjutegurid on 
ehitusaegse müra ning veekvaliteedi muutused. 
 
Tuuleparkide kasutusajal võib esineda laevade kokkupõrkeid tuulikutega, mis tekitavad 
kahjustusi nii tuulikutele kui ka laevadele ja võivad põhjustada keskkonnareostust. Laevade 
navigeerimist võivad segama hakata tuulikute hoiatus- ja navigatsioonituled, mis ei eristu 
tuletorni tule karakteristikutest.  
 
Meretuulikute alad võivad kahandada olulisi traalimispiirkondi ja killustada neid. Samuti 
võib tuulikute müra mõjutada kalade käitumist ja põhjustada müraallikast eemaldumise 
reaktsiooni, muutes seeläbi kudealadele siirduvate ja sealt avamerre lahkuvate räimede 
liikumismustreid. See omakorda võib mõjutada ka traalimise edukust traditsioonilistel 
traalimisaladel. 



231 
Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine. 

Aruanne. 

 
Tuuleparkide rajamisega kaasnevad mõjud turismile võivad olla nii positiivsed kui 
negatiivsed. Otsesed negatiivsed mõjud on eelkõige seotud müra tekke ja visuaalse 
maastikupildi muutumisega. Positiivne mõju võib ilmneda nendel turistidel, kes leiavad, et 
tuulepargid on huvitav vaatamisväärsus ja samas panus suurendamaks taastuvenergeetika 
osakaalu. 
 
Meretuulikute rajamise ja kasutamisega kaasneb teatav mürataseme tõus piirkonnas ja 
tuuleparkide vahetus läheduses võib infraheli tekitada negatiivseid mõjusid inimorganismile. 
Samas on uuringuid tuulegeneraatorite poolt tekitatava inframüra osas veel väga vähe. 
Käesoleva planeeringulahenduse alusel on meretuulepargid kavandatud minimaalselt 12 km 
kaugusele rannikust ning sellisel kaugusel on infraheli (madalsagedusliku müra) jõudmine 
rannikuni sellisel helirõhutasemel, et see võiks kaasa tuua Hiiumaa elanikkonnale või 
Hiiumaad külastavatele turistidele mingisuguseid mõjusid, vähe tõenäoline.  
 
Tuulikute rajamisega kaasneb teatav õhusaaste tulenevalt ehitustehnika kasutamisest. 
Kliimale võib tuuleenergia kasutamine mõjuda soodsamalt võrreldes teiste energiaallikate 
kasutamisega. 
 
Avamere tuuleparkidega kaasnevad visuaalsed mõjud, mis tulenevalt teema subjektiivsusest 
tekitavad osapooltes erinevaid arvamusi. Kavandatavad meretuulikute alad jäävad Hiiumaalt 
ja teistest lähimatest maismaapunktidest nähtavaks, kuid eelduslikult ei hakka nad vaates 
domineerima. Vaatamata eelnevale on visuaalse mõju puhul lisaks kaugusele olulised ka 
teised aspektid (tuulikute paigutus alade sees, tuulikute kõrgused, vaataja „tundlikkus“ jm). 
Võttes aluseks välismaises kirjanduses toodu, GORWINDi projekti tulemused, Hiiumaa 
rannikuala erinevates lõikudes esinevate tundlike objektide kaugused saab planeeringus 
toodud 12 km kaugust visuaalsetest mõjudest lähtuvalt lugeda sobivaks. Siinkohal on oluline 
ka asjaolu, et mida kaugemale tuuleparke tuleb rajada, seda suuremad rajamiskulutused, mis 
omakorda tõstavad tuulepargist saadavat elektri hinda.  
 
Tuulikute püstitamisel meretuulikute aladele võivad täiendavalt kahjustusi saada veealused 
kultuuriväärtusega asjad ja nende ümbrus ning sukeldujate huvi veealuste kultuuriväärtusega 
asjade vastu võib seetõttu väheneda. Samuti on tuulikute ehitamisfaasis raskendatud 
sukeldujate ligipääs meretuulikute aladega kattuvatele ja piirnevatele veealuste 
kultuuriväärtusega asjade asukohtadele. 
 
Tuulikute ebasobiva paigutuse korral meretuulikute aladel tekivad mereseiresüsteemi jaoks 
ulatuslikud pimedad alad. Radarite jaoks on tuulikud iseenestest segavad ja 
mereseiresüsteemi jaoks mittehuvipakkuvad objektid (Sisask, 2008). 
 
Meretuulikute alade rajamisega suurendatakse Eestis taastuvenergia osakaalu riiklikus 
energiavarustuses. Suurem tuuleenergia tootmine võimaldab vähendada ühelt poolt 
põlevkivist elektri tootmise vajadust ja suunata põlevkivi rohkem põlevkiviõli tootmiseks 
seda sel moel rohkem väärindades. Samuti võimaldab suurem tuuleenergia osakaal pikemas 
perspektiivis vähendada biomassi osakaalu elektritootmises. Nii saab puidule leida muid 
rakendusalasid, kui see lihtsalt hakkena põletada (nt puitbrikett, puidugraanulid jne). Seega 
olemasoleva tuuleressursi kasutamine on ka laiemalt positiivsete majanduslike mõjudega. 
Eestis toodetakse juba praegu elektrienergiat rohkem kui siin kasutatakse ja seda 
eksporditakse. Energia nagu ükskõik millise kauba eksport on riigile kasulik ja parandab 
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oluliselt kaubandusbilanssi. Seega, kui rohkem kasutada olemasolevat tuuleressurssi, aitab 
see kaasa ka riigi majanduslikule arengule. 
 
