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1. Üldist 
Keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programm on dokument, milles kirjeldatakse 
kavandatavat tegevust, määratakse ära sellega kaasneva keskkonnamõju strateegilise 
hindamise sisu ja ulatus ning kirjeldatakse KSH metoodikat, tegevust ja ajakava. KSH 
programm on alusdokumendiks KSH läbiviimisel ja aruande koostamisel. 
 
2. KSH objekt ja ulatus  
Käesoleva KSH objektiks on Hiiu maakonnaga piirneva mereala ruumiline planeering, mille 
koostajaks on Artes Terrae OÜ koostöös Tallinna Tehnikaülikooli (TTÜ) Meresüsteemide 
Instituudiga ning Alkranel OÜ-ga. Planeeringu ja selle KSH algatamine põhineb Vabariigi 
Valitsuse 11.10.2012 korraldusel nr 441 Maakonnaplaneeringute algatamine Hiiu ja Pärnu 

maakonnaga piirnevatel merealadel ja selle alusel Hiiu maavanema poolt 23.10.2012 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 2). 
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. Lähiala täpsem määratlus selgitatakse välja KSH koostamise käigus, 
arvestades seejuures piirkonna keskkonna ja sotsiaal-majanduslikke aspekte.  
 
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 5 omavalitsust: Kärdla linn ja 
Käina, Emmaste, Kõrgessaare ning Pühalepa vald.  
 
Vastavalt EELISe (Eesti Looduse Infosüsteem - Keskkonnaregister: Keskkonnateabe Keskus, 
03.12.2012. a) andmetele asuvad Hiiu merealal või piirnevad merealadega järgnevad 
kaitsealad ja hoiualad, sh Natura 2000 alad (edaspidi linnu- ja/või loodusalad): Väinamere 
hoiuala (PLO1000761), sh linnu- ja loodusala; Raudrahu loodusala (RAH0000135); 
Vanamõisa lahe hoiuala (KLO2000048), sh Vanamõisa linnu- ja loodusala; Klaasrahu 
loodusala (RAH0000641); Tihu kaitseala (KLO1000310), sh loodusala; Suureranna hoiuala 
(KLO2000046); Kõpu looduskaitseala (KLO1000570), sh loodusala; Hiiu madala hoiuala 
(KLO2000066), sh loodusala; Luidja maastikukaitseala (RAH0000481), sh loodusala; Paope 
looduskaitseala (KLO1000281), sh loodusala; Kõrgessaare-Mudaste hoiuala (KLO2000163), 
sh linnu- ja loodusala; Tahkuna looduskaitseala (KLO1000290), sh loodusala; Tareste 
maastikukaitseala (KLO1000290), sh loodusala;  Vahtrepa maastikukaitseala (KLO1000238); 
Sarve maastikukaitseala (KLO1000158), Hiiumaa laidude maastikukaitseala (KLO1000471) 
ja Käina lahe-Kassari maastikukaitseala (KLO1000508). Samuti jäävad piirkonda kaks 
projekteeritavat kaitseala: Apollo looduskaitseala ja Kõpu merekaitseala. Lisaks jäävad 
piirkonda mitmed püsielupaigad ning kaitsealuste taime- ja loomaliikide kasvu- ja elupaigad. 
 
Maa-ameti kaardirakenduse (2012) alusel asuvad Hiiu merealal järgnevad kultuurimälestised: 
arheoloogiamälestised (laevavrakid): nimetu (27878); "Aid" (27877); "West" (27770); 
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“Krimulda” (27804); “Linnea” (27805). Arvukalt muinsuskaitseobjekte, sh kultuurimälestiste 
kaitsealasid asub ka vahetult merega piirnevatel aladel.  
 
Maa-ameti kaardirakenduse (2012) alusel asub merealal kolm üleriigilise tähtsusega maardlat: 
Hiiumadala ja Kõpu liivamaardlad, samuti Kõpu ehitusliiva prognoosvaru ning Käina 
meremuda maardla. Maavara kaevandamise luba on väljastatud Hiiumadala liivamaardlas 
AS-le Tallinna Sadama aastani 2014 (KMIN-110) ning Käina meremuda maardlas OÜ-le 
Leiger aastani 2030 (KMIN-076) ja OÜ-le Antu SR aastani 2023 (KMIN-015).  
 
Veeteede Ameti sadamaregistri (2012) alusel asub Hiiu maakonnas 14 sadamat, neist kümme 
on kantud sadamaregistrisse, sh määratud akvatoorium. Ülejäänud neljal on akvatoorium 
määratlemata ning ei osutata tasulisi sadamateenuseid.  

Käesoleval hetkel Hiiumaa merealadel tuuleparke ei paikne. AS Nelja Energia on esitanud 
taotluse vee erikasutusloa ja hoonestusloa saamiseks eesmärgil rajada Hiiumaa rannikust 
loode suunas avameres asuvatele Apollo, Vinkovi, Neupokojevi, Madalik 1 ja Madalik 2 
madalikele ja nende lähistele tuulepark elektrienergia tootmiseks. Jaanuar 2013. a seisuga on 
vee erikasutusloa ja hoonestusloa menetlused ning nende keskkonnamõju hindamise (KMH) 
menetluse protsess staadiumis, kus toimunud on KMH aruande avalik väljapanek ja üks 
avalik arutelu. Nelja Energia AS koostöös Tartu Ülikooli Mereinstituudi ja Ramboll Eesti AS-
ga on avaliku arutelu tulemuste pinnalt ette valmistamas uut KMH aruannet, mille avalik 
väljapanek ning arutelu toimub hiljemalt 2013. aasta lõpus.  
 
3. Planeering ja selle alternatiivsed lahendused 
Käesoleval hetkel puudub Hiiu maakonna mereala ruumilist arengut terviklikult suunav planeering. 
Ranna- ja merealade arendamine on toimunud läbi maakonnaplaneeringu, üldplaneeringute, 
detailplaneeringute ning teiste üksikute projektide. Seetõttu on planeeringu esmaseks ülesandeks 
kaardistada olemasolev olukord, ruumiandmed ja kehtivad kitsendused. Seejärel töötada välja 
erinevad mereala kasutusviisid ning määratleda ruumilise arengu põhimõtted ja suundumused (sh 
võimalikud alternatiivsed arengustsenaariumid). Seejuures käsitleb planeering sõltuvalt 
kavandatava kasutusviisi iseloomust ja ulatusest lisaks merealale ka sellega piirnevat rannaala ja 
maakasutuse seoseid mereala ja maismaa vahel. Planeeringu koostamise käigus käsitletakse  
järgmisi teemasid:  

• transport (laevatransport, sadamad, tuletornid, torujuhtmed, kaablid, jääteed); 
• tootmisotstarbelised tegevused merel ja rannikul (energeetika, maavaravarud, 

kaadamisalad, kalapüük, vesiviljelus, vetikate kogumine); 
• puhke- ja turismiotstarbelised tegevused merel ja rannikul (väikesadamad, rannikulähedane 

veesport (purjetamine, surfamine, skuutrisõit, kajakimatkad, sukeldumine jms), 
supelrannad); 

• riigikaitselised huvid (sihtmärgialad, miinialad); 
• muinsuskaitselised huvid (kultuurimälestised, leidude uputamisalad);  
• looduskaitselised huvid (kaitsealused objektid, kaitsealad, Natura 2000 alad). 

 
Esitatud teemade loetelu võib planeeringu koostamise käigus muutuda või täieneda. 
 
Planeeringu koostamine on algfaasis, mistõttu puuduvad hetkel planeeringulahenduse 
väljatöötamisel tekkivad alternatiivsed arengustsenaariumid. KSHs käsitletakse planeeringu 
koostamise ja KSH läbiviimise käigus tekkivaid alternatiivseid arengustsenaariume ja mereala 
kasutamise alternatiivseid variante.  
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Planeering on aluseks omavalitsuste üld- ja detailplaneeringute koostamisele ja 
projekteerimistingimuste väljastamisele merealadel. 
 
4. KSH eesmärk ja strateegilise planeerimisdokumendiga eeldatavalt 

kaasnev keskkonnamõju 
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 tulemused on aluseks keskkonnakaalutlustega arvestava 
planeeringulahenduse välja töötamisel. Kuna KSH koostatakse maakonnaplaneeringule, siis 
hinnatakse KSH käigus mõjusid üldisemal tasemel.  
 
Antud etapil võib eeldada, et planeering või selle alternatiivsed lahendused võivad omada 
olulist mõju peamiselt merekeskkonnale, sh elustikule ja elupaikadele ning kaitsealadele ja 
Natura 2000 aladele. Samuti võib oluline mõju avalduda sotsiaal-majanduslikule keskkonnale, 
sh inimeste heaolule ja tervisele, maa- ja loodusvarade kasutusele, riiklikule julgeolekule. 
  
Olemasoleva olukorra analüüsil on selgunud järgmised teemad, mis vajavad käsitlemist KSH 
raames: 

• Seosed teiste asjakohaste planeeringute ja arengudokumentidega, sh EL direktiividest 
tulenevad arengudokumendid, energeetikat ja merd puudutavad arengukavad, 
maakonnaplaneering ja selle teemaplaneeringud, kohalike omavalitsuste 
üldplaneeringud jms.  

• Planeeringuga kaetud piirkonna olemasoleva olukorra kirjeldamine. Sealhulgas 
kirjeldatakse planeeringuga hõlmatava maa- ja veeala looduslikke tingimusi, 
planeeringualal paiknevaid kaitsealuseid loodus- ja kultuuriväärtuseid ning sotsiaal-
majanduslikku olukorda. 

• Planeeringu ellu viimisega eeldatavalt kaasneva mõju hindamine looduskeskkonnale: 
o veekeskkonnale (rannaprotsessidele, hüdrodünaamilistele tingimustele jm.) 
o merepõhjale; 
o mereelustikule (sh kalastikule (kudealad, rändteed), linnustikule (rändpeatus- ja 

toitumiskohad, rändekoridorid), mereimetajatele (kogunemis- ja toitumisalad)), 
elupaikadele (terviklikkus, säilimine) ja bioloogilisele mitmekesisusele; 

o kaitsvatele loodusobjektidele, looduskaitsealadele (sh projekteeritavad kaitsealad) 
ning Natura 2000 loodus- ja linnualade terviklikkusele ja kaitse-eesmärkide 
täitmisele;  

o rohelisele (rannaala) ja sinisele (valdavalt mereala) võrgustikule; 
o keskkonnasaaste (sh müra, õhukvaliteet, vibratsioon, elektromagnetkiirgus); 

 
• Planeeringu ellu viimisega eeldatavalt kaasneva sotsiaal-majanduslikku mõju 

hindamine käsitledes: 
o kultuuripärandit (sh veealused kultuurimälestised, nende säilimine ja 

juurdepääsetavus ning väärtuslikud maastikud rannaalal); 
o inimeste heaolu ja tervist (sh müra, õhukvaliteet, vibratsioon, 

elektromagnetkiirgus, visuaalne mõju); 
o turvalisust (sh riiklik julgeolek, piirivalve mereseiresüsteemi toimimise tagamine); 
o teenuste (sh meretransport ja sadamad, puhkemajandus) kättesaadavust;  
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o kalandust, selle jätkusuutlikku arengut ja kalavarude jätkusuutlikku kasutamist (sh 
rannakalandus, vesiviljelus); 

o ettevõtlust ja töökohtade kättesaadavust; 
o merega seotud taristu (sh kommunikatsioonid, tuulepargid);  
o loodusvarade kasutust (sh veealune kaevandamine (nt Hiiumadala maardla, Käina 

meremuda maardla jt), punavetika püük ja kasutamine, pilliroo varumine); 
o tuuleparkide rajamiseks sobivaid merealasid, kavandatavate tuuleparkide mõjusid 

(sh müra ja visuaalne häiring, kaitseväe mõjutamine); 
o puhkealade säilimist ja arendamist (sh suplusalad, surfialad, jahisadamad jmt); 
o kaitseväe võimalikku harjutusala Kõpu poolsaarel ja lähimerealal, sellest 

lähtuvaid mõjusid ja piiranguid; 
o meretranspordiga seotud küsimusi (laevateed); 
o sadamate säilitamise ja arendamise vajadusi; 
o kaadamisalasid (sh võimalikke kaadamisalasid); 
o teadus- ja haridustegevuse võimalusi. 

• Alternatiivsete arengustsenaariumide pakkumine ja nende hindamine. 
 
Hetkel teadaolevate asjaolude alusel ei ole ette näha otsest riigipiiriülese mõju esinemist. 
Samas võivad planeeringus käsitletavad mereala kasutusviisid (eelkõige meretuulepargid ja 
tehniline taristu (kaablid, juhtmed, torud)) omada piiriülest mõju. Võimaliku piiriülese mõju 
esinemise korral tuleb koostöös Keskkonnaministeeriumiga vastav mõjutatav riik kaasata 
KSH protsessi. Eelnevat arvestades teavitas Keskkonnaministeerium (15.02.2013 kirjaga nr 
11-2/13/1337) maakonnaplaneeringu algatamisest ja võimalikest edaspidistest 
konsultatsioonidest piirkonna naaberriikide (Soome ja Rootsi) vastavaid ametiasutusi. 

 
KSH protsessi käigus võib võimaliku uue ja olulise informatsiooni ilmnemisel käsitletavate 
teemade ring laieneda. 
 
5. KSH metoodika 
KSH ehk planeeringu elluviimise aluseks olevate strateegiliste valikute elluviimise mõju 
hindamine annab planeeringu kehtestajale enne otsuse tegemist vajaliku teabe, mis selle 
otsusega hiljem kaasneb. Mõju hindamise eesmärk on anda planeeringu koostajale 
informatsiooni võimalike arenguversioonide ellu viimisega kaasneva keskkonnamõju kohta. 
Samuti hilisem planeeringu kehtestaja teadlikkuse tõstmine ja selle tulemusel keskkonna 
jätkusuutlikku arengut tagavate keskkonnatingimuste kehtestamine planeeringu koosseisus.  
 
KSH viiakse läbi vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusele 
(edaspidi KeHJS). KSH tugineb sellele, et 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 käigus hinnatakse planeeringuga kavandatavate mereala kasutusviiside (sh võimalike 
arengustsenaariumite, vt ptk 3 – planeeringus käsitletavad teemad) rakendamisega kaasneda 
võivaid mõjusid loodus- ja sotsiaal-majandusliku keskkonna valdkondade ja nende 
alamvaldkondade (vt ptk 4) suhtes. Selleks kasutatakse üldtunnustatud metoodikaid, mille 
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täpsem valik ja vajadus selgitatakse välja töö käigus. KSH koostamisel arvestatakse 
muuhulgas Merestrateegia Raamdirektiivist lähtuvalt TÜ Eesti Mereinstituudi poolt 2012. a 
koostatud töö Eesti mereala Hea Keskkonnaseisundi indikaatorid ja keskkonnasihtide kogum 
tulemusi ja vastavaid püstitatud keskkonnasihte. KSH käigus hinnatakse mõjusid nii lühi- kui 
ka pikaajalises perspektiivis, arvestades seejuures võimalikku mõjude kumuleerumist. 
Võimalike oluliste negatiivsete mõjude leevendamiseks tuuakse välja vastavad meetmed.  
 
Kuna KSH lähtub maakonnaplaneeringu täpsusastmest hinnatakse ka mõjusid üldisemal 
tasemel kui näiteks detailplaneeringu või tegevusloa tasandil, seejuures ei viida KSH käigus 
läbi täiendavaid uuringuid. Hindamine toimub peamiselt kvalitatiivselt kasutades 
alusandmetena varasemalt piirkonnas teostatud uurimusi ning konsulteerides töö käigus 
vajadusel uuringuid teostanud erialaekspertidega.  
 
Töö koostamisel juhindutakse erinevatest ja asjakohastest juhendmaterjalidest ning varem 
teostatud töödest, sh: 

• Backer, H. and Frias, M. 2012. Planning the Bothnian sea. 
• Eesti Merebioloogia Ühing MTÜ. 2012. Ruumilise planeerimise 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. 

• European Commission. 2010. NON-energy mineraal extraction and Natura 2000. 
Guidance document. 

• European Commission. 2010. Wind energy developments and Natura 2000. Guidance 
document. 

• European Commission. 2011. The implementation of Birds and Habitats Directive in 
estuaries and coastal zones. Guidance document. 

• European Commission. 2012. Blue Growth opportunities for marine and maritime 
sustainable growth. 

• Hendrikson & Ko OÜ. 2009. Merealade ruumilise planeerimise metoodika.  
• Keskkonnaamet. 2012. Natura-eelhindamise juhis. 
• Keskkonnaministeerium. 2005. Natura 2000 alasid oluliselt mõjutavate kavade ja 

projektide hindamine. Loodusdirektiivi 92/43/EMÜ artikli 6 lõigete 3 ja 4 
tõlgendamise metoodilised juhised.  