Meretuuleparkide rajamisega soodustatakse ettevõtluse arengut. Iga tuulepargi rajamisega 
luuakse juurde töökohti. Kuna Eestis puuduvad avamere tuulepargid, loob tuuleenergeetika 
arendamine ja kasutamine uurimusvaldkondi tudengitele ja teadlastele, mis võimaldab Eestil 
koostöös välisekspertidega saada informatsiooni Eesti tingimustes meretuuleparkide 
rajamisega kaasnevatest mõjudest nii loodus- kui ka sotsiaal-majanduslikule keskkonnale. 
 
Tuuleenergia arendused võivad kaasa tuua kogukonnale märkimisväärseid hüvesid. Hiiu 
vald, Nelja Energia AS ja Hiiumaa Offshore Tuulepark OÜ on sõlminud kolmepoolse ühise 
kavatsuste protokolli, mis sätestab, et vald ja arendaja asutaks koostööks MTÜ. Protokolli 
järgi peab näiteks arendaja andma MTÜ käsutusse vähemalt 0,2% arendajale kuuluva või 
arendaja poolt opereeritava tuulepargi poolt iga toodetud elektrienergia MWh müügist 
saadavast tulust, kuid mitte vähem kui 0,32 eurot iga toodetud elektri MWh kohta. 
 
Leevendavad meetmed: 

• KMH protsess tuleb läbi viia iga tuulepargi puhul.  
• Tuuleparkide projekteerimisel hinnata KMH käigus vesiviljeluse ja tuulikute 

kombineerimise võimalusi ja pakkuda välja sobivaimad asukohad tuulepargi sees. 
Seda juhul kui on huvitatud osapooli vesiviljelusega tegelemiseks. 

• Tuuleparkide rajamisel lähtuda parima võimalikku tehnika kasutamise printsiibist, et 
vähendada heljumi teket. 

• Lähtudes merepõhja iseloomust on soovitatav enne tuuleparkide rajamist hinnata 
saasteainete analüüsi otstarbekust ja vajaduse korral määrata enne ehitustööde 
läbiviimist saasteainete kontsentratsioonid kavandatud tuulepargialade setetes. 

• Tuuleparkide rajamisel valida tuulikute asukoht arvestades meres olevate looduslikke 
väärtustega, et nende kahjustamine oleks võimalikult väike.  

• Sobivaim meetod on tuulikute rajamine gravitatsioonivundamentidele. 
• KMH käigus hinnata peeneteralise heljumi tekke tõenäosust ja lähtuvalt sellest 

kehtestada heljumi mõju leevendavaid meetmeid.  
• Vältida suuri tuulepargi ehitustööde teostamist (millega kaasneb heljumi teke) 

enamiku kalade kudemisperioodil aprillist juuli lõpuni ning merisiia kudemisajal 
oktoobris-novembris kalade kudealadel ning 3 km raadiuses kudealadest. 

• Enne tuulikute rajamist on vajalik läbi viia allveearheoloogilised uuringud veealuse 
pärandi väljaselgitamiseks. 

• Tuuleparkide planeerimisel on soovitatavad täiendavad uuringud oluliste Hiiumaa 
kalavarude, nagu kilu, räim ja lest, liikumise ning paiknemise mõjutatuse kohta 
planeeritavate tuuleparkide poolt. Tähelepanu ning täpsemaid uuringuid vajab PT7 ala 
osaline kattumine räimede rändeteega ning PT1 kattumine räime kudealaga 
planeeringule järgnevates tuulikute rajamisega seotud etappides. Uuringu tulemuste 
alusel saab teha järeldusi, kui suures mahus ja kuhu on PT1 ja PT7 alal võimalik 
tuulikuid rajada, nii et ei tekiks ohtu räimede poolt rändetee kasutamise 
jätkusuutlikkusele ja räimede kudealadele. 

• Seoses tuulepargi kavandamisega alale PT1, tuleb KMH käigus hinnata täpsemalt 
mõju lesta ja räime kudealale, mis kattuvad PT1 alaga. 

• Vajalik on läbi viia tuulepargi ala PT7 arendamise KMH käigus nahkhiireuuringud 
merel Hiiumaast edelas ja lõunas ning ka võimalikes koondumiskohtades Hiiumaa 
rannikul. Kõige olulisem on kindlaks teha sügisrände ajal mere kohal lendavad liigid 
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ja nende arvukust iseloomustavad lennuaktiivsuse näitajad. Uuringute tulemustest 
lähtuvalt otsustada PT7 rajamise võimalikkus. 

• Meretuuleparkide KMH koostamisel on kindlasti vajalik läbi viia lisa-uuringud 
linnustiku rännete kohta kõikide tuuleparkide piirkonnas. Rännete uurimisel on 
soovitatav kasutada vastavat asjakohast metodoloogiat. Vajalik on välja selgitada 
Apollo ja Vinkovi madalike tähtsus rahvusvahelise tähtsusega linnuala kriteeriumitele 
vastavuse osas. Selleks vajalikke lindude loendusi on soovitatav läbi viia kasutades 
põhjalikku ja loenduste ajal kättesaadavat kõige asjakohasemat loendusmetoodikat. 
Sellest lähtuvalt on võimalik otsustada tuulikupargi rajamine Vinkovi ja Apollo 
madalikul või vähendada planeeritud tuuleenergia tootmise alade PT1 ja PT3 pindala. 

• Soovitatav on vältida avamere tuuleparkide ehitust või suuremaid töid lindude rände 
tippaegadel kevadel (aprilli keskpaik kuni juuni algus) ja sügisel (september kuni 
novembri lõpp). 

• Tuulikute hoiatus- ja navigatsioonituled peavad selgelt eristuma Tahkuna, Kõpu ja 
Ristna tuletornide tule karakteristikutest. 

• Vajalik on tuuleparkide kavandamise hilisemates faasides analüüsida, kas 
traallaevadel on võimalik ühelt traalimisalalt teisele alale liikuda põhimõtteliselt ka 
läbi tuulepargi ala ja tuulikute vahelt, eeldades, et tuulepargi ala sees ei toimu 
ankurdamist ega traalimist. Tuulepargiala PT2 võib traalimise seisukohast rajada, kui 
see ei killusta teda ümbritsevat traalimisala. Täpsemalt tuleb mõjusid hinnata 
tuuleparkide KMH protsessi käigus. 

• PT2, PT3 ja PT5 ala osas on vajalik veealuse mürataseme prognoosimine edaspidiste 
etappide KMH käigus, et olla kindel, et tuulepargi alad ei mõjuta räimede liikumist 
rändeteel. Kui räimede rännet võidakse oluliselt mõjutada, siis tuleb PT2, PT3 ja PT5 
tuulepargi alast loobuda. 

• Käesolevale planeeringule järgnevates meretuulikute kavandamise etappides tuleb 
teostada müra modelleerimised, selgitamaks välja meretuulikute tööst tingitud 
mandrile jõudvad müratasemed ja nende vastavus kehtivate normidega. Samuti tuleb 
anda hinnangud võimaliku meretuulikute rajamiseaegsete müratasemete kohta. 
Sõltuvalt mürauuringute tulemusest tuleb norme ületava müra korral määratleda ja 
rakendada mürataset vähendavad leevendavad meetmed.  

• Käesolevale planeeringule järgnevates meretuulikute kavandamise etappides tuleb 
anda hinnang meretuulikutest mandrile jõudva vibratsiooni kumuleeruva mõju kohta. 

• Meretuulikute aladele tuulikute kavandamise KMH käigus tuleb hinnata visuaalseid 
mõjusid. Seejuures koostada kavandatavate tuuleparkide visualiseeringud rannikult 
avanevates vaadetes, arvestades ka vaatluskoha spetsiifikat (nt ujumiskohad on 
kasutusel valdavalt suvisel ajal päikeselise ilmaga ning visualiseeringus peab 
kajastuma suvine vaade) ja kavandatavate tuulikute parameetreid. Vaatluskohtade 
valik peab toimuma KMH käigus (nt KMH programmi koostamisel). Visualiseeringu 
punktid maismaal võib valida Hiiu maakonnaplaneeringu teemaplaneeringus „Asutust 
ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused“ (2003) või KSH aruandes joonisel 
4.18. nimetatud ilusate vaadete ja ujumis- ning supluskohtade seast. Visualiseeringud 
tuleb teostada ka öise olukorra kohta. Samuti tuleb sõltuvalt asukohast kajastada ka 
olukorda päikese tõusu või loojangu ajal. Visualiseeringute puhul tuleb võimalusel 
(arvestades teisi aspekte, nt radarite vaatesektorid) koostada erinevaid lahendusi 
tuulikute paigutuste osas ning lõpliku paigutuse valikul arvestada avalikkuse ja 
kohaliku kogukonna eelistustega.  

• Hiiumadala maardlale tuulepargi rajamise soovi korral tuleb esmajärjekorras 
ammendada maardla ressurss. 
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• Mereala peab olema jälgitav vähemalt ühest Politsei- ja Piirivalveameti 
mereseiresüsteemi radaripositsioonist. Kui meretuulikute aladele tuulikute 
projekteerimise käigus tekivad mereseireradari vaatevälja pimedad alad, mida ei ole 
võimalik teise radari vaateväljaga kompenseerida, tuleb vältida tuulikute rajamist 
alale, mis on pimeda tsooni põhjustajaks. Seejuures tuleb projekt kooskõlastada 
Politsei- ja Piirivalveametiga. 
 

8.2.7. Maavaravarud 
Planeeringus on kajastatud olemasolevad maardlad ning uusi maardlaalasid ei kavandata. 
Planeeringu koostamise hetkel toimub kaevandamine Hiiu madala liivamaardlas ja Käina 
meremuda maardlas. Hiiu madala maardla kattub planeeritud tuuleenergia tootmise alaga. 
Planeeringu protsessi toimumise ajal on esitatud taotlus Kõpu maardlast liiva kaevandamise 
alustamiseks. 
 
Kaevandamisel on põhiliseks mõjuks vee kvaliteedile heljumi tekitamine veesambasse. 
Võimalikud põhjataimestiku elupaigad, kui neid alal leidub, hävivad kaevandamistegevuse 
käigus konkreetsel alal. Samuti eemaldatakse kaevandamisel põhjaloomastik koos liivaga. 
Kalastikule võib mõju avaldada kaevandamistegevusega kaasnev veealune müra. 
 
KMH käigus tuleb hinnata täpsemalt, milline mõju kaasneb kaevandustegevusega lainetusele 
ja hoovustele ning veealuse müraga kalastikule. Samuti tuleb kindlaks teha, milliseid 
taimekooslusi kaevandusalal leidub. KMH koostamise käigus on vajalik hinnata mõjusid 
projekteeritavale Kõpu merekaitsealale. Sotsiaal-majandusliku keskkonna all tuleb hinnata 
mõjusid kalavarudele ja turismile, sh Ristna surfirannale ning koosmõjude all mitme maardla 
samaaegse kaevandamisega kaasnevaid mõjusid. 
 
Leevendavad meetmed: 

• Heljumi mõju leevendamiseks tuleks jälgida, et liiva pumpamise vahel jääks vähemalt 
4 tundi heljumi settimiseks. 

• Põhjaloomastikule mõju leevendamiseks on soovitav mäeeraldisest kaevandada kogu 
liiv ühe etapina, et põhjaloomastiku kooslus saaks alustada taastumist sellel alal. 

• Enne kaevandamisloa väljastamist on vajalik läbi viia allveearheoloogilised uuringud 
veealuse pärandi väljaselgitamiseks. 