• Keskkonnaministeerium. 2010. Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskava. 
• Martin, G., Aps, R, Kopti, M., Kotta, J., Remmelgas, L. ja Kuris., M. 2012. Hiiumaa-

Saaremaa lääneranniku mereala planeeringu lähtealused. 
• Peterson, K. 2006. Juhised loodusdirektiivi artikli 6 lõigete 3 ja 4 rakendamiseks 

Eestis.  
• Ramboll Eesti AS. 2009. Projekti „Tehniline abi laevateede süvendamiseks ja 

rekonstrueerimiseks Lääne-Eesti saarestikus“ keskkonnamõju hindamise aruanne. 
• SEI. 2012. Eesti mereala keskkonnaseisundi esialgse hindamise sotsiaal-majanduslik 

analüüs.  
• Tallinna Tehnikaülikooli Meresüsteemide Instituut. 2006. Hiiu madala liivamaardlast 

kaevandamise keskkonnamõju hindamine.  
• Tallinna Tehnikaülikooli Meresüsteemide Instituut. 2009. Kaitsejõudude 

perspektiivsete, merele orienteeritud, harjutusalade arenguprogrammi (ÕSMAAP) 
keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne; 
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• Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut. 2011. Avamere tuuleparkide rajamisega Loode-
Eesti rannikumerre kaasneva keskkonnamõju hindamine; 

• Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut. 2012. Eesti mereala Hea Keskkonnaseisundi 
indikaatorid ja keskkonnasihtide kogum; 

• Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut. 2012. Eesti mereala keskkonnaseisundi esialgne 
hindamine; 
 

6. Maakonnaplaneeringu koostamisest huvitatud isikud 
Isikud ja asutused, keda strateegilise planeerimisdokumendi alusel kavandatav tegevus võib 
eeldatavalt mõjutada või kellel võib olla põhjendatud huvi selle strateegilise 
planeerimisdokumendi vastu, on esitatud alljärgnevas tabelis 1. 
 
Planeeringu koostamise korraldaja teatas planeeringu lähteseisukohtade ja KSH programmi 
eelnõu avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest ametlikus väljaandes 
„Ametlikud Teadaanded“ (08.04.2013), ajalehes „Hiiu Leht“ (09.04.2013) ja oma veebilehel. 
Samuti teavitati vastavaid huvitatud isikuid e-posti teel (lisa 4). Ühtlasi avaldati vastav teade 
ka planeeringuportaalis (hiiumeri.artes.ee) ja OÜ Alkranel veebilehel (www.alkranel.ee). 
 
Tabel 1. Isikud ja asutused, keda strateegilise planeerimisdokumendi alusel kavandatav tegevus võib 
eeldatavalt mõjutada või kellel võib olla põhjendatud huvi antud strateegilise planeerimisdokumendi 
vastu. 
Isik või asutus Mõju ja/või huvi Teavitatakse vastavalt KeHJS 

§37 lg1 
Saare Maavalitsus ja Lääne 
Maavalitsus 

Naabermaavalitsused. e-kirjaga 

Kohalikud omavalitsused 
(Kärdla Linnavalitsus; Käina, 
Emmaste, Kõrgessaare ja 
Pühalepa Vallavalitsused.) 

Kohaliku arengu- ja 
planeerimisalane tegevus, 
funktsionaalsed seosed mere ja 
maismaa osas (tehniline taristu - 
sadamad, kaablid, rekreatsioon 
jms). 

e-kirjaga 

Keskkonnaamet (Hiiu-Saare-
Lääne regioon) 

KSH järelevalve; kaitsealuste 
loodusobjektide osas 
kaitsealade valitseja ja 
järelevalve teostaja. Merel kõigi 
kaldaga püsivalt ühendatud 
ehitiste vee erikasutusloa 
väljastaja. 

e-kirjaga 
 

Keskkonnaministeerium, 
Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeeriu
m, Sotsiaalministeerium, 
Siseministeerium, 
Kultuuriministeerium, 
Kaitseministeerium, 
Põllumajandusministeerium 

Järelevalve teostamine oma 
vastutusvaldkonnas. 

e-kirjaga 

Maa-amet Keskkonnaministeeriumi 
valitsemisalas olevate 
riigimaade kasutamine, 
käsutamine ja valdamine selleks 
antud volituste piires. 
Riigimaad mere ja maismaa 
kontaktvööndis. 

e-kirjaga 
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Isik või asutus Mõju ja/või huvi Teavitatakse vastavalt KeHJS 
§37 lg1 

Muinsuskaitseamet 
 

Muinsuskaitseobjektide üle 
järelevalve teostamine. 

e-kirjaga 

Terviseamet 
 

Tervisekaitset ja –ohutust 
reguleerivate õigusaktide 
täitmise järelevalve. 

e-kirjaga 
 

Veeteede Amet Mereala ja sadamate osas 
järelvalvet teostav osapool, sh 
laevateede, akvatooriumide, 
ankrualade ja 
navigatsioonimärgistuse 
tagamiseks vajalike alade 
planeerimine. 

e-kirjaga 

Politsei- ja Piirivalve Amet Järelevalve teostamine oma 
vastutusvaldkonnas, sh 
merealade seire, territoriaalmere 
välispiiri valve, õigusrežiimi 
tagamine nii sise- kui ka 
territoriaalmeres, mereotsingute 
ja –pääste korraldamine, 
merereostuse avastamise, 
lokaliseerimise ja 
likvideerimise korraldamine. 

e-kirjaga 

Tehnilise Järelevalve Amet  Avalikesse veekogudesse 
ehitamise kooskõlastuse andja. 

e-kirjaga 

Lennuamet Lennuohutusalane järelevalve 
(Kärdla lennujaam).  

e-kirjaga 

Eesti Keskkonnaühenduste 
Koda 

Keskkonnakaitse edendamine. e-kirjaga 

MTÜ Hiiukala ja Hiiumaa 
Kutseliste Kalurite Ühing 

Kohalike kalurite esindamine. e-kirjaga 

MTÜ Mereküla kalurite klubi Kohalike kalurite esindamine. e-kirjaga 
Eesti Kalurite Liit Kalurite esindamine. e-kirjaga 
Eesti Kalapüügiühistu Kalurite esindamine. e-kirjaga 
Eesti Kalaliit Kalurite esindamine. e-kirjaga 
Eesti Traalipüügiühistu Kalurite esindamine. e-kirjaga 
Eesti Kutseliste Kalurite ühistu Kalurite esindamine. e-kirjaga 
Eesti Kalakasvatajate Liit Kalakasvatajate esindamine. e-kirjaga 
Hiiumaa Ettevõtjate Liit Ettevõtluse arendamine. e-kirjaga 
Eesti Purjelaualiit Purjelaudurite ja lohesurfarite 

esindamine. 
e-kirjaga 

Hiiumaa Surfiklubi Surfarite esindamine. e-kirjaga 
MTÜ O Ring Dageida Divers 
Club 

Sukeldujate esindamine. e-kirjaga 

Hiiu Purjelaeva Selts Purjetajate esindamine. e-kirjaga 
AS Est-Agar Punavetika püük ja furcellaraani 

tootmine. 
e-kirjaga 

Ühendus Kodukant Hiiumaa Külade arengule orienteeritud 
organisatsioon. 

e-kirjaga 

Kodanikeliikumine Võitlus 
Tuuleveskitega 

Kohalikust arengust huvitatud 
isikud 

e-kirjaga 

Eesti Tuuleenergia 
Assotsiatsiooni 

Tuuleenergia potentsiaalist 
huvitatuid ettevõtete, 

e-kirjaga 
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Isik või asutus Mõju ja/või huvi Teavitatakse vastavalt KeHJS 
§37 lg1 

Eesti Tuuleenergia Liit organisatsioonide ja 
üksikisikute esindamine. 

Piirkonna elanikud ja laiem 
avalikkus 

On huvitatud 
maksimaalselt kõrge 
kvaliteediga keskkonnast. 

Teavitatakse kohalikus ajalehes 
ja 
Ametlikes Teadaannetes. 

 
KSH aruande koostamise käigus võib mõjutatavate ja/või huvitatud isikute ja asutuste 
nimekiri täieneda.  
 
7. Planeeringu ja KSH läbiviimise ning tulemuste avalikustamise ajakava 
Planeeringu ja KSH läbiviimise orienteeruv ajakava on esitatud tabelis 2. Planeeringu ja selle 
KSH koostamine toimub paralleelselt, seejuures on mõlema protsessi töögruppi kaasatud nii 
planeeringu kui ka KSH koostajate töögrupi liikmed.  
 
Vastavalt KeHJS § 43 peab KSH tulemus kajastuma planeeringus ja selle lõpp-järeldustega 
mittearvestamist tuleb põhjendada. Ühtlasi peab planeeringu koostamise korraldaja 
planeeringu kehtestamisest teavitama huvirühmasid ning avalikkust vastavalt KeHJS § 44 
sätestatud nõuetele. Koostöös planeeringu koostamises osalevate teiste osapooltega 
proovitakse jõuda lahenduseni, mis tagab KSH programmi eelnõu avalikustamise koos 
planeeringu lähteseisukohtadega ning KSH aruande eelnõu koos planeeringuga.  
 
Tabel 2. Planeeringu ja KSH läbiviimise orienteeruv ajakava.  

Planeeringu / KSH etapid Aeg 

Planeeringu ja KSH algatamine. oktoober 2012 

Töögrupi koosolekud. 
oktoober 2012 - 
juuni 2014 

Ruumiinfo koondamine ja huvigruppide kaardistamine ning nende huvide 
ja probleemide tuvastamine.  

november 2012 - 
jaanuar 2013 

KSH programmi eelnõu koostamine. 
detsember 2012 - 
jaanuar  2013 

KSH programmi eelnõule ametkondade ja KOV-ide seisukohtade 
küsimine. 

veebruar 2013 

Lähteseisukohtade tutvustamine (avalikud arutelud Hiiumaal). veebruar 2013 

Lähteseisukohtade ja KSH programmi eelnõu avalik väljapanek ja 
arutelu.  

aprill - mai 2013 

KSH programmi heakskiitmine  juuni 2013 

Planeeringu eskiislahendus(t)e ja KSH aruande eelnõu koostamine. 
mai - detsember 
2013 

Planeeringulahenduse (mille juurde kuulub ka KSH aruanne) 
kooskõlastamine  ja tutvustamine avalikkusele 

jaanuar - veebruar 
2014 

Planeeringu vastu võtmine ja avalik väljapanek ning avalik arutelu (koos 
KSH aruande eelnõuga) 

märts-aprill 2014 
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Planeeringu / KSH etapid Aeg 

Planeeringu ja KSH aruande eelnõu korrigeerimine (vajadusel). aprill-mai 2014 

KSH aruande heakskiitmine. mai – juuni 2014 

Planeeringu saatmine järelevalvesse. mai – juuni 2014 

Planeeringuprotsessi kaardistus ning soovituste formuleerimine 
merealade ruumiliseks planeerimiseks Eestis tulenevalt Hiiumaa 
kogemusest. 

november 2012 - 
mai 2014 

Planeeringu kehtestamine. november 2014 

 
8. Strateegilise planeerimisdokumendi ja selle KSH koostamise 

korraldaja, planeeringu kehtestaja, planeeringu koostaja, KSH 
järelevalvaja ja KSH eksperdi andmed 

 

Planeeringu ja selle KSH koostamise 
korraldaja ning planeeringu kehtestaja:  
Hiiu Maavalitsus 
Leigri väljak 5 
92401 Kärdla  
Hiiu maakond  
Tel: 463 6040  
E-post: mv@mv.hiiumaa.ee 
 

KSH järelevalvaja:  
Keskkonnaameti Hiiu-Saare-Lääne regioon 
Kõrgessaare mnt 18  
92412 Kärdla 
Hiiu maakond  
Tel: 463 6820 
E-post: hiiu@keskkonnaamet.ee 

Planeeringu ja KSH koostajad: 
OÜ Artes Terrae  
Puiestee 78, 51008 Tartu  
Kontaktisik: Heiki Kalberg 
Tel: 742 0218 
E-post: heiki@artes.ee  
 
OÜ Alkranel 
Riia 15B, 51 010  Tartu 
Kontaktisik: Alar Noorvee 
Telefon/Fax: 736 6676 
E-post: alar@alkranel.ee 

TTÜ Meresüsteemide Instituut 
Akadeemia tee 15a, 12618 Tallinn 
Kontaktisik: Urmas Lips 
Tel: 620 4304  
E-post: urmas.lips@msi.ttu.ee 
 

 
KSH töörühm on järgmine: 

• Alar Noorvee, OÜ Alkranel KSH juhtekspert. Mõjuvaldkonnad: õhusaaste; veesaaste ja 

veetase; müra ja vibratsioon; pinnas; maastik; puhkemajandusega seotud mõjud.  
• Taavi Liblik, TTÜ Meresüsteemide Instituudi teadur. Mõjuvaldkonnad: veeliikluse ja 

sadamatega seotud mõjud; süvendamise ja kaadamisega seotud mõju; 

hüdrodünaamika ja rannaprotsessid. 
• Natalja Kolesova, TTÜ Meresüsteemide Instituudi nooremteadur; Mõjuvaldkonnad: 

põhjaelustik, kaitsvad loodusobjektid, kaitsealad, sh  Natura 2000 alad. 
• Urmas Lips, TTÜ Meresüsteemide Instituudi juhtivteadur. Mõjuvaldkonnad: tehnilise 

taristuga seotud mõjud; mõju veekeskkonnale, veesaaste. 
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• Rivo Uiboupin, TTÜ Meresüsteemide Instituudi insener. Mõjuvaldkonnad: 

tuuleenergeetika, hüdrodünaamika ja rannaprotsessid. 

• Mariliis Kõuts, TTÜ Meresüsteemide Instituudi tehnik; Mõjuvaldkonnad: linnustik, 

kalastik, Natura 2000 alad. 

• Heiki Kalberg, OÜ Artes Terrae maastikuarhitekt; Mõjuvaldkonnad: maastik 

(visuaalsed mõjud), sotsiaal-majanduslikud mõjud (turism, puhkemajandus).  
• Tanel Esperk, OÜ Alkranel keskkonnaspetsialist; Mõjuvaldkond: müra, vibratsioon, 

maavarad, pinnas- ja põhjavesi; 
• Britta Pärk, OÜ Alkranel keskkonnaspetsialist. Mõjuvaldkonnad: rohe- ja sinivõrgustik, 

jäätmeteke, kultuuripärand, maastik, sotsiaal-majanduslikud mõjud. 
 
Vajadusel kaasatakse KSH koostamisse täiendavalt teisi eksperte. 
 
KSH töörühma juht Alar Noorvee omab KSH läbiviimise õigust (vastavalt KeHJS §34 lg 3) 
sest: 

• Omab enam kui 2-aastast töökogemust keskkonnamõju hindamiste ja keskkonnamõju 
strateegiliste hindamiste juhteksperdina. Omab keskkonnaalast töökogemust alates 2000. 
aastast. On seejuures läbi viinud mitmed üld- ja detailplaneeringute keskkonnamõju 
strateegilised hindamised (http://www.alkranel.ee) 

• On omandanud kõrghariduse keskkonnatehnoloogias (PhD) Tartu Ülikooli Geograafia 
Instituudis ning läbinud Keskkonnamõju hindamise ainekursuse (2 AP) Tartu Ülikooli 
Geograafia Instituudis 2002. a ning Kohaliku ja regionaalse arengu planeerimise 
ainekursuse (2 AP) Tartu Ülikooli Geograafia Instituudis 2005. a. (1 AP = 40 tundi maht) 

• Ekspert tunneb keskkonnamõju strateegilise hindamise põhimõtteid, protseduuri ja 
hindamisega seotud õigusakte. Kasutatavad metoodilised juhendmaterjalid: 

o Euroopa Komisjoni juhend “Guidelines for the Assessment of Indirect and 
Cumulative Impacts as well as Impact Interactions“ (mai 1999, inglise keeles) 
http://www.envir.ee/91552 

o Therivel, R. „Strategic Environmental Assessment in Action“ London, 2004. 
o „Sustainability Appraisal of Regional Spatial Strategies and Local Development 

Documents“ Office of Deputy Prime Minister, London 2005. 
o Commission's Guidance on the implementation of Directive 2001/42/EC on the 

assessment of the effects of certain plans and programmes on the environment. 
 

9. Ametiasutustelt seisukoha küsimine 
KSH läbiviija ja strateegilise planeerimisdokumendi koostaja küsisid KSH programmi eelnõu 
kohta seisukohti järgnevatelt asutustelt (e-kirjaga; kirjade väljavõtted on esitatud lisas 4): 

• Saare Maavalitsus; 
• Lääne Maavalitsus; 
• Keskkonnaameti Hiiu-Saare-Lääne regioon; 
• Keskkonnaministeerium; 
• Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium; 
• Kaitseministeerium; 
• Põllumajandusministeerium; 
• Kohalikud omavalitsused (Kärdla Linnavalitsus; Käina, Emmaste, Kõrgessaare ja Pühalepa 

Vallavalitsused); 
• Muinsuskaitseamet; 
• Terviseamet; 
• Politsei- ja Piirivalve Amet; 
• Veeteede Amet. 
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Saabunud seisukohad ja nendega arvestamise põhimõtted on toodud lisas 3. 
 
KSH programmi koostas koostöös KSH ekspertgrupiga. 

 
Alar Noorvee 
OÜ Alkranel 
Riia 15B, 51010 Tartu  
55 40 579 
7 366 676 
alar@alkranel.ee 
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Lisa 1. Maakonnaplaneeringu KSH algatamiskorraldus 
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Lisa 2. Maakonnaplaneeringuga hõlmatav mereala 
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Lisa 3. KSH programmi eelnõule laekunud seisukohad ja nendega 
arvestamine. 

 
Enne avalikku väljapanekut saabusid KSH programmile järgmiste ametiasutuste 
seisukohad (ajalises järjestuses, vastuskirjades on kasutatud KSH programmi eelnõu 
peatükkide algset numeratsiooni): 
 
1. Kaitseministeeriumi seisukohakiri saabus 19.02.2013, milles ettepanekuid KSH 

programmile ei tehtud: 
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2. Käina Vallavalitsuse seisukohakiri saabus 20.02.2013 (kirjas esitatud aasta ei ole 

korrektne), milles tehti järgmised ettepanekud: 
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Hiiu Maavalitsuse vastuskiri: (lähtuvalt kirjas esitatud ettepanekute numeratsioonist):  
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3. Põllumajandusministeeriumi seisukohakiri saabus 21.02.2013, milles tehti järgmised 
ettepanekud: 

 



 

24 

Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu KSH programm. 2013 
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Hiiu Maavalitsuse vastuskiri (lähtuvalt kirjas esitatud ettepanekute järjestusest):  
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4. Politsei- ja Piirivalveameti seisukohakiri saabus 25.02.2013, milles tehti järgmised 

ettepanekud: 
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Hiiu Maavalitsuse vastuskiri:  
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5. Veeteede Ameti seisukohakiri saabus 27.02.2013, milles ettepanekuid KSH programmile 
ei tehtud: 
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6. Kärdla Linnavalitsuse seisukohakiri saabus 27.02.2013, milles ettepanekuid KSH 
programmile ei tehtud: 
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7. Kõrgessaare Vallavalitsuse seisukohakiri saabus 27.02.2013, milles tehti järgmised 

ettepanekud: 
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Hiiu Maavalitsuse vastuskiri:  
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8.  Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni seisukohakiri saabus 27.02.2013, milles 
tehti järgmised ettepanekud: 
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Hiiu Maavalitsuse vastuskiri (lähtuvalt kirjas esitatud ettepanekute numeratsioonist):  
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9. Keskkonnaministeeriumi seisukohakiri saabus 28.02.2013, milles tehti järgmised 
ettepanekud: 
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Hiiu Maavalitsuse vastuskiri (lähtuvalt kirjas esitatud ettepanekute järjestusest):  
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10. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi seisukohakiri saabus 28.02.2013, 
milles ettepanekuid KSH programmile ei tehtud: 
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11. Muinsuskaitseameti seisukohakiri saabus 28.02.2013, milles tehti järgmised 
ettepanekud: 
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Hiiu Maavalitsuse vastuskiri (lähtuvalt kirjas esitatud ettepanekute järjestusest):  
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12. Pühalepa Vallavalitsuse seisukohakiri saabus 08.03.2013, milles ettepanekuid KSH 
programmile ei tehtud: 

 
 



 

46 

Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu KSH programm. 2013 

Planeeringu lähteseisukohtade ja KSH programmi eelnõu avaliku väljapaneku ja 
arutelu ajal saabusid järgmised seisukohad: 
 
13. Baltic Blue Energy OÜ avaldus saabus 17.04.2013 e-kirjaga, milles märgiti järgmist: 
 
From: Karl Mägi [mailto:karlmagi84@gmail.com]  
Sent: Wednesday, April 17, 2013 11:28 AM 
To: aare.kattel@mv.hiiumaa.ee 
Cc: hiiu@keskkonnaamet.ee; heiki@artes.ee; urmas.lips@msi.ttu.ee; alar@alkranel.ee 
Subject: Baltic Blue Energy OÜ (avaldus) 
 
Tere 
Saadan Baltic Blue Energy OÜ avalduse koos lisadega (manuses), milles palume arvestada 
Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilisel 
hindamisel Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile hoonestusloa taotluses esitatud 
avamere tuulepargi arendustega A ja B, mis jäävad planeeringualasse. 
 
Lugupidamisega 
Karl Mägi 
Aka Natura OÜ ekspert 
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Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu KSH programm. 2013 

Hiiu Maavalitsuse vastuskiri:  
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Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu KSH programm. 2013 

14. Kultuuriministeeriumi seisukoht saabus 18.04.2013 kirjaga nr 7.17/388, milles toodi 
välja järgnev: 
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Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu KSH programm. 2013 

Hiiu Maavalitsuse vastuskiri (lähtuvalt kirjas esitatud ettepanekute järjestusest): 
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Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu KSH programm. 2013 

 
15. Hiiumaa Offshore Tuulepark OÜ ja Nelja Energia AS ettepanek saabus 25.04.2013 
e-kirjaga: 
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Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu KSH programm. 2013 

 
Hiiu Maavalitsuse vastuskiri: 
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Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu KSH programm. 2013 

 
16. Lennuameti seisukoht saabus 29.04.2013 kirjaga nr 4.6-8/13/1174, milles toodi välja 
järgnev: 
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Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu KSH programm. 2013 

Hiiu Maavalitsuse vastuskiri:  
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Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu KSH programm. 2013 

17. Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni seisukoht saabus 29.04.2013 kirjaga nr 
HLS 6-8/13/3454-4: 
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Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu KSH programm. 2013 
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Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu KSH programm. 2013 

Hiiu Maavalitsuse vastuskiri (vastavalt kirjas toodud järjestusele, KSH programmi 
peatükkide numeratsiooni muudeti peale avalikustamist):  
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Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu KSH programm. 2013 

 
18. Veeteede Ameti seisukoht saabus 02.05.2013 kirjaga nr 6-3-1/395, milles KSH 
programmile täiendavaid ettepanekuid ei tehtud. Küll aga esitati järgmised märkused 
planeeringu lähteseisukohtade osas: 
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Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu KSH programm. 2013 

Hiiu Maavalitsuse vastuskiri (lähtuvalt kirja numeratsioonist):  
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Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu KSH programm. 2013 

Lisa 4. Seisukohtade küsimise ja avalikustamise dokumentatsioon. 
 

1. Enne KSH programmi eelnõu avalikustamist KSH programmi eelnõu kohta 
ametiasutustelt seisukoha küsimise kirja väljavõte: 
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Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu KSH programm. 2013 
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Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu KSH programm. 2013 

2. Planeeringu lähteseisukohtade ja KSH programmi eelnõu avalikustamise teated ja 
kirjad: 

 
Lisaks alljärgnevale ilmusid teated ka Hiiu Maavalitsuse kodulehel (hiiu.maavalitsus.ee), 
planeeringuportaalis (hiiumeri.artes.ee) ja Alkranel OÜ kodulehel (www.alkranel.ee). 
 
Ajalehe kuulutus: 
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Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu KSH programm. 2013 

Teade „Ametlikes Teadaannetes“: 
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Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu KSH programm. 2013 

Teavituskiri: 
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Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu KSH programm. 2013 

Teavituskirja adressaadid: 
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Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu KSH programm. 2013 

 
 

3. Planeeringu lähteseisukohtade ja KSH programmi eelnõu avaliku arutelu protokoll ja 
osalejate nimekiri: 
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Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu KSH programm. 2013 
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Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu KSH programm. 2013 
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Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu KSH programm. 2013 
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Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu KSH programm. 2013 

 



  



Lisa 3. KSH programmi heakskiitmise otsus 

  



  



 

Lisa 3. KSH programmi heakskiitmise otsus 
 

 
Keskkonnaamet 

Narva mnt 7a, 15172 Tallinn, registrikood 70008658 
Tel 627 2193, faks 627 2182, info@keskkonnaamet.ee 

www.keskkonnaamet.ee 

Hiiumaa 
Kõrgessaare mnt 18, 92412 Kärdla 
Tel 463 6820, faks 463 6830 
hiiu@keskkonnaamet.ee 

Läänemaa 
Kiltsi tee 10, 90403 Haapsalu 
Tel 472 4720, faks 472 4730 
laane@keskkonnaamet.ee 

Läänemaa 
Penijõe küla, 90305 Lihula vald 
Tel 472 4234, faks 477 8088 
penijoe@keskkonnaamet.ee 

Saaremaa 
Tallinna 22, 93819 Kuressaare 
Tel 452 7777, faks 452 7770 
saare@keskkonnaamet.ee 

 

 
 
 
Hr Riho Rahuoja     Teie 06.06.2013 nr 12-2/2013/365-1 
Maavanem   
Hiiu Maavalitsus    Meie 20.06.2013 nr HLS 6-8/13/14480-2 
info@hiiu.maavalitsus.ee  
  
 
Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu  
keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi heakskiitmine 
 
 
Austatud härra Rahuoja 
 
 
Olete esitanud Keskkonnaametile heakskiitmiseks Hiiu maakonnaga piirneva mereala 
maakonnaplaneeringu (edaspidi planeering) keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi 
KSH) programmi (koostajad: OÜ Alkranel, OÜ Artes Terrae, Tallinna Tehnikaülikooli 
Meresüsteemide Instituut; KSH ekspertrühma juht Alar Noorvee).  
 
I. FAKTILISED ASJAOLUD 
 
Planeeringu ja selle KSH algatamine põhineb Vabariigi Valitsuse 11.10.2012 korraldusel nr 
441 Maakonnaplaneeringute algatamine Hiiu ja Pärnu maakonnaga piirnevatel merealadel ja 
selle alusel Hiiu maavanema poolt 23.10.2012 välja antud korraldusel nr 1-1/155. 
 
Vastavalt maavanema korraldusele on planeeringu eesmärgiks määrata avaliku 
planeerimisprotsessi käigus Hiiu maakonnaga piirneval merealal mereruumi üldised 
kasutustingimused. Planeeringuala hõlmab mereala kuni territoriaalmere välispiirini 
(territoriaalmere laius 12 meremiili) ja sellega piirnevat rannaala. 
 
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 meetmed. KSH tulemused on 
aluseks keskkonnakaalutlustega arvestava planeeringulahenduse välja töötamisel. KSH-s 
käsitletav ala kattub planeeringuala ja selle lähialaga. 
 
Hetkel teadaolevate asjaolude alusel ei ole ette näha otsest riigipiiriülese mõju esinemist. 
Samas võivad planeeringus käsitletavad mereala kasutusviisid (merepargid ja tehniline taristu) 
omada piiriülest mõju.  Eelnevat arvestades teavitas Keskkonnaministeerium (15.02.2013 
kirjaga nr 11-2/13/1337) maakonnaplaneeringu algatamisest ja võimalikest edaspidistest 
konsultatsioonidest piirkonna naaberriikide (Soome ja Rootsi) vastavaid ametiasutusi. 
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Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS) § 38 lg 1 
kohaselt on strateegilise planeerimisdokumendi KSH järelevalvaja Keskkonnaamet, kuna 
eeldatavalt ei kaasne tegevusega olulist negatiivset riigipiire ületavat keskkonnamõju. 
 
II. OTSUSE PÕHJENDUSED JA KAALUTLUSED 
 
KeHJS § 38 lõike 2 punktide 1, 2 ja 5 järgi on järelevalvaja ülesanne KSH programmi 
õigusaktide nõuetele vastavuse kontrollimine ja programmi heakskiitmine, KSH menetluse 
õigusaktide nõuetele vastavuse kontrollimine ja eksperdi KeHJS § 34 lõikes 3 sätestatud 
nõuetele vastavuse hindamine. 
 
2.1. KSH programmi menetluse vastavus kehtestatud nõuetele 
 
Vastavalt KeHJS § 36 lõikele 3 peab KSH programmi koostamisel strateegilise 
planeerimisdokumendi koostamise korraldaja küsima programmi sisu osas seisukohta KeHJS § 
33 lõikes 6 sätestatud asutustelt ehk siis Keskkonnaametilt ja kõigilt teistelt asutustelt, keda 
strateegilise planeerimisdokumendi rakendamisega eeldatavalt kaasnev keskkonnamõju 
tõenäoliselt puudutab. 
 
KSH programmi eelnõu sisu osas küsiti 04.02.2013 kirjaga nr 12-2/2013/95-1 seisukohti Saare 
Maavalitsuselt, Lääne Maavalitsuselt, Kärdla Linnavalitsuselt, Käina Vallavalitsuselt, 
Emmaste Vallavalitsuselt, Kõrgessaare Vallavalitsuselt, Pühalepa Vallavalitsuselt, 
Keskkonnaametilt, Keskkonnaministeeriumilt, Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeeriumilt, Kaitseministeeriumilt, Põllumajandusministeeriumilt, 
Muinsuskaitseametilt, Terviseametilt, Veeteede Ametilt ja Politsei- ja Piirivalveametilt.  
 
KSH programmi eelnõu kohta esitasid oma arvamuse Kaitseministeerium, Käina Vallavalitsus, 
Põllumajandusministeerium, Politsei- ja Piirivalveamet, Veeteede Amet, Kärdla Linnavalitsus, 
Kõrgessaare Vallavalitsus, Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regioon, 
Keskkonnaministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Muinsuskaitseamet, 
Pühalepa Vallavalitsus, Baltic Blue Energy OÜ.  
 
Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu 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) ja maakondlikus ajalehes Hiiu Leht (09.04.2013). Hiiu Maavalitsuse 
kirjaga 11.04.2013 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 eelnõu avaliku väljapaneku ja arutelu ajal 
saabusid seisukohad Kultuuriministeeriumilt, Hiiumaa Offshore Tuulepark OÜ/Nelja Energia 
AS-lt, Lennuametilt, Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regioonilt, Veeteede Ametilt.  
 
Ekspertrühm on vastanud  kõigile KSH programmi kohta esitatud ettepanekutele ja 
põhjendanud ettepanekutega arvestamist või mittearvestamist. Kirjad ettepanekutega ja 
vastused neile on esitatud planeeringu KSH programmi lisana. 
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Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu lähteseisukohtade ja KSH 
programmi avalik arutelu toimus 03.05.2013 kell 16.00 Hiiu maavalitsuse saalis (Leigri väljak 
5, Kärdla). Arutelul osales 22 inimest. Avalikul arutelul tutvustati KSH programmi sisu, 
tutvuda sai ka planeeringuala kaardimaterjaliga, kuhu olid kantud olemasolevad ruumiandmed. 
Arutelul esitatud  küsimustele vastati kohapeal suuliselt. Avaliku arutelu protokoll ja osavõtjate 
nimekiri on esitatud planeeringu KSH programmi lisana. 
 
Keskkonnaamet on seisukohal, et KSH programmi avalikustamine on toimunud nõuetekohaselt 
ja vastab KeHJS §-le 37. 

2.2. KSH programmi kvaliteedi kontroll ja KSH eksperdi vastavus 
nõuetele 
 
KSH programmi sisu määrab KeHJS § 36. Käesolev KSH programm on koostatud vastavalt 
KeHJS §-le 36, kuid Keskkonnaamet ei pea vajalikuks tuua võrdlustabelina välja, milline KSH 
programmi punkt vastab millisele KeHJS § 36 punktile. KSH programmis on esitatud 
planeeringuala ja selle lähiümbruse kirjeldus, ülevaade kavandatavatest tegevustest, vajadus  
käsitleda alternatiive (alternatiivid selguvad planeeringu koostamise käigus), KSH ulatus (võib 
täpsustuda töö käigus), planeeringu elluviimisega eeldatavalt kaasnev keskkonnamõju 
(sealhulgas Natura 2000 aladele), KSH hindamismetoodika kirjeldus, KSH protsessi ja selle 
tulemuste avalikustamise ajakava ning KSH osapooled. Kuna KSH lähtub 
maakonnaplaneeringu täpsusastmest ja mereala maakonnaplaneering on Eestis esmakordne, 
siis hinnatakse mõjusid üldisemal tasemel. KSH protsessi käigus võib võimaliku uue olulise 
informatsiooni ilmnemisel käsitletavate teemade ring laieneda ja/või täpsustuda. 
 
Keskkonnaameti hinnangul vastab KSH programm KeHJS nõuetele ja on sisult piisav Hiiu 
maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise 
läbiviimiseks. 
 
KSH programmi on koostanud OÜ Alkranel, OÜ Artes Terrae ja Tallinna Tehnikaülikooli 
Meresüsteemide Instituut. KSH ekspertrühma juht (Alar Noorvee) vastab Keskkonnaameti 
hinnangul KeHJS § 34 lõikes 3 toodud nõuetele, ekspertgrupp on pädev koostama Hiiu 
maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist. 
 
III. OTSUSTUS 
 
KeHJS § 39 lõige 1 kohaselt esitatakse pärast KSH programmi avalikku arutelu programm 
koos selle kohta esitatud ettepanekute, vastuväidete ja küsimustega, nende arvestamise 
selgituste, arvestamata jätmise põhjenduste ning programmi avaliku arutelu protokolliga KSH 
järelevalvajale heakskiitmiseks. 
 
Keskkonnaamet on kontrollinud KSH programmi, programmi menetluse ja KSH eksperdi 
vastavust nõuetele ja tuvastanud, et programmi menetlus, sh avalikustamine, KSH juhtekspert 
ja KSH programmi sisu vastavad KeHJS sätestatud nõuetele.  
 
Tulenevalt eeltoodust, lähtudes KeHJS § 36, § 38 lõigetest 1 ja 2, § 39 lõikest 2 ning 
Keskkonnaameti peadirektori 03.07.2009 käskkirja nr 1-4/148 lisa 2 punkti 3.5.8 alusel kiidab 
Keskkonnaamet heaks Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu 
keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi. 
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Lugupidamisega 
 
/Allkirjastatud digitaalselt/ 
 
Kaja Lotman 
Regiooni juhataja 
 
 
 
 
Kai Vahtra 463 6822 kai.vahtra@keskkonnaamet.ee  



Lisa 4. Arengustsenaariumite võrdlustabel ja kaardid 
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Lisa 4. Hiiu mereala arengustsenaariumite võrdlustabel ja kaardid 

Teemavaldkond 
Stsenaarium / Arengu võtmetegur 

I II III 
Kalandus ja turism Kalandus, turism ja tuulepargid Tuulepargid 

Kalandus Kalanduse, kui majandusharu 
konkurentsivõime säilimine ja arenemine.  
 