 
8.2.8. Kaadamisalad 
Arvestades senikasutatud kaadamisalade paiknemist ja asjaolu, et planeeringuga ei nähta ette 
tegevusi, mis eeldaksid suuremahulist kaadamist (üle 10000 m3), siis uusi kaadamisalasid 
planeeringuga ei kavandata, kuna eelduslikult on olemasolevad kaadamisalad piisavad 
piirkonna vajaduste rahuldamiseks. 
 
Leevendav meede: 

• Uute kaadamisalade kasutusele võtmist tuleb kooskõlastada Muinsuskaitseametiga. 
Kaadamine mälestisel ja selle kaitsevööndis on keelatud vastavalt 
muinsuskaitseseadusele. 

 
8.2.9. Kalapüük 
Planeeringuga ei kavandata uusi kalapüügialasid ning kalapüügi reguleerimine toimub 
kehtiva õiguskorra alusel. Teistest mere kasutusviisidest tulenevaid mõjusid kalandusele on 
käsitletud vastavates peatükkides. 
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8.2.10. Agariku (Furcellaria lumbricalis) püük 
Planeeringuga ei kavandata uusi agariku püügialasid.  
 
8.2.11. Vesiviljelus  
Avamere kalakasvatuse, mis on kõige tõenäolisem vesiviljeluse vorm piirkonnas, võivad 
keskkonnamõjud avalduda seoses äratarbimata toiduga, väljaheidete ning ekspluateerimisel 
kasutatavate kemikaalidega. Orgaaniliste jäätmete settimise tõttu võib halveneda ümbritseva 
vee läbipaistvus, väheneda hapnikutase ja kasvada toitainete sisaldus vees. Seega võib 
kalakasvatuste rajamine mõjutada lähipiirkonna biogeokeemilist tsüklit. 
 
Vesiviljelusfarmi rajamisel on tõenäoline elupaikade otsene füüsiline kahjustamine rajatiste 
ja seadmete püstitamisel, millega võib kaasneda bentiliste koosluste kahjustamine. Settiva 
orgaanilise aine tõttu on võimlik vee läbipaistvuse halvenemine ja toitainete 
kontsentratsioonide suurenemine vees ja setetes, mis omakorda võib kaasa tuua muutusi 
põhjaelustiku koosluste struktuuris. Kemikaalide kasutamine võib tekitada häireid 
põhjaloomastiku elutegevuses. 
 
Kalade põgenemine kalakasvatustest võib kaasa tuua bioloogilise mitmekesisuse langust, 
soovimatuid geneetilisi muutusi looduslikes populatsioonides, haiguste levikut, muutusi 
elupaiga ja sellele iseloomulike koosluste struktuuris ning kohalike liikide välja tõrjumist. 
 
Kala põgenemisel on potentsiaalne mõju kõikidele merealal asuvatele kaitsealadele, sest 
kohalike tingimustega kohanenud liik võib kalakasvatusest põgenedes levida suurtele aladele, 
kus on olemas tema eluks vajalikud tingimused. 
 
Vesiviljelusala olulisemad potentsiaalsed mõjud kohalikule kalastikule on lisatoitainete ja 
kemikaalide pääsemine veesambasse, mis omakorda kiirendab eutrofeerumist; kasvanduses 
tekkiva orgaanilise aine kuhjumine merepõhja, mis soodustab seal anoksia teket; kalade 
põgenemine kasvandusest ja ristumine looduslike genotüüpidega ja haiguste levik 
kasvandusest looduslikele kaladele.  
 
Suurim vesiviljelusaladega kaasnev potentsiaalne mõju lindudele on veekvaliteedi muutus 
(toitainete tõus veesambas, mis viib vee hägususe suurenemiseni ja toidubaasi muutusteni). 
Samuti suureneb seoses kasvanduse käitamisega inimtegevus merealal, mis võib seal 
toituvaid ja peatuvaid linde häirida. 
 
Vesiviljelusega kaasnevad sotsiaal-majanduslikule keskkonnale positiivsed mõjud seoses 
inimestele täiendava toidu tootmise ja töökohtade loomisega. 
 
Leevendavad meetmed: 

• Vesiviljelusalade rajamisel on tarvis lähtuda parima võimaliku tehnika kasutamise 
printsiibist, et vähendada väärtuslikke elupaikade kahjustamist. 

• Vesiviljelusalade ekspluateerimisel rakendada loomade põgenemisvastaseid 
meetmeid. 

• Toitainete sattumist keskkonda vähendamiseks on tarvis reguleerida kalatoodangut ja 
biomassi, tekitades vähem orgaanilisi jäätmeid. 

• Rajada vesiviljelusfarme hea veevahetusega piirkondades. 
• Reguleerida kemikaalide kasutamine niiviisi, et see ei tekitaks kahju 

mereökosüsteemile ja kaitstavate alade väärtuslikele elupaikadele. 
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• Punavetikavarude pikaajalisel majandamisel võtta arvesse lisaks vetikate kasvu 
valguse ja temperatuuri koosmõju, ka vetikaliikide tihedus sõltuvalt kasvust. 

• Võimalusel tuleks eelistada kas kombineeritud vesiviljelust (kala ja karp või vetikas) 
või ainult karbi ja vetika kasvatust, kui see osutub majanduslikult otstarbekaks. 

• Vesiviljelusalade rajamisel on vajalik läbi viia KMH. 
• Rajada vesiviljelusalad väljaspoole kaitstavaid alasid (sh planeeritavaid).  
• Eutrofeerumise mõju vähendamiseks on vaja rakendada meetmeid, mis vähendavad 

vesiviljelusala ekspluateerimisest tingitud toitainete teket (näiteks sobilik toit kaladele 
ja õigetes kogustes, kalavarude reguleerimine) ja nende sattumist vette või nö 
kombineeritud vesiviljeluse rakendamine, kus kasvatatakse kala ja vetikaid või karpe 
paralleelselt. 