Kalapüügivõimalused säilivad nii ranna- 
kui ka traalpüügi osas. Reaalsed 
võimalused seotud kalavarudega. 

Olulisemate traalipüügialade mõningane 
vähenemine ja killustamine Hiiumaast põhja 
ja edela suunas kavandatavate 
tuuleparkide alal.  
 
Osaliselt võivad tuulepargid takistada 
laevade jõudmist Lehtma sadamast kirde 
suunas paiknevate traalimisaladeni ning 
traalimisalade omavahelist sidusust.  
 
Hiiumaast põhja ja lääne suunas paiknevad 
tuulepargialad kattuvad osaliselt 
rannakaluritele sobilike püügialadega 
(eeldus, et püük kuni 20 m sügavuseni). 

Olulisemate traalipüügialade mõningane 
vähenemine ja killustamine Hiiumaast 
põhja ja edela suunas kavandatavate 
tuuleparkide alal. Vähenemise ulatus 
sama stsenaariumiga II, kuna 
tuulepargialade laienemine toimub 
Hiiumaa maismaa suunas väljaspool 
olulisemaid traalialasid. 
 
Tuulepargid võivad olulisel määral 
takistada laevade jõudmist Lehtma 
sadamast Hiiumaa lähistel paiknevate 
traalimisaladeni ning vähendada 
traalimisalade omavahelist sidusust.  
 
Hiiumaast põhja, lääne ja edela suunas 
paiknevad tuulepargialad kattuvad 
osaliselt rannakaluritele sobilike 
püügialadega (eeldus, et püük kuni 20 m 
sügavuseni). Võrreldes II 
stsenaariumiga on kattuvate alade 
osakaal suurem. 
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Teemavaldkond 
Stsenaarium / Arengu võtmetegur 

I II III 
Kalandus ja turism Kalandus, turism ja tuulepargid Tuulepargid 

Turism (sh spordi- ja 
puhkamisvõimalused, 
teenused) 

Soodustab "puutumatu loodusega" 
turismi arengut.  
 
Vaated avamerele on tuuleparkidest 
puutumata.  
 
Kaatrite ja jahtidega saabuvad turistid 
saavat merelt nautida vaateid Hiiumaa ja 
lähiümbruse laidude rannikule.  
 
Võimalik edendada kalaturismi.  
 
Säilivad head eeldused mereturismi 
arenguks piirkonnas. 

"Puutumatu looduse" osakaal väheneb 
eelkõige Hiiumaa rannikult merele 
avanevates vaadetes.  
 
Põhilistest suplus- ja puhkepiirkondadest on 
merre kavandatud tuulikud horisondil näha.  
 
Samuti on tuulikud näha Hiiumaa põhja-, 
lääne- ja lõunaosas paiknevatesse 
sadamatesse kaatrite või jahtidega 
saabuvatele külalistele.  
 
Võib teataval määral vähendada 
"puutumatu looduse" turismiteenuse 
kasutust Hiiumaa põhja-, lääne- ja 
lõunaosas.  
 
Võib areneda turism, mis on seotud 
tuulikuparkide külastamisega.  
 
Kalaturismi edendamine jätkuvalt võimalik.  
 
Mereturismi ja väikelaevanduse 
seisukohast kaasneb võimalik negatiivne 
mõju seoses navigatsioonipiirkonna 
vähenemisega. Viimane kombinatsioonis 
visuaalse negatiivse efektiga ja "puutumatu 
looduse" maine langusega võib olla 
pärssivaks teguriks väikelaevaturismi 
arengule piirkonnas, kuid ei pruugi samas 
negatiivset mõju kaasa tuua. 

"Puutumatu looduse" osakaal väheneb 
eelkõige Hiiumaa rannikult merele 
avanevates vaadetes.  
 
Põhilistest suplus- ja puhkepiirkondadest 
on merre kavandatud tuulikud olulisel 
määral nähtavad ja silmatorkavad.  
 
Samuti on tuulikud näha Hiiumaa põhja-, 
lääne- ja lõunaosas paiknevatesse 
sadamatesse kaatrite või jahtidega 
saabuvatele külalistele.  
 
Tuuleparkide tihe paiknemine võib 
vähendada kaatrite või jahtidega 
saabuvate turistide hulka (vaated + 
takistus navigeerimisel), kuid ei pruugi 
samas negatiivset mõju kaasa tuua.  
 
Võib tuntaval määral vähendada 
"puutumatu looduse" turismiteenuse 
kasutust Hiiumaa põhja-, lääne- ja 
lõunaosas.  
 
"Puutumatu loodusega" turismi 
arendamine toimuks peamiselt Hiiumaa 
kaguosas.  
 
Võib areneda turism, mis on seotud 
tuulikuparkide külastamisega.  
 
Kalaturismi edendamine jätkuvalt võimalik, 
kuid stsenaariumiga II võrreldes 
mõnevõrra vähemal määral.  
 
Negatiivne mõju mereturismile on 
võrreldes stsenaariumiga II suurem. 
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Teemavaldkond 
Stsenaarium / Arengu võtmetegur 

I II III 
Kalandus ja turism Kalandus, turism ja tuulepargid Tuulepargid 

Tuulepargid 
(energeetika) 

Olulise tuulepotentsiaaliga alade 
mittekasutamine tuuleenergia tootmiseks.  
 
Vähendab üleriigilise taastuvenergia 
osatähtsuse suurendamise eesmärkide 
täitmist ja pikemas perspektiivis Euroopa 
Liidu taastuvenergia eesmärkide täitmist. 

Kasutatakse olulise tuulepotentsiaaliga 
alasid taastuvenergia tootmiseks.  
 
Suurendatakse taastuvenergia osakaalu 
riiklikus energiavarustuses. Luuakse 
võimalusi taastuv-elektrienergia ekspordiks. 
 
Tuuleparkide ehitus ja hooldus loob 
täiendavaid töökohti. 

Kasutatakse olulise tuulepotentsiaaliga 
alasid taastuvenergia tootmiseks. 
 
 Suurendatakse stsenaariumiga II 
võrreldes veelgi taastuvenergia 
osakaalu riiklikus energiavarustuses. 
Luuakse veel enam võimalusi taastuv-
elektrienergia ekspordiks. 
 
Tuuleparkide ehitus ja hooldus loob 
täiendavaid töökohti võrreldes 
arengustsenaariumiga II rohkem, kuna 
rajatavad ja hooldatavad mahud on 
suuremad. 

Inimeste heaolu ja 
tervis 
(keskkonnasaaste, 
visuaalsed mõjud) 

Traditsioonilise keskkonna säilimine 
mõjub positiivselt kohalikele elanikele ja 
seda nautima tulnud turistidele.  
 
Samas võib turistide arvu tuntav 
suurenemine avaldada kohalikele elanike 
heaolule negatiivset mõju läbi suurema 
häirimise, müra, privaatsuse vähenemise 
jms. 

Suures osas traditsioonilise keskkonna 
säilimine mõjub positiivselt kohalikele 
elanikele ja seda nautima tulnud turistidele.  
 
Samas võib turistide arvu suurenemine 
avaldada kohalikele elanike heaolule 
negatiivset mõju läbi suurema häirimise, 
müra, privaatsuse vähenemise jms.  
 
Kuigi tuulepargid paiknevad rannikust 
eemal (vähemalt 12 km kaugusel), võib 
kaasneda siiski teatav müra ja negatiivsed 
visuaalsed mõjud rannaäärsetele elanikele. 

Meretuulepargid paiknevad tihedalt ja 
kohati rannikule suhteliselt lähedal 
(minimaalselt 4 km rannikust). Seetõttu 
kaasnevad negatiivsed mõjud (müra, 
visuaalne mõju jms) eelkõige 
rannaäärsele elanikkonnale.  
 
Võib vähendada ranna-ala kasutatavate 
ja piirkonnas peatuvate turistide arvu 
(neg. mõju turistidele, pos. mõju - 
vähem turiste põhjustab vähem häiringut 
kohalikele). 
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Teemavaldkond 
Stsenaarium / Arengu võtmetegur 

I II III 
Kalandus ja turism Kalandus, turism ja tuulepargid Tuulepargid 

Meretransport ja -
taristu (sh sadamad) 

Jätkub väljakujunenud laevateede, 
sadamate ja taristu kasutamine.  
 
Suureneva turistide hulga 
teenindamiseks võib osutuda vajalikuks 
sadamate täiendav kohandamine jahtide, 
kaatrite jms veesõidukite vastuvõtuks.  
 
Võib eeldada, et veesõidukitega turistid 
saabuvad valdavalt Hiiumaale põhja- ja 
läänesuunalt. Seega sobilikud sadamad 
oleksid: Suursadam, Hiiesaare, 
Roograhu, Lehtma, Kõrgessaare ja 
Kalana sadam. Lõuna suunal Orjaku 
sadam. 

Olemasolevad laevateed kattuvad 
kavandatud tuulepargialadega. 
 
Kavandatavad laevateed kattuvad osaliselt 
Hiiumaast kirde ja edela suunas paiknevate 
tuulepargialadega.  
 
Sadamate kasutamine jätkub valdavalt 
senisel viisil, kuid turistide arvu teatav 
suurenemine võib tekitada vajaduse mõne 
sadama täiendavaks kohandamiseks 
turistide vastuvõtuks.  
 
Hiiumaast põhja suunda kavandatud kolme 
tuulepargiala läbivad merekaabelliinid. 

Olemasolevad laevateed kattuvad 
kavandatud tuulepargialadega. 
 
Kavandatavad laevateed kattuvad 
osaliselt Hiiumaast kirde ja edela 
suunas paiknevate tuulepargialadega. 
 
Sadamate kasutamine jätkub senisel 
viisil, kuid sadamate sidusus 
laevateedega võib olla kohati häiritud 
rannikulähedal ja tihedalt paiknevate 
tuuleparkide poolt.  
 
Hiiumaast põhja suunda kavandatud 
nelja tuulepargiala läbivad 
merekaabelliinid. 
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Teemavaldkond 
Stsenaarium / Arengu võtmetegur 

I II III 
Kalandus ja turism Kalandus, turism ja tuulepargid Tuulepargid 

Kultuuriväärtused ja 
väärtuslikud 
maastikud 

Kultuuriväärtustele (laevavrakkidele) on 
tagatud juurdepääsud ning säilinud on 
vrakkide uurimisvõimalused ja 
kasutamine mereturismi objektidena.  
 
Maismaalt on säilinud kaunid vaated 
merele. 

Enamikele laevavrakkidele (sh 
muinsuskaitsealused) on tagatud 
juurdepääsud ja säilinud on 
uurimisvõimalused ja kasutamine 
turismiobjektidena.  
 
Muinsuskaitse all olevatest laevavrakkidest 
jääb tuulepargialale laevavrakk "West" 
(27770).  
 
Võimalik negatiivne mõju kultuuriväärtuse 
säilimisele eelkõige tuulikute ehitustööde 
ajal (heljum).  
 
Tuulikute ehituse ajal võib olla raskendatud 
sukeldujatele ligipääs ja vaadeldavus 
Hiiumaast edela suunas kavandatud 
tuulepargi alaga kattuvale laevavrakile.  
 
Teisalt ohustab ja piirab laevavrakk 
tuulikute rajamist laevavraki asukohale.  
 
Selge ilmaga võivad tuulikud mõnevõrra 
häirida kauneid vaateid maismaalt merele 
Hiiumaa põhja-, lääne- ja lõunaosas. 

Kaks muinsuskaitsealust laevavrakki 
("West" (27770) ja "Aid" (27877)) jäävad 
tuulepargi aladele.  
 
Lisaks jäävad tuulepargialadele mitmed 
laevavrakid.  
 
Võimalik negatiivne mõju 
kultuuriväärtuste säilimisele eelkõige 
tuulikute ehitustööde ajal (heljum).  
 
Tuulepargid võivad vähendada ka 
sukeldujate huvi piirkonna vastu 
(raskendatud juurdepääs, eriti 
ehitustööde ajal, veekvaliteedi võimalik 
halvenemine ehitustööde ajal).  
 
Teisalt ohustavad ja piiravad laevavrakid 
tuulikute rajamist.  
 
Tuulikud häirivad kauneid vaateid 
maismaalt merele Hiiumaa põhja-, 
lääne- ja lõunaosas. 

Kultuuriväärtuste 
uputusalad 

Kultuuriväärtuste uputusala 
kavandamisega Hiiumaast kagu suunas 
võib uputatav kultuuriväärtus saada 
kahjustatud punavetika traalpüügi käigus. 

Kultuuriväärtuste uputusala kavandamisega 
Hiiumaast kagu suunas võib uputatav 
kultuuriväärtus saada kahjustatud vetika 
traalpüügi käigus. 

Kultuuriväärtuste uputusala 
kavandamisega Hiiumaast kagu suunas 
võib uputatav kultuuriväärtus saada 
kahjustatud vetika traalpüügi käigus. 
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Teemavaldkond 
Stsenaarium / Arengu võtmetegur 

I II III 
Kalandus ja turism Kalandus, turism ja tuulepargid Tuulepargid 

Loodusvarad (sh 
maavarad, 
punavetikas) 

Kultuuriväärtuste uputusala 
kavandamisega Hiiumaast kagu suunas 
võib kahjustada saada ja oma väärtust 
kaotada kõrval paiknev punavetikate 
püügiala. 

Kultuuriväärtuste uputusala kavandamisega 
Hiiumaast kagu suunas võib kahjustada 
saada ja oma väärtust kaotada kõrval 
paiknev punavetikate püügiala.  
 
Hiiumaast lääne suunas paiknevale riikliku 
tähtsusega Hiiumadala liivamaardlale, 
millele on väljastatud kaevandamisluba 
(KMIN-110), pole võimalik enne maavara 
ammendumist tuulikuid rajada 
(maapõueseaduse kohaselt tuleb tagada 
juurdepääs maavarale).  
 
Hiiumadala liivamaardlas on varu kinnitatud 
kuni 1 m sügavuseni merepõhja pinnast. 
Seega on tuulikute rajamine eelduslikult 
võimalik ka peale maavara varu väljamist 
(arvestades sh ka tekkiva süvendi täitumist 
aja jooksul) 

Kultuuriväärtuste uputusala 
kavandamisega Hiiumaast kagu suunas 
võib kahjustada saada ja oma väärtust 
kaotada kõrval paiknev punavetikate 
püügiala.  
 
Hiiumaast lääne suunas paiknevale 
riikliku tähtsusega Hiiumadala 
liivamaardlale, millele on väljastatud 
kaevandamisluba (KMIN-110), pole 
võimalik enne maavara ammendumist 
tuulikuid rajada (maapõueseaduse 
kohaselt tuleb tagada juurdepääs 
maavarale).  
 
Kaevandamise järgselt tuulikute 
rajamine eelduslikult võimalik. 

Kaadamisalad Kavandatud kaadamisalad loovad 
võimalused vajadusel pinnase 
uputamiseks (nt sadamate 
süvendustööde käigus). 

Kavandatud kaadamisalad loovad 
võimalused vajadusel pinnase uputamiseks 
(nt sadamate süvendustööde käigus). 

Kavandatud kaadamisalad loovad 
võimalused vajadusel pinnase 
uputamiseks (nt sadamate 
süvendustööde käigus). 
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Teemavaldkond 
Stsenaarium / Arengu võtmetegur 

I II III 
Kalandus ja turism Kalandus, turism ja tuulepargid Tuulepargid 

Riiklik julgeolek ja 
turvalisus (sh 
kaitseväe harjutusala) 

Tuulikute puudumisel pole radarite töö 
häiritud.  
 
Mereseiret on võimalik jätkata seniste 
meetoditega. 

Tuulikute strateegiliselt "vale" paigutamine 
võib hakata häirima radarite tööd ja kujutab 
seetõttu ohtu riiklikule julgeolekule.  
 
Kuigi tuulikud paiknevad väljaspool 
kaitseväe potentsiaalset 
merelaskeharjutusala võivad tuulikud 
raskendada laevadega ligipääsu alale.  
 
Võimalik visuaalne häiring kaldalt mere 
suunas laskmisel. 

Tulenevalt tihedast tuuleparkide 
asetusest ja võimalikust tuulikute 
strateegiliselt "valest" paigutusest võivad 
tuulepargid tuntaval määral hakata 
häirima radarite tööd ja seetõttu 
kujutama ohtu riiklikule julgeolekule.  
 
Kuigi tuulikud paiknevad väljaspool 
kaitseväe potentsiaalset 
merelaskeharjutusala võivad tuulikud 
raskendada laevadega ligipääsu alale.  
 
Võimalik visuaalne häiring kaldalt mere 
suunas laskmisel. 
 
Tulenevalt ulatuslikest tuuleparkidest 
võib suureneda ka risk mereõnnetuste 
tekkeks (nt turistide kaatrite või jahtide 
kokkupõrked tuulikutega jms). 
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Teemavaldkond 
Stsenaarium / Arengu võtmetegur 

I II III 
Kalandus ja turism Kalandus, turism ja tuulepargid Tuulepargid 

Teadus- ja 
haridustegevus 

Toimub mereseire vastavalt Eesti riikliku 
keskkonnaseire programmile.  
 
Lisaks viiakse mereuuringuid läbi ka 
ühekordsete konkreetsete projektide 
raames. 

Toimub mereseire vastavalt Eesti riikliku 
keskkonnaseire programmile.  
 