• Vesiviljeluse alad tuleb kavandada peamistest veeliiklusaladest eemale.  
• Hetkel ei ole teada, millist tüüpi vesiviljelust aladel tulevikus võidakse kavandada. 

Samas võivad kõikide tüüpide puhul kaasneda olulised keskkonnamõjud, mille 
täpsemaks määratlemiseks tuleb igal konkreetsel juhul läbi viia keskkonnamõju 
hindamine ja hindamise käigus sätestada vajalikud leevendavad meetmed, arvestades 
piirkonna hüdrodünaamilisi tingimusi, kasutatavat tehnikat ja liigi kasvatamiseks 
vajalikke tingimusi jne. 

 
8.2.12. Rannikulähedane rekreatsioon 
Planeeringujoonisel on kajastatud olemasolevad vee rekreatsiooni- ja purjespordialad ning 
uusi alasid ei kavandata. Seetõttu ei käsitleta täpsemalt ka keskkonnamõjusid.  
 
Kõpu poolsaare tipp oma merre ulatuvate neemedega pakub erinevate tuulesuundadega 
mitmeid lainesõiduks sobilikke merealasid. Oluline on säilitada lainesõiduks sobiva piirkonna 
keskkonnatingimused võimalikult senisel kujul. Lainesõiduks sobiv ala jääb ka 
projekteeritava Kõpu merekaitseala piiresse. Oluline on säilitada lainesõiduala ala kasutamise 
võimalused ka merekaitseala koosseisus.  
 
8.2.13. Supelrannad 
Planeeringujoonisel on kajastatud olemasolevad ujumiskohad ning uusi ujumiskohti juurde ei 
planeerita. Seetõttu täpsemalt mõjusid ei hinnata ja leevendavaid meetmeid ei määratleta. 
 
8.2.14. Mereala laskeharjutusteks 
Kaitsejõud on nii õhutõrje- kui ka suurtükilaskmisi pidanud läbi viima Soomes, mis teeb 
õppuste korraldamise kalliks. Seetõttu on eesmärk leida vastav sobiv ala ka Eestis. 
 
Laskeharjutustest tulenev müra võib mõjutada merelise eluviisiga imetajatest hallhüljest. 
Samuti võib laskeharjutusalal harjutuste läbiviimine mõjub seal peatuvatele lindudele häiriva 
ja peletava faktorina. Sotsiaalsele keskkonnale avalduv negatiivne mõju seisneb harjutuste 
läbiviimisega kaasnevas müra ja vibratsiooni tekkes ning turvalisuse vähenemises. 
 
Leevendavad meetmed: 

• Vältida laskeharjutuste läbi viimist hämaral ja pimedal ajal, kui nahkhiired mereala 
kohal toituvad. 

• Laskmisi ei ole soovitav teostada perioodil detsember kuni august. Nimetatud 
perioodil laskeharjutuste läbiviimise soovi korral tuleb eelnevalt konsulteerida 
ornitoloogiga ja reguleerida ala kasutust vastavalt lindude arvukusele. Täiendavalt 
vaadata Kaitsejõudude perspektiivsete, merele orienteeritud, harjutusalade 
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arenguprogrammi (ÕSMAAP) keskkonnamõju strateegilise hindamise aruandes 
(TTÜ Meresüsteemide Instituut, 2009) toodud leevendavaid meetmeid. 

• Kaldalt laskmise koha valikul tuleb vältida oluliste liikide pesitsusaladega kattumist. 
Eriti tundlikud on selles suhtes näiteks maas pesitsevad kurvitsalised. 

 
8.2.15. Meres olevad mälestised ja nende kaitse 
Planeeringujoonisel kajastuvad olemasolevad muinsuskaitselised objektid. Uute objektide 
kaitse alla võtmise ettepanekuid planeeringuga ei tehta. 
 
8.2.16. Kultuuriväärtuste veealused säilitamisalad 
Kultuuriväärtuste uputamisega kaasneb ajutine heljumi suurenemine, mis mõjutab vee 
kvaliteeti. Võimalik mõju elupaikadele võib kaasneda läbi nö kunstliku kõva substraadi 
tekke, mis omakorda soodustab kõva põhja eelistavate liikide levikut. Kalastikule suureneb ja 
kontsentreerub kunstliku karide tekkega toidubaas ja tekib rohkem varjumisvõimalusi, eriti 
noorjärkudele. Sukeldujate kõrgenenud huvi võib hooajal põhjustada piirkonnas hüljeste, 
kalade ja lindude häirimist.  
 
Veealuste säilitamisalade kavandamisel luuakse võimalus säilitada merekeskkonnas 
kultuuriväärtuslikke leide, võimaldades seejuures nende uurimist ja inspekteerimist ka 
olukordades, kus koheselt leiukohas ei ole uurimistööde teostamine võimalik. Tegemist on 
positiivse mõjuga ajaloolise kultuuripärandi säilimisele ja uurimisele. 
 
Leevendavad meetmed: 

• Enne teisaldamistööde algust peab olema veendutud, et objektist ei leki ohtlikke 
aineid. Iga sellise objekti teisaldamine, mis võib kujutada endast navigatsiooniohtu, 
peab olema kooskõlastatud Veeteede Ametiga. 

• Kaaluda PU5 ala planeerimist väljaspool Väinamere hoiuala või paigutada 
uputamisala PU5 väljapoole loodusdirektiivi elupaikasid vastavalt joonisele 4.28.  

• Juhul, kui uputusala PU4 on sukeldujatele avatud, tuleb valida juurdepääsuteed sellele 
väljaspool Raudrahu hallhülge püsielupaika. 

• Veealusel säilitamisalal tuleb teha eelnevalt allveearheoloogilised uuringud, et vältida 
võimaliku veealuse pärandi kahjustamist.  