Lisaks viiakse mereuuringuid läbi ka 
ühekordsete konkreetsete projektide 
raames.  
 
Tuulenergeetika arendamine ja kasutamine 
loob uurimusvaldkondi tudengitele ja 
teadlastele.  
 
Võimaldab Eestil koostöös 
välisekspertidega saada informatsiooni 
meretuuleparkide rajamisega kaasnevatest 
veekeskkonna muutustest ja mõjudest. 

Toimub mereseire vastavalt Eesti riikliku 
keskkonnaseire programmile. 
 
Lisaks viiakse mereuuringuid läbi ka 
ühekordsete konkreetsete projektide 
raames.  
 
Tuulenergeetika arendamine ja 
kasutamine loob uurimusvaldkondi 
tudengitele ja teadlastele.  
 
Võimaldab Eestil koostöös 
välisekspertidega saada informatsiooni 
meretuuleparkide rajamisega 
kaasnevatest veekeskkonna muutustest 
ja mõjudest. 

Teadmised 
looduskeskkonna 
kohta 

Rahuldavad. Seoses käivitunud avamere tuuleparkide 
KMH protsessiga on tehtud mitmeid 
uuringuid. Samas mitmete alade kohta 
uuringud puuduvad.  
 
Kuna piirkonnas varem avamere tuuleparke 
rajatud ei ole, siis on looduskeskkonnale 
mõju hindamises palju määramatust. 

Sarnane seis II stsenaariumiga, kuid 
puuduvate uuringutega ala on suurem. 
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Teemavaldkond 
Stsenaarium / Arengu võtmetegur 

I II III 
Kalandus ja turism Kalandus, turism ja tuulepargid Tuulepargid 

Mõju tuule kiirusele ja 
lainetusele 

Mõju puudub. 700 m kaugusel lähimast turbiinist on tuule 
kiiruse langus kuni 30 %, 4 km kaugusel 
kuni 11 %.  
 
Laine kõrguse kahanemine tuulikute tõttu 
(kui tuule mõju mitte arvestada) kuni 2 %.  
 
Teades, et tuulelained saavad vaid 1-5 % 
oma energiast tuuleparkide ja 
rannikuvahelisel alal on tuule kiiruse 
vähenemisest tingitud lainetuse 
vähenemine alla 1 %. Seega on kogumõju 
lainetusele tagasihoidlik. 

Võrreldes II stsenaariumiga on lainetuse 
ja tuule kiiruse kahanemisega mõjutatud 
ala suurem. 
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Teemavaldkond 
Stsenaarium / Arengu võtmetegur 

I II III 
Kalandus ja turism Kalandus, turism ja tuulepargid Tuulepargid 

Veekeskkond (sh 
merepõhi, 
hüdrograafiline 
režiim, veekvaliteet) 

Vee kvaliteet on mõjutatud uute 
kaadamisalade kasutamisega ja jätkuva 
kaevandamistegevusega Hiiumadala 
liivamaardlas. Sõltuvalt arengutest võib 
vee kvaliteet olla mõjutatud ka sadamate 
akvatooriumite võimalikust 
süvendamisest tulenevalt. 

Tuuleparkide ehitusaegse mõju (heljumi 
leviku) ulatus on suurusjärgus mõned 
kilomeetrid lähimast tuulikust.  
 
Ekspluatatsiooniaegne mõju 
hüdrograafilisele režiimile ja vee kvaliteedile 
on tõenäoliselt võrreldav loodusliku 
varieeruvusega.  
 
Rannikuprotsesside iseloomus, 
ägenemises/nõrgenemises olulisi muutusi 
ette näha ei ole.  
 
Merepõhja muutused on lokaalsed. Võivad 
esineda muutused jää dünaamikas: nt 
triivjää kogunemine tuuleparkide piirkonda.  
 
Vee kvaliteet on mõjutatud uute 
kaadamisalade kasutamisega ja jätkuva 
kaevandamistegevusega Hiiumadala 
liivamaardlas. Sõltuvalt arengutest võib vee 
kvaliteet olla mõjutatud ka sadamate 
akvatooriumite võimalikust süvendamisest 
tulenevalt. 

Tuuleparkide ehitusaegse tegevusega 
(heljumiga) mõjutatud ala on vastavalt 
tuuleparkide rajamise mahule võrreldes 
II stsenaariumiga suurem.  
 
Ekspluatatsiooniaegsed mõjud 
hüdrograafilisele režiimile, vee 
kvaliteedile ja rannikuprotsessidele on 
suuremad kui II stsenaariumi 
rakendumisel.  
 
 Merepõhja muutused on lokaalsed. 
Muutused jää dünaamikas on võrreldes 
II stsenaariumiga suuremad.  
 
Vee kvaliteet on mõjutatud uute 
kaadamisalade kasutamisega ja jätkuva 
kaevandamistegevusega Hiiumadala 
liivamaardlas. . Sõltuvalt arengutest võib 
vee kvaliteet olla mõjutatud ka 
sadamate akvatooriumite võimalikust 
süvendamisest tulenevalt. 
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Teemavaldkond 
Stsenaarium / Arengu võtmetegur 

I II III 
Kalandus ja turism Kalandus, turism ja tuulepargid Tuulepargid 

Elupaigad 
(terviklikkus, 
säilimine) ja 
bioloogiline 
mitmekesisus 

Kalanduse (traalipüügi) arendamisel on 
teatud mõju merepõhja elupaikadele.  
 
Kaks planeeritud kaadamisalad asuvad 
vastavalt Klaasirahu ja Raudrahu hüljeste 
elupaikade lähedal. 

Merepõhja elupaikadele kaasnevad nii 
tuuleparkide ehitusaegsed kui ka 
kasutusaegsed mõjud.  
 
Potentsiaalseteks mõjufaktoriteks on müra, 
vibratsioon, setete teisaldamine ja 
ümberpaigutamine (sh. tekkiv heljum), 
elektrikaablitest tekkiv soojus ning 
elektromagnetväljad.  
 
Ulatuslik mõju Hiiumaa rannikumeres 
asuvatele karidele (1170). Negatiivne mõju 
tuuleparkide ehitamisel võib avalduda 
heljumi leviku kaudu Selgrahu, Raudrahu ja 
Klaasirahu hallhüljeste püsielupaikadele.  
 
Kaks planeeritud kaadamisala asuvad 
vastavalt Klaasirahu ja Raudrahu hüljeste 
elupaikade lähedal. 

Mõjud on sarnased II stsenaariumiga, 
kuid suuremad. 
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Teemavaldkond 
Stsenaarium / Arengu võtmetegur 

I II III 
Kalandus ja turism Kalandus, turism ja tuulepargid Tuulepargid 

Mereelustik (sh 
põhjaelustik, kalade 
kudealad, rändteed) 

Kalanduse arendamisel/kalastamise 
intensiivsusel (mis on piiratud 
rahvusvaheliselt kvootidega) on teatud 
mõju kogu mereökosüsteemile.  
 
Uute kaadamisalade kasutamisel võib 
olla oluline mõju põhjaelustikule ning 
seeläbi kalastikule.  
 
Mardihansu kavandatud kaadamisala 
asub mitmete kalaliikide kudemispaikade 
lähedal. 

Põhjaloomastikule ja -taimestikule ning 
kalastikule kaasnevad nii tuuleparkide 
ehitus- kui ka kasutusaegsed mõjud.  
 
Potentsiaalseteks mõjufaktoriteks on müra, 
vibratsioon, setete teisaldamine ja 
ümberpaigutamine (sh. tekkiv heljum), 
elektrikaablitest tekkiv soojus ning 
elektromagnetväljad.  
 
Tuulikud võivad tekitada kalu koondava 
kunstlikku kari efekti.  
 
Uute kaadamisalade kasutamisel võib olla 
oluline mõju põhjaelustikule ning seeläbi 
kalastikule ja linnustikule.  
 
Mardihansu kavandatud kaadamisala asub 
mitmete kalaliikide kudemispaiga lähedal. 

Mõjud on sarnased II stsenaariumiga, 
kuid suuremad. 

Linnustik (sh 
rändepeatus- ja 
toitumiskohad, 
rändekoridorid) 

Mõju võib kaasneda uute kaadamisalade 
kasutamisega. 

Piirkond on oluline lindude rändepeatus ja 
toitumisala.  
 
Mõju lindudele on arvestatav nii 
tuuleparkide ehitusjärgus (müra, häirimine, 
toitumisbaasi ning tingimuste muutmine) kui 
ka järgnevas ekspluatatsioonis 
(kokkupõrkeoht, lennutrajektoori 
muutumine, elu-, toitumis- ja peatuspaikade 
kaotamine). 

Mõjud on sarnased II stsenaariumiga, 
kuid suuremad. 
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Teemavaldkond 
Stsenaarium / Arengu võtmetegur 

I II III 
Kalandus ja turism Kalandus, turism ja tuulepargid Tuulepargid 

Mereimetajad (sh 
kogunemis- ja 
toitumisalad) 

Hüljeste suremise sagedasim põhjus on 
kalapüünistesse kinni jäämine. 
Kalanduse eelisarendamisel võib see 
konflikt teravneda. 
 
Viimasel ajal on edukalt katsetatud 
hülgepeleteid, samas on need väga kallid 
ja ka mürarikkad.  
 
Kaks planeeritud kaadamisala asuvad 
vastavalt Klaasirahu ja Raudrahu hüljeste 
elupaikade lähedal. 

Suurim oht mereimetajatele on müra 
tuuleparkide ehitamise faasis.  
 
Ekspluatatsiooni faasis võib kõrgenenud 
häiritust põhjustada tuuleparke 
teenindavate laevade transport.  
 
Muutused jää dünaamikas võivad mõjutada 
hüljeste elupaiga valikut.  
 
Kaks planeeritud kaadamisala asuvad 
vastavalt Klaasirahu ja Raudrahu hüljeste 
elupaikade lähedal. 

Mõjud on sarnased II stsenaariumiga, 
kuid suuremad. 
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Teemavaldkond 
Stsenaarium / Arengu võtmetegur 

I II III 
Kalandus ja turism Kalandus, turism ja tuulepargid Tuulepargid 

Kaitstavad 
loodusobjektid (sh 
projekteeritavad) ja 
NATURA 2000 alad. 

Kaks planeeritud kaadamisala asuvad 
vastavalt Klaasirahu ja Raudrahu hüljeste 
püsielupaikade lähedal.  
 
Puumetsa kaadamisala on osaliselt 
kavandatud projekteeritavale Kõpu 
merekaitsealale.  
 
Soela väina lähedale kavandatud 
kaadamisala mõju võib ulatuda 
Pammana ja Väinamere hoiualani. 

Kuigi tuulikuid ei ole planeeritud hoiualadele 
võib vähene ehitusaegne mõju (heljumi 
levik) ulatuda Väinamere ja Hiiu madala 
hoiualale.  
 
Samas on Väinamere hoiualal sadamates 
teostatud süvendustööde seired näidanud, 
et pöördumatuid negatiivseid tagajärgi 
NATURA 2000 alale ja nende eesmärkide 
täitmisele ei ole kaasnenud.  
 
Planeeritud tuulikute mõjupiirkonnas esineb 
9 NATURA 2000 nimekirjas olevat linnuliiki.  
 
Kaitsealuseid kalaliike planeeritud tuulikute 
piirkonnas esineb ainult juhukülalistena.  
 
Apollo madalal asuv potentsiaalne 
tuulepargi ala kattub projekteeritava 
kaitsealaga.  
 
Kaks planeeritud kaadamisala asuvad 
vastavalt Klaasirahu ja Raudrahu hüljeste 
püsielupaikade lähedal.  
 
Puumetsa (loodes) kaadamisala on 
osaliselt kavandatud projekteeritavale Kõpu 
merekaitsealale.  
 
Soela väina lähedale kavandatud 
kaadamisala mõju võib ulatuda Pammana 
ja Väinamere hoiualani. 

Sarnased mõjud II stsenaariumiga. 
 
Lisaks võivad tuuleparkide ehitusaegsed 
mõjud ulatuda ka Pammana ja 
Vanamõisa lahe hoiualani ning 
Väinamere hoiualani Soela väinas. 
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Teemavaldkond 
Stsenaarium / Arengu võtmetegur 

I II III 
Kalandus ja turism Kalandus, turism ja tuulepargid Tuulepargid 

Roheline ja sinine 
võrgustik 

Uute kaadamisalade kasutamine 
Hiiumaa lääne- ja lõunaosas võivad 
avaldada mõju kalade ja mereimetajate 
rände- ja liikumisteedele. 

Tuuleparkide poolt Hiiumaa ümber 
moodustuv tehisbarjäär võib potentsiaalselt 
oluliselt muuta (blokeerida) lindude 
rändeteid. Ei ole võimatu, et sarnane efekt 
võib avalduda ka kaladele ja 
mereimetajatele.  
 
Uute kaadamisalade kasutamine Hiiumaa 
lääne- ja lõunaosas võivad avaldada mõju 
kalade ja mereimetajate rände- ja 
liikumisteedele. 

Mõjud on sarnased II stsenaariumiga, 
kuid suuremad. 

Keskkonnasaaste (sh 
müra, õhukvaliteet, 
vibratsioon, 
elektromagnetkiirgus, 
jäätmed) 

Kui uutele kaadamisaladele ei viida 
reostunud setteid, siis olukord 
praegusega võrreldes ei muutu. 

Olulisemaks tuuleparkide negatiivsemaks 
mõjuriks (kaladele, hüljestele) peetakse 
ehitusaegset müra.  
 
Tuuleparkide käivitamisel piirkonna 
veealuse müra foon (nii turbiinide, kui 
teenindavate laevade tõttu) muutub 
oluliselt, kuid selle mõju looduskeskkonnale 
pole veel selge.  
 
Kaablite elektromagnetväljade mõjud on 
samuti ebaselged: osad kalaliigid (nt. 
lestad) väldivad kaableid, teised (nt. tursad) 
pigem kogunevad kaablite lähedusse.  
 
Saasteainete kontsentratsioonid läbi uuritud 
alade setetes on alla sihtarvu, st. 
keskkonnale ja inimesele ohutud.  
 
Osade potentsiaalsete tuulepargi 
piirkondade setete saasteainete sisaldus on 
teadmata. 

Võrreldes II stsenaariumiga tekitatakse 
oluliselt rohkem ehitusaegset müra ning 
ekspluatatsiooniaegne müra levib 
tunduvalt suuremal merealal.  
 
Sama kehtib elektromagnetväljade 
esinemise kohta. Uurimata alade ulatus 
on suurem. 
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Lisa 5. Keskkonnasihtidele kaasneva mõju hindamistabel 
 

Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu kavandatavate merekasutusviiside hindamine Eesti mereala Hea Keskkonnaseisundi keskkonnasihtide suhtes  

Tabel kajastab hinnanguid ainult konkreetse mereala kasutusviisi asukohas, mitte kogu Eesti merealal! 

Hindamise aluseks oli järgnev skaala: 

++ tugev positiivne mõju 

+ nõrk positiivne mõju 

0 mõju puudub 

- nõrk negatiivne mõju 

-- tugev negatiivne mõju/ajas kumuleeruv 

? mõju olulisust ei ole võimalik määrata 

KESKKONNASIHT /  

MEREKASUTUSVIIS 

Laeva-

transport 

Torujuht-

med ja 

kaablid 

Energeetika Vesiviljelus 

Mereala 

laskeharju-

tusteks 

Kultuuriväär-

tuste veealused 

säilitamisalad 

LA* PA** LA PA LA PA LA PA LA PA LA PA 

Tunnus 1. Bioloogiline mitmekesisus on säilinud. 

Elupaikade kvaliteet ja olemasolu ning liikide levik ja 

arvukus on kooskõlas valitsevate füsiograafiliste, 

geograafiliste ja klimaatiliste tingimustega.  

0 0 - 0 - -/+ 0 - 0 0 0 + 

Tunnus 2. Inimtegevuse tulemusel sissetoodud võõrliigid 

jäävad tasemele, millel ei ole negatiivset mõju 

ökosüsteemile.  

 

0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 

Tunnus 3. Kaubanduslikel eesmärkidel kasutatavate kala ja 

karploomade populatsioonid on ohututes bioloogilistes 

piirides, kusjuures populatsiooni vanuseline ja suuruseline 

koosseis annab tunnistust ressursside heast seisukorrast.  

 

0 0 - 0 - ? 0 0 0 0 0 + 

Tunnus 4. Kõik teadaolevad mere toiduvõrkude elemendid 

eksisteerivad tavapärase arvukuse ja mitmekesisuse 

tasemel, mis on võimeline tagama pikaajalise liikide 

rohkuse ja nende täieliku paljunemissuutlikkuse säilimise.  

 

0 0 0 0 0 ? 0 0 0 0 0 + 

Tunnus 5. Inimtekkeline eutrofeerumine, eelkõige selle 

negatiivsed mõjud, nagu bioloogilise mitmekesisuse 

vähenemine, ökosüsteemi seisundi halvenemine, vetikate 

kahjulik õitsemine ja hapnikunappus põhjavetes, on 

minimeeritud.  

 

0 0 0 0 0 0 0 -/? 0 0 0 0 

Tunnus 6. Merepõhja terviklikkus on tasemel, mis 

kindlustab ökosüsteemide funktsioneerimise ja struktuuri 

ning selle, et eelkõige merepõhja ökosüsteemid ei ole 

kahjustatud.  

 

0 0 - 0 - 0/? 0 ? 0 0 0 + 

Tunnus 7. Merevee hüdrograafiliste tingimuste püsival 

muutusel ei ole negatiivset mõju mere ökosüsteemidele.  

 
0 0 0 0 0 ? 0 0 0 0 0 0 

Tunnus 8. Saasteainete kontsentratsioon on tasemel, mis ei 

põhjusta saastumisest tulenevaid mõjusid 

 

0 0 0 0 ? 0 0 ? 0 ? 0 0 

Tunnus 9. Saasteained kalades ja muudes inimtarbimiseks 

ette nähtud mereandides ei ületa ühenduse õigusaktide või 

muude asjakohaste standarditega kehtestatud tasemeid.  

 

0 0 0 0 0 0 0 ? 0 0 0 0 

Tunnus 10. Mereprahi omadused ja kogus ei kahjusta 

ranniku- ja merekeskkonda.  

 

0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ? 

Tunnus 11. Energia keskkonda juhtimine, sealhulgas 

veealune müra, on tasemel, mis ei kahjusta merekeskkonda 

 

? ? 0 0 ? ? 0 0 - 0 0 0 

*    LA – lühiajaline mõju, **  PA – pikaajaline mõju 



Lisa 6. Eesti Kalanduse Infosüsteemi püügiruudud ja kutselise 
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Lisa 6. Eesti Kalanduse Infosüsteemi püügiruudud ja kutselise kalapüügi (rannapüük) püügi andmed perioodil 2006-2013  

 



  



Kaluri kalapüügiloa alusel kalapüük püügiruutudes Hiiu maakonnas 2006. - 2013. aastal, tonnides

Aasta Kalaliik 230 244 245 257 258 259 260 270 271 272 274 280 281 282 289 290 291 292 299 300 301 302 303 310 311 312 313 322 323 324 325 336 337

Kokku, 

tonni

2006 Agarik 194,80 194,80
2006 Ahven 0,27 0,15 0,07 0,19 0,32 0,07 0,44 1,75 0,01 0,15 0,18 0,01 3,61
2006 Euroopa angerjas 0,08 0,03 0,03 0,06 0,17 0,11 0,07 0,12 0,01 0,00 0,02 0,71
2006 Euroopa emakala 0,00 0,00
2006 Harilik kammeljas 0,01 0,00 0,02 0,02 0,05
2006 Harilik ogalik 0,78 0,06 0,84
2006 Harilik viidikas 0,00 0,02 0,00 0,00 0,03
2006 Haug 0,34 0,12 0,05 0,46 0,23 0,68 0,20 0,74 0,03 0,01 0,01 2,87
2006 Hõbekoger 0,04 0,00 0,01 0,10 0,03 0,11 0,00 0,12 0,01 0,00 0,43
2006 Kiisk 0,01 0,00 0,00 0,03 0,03 0,06 0,00 0,00 0,15
2006 Kilu 0,02 0,02
2006 Koha 0,02 0,00 0,00 0,02
2006 Latikas 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,02
2006 Lest 0,85 0,11 0,66 0,19 3,72 2,49 0,01 2,86 22,65 5,76 0,05 15,77 6,18 4,07 0,30 3,39 69,04
2006 Linask 0,00 0,00
2006 Luts 0,04 0,02 0,02 0,04 0,04 0,01 0,02 0,93 0,00 1,11
2006 Lõhe 0,01 0,02 0,05 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,07 0,00 0,19
2006 Meriforell 0,04 0,05 0,01 0,77 0,03 0,15 0,20 0,13 0,17 0,07 0,03 0,09 1,74
2006 Merisiig 0,36 0,14 0,11 0,27 0,49 0,06 0,01 0,17 0,41 0,12 0,11 0,05 0,01 0,06 2,39
2006 Nurg 0,00 0,02 0,01 0,00 0,03
2006 Roosärg 0,19 0,01 0,20
2006 Räim 0,21 0,05 1,00 0,03 0,83 1,35 0,12 2,89 1,44 1,00 0,03 8,94
2006 Säinas 0,41 0,08 0,07 0,67 0,13 1,07 0,08 1,10 0,38 0,07 0,01 0,03 4,08
2006 Särg 0,38 0,07 0,23 0,32 0,22 0,56 0,21 3,47 0,09 0,02 0,01 5,57
2006 Tursk 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 0,02 0,00 0,00 0,05
2006 Tuulehaug 2,87 2,13 2,12 0,94 3,58 11,27 0,04 2,63 0,78 0,35 0,39 27,09
2006 Vikerforell 0,02 0,01 0,00 0,00 0,04
2006 Vimb 0,00 0,01 0,00 0,00 0,02
2006 Kokku 0,00 6,10 2,93 0,00 4,48 198,90 0,00 0,00 10,66 17,93 0,00 0,00 0,02 4,37 0,00 37,06 8,77 0,05 0,00 15,77 8,17 4,86 0,00 0,34 3,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324,02

2007 Agarik 701,26 701,26
2007 Ahven 0,34 0,50 0,06 0,29 0,55 0,56 0,00 0,43 0,95 0,01 0,02 0,05 0,00 0,03 3,79
2007 Euroopa angerjas 0,05 0,02 0,04 0,04 0,14 0,10 0,05 0,11 0,00 0,00 0,02 0,01 0,57
2007 Euroopa emakala 0,00 0,00 0,00 0,00
2007 Harilik ogalik 0,04 0,17 0,21
2007 Harilik viidikas 0,03 0,01 0,00 0,00 0,04
2007 Haug 0,14 0,12 0,01 0,30 0,09 0,68 0,20 0,45 0,04 0,00 0,01 0,00 2,04
2007 Hõbekoger 0,08 0,02 0,02 0,07 0,04 0,66 0,01 0,20 0,01 0,01 1,12
2007 Karpkala 0,00 0,01 0,01
2007 Kiisk 0,07 0,00 0,04 0,00 4,25 0,04 0,00 4,39
2007 Kilu 0,00 0,00
2007 Latikas 0,01 0,00 0,01
2007 Lest 0,77 0,09 0,47 0,11 0,01 4,56 2,54 3,69 29,94 5,82 3,52 3,99 2,93 0,53 2,46 61,44
2007 Luts 0,02 0,01 0,00 0,04 0,02 0,02 0,13 0,93 0,00 1,18
2007 Lõhe 0,04 0,01 0,00 0,02 0,01 0,01 0,03 0,05 0,02 0,19
2007 Meriforell 0,17 0,02 0,07 0,00 0,41 0,04 0,49 0,48 0,25 0,20 0,26 0,01 0,18 2,58
2007 Merisiig 0,43 0,38 0,08 0,14 0,51 0,14 0,14 0,20 0,16 0,01 0,21 0,08 0,01 0,12 2,61
2007 Merivarblane 0,00 0,00
2007 Nurg 0,00 0,00 0,00
2007 Pakshuul-heloon 0,00 0,00
2007 Roosärg 0,16 0,02 0,18
2007 Räim 0,15 0,02 0,10 0,11 1,25 1,01 0,08 0,35 0,77 2,55 0,02 0,01 6,42
2007 Säinas 0,41 0,29 0,06 0,45 0,13 2,57 0,07 1,11 0,10 0,04 0,02 0,03 5,29
2007 Särg 0,39 0,17 0,22 0,25 0,18 0,89 0,20 2,98 0,02 0,01 5,29
2007 Teib 0,00 0,00
2007 Tursk 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,02 0,01 0,08
2007 Tuulehaug 3,85 3,77 0,06 4,54 4,27 14,84 0,03 3,20 1,40 1,65 0,98 0,02 38,60
2007 Vikerforell 0,00 0,01 0,00 0,00 0,02
2007 Vimb 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
2007 Vinträim 0,00 0,00
2007 Kokku 0,00 7,08 5,42 0,00 1,23 707,68 0,00 0,01 12,20 28,48 0,00 0,00 0,00 5,51 0,00 40,99 8,59 0,02 0,00 3,53 8,79 4,39 0,00 0,55 2,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 837,34

2008 Agarik 619,82 619,82
2008 Euroopa angerjas 0,03 0,01 0,04 0,05 0,09 0,04 0,11 0,37
2008 Harilik ahven 0,18 0,12 0,07 0,24 0,14 0,12 0,32 1,16 0,01 0,05 0,01 0,01 2,43
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Kokku, 

tonni

2008 Harilik haug 0,14 0,09 0,02 0,30 0,23 0,42 0,17 0,45 0,02 0,00 0,00 1,84
2008 Harilik meritint 0,00 0,01 0,00 0,01
2008 Harilik ogalik 0,01 0,01
2008 Harilik särg 0,14 0,04 0,06 0,34 0,10 0,60 0,22 3,99 0,01 0,03 0,01 5,53
2008 Harilik tuulehaug 0,99 2,07 0,03 4,77 0,67 7,75 0,16 2,26 0,57 0,29 0,27 19,84
2008 Harilik viidikas 0,01 0,02 0,01 0,00 0,04
2008 Hõbekoger 0,14 0,03 0,24 0,06 0,93 0,02 0,46 0,02 0,02 1,90
2008 Karpkala (Sasaan) 0,01 0,01
2008 Kiisk 0,01 0,02 4,31 0,01 0,00 4,34
2008 Latikas 0,00 0,00 0,00
2008 Lest 0,87 0,00 0,47 0,14 3,19 2,32 3,91 29,72 5,34 0,13 0,18 2,06 2,88 0,24 1,03 52,48
2008 Linask 0,00 0,00
2008 Luts 0,01 0,00 0,00 0,00 0,02 0,01 0,06 0,44 0,00 0,54
2008 Lõhe 0,00 0,00 0,01 0,03 0,04 0,03 0,01 0,02 0,04 0,00 0,18
2008 Meriforell 0,04 0,00 0,10 0,54 0,03 0,26 0,37 0,21 0,18 0,17 0,00 0,10 2,01
2008 Merisiig 0,31 0,25 0,14 0,06 0,47 0,13 0,17 0,14 0,08 0,13 0,09 0,03 0,09 2,09
2008 Merivarblane 0,00 0,00
2008 Määramata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2008 Roosärg 0,03 0,00 0,03
2008 Räim 0,42 0,08 0,13 0,23 0,80 0,64 1,20 1,97 0,86 1,14 0,17 0,00 7,63
2008 Säinas 0,35 0,06 0,08 0,56 0,19 2,44 0,18 2,71 0,17 0,05 0,07 0,02 6,88
2008 Tursk (Atlandi tursk) 0,00 0,02 0,02 0,09 0,02 0,03 0,04 0,05 0,28
2008 Vikerforell 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02
2008 Vimb 0,01 0,00 0,00 0,00 0,02
2008 Kokku 0,00 3,67 2,71 0,00 1,22 626,75 0,00 0,00 6,50 19,84 0,00 0,00 0,00 6,74 0,00 43,91 7,31 0,13 0,00 0,18 3,98 3,76 0,00 0,27 1,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 728,29

2009 Agarik 281,10 245,54 526,64
2009 Euroopa angerjas 0,06 0,02 0,03 0,02 0,05 0,08 0,07 0,01 0,32
2009 Euroopa emakala 0,00 0,00 0,01 0,01
2009 Harilik ahven 0,34 0,29 0,04 0,27 0,11 0,33 0,00 0,55 3,64 0,20 0,07 0,01 0,00 0,01 5,87
2009 Harilik haug 0,18 0,07 0,01 0,36 0,24 0,59 0,25 0,28 0,01 0,00 1,99
2009 Harilik kammeljas 0,00 0,00
2009 Harilik meritint 0,00 0,00 0,00
2009 Harilik särg 0,37 0,05 0,06 0,64 0,00 0,11 0,58 0,11 3,88 0,01 0,02 0,00 0,01 5,85
2009 Harilik tuulehaug 1,56 1,46 1,02 3,53 0,01 0,87 6,90 0,09 1,32 0,63 0,11 0,13 17,62
2009 Harilik viidikas 0,02 0,00 0,01 0,04
2009 Hõbekoger 0,08 0,04 0,04 0,30 0,06 0,69 0,01 0,56 0,03 0,00 0,03 1,84
2009 Karpkala (Sasaan) 0,01 0,01
2009 Kiisk 0,02 0,13 0,91 0,04 0,00 1,10
2009 Kilu 0,02 0,02
2009 Latikas 0,00 0,00
2009 Lest 0,85 0,02 0,45 0,29 0,01 2,00 2,98 3,64 28,58 4,57 0,01 0,20 5,17 3,01 0,05 1,38 53,21
2009 Linask 0,00 0,00 0,00
2009 Luts 0,01 0,00 0,01 0,04 0,01 0,08 0,51 0,00 0,00 0,67
2009 Lõhe 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,02 0,06 0,10 0,05 0,02 0,01 0,33
2009 Läänemere garneel 0,03 0,03
2009 Meriforell 0,13 0,06 0,01 0,45 0,06 0,36 0,55 0,20 0,35 0,12 0,19 2,48
2009 Merihärg 0,00 0,00
2009 Merisiig 0,29 0,13 0,08 0,10 0,17 0,09 0,09 0,14 0,07 0,00 0,08 0,04 0,01 0,08 1,38
2009 Nurg 0,00 0,00 0,00
2009 Roosärg 0,00 0,02 0,00 0,02
2009 Räim 0,25 0,02 0,10 0,72 0,01 0,26 1,34 0,75 2,57 1,09 4,30 0,12 0,01 11,52
2009 Säinas 0,27 0,04 0,04 1,07 0,11 1,38 0,20 1,96 0,07 0,02 0,03 0,01 5,19
2009 Tursk (Atlandi tursk) 0,01 0,00 0,04 0,00 0,11 0,12 0,06 0,08 0,07 0,01 0,12 0,63
2009 Vikerforell 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02
2009 Vimb 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04
2009 Kokku 0,00 4,48 2,15 0,00 1,94 288,57 245,54 0,02 4,56 15,92 0,00 0,00 0,00 6,38 0,00 44,28 7,04 0,02 0,00 0,20 10,26 3,60 0,00 0,07 1,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 636,84

2010 Agarik 130,00 104,75 234,75
2010 Ahven 0,37 0,31 0,03 0,69 0,04 0,17 2,64 0,01 0,18 0,02 0,01 5,87
2010 Angerjas 0,03 0,02 0,02 0,02 0,04 0,03 0,05 0,01 0,25
2010 Emakala 0,01 0,01 0,01 0,03
2010 Harilik kammeljas 0,02 0,08 0,02 0,11
2010 Haug 0,18 0,18 0,03 0,90 0,34 0,26 0,90 0,03 0,00 0,01 3,92
2010 Hõbekoger 0,11 0,03 0,07 0,73 0,07 0,05 0,50 0,10 0,06 0,00 2,69
2010 Karpkala (Sasaan) 0,01
2010 Kiisk 0,00 0,00 0,13 0,00 0,02 0,00 0,67
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Kokku, 

tonni

2010 Kilu 0,05
2010 Latikas 0,00 0,00
2010 Lest 0,81 0,04 0,60 0,19 2,58 2,08 16,47 3,13 0,02 2,26 2,61 1,12 36,73
2010 Linask 0,00 0,01 0,01 0,01
2010 Luts 0,02 0,00 0,01 0,03 0,03 0,60 0,69
2010 Lõhi 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,00 0,10
2010 Läänemere garneel 0,03 0,03
2010 Meriforell 0,12 0,00 0,08 0,00 0,55 0,20 0,19 0,20 0,08 0,11 0,03 1,59
2010 Merisiig 0,22 0,17 0,04 0,09 0,20 0,07 0,17 0,03 0,11 0,02 0,10 1,32
2010 Meritint 0,00 0,00 0,00
2010 Roosärg 0,01 0,01 0,03 0,05
2010 Räim 0,93 0,03 0,05 1,59 0,86 1,04 1,86 0,82 1,41 0,16 0,00 10,48
2010 Säinas 0,16 0,05 0,04 0,63 0,13 0,16 1,79 0,18 0,00 0,06 0,08 0,09 4,29
2010 Särg 0,20 0,07 0,12 0,84 0,15 0,15 4,48 0,02 0,08 0,02 0,01 6,58
2010 Tursk (Atlandi tursk) 0,01 0,00 0,00 0,04 0,04 0,14 0,02 0,04 0,05 0,05 0,40
2010 Tuulehaug 1,31 1,44 0,03 3,63 1,84 0,02 2,63 0,28 0,09 0,18 0,15 19,73
2010 Viidikas 0,01 0,04 0,04
2010 Vikerforell 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01
2010 Vimb 0,08 0,03 0,01 0,01 0,00 0,00 0,12
2010 Vinträim 0,01 0,00 0,00 0,01
2010 Kokku 0,00 4,54 2,40 0,00 1,14 139,48 104,75 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,30 0,00 32,46 4,85 0,02 0,09 0,00 4,43 3,38 0,00 0,00 1,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330,53