 
8.2.17. Meres olevad veealused kultuuriväärtusega asjad 
Maakonnaplaneeringu tasandil ei määratleta täpsemaid tingimusi veealuste 
kultuuriväärtusega asjade säilitamiseks ja külastatavuse korraldamiseks. 
 
8.2.18. Looduskaitselised huvid 
Planeeringualale jäävad looduskaitseliselt olulised objektid on nimetatud olemasoleva 
olukorra kirjelduse peatükis. Kavandatavatest mereala kasutusviisidest tulenevaid mõjusid 
looduskaitselistele väärtustele on hinnatud eeltoodud peatükkides. 
 
8.2.19. Kumulatiivsed mõjud 
Looduskeskkonnale kaasnevad negatiivsed kumulatiivsed mõjud eelkõige planeeringuga 
kavandatavate tegevuste (meretuulikute alad ja merekaablid, vesiviljelusalad) üheaegse 
elluviimise ehk rajatiste ehitamise korral. Peamiselt kaasneb tegevustega lühiajaline heljumi 
kontsentratsiooni suurenemine merevees ning kalastiku, linnustiku ja mereimetajate 
häirimine. Lisaks võib lühiajalisi häiringuid põhjustada ka laseharjutusala kasutamine.  
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Kumulatiivne mõju võib avalduda lindudele ja nahkhiirtele mitme lähestikku oleva tuulepargi 
samaaegsel rajamisel (nt PT2, PT3, PT4, PT5). Samuti on kumulatiivse mõju teke võimalik 
PT3 või PT5 ja PT7 samaaegsel ehitamisel, kui lindude välja kujunenud rändeteele tekib 
korraga kaks, suhteliselt väikese vahemaaga takistust. Tegemist on nii lühi- kui ka pikaajalise 
mõjuga. 
 
Sotsiaal-majanduslikule keskkonnale kaasnevad kumuleeruvad negatiivsed mõjud eelkõige 
planeeringuga kavandatavate tegevuste (vesiviljelusalad, meretuulikute alad) ehituse ja 
rajamise etappides suureneva veeliiklusega kaasnevate häiringutega (müra, visuaalsed 
mõjud). Tegemist on lühiajaliste mõjudega. Võimalikku mõju võivad suurendada ka 
olukorrad, kui samaaegselt toimuvad piirkonnas laskeharjutused. Positiivne kumulatiivne 
mõju kaasneb sotsiaal-majanduslikule keskkonnale eelkõige läbi ettevõtluse 
mitmekesisemaks muutumise (meretuulepargid, vesiviljelus, turism) ja töökohtade loomise. 
 
8.2.20. Täiendavate uuringute vajadus 
Kuna tuulikute poolt tekitatud tuule kahanemise mõju hoovustele, lainetusele ja segunemisele 
ei ole varem Eesti rannikumeres põhjalikumalt analüüsitud, siis on selline modelleerimine 
soovitatav teostada. Uurida tuleks saasteainete kontsentratsioone piirkonna põhjasetetes 
kaablitrasside rajamise korral. 
 
Täiendavaid teadusuuringuid vajavad mereala ökosüsteemid ja põhjakooslused, nende 
esinemise, struktuuri ja erinevatest mõjuteguritest põhjustatud reaktsioonide osas. Tähtis on 
ökosüsteemne lähenemine keskkonnaprobleemidele, et mõjude prognoosid oleksid 
võimalikult täpsemad.  
 
Kindlasti on vajalikud lisauuringud linnustiku rännete ja merel peatujate arvukuse kohta 
tuuleparkide piirkonnas. Vajalik on välja selgitada Apollo ja Vinkovi madalike tähtsus 
rahvusvahelise tähtsusega linnuala kriteeriumitele vastavuse osas.  
 
Samuti on täiendavalt edaspidiselt vajalik täpsustada projekteeritava Apollo kaitseala ja Kõpu 
merekaitseala piirid meres. 
 
Vajalik oleks teha põhja- ja pelaagilise elustiku ning lindude leviku ja arvukuse andmete 
ökosüsteemne kompleksanalüüs, tegemaks kindlaks eriti tuuleparkide aladele jäävate lindude 
toitumisalade olulisuse ning võrrelda seda ka ülejäänud Eesti rannikuvetega. Samuti oleks 
vajalik täiendav maismaalindude rändeteede- ja suundade seire, tegemaks kindlaks 
maismaalindude sattumise tõenäosuse tuuleparkidesse.  
 
Põhjalikumaid teadusuuringuid vajavad käsitiivaliste levik ja esinemine Hiiumaal ning nende 
potentsiaalsed rändeteed. 
 
Kuna tuulikute poolt tekitatud tuule kahanemise mõju hoovustele, lainetusele ja segunemisele 
ei ole varem Eesti rannikumeres põhjalikumalt analüüsitud, siis on selline modelleerimine 
soovitatav teostada. Tuule kahanemine ja selle mõju peab olema modelleeritud konkreetsetele 
projektlahendustele, see tähendab silmas pidades konkreetseid tuuleparkide asukohti, 
tuulikute tüüpe ja muid tehnilisi nüansse. Uuringuga kaetud piirkonna ulatus peab olema 
valitud selliselt, et see kataks ära kogu tuuleparkidega mõjutatud ala. Teisisõnu, uuringu 
piirkond selgub uuringu enda käigus ja on (vähemalt) kaetud alaga, kus tuuleparkide poolt 
tekitatud moonutused tuule- ja laineväljas ning segunemis-intensiivsuses on statistiliselt 
eristatavad looduslikest tingimustest.  
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Eraldi peaks uuring kajastama tuulikute mõju tuule- ja lainerežiimile Ristna poolsaare 
rannikul asuvas purjetajate-surfajate seas populaarses piirkonnas. Silmas tuleb pidada 
vastavate spordialade harrastamiseks vajalikke looduslikke tingimusi ja tuulikute võimalikku 
mõju nendele. 
 