2011 Agarik 100,00 220,00 320,00
2011 Ahven 0,00 0,19 0,21 0,07 0,73 0,11 2,43 0,13 3,81 0,19 0,34 0,02 0,01 8,22
2011 Angerjas 0,03 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,06 0,02 0,15
2011 Emakala 0,00 0,00
2011 Harilik kammeljas 0,05 0,01 0,04 0,09
2011 Haug 0,25 0,21 0,05 0,57 0,27 1,06 0,01 0,15 1,18 0,20 0,01 3,96
2011 Hõbekoger 0,26 0,09 0,07 0,60 0,17 1,72 0,01 0,55 0,47 0,00 0,03 0,00 3,97
2011 Karpkala (Sasaan) 0,02 0,02
2011 Kiisk 0,00 0,14 0,02 1,21 0,01 0,08 0,02 1,50
2011 Kilu 0,01 0,02 0,02
2011 Koha 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 Latikas 0,00 0,13 0,13
2011 Lest 0,00 0,94 0,03 0,69 0,14 3,47 3,54 0,02 2,21 0,04 17,46 7,03 0,01 3,22 2,48 0,00 4,23 0,05 45,54
2011 Linask 0,00 0,20 0,01 0,22
2011 Luts 0,01 0,01 0,00 0,00 0,02 0,01 0,01 0,95 0,00 0,01 1,04
2011 Lõhi 0,01 0,01 0,00 0,02 0,02 0,01 0,03 0,01 0,02 0,02 0,14
2011 Meriforell 0,24 0,10 0,01 0,52 0,06 0,18 0,27 0,20 0,06 0,07 0,06 1,75
2011 Merisiig 0,01 0,29 0,28 0,15 0,16 0,32 0,23 0,07 0,20 0,15 0,14 0,07 0,18 2,26
2011 Merivarblane 0,00 0,00
2011 Nurg 0,03 0,00 0,04
2011 Roosärg 0,02 0,03 0,04 0,02 0,01 0,13 0,00 0,25
2011 Räim 0,00 0,17 0,06 0,32 0,67 1,01 0,27 0,49 1,78 0,44 0,16 0,02 5,39
2011 Rünt 0,00 0,00
2011 Säinas 0,28 0,07 0,11 0,22 0,20 0,55 0,18 0,00 2,47 0,40 0,04 0,11 0,06 4,70
2011 Särg 0,26 0,18 0,13 0,97 0,16 0,47 0,04 0,01 5,61 0,05 0,14 0,05 0,02 8,08
2011 Tursk (Atlandi tursk) 0,00 0,02 0,00 0,02 0,01 0,00 0,01 0,05 0,05 0,05 0,03 0,08 0,31
2011 Tuulehaug 0,91 0,97 0,01 5,40 0,22 15,13 0,00 1,38 0,61 0,15 0,43 0,09 25,29
2011 Viidikas 0,01 0,01 0,00 0,00 0,02
2011 Vikerforell 0,01 0,00 0,02
2011 Vimb 0,01 0,06 0,02 0,01 0,00 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13
2011 Kokku 0,02 3,95 2,07 0,00 101,51 229,30 0,00 0,00 6,25 27,51 0,00 0,00 0,03 3,30 0,05 35,12 11,18 0,01 0,00 0,00 4,59 3,49 0,00 0,00 4,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 433,22

2012 Agarik 184,00 184,00
2012 Ahven 0,01 0,66 0,21 0,13 1,97 0,03 0,29 5,01 0,34 2,97 0,08 0,42 0,05 0,02 12,18
2012 Angerjas 0,03 0,00 0,00 0,05 0,01 0,05 0,08 0,05 0,27
2012 Emakala 0,00 0,00 0,00
2012 Harilik kammeljas 0,05 0,05
2012 Haug 0,15 0,04 0,03 0,40 0,38 0,64 0,09 0,44 0,05 0,02 2,23
2012 Hõbekoger 0,52 0,21 0,01 0,11 0,60 0,01 0,30 1,92 0,12 0,77 0,32 0,01 0,04 0,00 4,93
2012 Kiisk 0,03 0,01 0,01 0,15 0,04 3,72 0,00 0,08 4,04
2012 Koha 0,01 0,00 0,01 0,00 0,02
2012 Latikas 0,00 0,00 0,00
2012 Lest 0,50 0,01 0,03 0,39 0,78 0,01 2,50 4,06 3,20 14,19 4,35 0,06 0,13 4,16 1,70 0,20 3,11 0,08 0,00 39,46
2012 Linask 0,02 0,02
2012 Luts 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,03 0,45 0,00 0,53



Aasta Kalaliik 230 244 245 257 258 259 260 270 271 272 274 280 281 282 289 290 291 292 299 300 301 302 303 310 311 312 313 322 323 324 325 336 337

Kokku, 

tonni

2012 Lõhi 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,05 0,04 0,00 0,02 0,01 0,15
2012 Meriforell 0,26 0,03 0,01 0,11 0,01 0,65 0,17 0,52 0,39 0,37 0,00 0,30 0,19 0,01 0,15 3,17
2012 Merisiig 0,37 0,16 0,13 0,13 0,00 0,45 0,60 0,09 0,22 0,15 0,00 0,34 0,03 0,03 0,13 2,84
2012 Meritint 0,00 0,00
2012 Nurg 0,02 0,00 0,00 0,02
2012 Roosärg 0,00 0,02 0,25 0,02 0,03 0,01 0,00 0,32
2012 Räim 0,00 0,78 0,09 0,04 0,42 0,76 2,80 0,54 0,95 2,97 0,06 1,57 0,38 0,03 11,38
2012 Säinas 0,41 0,06 0,02 0,08 0,20 0,25 0,56 0,22 1,05 0,23 0,09 0,07 0,07 3,32
2012 Särg 0,01 0,45 0,13 0,14 0,60 0,20 0,26 0,12 0,01 3,71 0,02 0,10 0,01 0,00 5,74
2012 Tursk (Atlandi tursk) 0,01 0,01 0,04 0,02 0,04 0,11 0,03 0,01 0,14 0,05 0,01 0,15 0,64
2012 Tuulehaug 1,07 0,19 0,02 1,25 0,47 4,27 0,06 0,57 0,30 0,01 0,09 0,18 0,01 8,48
2012 Viidikas 0,01 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 0,04
2012 Vikerforell 0,00 0,01 0,02
2012 Vimb 0,07 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10
2012 Kokku 0,02 5,34 1,17 0,08 1,45 190,57 0,00 0,05 6,46 24,06 0,00 0,00 0,00 5,43 0,01 26,05 8,92 0,15 0,00 0,13 7,29 2,76 0,23 0,01 3,69 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 283,96

2013 Agarik 199,00 199,00
2013 Ahven 0,02 4,37 0,90 0,00 1,71 15,72 1,79 37,07 0,65 5,07 1,25 0,22 0,57 0,16 0,45 0,01 69,96
2013 Angerjas 0,01 0,00 0,05 0,04 0,03 0,05 0,00 0,02 0,20
2013 Emakala 0,02 0,02
2013 Harilik kammeljas 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02
2013 Haug 0,45 0,14 0,14 0,70 0,36 1,57 0,13 0,93 0,15 0,01 0,00 4,56
2013 Hõbekoger 0,84 0,10 0,26 0,72 0,16 2,97 0,05 0,30 0,27 0,00 0,09 5,76
2013 Kiisk 0,10 0,11 0,08 0,31 4,13 0,02 0,15 0,06 4,97
2013 Koha 0,02 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,04
2013 Latikas 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 Lest 0,00 0,54 0,01 0,38 0,12 0,04 1,61 3,39 2,28 0,01 15,29 2,44 0,27 0,14 2,13 2,39 0,02 4,18 35,23
2013 Linask 0,00 0,03 0,03
2013 Luts 0,02 0,00 0,02 0,07 0,02 0,03 0,02 0,47 0,65
2013 Lõhi 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,02 0,01 0,00 0,01 0,01 0,09
2013 Meriforell 0,40 0,03 0,00 0,15 0,01 0,56 0,09 0,00 0,38 0,34 0,33 0,01 0,25 0,18 0,12 2,85
2013 Merihärg 0,00 0,00 0,00
2013 Merisiig 0,00 0,37 0,07 0,00 0,16 0,15 0,00 0,43 0,48 0,17 0,66 0,36 0,00 0,01 0,20 0,19 0,42 3,67
2013 Meritint 0,00 0,00
2013 Merivarblane 0,00 0,00
2013 Nurg 0,00 0,00 0,00
2013 Pakshuul-heloon 0,00 0,00
2013 Roosärg 0,06 0,02 0,02 0,01 0,11
2013 Räim 0,24 0,04 0,11 0,62 1,02 1,04 0,02 3,54 0,67 0,02 4,04 0,52 11,89
2013 Säinas 0,48 0,15 0,44 0,39 0,00 0,33 1,09 0,25 1,88 0,40 0,12 0,15 0,13 5,82
2013 Särg 0,32 0,10 0,18 0,57 0,24 0,14 0,06 2,60 0,09 0,10 0,08 0,07 4,54
2013 Teib 0,00 0,00
2013 Tursk (Atlandi tursk) 0,00 0,02 0,00 0,04 0,01 0,00 0,02 0,36 0,11 0,00 0,07 0,09 0,20 0,94
2013 Tuulehaug 0,30 0,09 0,72 0,08 1,42 0,21 0,48 0,07 0,20 0,25 0,04 3,84
2013 Viidikas 0,01 0,01
2013 Vikerforell 0,00 0,00 0,00 0,01
2013 Vimb 0,04 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,06
2013 Ümarmudil 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 Kokku 0,02 8,50 1,63 0,01 3,74 218,89 0,00 0,04 7,07 53,49 0,00 0,00 0,00 4,10 0,01 31,93 6,62 0,61 0,00 0,15 7,71 4,13 0,00 0,02 5,61 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 354,29

Periood 

2006-2013 Kokku 0,07 43,66 20,46 0,08 16,71 70,15 0,00 0,12 60,71 187,24 0,00 0,00 0,05 40,13 0,07 291,82 63,28 1,01 0,09 19,96 55,22 30,37 0,23 1,27 25,15 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00

Periood 

2006-2013 Koos agarikuga 116,71 2600,127 350,29
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Lisa 7. Olulisemad Hiiu mereala kalade koelmud 
 

Tuulehaug – koeb rannalähedastel aladel Väinamere laidude Saarnaki, Hanikatsi, Vareslaiu, 
Kõrgelaiu ja Ahelaiu lääne-ja lõunapoolsetel rannikualadel (joonis 1). Samuti on Eesti 
mastaabis oluliste tuulehaugi kudemisaladena mainitud Mardihansu ja Luidja lahte (joonis 1). 
 
Kudema hakkab tuulehaug siis, kui veetemperatuur on tõusnud 10…14 oC, ehk meil enamasti 
mai lõpus/juuni alguses. Mari kinnitub veetaimestikule. 
 

 
Joonis 1. Tuulehaugi olulisemad koelmud Hiiumaa vetes. 1. Luidja laht; 2. Mardihansu laht 3. 
Väinamere laiud Hiiumaa kaguosas. 
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Ahven – koeb peaaegu igal pool Hiiumaa rannikul, välja arvatud Kõpu poolsaar ja Hiiumaa 
põhja- ja lõunapoolsed tipud, kus puuduvad kudemiseks sobivad lahed. Ahvena koelmud 
asuvad Meeleste, Reigi, Paope ja Luidja lahe rannaäärsetes soppides; rannikupiirkonnas 
Lehtma sadamast kuni Kaevatsi laiuni; Kadakalaiu ja Harilaiu rannikuvetes; Soonlepa lahes; 
Hanikatsi, Vareslaiu, Kõrgelaiu ja Ahelaiu idapoolsetes rannavetes; Käina lahes; Kassari lahe 
rannikulähedastel aladel kuni Hiiumaa lõunaotsani (Emmaste); Vanamõisa lahes ja 
rannikuäärses piirkonnas Mardihansu lahes kuni Õnguni (joonis 2). 
 
Ahvena kudemisperiood algab, kui veetemperatuur on tõusnud 8 oC (kudemiseks vajalik 
temperatuurivahemik on 8–14 kraadi), mis enamasti saabub mais-juunis. Kudemine toimub 
1…6 m sügavusel. Marjalint kinnitub vees olevatele puunottidele ja kividele. 

 
Joonis 2. Ahvena olulisemad koelmud Hiiumaa vetes. 1. Meeleste laht; 2. Reigi laht; 3. Luidja 
ja Paope lahed; 4. Mardihansu laht (s. Vanamõisa laht); 5. Kassari laht/Jausa laht; 6. Käina ja 
Kassari laht; 7. Soonlepa laht; 8. Hanikatsi, Vareslaiu, Kõrgelaiu ja Ahelaiu rannikualad; 9. 
Hiiumaa idarannikuala; 10. Tareste laht ja Hiiumaa kirde- ja idarannikuala; 11. Kadakalaiu 
rannikuala; 12. Harilaiu rannikuala. 
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Räim – püütakse peamiselt kevadise kudemise ajal kevadel ja suve esimesel poolel. Osa 
räimesid, keda nimetatakse sügiskuduräimedeks, koeb augusti lõpust kuni oktoobri lõpuni.  
 
Eesti läänerannik ja eriti Väinameri on Läänemere kirdeosa sigiva räime põhiline kudemisala 
ja noorjärkude kasvamiskoht; enamik siin kudevaid räimeparvi pärineb Läänemere avaosast, 
Riia ja Soome lahest. Hiiumaa piirkonnas paikneb mitmeid suuremaid räimede koelmuid 
(joonis 3). 
 

 
Joonis 3. Räime koelmualade paiknemine Väinamere piirkonnas 1990. a. larvileidude põhjal. 
Näidatud on ka sügiskuduräime kudemisalad, räimede kuderännete peamised suunad ja larvide 
püügipunktid (TÜ EMI, 2007; Rannak, 1988).   
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Säinas – koeb Hiiumaa rannikumere kagu-ja loodeosas. Täpsemalt, Reigi ja Meeleste lahe 
rannikusoppides; Käina lahes ja Soonlepa lahe rannikuäärsetes soppides (joonis 4). 
 
Säina kudemine algab pärast jääminekut ja kestab aprillist mai lõpuni. Veetemperatuur 
kudemisel on 3 … 9°C. Koelmud asuvad madalas, 0,5...1 m sügavuses vees, kus põhi on kaetud 
kõva liiva või kividega, sageli koeb ka taimestikurikkas kohas.  
 

 
Joonis 4. Säina olulisemad koelmud Hiiumaa vetes. 1. Meeleste laht; 2. Reigi laht; 3. Käina 
laht; 4. Soonlepa laht. 
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Merisiig – koeb Hiiumaa kagu-ja loodeosas, täpsemalt Luidja, Paope, Raigi ja Meeleste lahe 
rannikuäärsetes soppides; Jausa lahe avaosas ja Hiiumaa kaguosa laidude rannikuvetes (joonis 
5). 
 
Merisiig koeb oktoobrist detsembrini, siirdudes siis jõgedesse või lainetuse eest kaitstud madala 
põhjaga (0,5...2 m) merelahtedesse. Oluline on kõva põhi (tihe liiv, kruus, kivid), sest 
marjaterad laskuvad veekogu põhja.  

 
Joonis 5. Merisiia olulisemad koelmud Hiiumaa vetes. 1. Meeleste laht; 2. Reigi laht; 3. Luidja 
ja Paope laht; 4. Jausa laht; 5. Hiiumaa kaguosa laidude rannikuveed. 
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Lest – koelmud asuvad Hiiu madalal; Apollo madalikul; Luidja, Meeleste ja Reigi lahe 
rannikuäärsetes soppides; Kõpu poolsaare põhjarannikul; laiema ribana Hiiumaa kirde ja 
idarannikul Lehtmast kuni Vohilaiuni ja Mardihansu lahe rannaäärsetes piirkondades, k.a. 
Vanamõisa laht. Ka Hiiumaa ja Vormsi vahelisel merealal on lestal mitu kudeala (joonis 6).  
 
Eestis, sh. Hiiumaa vetes koevad rannikukudulestad, kes eelistavad rannikumadalaid 4…22 m 
sügavusel. Kudemine toimub mais-juunis ning lesta mari areneb kivide all.  
 

 
Joonis 6. Lesta olulisemad koelmud Hiiumaa vetes. 1. Hiiu madal; 2. Reigi ja Meeleste laht; 3. 
Kõpu poolsaare põhjarannik; 4. Mardihansu laht; 5. Tareste laht ja Hiiumaa idarannik; 6. Hari 
kurk; 7. Apollo madalik. 
  



7 
 

Haug – koeb Hiiumaa idarannikul Vohilaiust loodes; Käina lahes ja Reigi lahes (joonis 7).  
 
Haug koeb madalas kuni 0,5 m sügavuses vees suurveest üleujutatud luhtadel. Kudemine võib 
alata kohe pärast jäälagunemist, mõnikord alata isegi jääkatte all, kuid tavaliselt toimub aprillis-
mais. Mari kinnitub veetaimede põhjalähedastele osadele.  
 

 
Joonis 7. Haugi olulisemad koelmud Hiiumaa vetes. 1. Reigi laht; 2. Käina laht; 3. Hiiumaa 
idarannik. 
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Koha – olulisemad koelmud asuvad teadaolevalt Kassari lahes ja Hiiumaa loode-ja idaranniku 
madalamatel aladel (joonis 8).  
 
Kudemispaigas taimestik kas puudub või esineb rikkalikult pilliroogu ja järvekõrkjat. 
Kudemine leiab aset mai lõpust juuni alguseni, kui veetemperatuur on 16...18 °C. Koha koeb 
2...3 m sügavusel lohku või paljaks uhutud puujuurtele.  
 

 
Joonis 8. Koha olulised koelmud Hiiumaa vetes. 1. Kassari laht; 2. Hiiumaa kirde-ja idarannik. 
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Lisa 8. Keskkonnaameti 17.03.2014. a kirjaga nr HLS 6-8/14/3758-3 esitatud ettepanekud. 
 