Uurida tuleks saasteainete kontsentratsioone piirkonna põhjasetetes kaablitrasside rajamise 
korral. 
 
Hoiualadele koostatud kaitsekorralduskavad lihtustavad ekspertide tööd ja võimaldavad teha 
usaldusväärsemat ja põhjendatumat otsust. Mõjude hindamisel on selgunud, et 
kaitsekorralduskavad kas puuduvad või vajavad täiendamist järgmiste hoiualade osas: 
Vanamõisa lahe, Hiiu madala ja Kõrgessaare-Mudaste hoiuala. 
 
Täiendavaid teadusuuringuid vajavad mereala ökosüsteemid ja põhjakooslused, nende 
esinemise, struktuuri ja erinevatest mõjuteguritest põhjustatud reaktsioonide osas. Tähtis on 
ökosüsteemne lähenemine keskkonnaprobleemidele, et mõjude prognoosid oleksid 
võimalikult täpsemad.  
 
Kindlasti on vajalikud lisauuringud linnustiku rännete ja merel peatujate arvukuse kohta 
tuuleparkide piirkonnas. Vajalik on välja selgitada Apollo ja Vinkovi madalike tähtsus 
rahvusvahelise tähtsusega linnuala kriteeriumitele vastavuse osas.  
 
Samuti on täiendavalt edaspidiselt vajalik täpsustada projekteeritava Apollo kaitseala ja Kõpu 
merekaitseala piirid meres. 
 
Vajalik oleks teha põhja- ja pelaagilise elustiku ning lindude leviku ja arvukuse andmete 
ökosüsteemne kompleksanalüüs, tegemaks kindlaks eriti tuuleparkide aladele jäävate lindude 
toitumisalade olulisuse ning võrrelda seda ka ülejäänud Eesti rannikuvetega. Samuti oleks 
vajalik täiendav maismaalindude rändeteede- ja suundade seire, tegemaks kindlaks 
maismaalindude sattumise tõenäosuse tuuleparkidesse.  
 
Põhjalikumaid teadusuuringuid vajavad käsitiivaliste levik ja esinemine Hiiumaal ning nende 
potentsiaalsed rändeteed. 
 
Esimese tuulepargi rajamist tuleks käsitleda kui pilootprojekti, mis peaks olema monitooritud 
põhjaliku keskkonnaseire programmi raames. Fikseerida tuleks olemasolev olukord 
(looduslik seisund), ehitusaegsed ja ehitusjärgsed mõjud. Seire tulemused aitaksid 
verifitseerida/täpsustada KMHs antud hinnanguid ning annaksid järgmistele sarnastele 
projektide KMHdele hea lähtematerjali. 
 
8.2.21. Natura-eelhindamine 
Loodusalade eelhindamise tulemusena on jõutud järeldusele, et mõningane negatiivne mõju 
loodusaladele ja nende kaitse-eesmärkidele võib kaasneda mitme planeeritava tegevuse 
elluviimisega. Kavandatavate tegevuste mõjud võivad kaasneda nii ehitus- kui ka 
ekspluateerimisetapi käigus. 
 
Negatiivne mõju võib kaasneda Väinamere loodusala mereelupaigatüüpidele ja/või 
mereliikidele Hiiumaa ja Vormsi vahel kavandatava kaabliühenduse, vesiviljelusala PV1  ja 
uputusala PU5 rajamise puhul. Nende tegevustega kaasnevate mõjude hindamine vajab 
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Natura asjakohast hindamist. Natura 2000 asjakohast hindamist on tarvis läbi viia ka 
vesiviljelusaladel PV2 ja PV4. Natura loodusalade asjakohase hindamise vajalikkuse osas 
tuuleenergia tootmise aladel PT1, PT3 ja PT5 on vaja otsustada edasiste etappide käigus 
kasutades põhjalikumaid andmeid planeeritavate tuuleparkide kohta. 
 
Kõpu laskeharjutusala kasutamisest tingitud mõjud Klaasirahu hallhüljeste püsielupaigale ja 
nendest tulenevad piirangud on osaliselt käsitletud TTÜ Meresüsteemide Instituut (2009) 
kaitsejõudude perspektiivsete harjutusalade KSH aruandes, kuid siis ei olnud veel püsielupaik 
Natura loodusala all ja asjakohast hindamist ei teostatud.  
 
Veeliiklusala kasutamine Selgrahu, Kadakalaiu ja Pujuderahu püsielupaikades võib samuti 
kaasa tuua negatiivset mõju Väinamere loodusala kaitse-eesmärkidele. Nende veeliiklusalade 
planeerimist on soovitav teha väljspool püsielupaikasid. Ülejäänud veeliiklusalade puhul ei 
ole negatiivset mõju näha tingimusel, et veeliiklusalasid ei süvendata. 
 
Teiste tegevuste puhul on vajalik täpsemate andmete ilmnemisel kaaluda KMH vajadust ja 
veelkord läbi viia Natura eelhindamist kas KMH üle otsustamise ajal või KMH programmi 
koostamise käigus.  
 
Linnualade eelhindamise tulemusena on jõutud järeldusele, et puuduliku andmestiku tõttu ei 
ole võimalik anda lõpphinnangut kavanadavate tegevustega kaasnevate mõjude kohta. 
Linnualade kaitse-eesmärgiks olevatele liikidele võib kaasneda vesiviljelusalade loomisega 
linnualale territooriumile (PV1) või selle vahetusse lähedusse (PV2 ja PV4), mis võib 
halvendada vee kvaliteeti linnualal ja seeläbi mõjutada seal toituvaid linde. 
 
Veeliiklusalade kasutamine toob meres toituvatele lindudele kaasa suurenenud õlireostuse 
ohu ning häirimise, millest esimene kujutab endast potentsiaalset ohtu linnualade kaitse-
eesmärgiks olevatele liikidele ning on eriti ohtlik talvisel perioodil. Ka häirimise mõju 
suureneb talvel, kui laevad liiguvad vaid jäävabadel aladel, kuhu kontsentreeruvad ka 
toituvad linnud. Samas vähendab laevaliikluse suunamine kindlatele veeliiklusaladele 
õnnetuste toimumise tõenäosust ja seeläbi ka naftaproduktide reostuse tekke tõenäosust. 
Lisaks on linnualade piiresse kavandatud vaid väikelaevadele mõeldud veeliiklusalad (v.a 
Selgrahu püsielupaiga loodeosa läbiv veeliiklusala). 
 
Planeeritud tuuleenergia tootmise alade PT1–PT5 ja PT7 rajamisel võib Natura linnualade 
kaitse-eesmärkide täitmisele kaasneda negatiivne mõju, mille hulka kuulub lindude 
häirimine, kokkupõrkeoht, peletamine ja väljatõrjumine, lendamisbarjäär ja elu- ning 
toitumisalade hävimine. Mõju olulisust suurendab planeeritavate avamere-tuuleparkide 
asukoht, mis ühtlasi jääb suurele Ida-Atlandi lindude rändeteele, mida iga aastaselt läbib ligi 
miljon veelindu. Kokkupõrkeoht tuulikutega on ohuna ära märgitud suurema osa 
linnurühmade puhul (Kuresoo et al, 2011), kuid enim mõjutab see hinnangute kohaselt 
kajaklasi, tiirlasi, kaure, merikotkast, partlasi ja kormorani (Furness et al, 2013). Muude 
tegurite poolest (väljatõrjumine, toitumispaikade kadu) on kõige ohustatumad mustvaeras, 
sõtkas, merivart, tõmmuvaeras ja hahk  (Furness et al, 2013) – kõik liigid esinevad ka 
planeeringualal. Eestis on pot. ohustatud liigiks ka talvitumisaladel väga arvukas aul, kelle 
olulised toitumisalad kattuvad osaliselt planeeritavate tuuleparkide asukohaga.  
 
Seoses kaabelühenduse loomisega suureneb piirkonnas ajutiselt inimtegevus (kaablite 
paigaldamine, alajaama ehitamine), mis on linde häiriv faktor. Kaabelühenduse opereerimise 
perioodil võib toimuda teatav linnustiku häirimine, kui toimub alajaama külastamine ja/või 
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kaabli parandustööd vmt.  Kuna vähesel määral muudetakse ka merepõhja elustikku, võib see 
mõjutada bentosetoidulisi linde.  
 
Planeeritava merelaskeala loomisel avaldub lindudele potentsiaalne häirimise oht, mis on 
ajutise iseloomuga, mõjutades ennekõike üle lendavaid ja merel toituvaid linde.  
 
Veealuste kultuuriväärtusega asjade uputamisalade puhul, millest PU5 jääb otseselt 
Väinamere linnualale, ei ole olemasolevate andmete põhjal ette näha negatiivset mõju 
Väinamere linnuala kaitse-eesmärkide täitmisele.  
 
Kuna planeeringu koostamise faasis ei ole kavandatavate tegevuste kohta piisavalt detailset 
infot, siis KSH käigus pole võimalik anda lõpphinnangut, milline mõju täpselt Natura 
võrgustiku aladele ja kaitstavatele elupaigatüüpidele ning kaitstavate liikide elupaikadele 
avaldub. Seetõttu on edaspidistes etappides vajalik läbi viia Natura asjakohane hindamine 
järgnevate tegevuste juures: vesiviljelusalad PV1, PV2 ja PV4; tuuleenergia tootmise alade 
PT1–PT5 ja PT7 ning tuulepargi ja mandri vaheliste kaabelühenduste loomisel.  
 
Kumuleeruvate mõjude vähendamiseks tuleb Natura asjakohastes hindamistes kaaluda 
järgmiste meetmete rakendamist: 

• Tuulepargi (PT1) rajamisel vältida ehitustehnika liikumist Selgrahu hallhüljeste 
püsielupaigas. 

• Koosmõju vältimiseks tuleb teostada Tareste lahe kaadamisalale materjalide 
uputamist ja vesiviljelusala PV1 ehitustöid erineval ajal. 

• Vältida merekaabli paigaldustöid Hari kurgus hüljeste sigimis- ja 
karvavahetusperioodil (veebruarist juunini). 

• Kumulatiivse mõju teke on võimalik tuulepargi PT3 või PT5 samaaegsel ehitamisel 
vesiviljelusalaga PV2 või PT1 ehitamine samaaegselt PV1-ga. Selle tulemusel võib 
veekvaliteet vastavalt Luidja või Tareste lahes halveneda ning mõjutada Kõrgessaare-
Mudaste või Väinamere linnualal toituvaid ja kaitse-eesmärgiks olevaid linde, näiteks 
aul, sõtkas, hahk jne. Mõjude vältimiseks peab välistama vesiviljelusala rajamise ja 
tuulepargi ehitustööde samaaegse teostamise lindude pesitsemisperioodil aprillist juuli 
lõpuni.  

 
8.3. Seire 
Planeeringuga kavandatavate tegevuste elluviimisega kaasneva keskkonnamõju seire on 
soovitav ühitada teiste planeeringute ja projektidega kavandatava tegevusega rakendatava 
seiresüsteemiga, et saada omavahel võrreldavaid andmeid.  
 
Detailne seirete maht ja sisu tuleb määrata vastava tegevuse KMH/vee erikasutusloa andmise 
käigus. 
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