Alljärgnevalt on toodud Keskkonnaameti 17.03.2014. a kirjaga nr HLS 6-8/14/3758-3 esitatud 
ettepanekud Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringule ja selle keskkonnamõju 
strateegilise hindamise aruande eelnõule ning KSH töörühma poolsed vastused neile. 
 

I KSH aruande eelnõu  

 
1. Lk 11. ptk 1.1.1 - Parandada Kassari jõgi Kasari jõeks. 
 
Vastus: KSH aruande peatükki 1.1.2 on nimetatud parandus sisse viidud. 
 
2. Lk 17 ptk 1.2.1. Sissejuhatav lõik peaks olema põhjalikum ning andma ülevaate planeeritava 

mereala kalastikust. 
 

Vastus: KSH aruande peatüki 1.2.1 sissejuhatavat lõiku on täiendatud ülevaatega Hiiumaa 
mereala kalastikust. Täiendavalt on KSH aruandele lisatud lisa 7, kus on esitatud olulisemad 
kalade koelmud Hiiu merealal.  
 
3. Lk 18. Peale tabelit 1.1. algav lõik annab viite peatükile 1.4.2, kus väidetavalt käsitletakse 

kalurite poolt püütavaid kalaliike. Viidatud punktis on info liiga üldine. Antud punkti all 
peaks välja tooma konkreetsed rannakalurite püügiandmed (peamised liigid). Info on leitav 
Põllumajandusministeeriumi kodulehelt. 

 
Vastus: Peatükki 1.4.2 täiendati Põllumajandusministeeriumi Kalamajandusosakonnast saadud 
andmetega rannakalurite poolt püütavate peamiste kalaliikide ja püügipiirkondade osas. 
Täiendavalt on KSH aruandele lisatud Lisa 6, kus on esitatud detailsemad andmed püügiandmete 
osas. 
 
4. Lk 18 tabel 1.1. Loodusdirektiivi kalaliigid Väinameres. Kuna Hiiumaa merealaga ei ole 

kindlasti seotud vingerjas ja tõugjas, siis soovitame need liigid tabelist välja jätta. 
 

Vastus: Vingerjas ja tõugjas on tabelist 1.1 eemaldatud. 
 
5. Lk 18. Kalade rändeteede käsitlus ei ole asjakohane. Rände puhul saame rääkida osadest 

liikidest (angerjas, tuulehaug, räim). KSH aruandes esitatud Hiiu maakonnaplaneeringu 
Hiiumaa sinise võrgustiku kaarti on tõlgendatud meelevaldselt ja sellisel kujul kalade 
rändeteede (joonis 1.9) käsitlemine ei ole põhjendatud. Olulisemate koelmute osas võib 
kaardiga üldjoontes nõustuda, kuid samas on nimetatud sinise võrgustiku kaardilt puudu osad 
hülgealad. Palume peatükki parandada ja täiendada.  
 

Vastus: Koelmute kaardid ja kirjeldused olulisemate liikide kohta on lisatud KSH aruande 
lisasse 7. Aruandest on eemaldatud rändeteede kaardid ja kirjeldused. Ainsana on aruandes 
säilitatud sinivõrgustiku kaart. Sinivõrgustiku kaart on esitatud joonisel 2.2., kui üks täiendav 
infoallikas, kuid mitte ainuke infoallikas, mida arvesse on võetud. 
 
Hallhülgealad on toodud joonisel 1.10 (varasem joonis nr 1.11.) ja need ei baseeru sinivõrgustiku 
kaardil, vaid allikale Jüssi, I. & Jüssi, M., 2000. Tegevuskava hallhüljeste kaitse korraldamiseks 
Eestis. Viigerhülge alad on esitatud kirjeldavalt ptk 1.2.3 lõpuosas, mis baseerub allikale Jüssi, 
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M., Jüssi, I. & Müür, R., 2004. Tegevuskava Läänemere viigerhülge (Phoca hispida botnica) 
kaitseks Eesti rannikul aastatel 2006–2010. 

 
6. Lk 22 on kirjas, et Hiiu maakonna mereala elupaikasid iseloomustab ääretult suur 

meremaastikuline mitmekesisus. Tuuleparkide planeeritavad asukohad haaravad peamiselt 2 
elupaigatüüpi (EBHAB 17 ja 18), mistõttu võib eeldada, et soodsas seisundis konkreetsete 
elupaigatüüpide osakaal langeb ohtlikult madalale. 

 
Vastus: Peale KSH aruande eelnõu verisooni 20.02.2014 valmimist oleme saanud Eestimaa 
Looduse Fondi käest Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi 2014. a koostatud töö „Eesti 
territoriaalmere merepõhja elupaikade ja liikide leviku modelleerimine“ materjalid, kus 
modelleeriti loodusdirektiivi lisa 1 elupaikade leviku tõenäosust Eesti merealal. Tartu Ülikooli 
Eesti Mereinstituudi kinnitusel (Kristjan Herküll – suulised andmed) on nimetatud 
modelleerimine täpsem varasemalt kasutada olnud EBHAB klassifikatsiooni järgi tehtud 
modelleerimisest. Seetõttu on KSH aruannet täiendatud 2014. a loodusdirektiivi lisa 1 
elupaigatüüpide leviku modelleerimise andmeid. 
 
Hiiu merealale planeeritud tegevuste kattumist modelleeritud elupaigatüüpidega on kirjeldatud 
KSH aruande täiendatud versioonis läbivalt ptk 4. Seejuures on arvestatud olulisemaks 
elupaigad, mis paiknevad juba moodustatud loodusalade (hoiualade) piires ja vähem oluliseks 
on loetud alad, mis jäävad väljapoole loodusalasid. 
 
7. Lk 24 on ptk 1.3. pealkirjaga „Kaitsealad ja kaitstavad loodusobjektid“. Palun täpsustage 

peakirja looduskaitseseaduse § 4 lõikest 1 tulenevalt. Ka kaitsealad kuuluvad kaitstavate 
loodusobjektide hulka. 

 

Vastus: Peatükki 1.3 on parandatud looduskaitseseaduse § 4 lõikest 1 tulenevalt. 
 
8. Lk 25 ptk 1.3.1. on Tahkuna LKA kohta kirjas, et “EELIS-e (14.09.13) andmetel jäävad 

kaitsealale järgmiste kaitsealuste liikide elupaigad või kasvukohad: merikotkas (Haliaeetus 
albicilla), euroopa naarits (Mustela lutreola), soohiilakas (Liparis loeselii).” Tegu on 
kaitseala kaitse-eesmärgiks olevate liikidega ja nii on see kirjas ka EELIS-es ning nii 
konkreetselt tuleks väljenduda ka KSH tekstis. Kuna tegelikult on kaitsealal hoopis rohkem 
kaitsealuseid liike (vt kaitsealaga seotud kirjed), kusjuures mainimata on ka I kategooria 
kaitsealused liigid roheline hiidkupar ja kassikakk, siis praegune sõnastus on eksitav. Kui 
soovitakse esitada kõigi kaitstavate alade kohta seal esinevate kaitsealuste liikide loetelud, 
oleks aja säästmiseks kasulikum teha vastav päring Keskkonnaagentuurile (KAUR). Samas 
arvame, et kõigi kaitsealal olevate liikide üleslugemine pole otstarbekas ning piisab 
olulisemate liikide (I, II kaitsekategooria ja kaitse-eesmärkideks seatud liigid) loetlemisest. 
Sarnaselt tuleb käsitleda ja parandada kõiki kaitsealuseid objekte käsitlevad tekstid. 

 
Vastus: KSH aruandesse on tehtud parandused vastavalt teie ettepanekule. Kaitstavatest seene, 
taime- ja loomaliikidest on välja toodud liigid, kelle elutegevus on otseselt merega seotud või 
kelle levik maismaal ulatub rannikuni või asub selle läheduses. Maismaa liigid on toodud 
lisainformatsioonina edasiste projektide jaoks. 
 
9. Lk 27 p 1.3.2. on käsitlemata Vahtrepa maastikukaitseala (KLO1000238, osa Väinamere 

loodus- ja linnualast), kuigi see hõlmab ka mereala.  
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Vastus: KSH aruande täiendamisel on ettepanekuga arvestatud ja Vahtrepa maastikukaitseala 
on lisatud kaitsealade nimekirja ning joonisele 1.13.  
 
10. Lk 32 on kirjas, et Kõrgessaare-Mudaste hoiualal kehtib hoiualade poollooduslike koosluste 

kaitsekorralduskava 2008-2015. Juhime Teie tähelepanu sellele, et seal kehtib 171 hoiuala 
poollooduslike koosluste kaitsekorralduskava 139 ala osas aastateks 2013-2015. Lisaks 
Kõrgessaare-Mudaste hoiualale kehtib nimetatud kaitsekorralduskava käsitletavatest aladest 
ka Vanamõisa lahe ja Väinamere hoiualal. 

 

Vastus: Vastavad parandused on tehtud aruandes ja kasutatud kirjanduse nimekirjas. KSH 
aruande koostamisel on kasutatud „171 hoiuala poollooduslike koosluste kaitsekorralduskava 
aastateks 2008–2011“, mis vastavalt 28. märtsi 2013. a Keskkonnaameti käskkirjale nr 1-
4.2/13/131 on kinnitatud täiendavalt aastateks 2013–2015. Eksitav pealkiri „Hoiualade 
poollooduslike koosluste kaitsekorralduskava 2008–2015“ oli võetud EELISe infolehelt ja 
Keskkonnaameti koduleheküljelt kinnitatud kaitsekorralduskavade nimekirjast (seisuga 
18.09.2013).  
 
11. Lk 33. Liigid tuleb järjestada (siin ja mujal loendites) süstemaatilise kuuluvuse alusel. 
 
Vastus: KSH aruande peatükis 1.3.4 on kaitsealused liigid jaotatud järgmisteks rühmadeks: 
imetajad, linnud, roomajad, kahepaiksed, putukad, taimed, samblad, seened ja samblikud. 
 
12. Lk 34 ptk 1.3.5 on eksitav tekst, nagu oleks joonisel 1.15 projekteeritavad kaitsealad. 

Tegelikult on sellel joonisel ka projekteeritavad hoiualad. Puudub selgitus, et kõik 
projekteeritavad kaitstavad alad ei ole uued kaitse alla võetavad alad, vaid enamus on 
olemasolevad kaitstavad alad, mille kaitsekorda või piire korrigeeritakse. Ptk-s 1.3.5 
soovitame selgelt tuua välja, millised alad on uued projekteeritavad kaitstavad alad (tekstis 
kohati nimetatud kaitsealad, kuigi pealkirjas on kaitstavad alad) ja milliste puhul 
korrigeeritakse vaid piire (nt Väinamere hoiuala). 

 

Vastus: KSH aruande täiendamisel on tehtud parandused vastavalt ettepanekule. Muudatused 
on tehtud ka joonisel 1.15. Lisaks on peatükist 1.3.5 välja jäetud kavandatav Kalana 
looduskaitseala, mis vastavalt 20. detsembri 2013. a Vabariigi Valitsuse määrusele nr 185 on 
võetud kaitse alla ning mille tõttu looduskaitseala käsitlemine antud peatükis ei ole asjakohane. 
Kalana looduskaitseala ei hõlma mereala ja seetõttu pole teda käsitletud KSH aruande teistes 
osades. 
 
13. Lk 35 ptk 1.4.2 kalanduse lõigus on räägitud kalandusest kui elulaadist. Siia lõiku tuleb lisada 

materjal andmetega, kui palju on tegelikkuses Hiiumaal rannakalurite püügivõimalusi ning 
kui suur osa elanikkonnast on rannakalandusega seotud. Andmed kutseliste kalurite kohta on 
saadaval Põllumajandusministeeriumi kodulehel. Lisaks võib tuua info harrastuskalameeste 
kohta. 

 

Vastus: Peatükki 1.4.2 täiendati Põllumajandusministeeriumi Kalamajandusosakonnast saadud 
andmetega rannakalurite poolt püütavate peamiste kalaliikide ja püügipiirkondade osas. Samuti 
lisati info püügilubasid omavate kalurite arvu kohta Hiiumaal. Täiendavalt lisati KSH aruandele 
lisas 6, kus on toodud andmed Hiiumaa merealal paiknevates püügiruutudes kutseliste kalurite 
poolt teostatud püügi kohta perioodil 2006–2013. 
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14. Lk 37 ptk 1.4.2 kalanduse lõigu lõpus on ära märgitud Õngu noorkalakasvandus ning tekst, 
et selle kasvanduse tegevus ei ole seotud merealaga. Tegelikult on vastupidi, kuna läbi Õngu 
kasvanduse tegevuse rikastatakse meie rannikumerd. Samuti on teada mahud, millega Õngu 
noorkalakasvandus on rannikumerd rikastanud ning kindlasti tuleb need andmed KSH 
aruandes välja tuua. Info kalade asustamise kohta on leitav Keskkonnaministeeriumi 
kodulehelt "Kalanduse rahvusliku andmekogumisprogrammi täitmine". 

 

Vastus: Lausega: Tegevus toimub Õngu paisjärve ääres ega ole otseselt seotud merealaga oli 
silmas peetud tegevuse reaalset asukohta ehk kalakasvandus ei toimu meres. Siiski selguse 
huvides eemaldati KSH aruandest lause teine pool. Lisaks täiendati peatükki Õngu 
kalakasvanduse tähtsuse välja toomisega. 
 
15. Lk 38 ptk 1.4.4 ei kasutata punavetikaliigi Furcellaria lumbricalis eestikeelset nime, mis on 

„agarik“, kuigi mujal (nt lk 24 ja 190) on juttu agarikust. 

 

Vastus: Nimetus „agarik“ lisati vastavasse peatükki. 
 
16. Lk 39 ptk 1.4.4 on väide, et kaitsealadel kehtivate piirangute tõttu on 2000 ha roostikest iga-

aastaselt niidetav vaid 400 ha. Palume selgitada, millistele andmetele see väide tugineb. 
Roostikulindude jaoks säilitatav rooala ei ole 1600 ha suur, vaid kaitsekorralduskavadest 
lähtuvalt ligikaudu 60 ha. Roostunud poollooduslikel kooslustel on vajalik roo tõrjumine. 
Roolõikust piiratakse teataval määral vaid kaitsealadel, kus sihtkaitsevööndis tuleb pilliroo 
lõikamine kooskõlastada Keskkonnaametiga. 

 

Vastus: Vastavad andmed pärinevad dokumendist Roostike strateegia Väinamere piirkonnas 
2008-2018 (2008). Kuna käesoleva KSH koostajal puudub teave, kuidas täpselt strateegias 
toodud andmed on leitud ning arvestades eeltoodud Keskkonnaameti märkust, siis eemaldati 
KSH aruandest vastavad roostike pindala andmed. Seejuures võib roostike pindala mereala 
planeeringu kontekstist lähtuvalt lugeda väheoluliseks teemaks. 
 
17. Lk 40 ptk 1.4.7 on äärmiselt tagasihoidlik. Seiret on puudutatud väga põgusalt, mistõttu ei 

teki selget pilti, milliseid elustikurühmi ja kus seiratakse, kas kogutavaid andmeid saab 
kasutada planeeringu elluviimisel tekkivate mõjude hindamiseks ja kui suures ulatuses. Alal 
tehtud uuringuid pole sisuliselt üldse käsitletud, ka tuuleparkide võimalike asukohtade 
selgitamise eel tehtut. Enamus materjale on internetis kättesaadavad. 

 
Vastus: KSH aruande peatükki 1.4.7 on täiendatud seirejaamade loeteluga ja infoga teostatud 
uuringutest. Andmeid on nende asjakohasusest lähtuvalt kasutatud ka KSH aruande koostamisel. 
 
18. Lk 57. 2.2. Riiklikud strateegilised dokumendid. Puudub harrastuskalapüügi arengukava. 

Kava eesmärkide rakendumisel suureneb eeldatavasti harrastuskalameeste arv Eestis 
100 000-ni, mis oluliselt mõjutab kalavaru, kaldaäärset taristut, turismi jm seotud valdkondi. 

 
Vastus: Riiklike strateegiliste dokumentide alla on lisatud Harrastuskalapüügi arengukava 
2009–2013 (perspektiiviga aastani 2018). 
 
Väljavõte „Harrastuskalapüügi arengukava 2009-2013 (perspektiiviga aastani 2018): 
4.1. Strateegiline üldeesmärk 
Populariseerida, lihtsustada ja mitmekesistada harrastuskalapüüki kui tervislikku vaba aja 
veetmise võimalust ja säästlikku keskkonnakasutust ning suurendada seeläbi kalavaru säästva 
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harrastuskalapüügiga tegelevate isikute arvu aastaks 2018 saja tuhande kalastajani (7% 
elanikkonnast). 
4.2. Alameesmärgid 
Strateegilise üldeesmärgi saavutamiseks on vajalik järgmiste alameesmärkide seadmine ja 
saavutamine: 
4.2.1. Harrastuskalapüügi kättesaadavuse parandamine ja lihtsustamine; 
4.2.2. Harrastuskalapüügivahendite mitmekesisuse säilitamine; 
4.2.3. Harrastuspüügivahendite kasutamistingimuste määratlemine ja ühtlustamine; 
4.2.4. Harrastuskalapüügialase informatsiooni levitamine ja töö avalikkusega; 
4.2.5. Ühistegevuse arendamine ja kalastajate kaasamine otsustusprotsessidesse; 
4.2.6. Harrastuslikku kalapüüki toetava infrastruktuuri arendamine; 
4.2.7. Keskkonnasäästliku harrastuskalapüügi arendamine; 
4.2.8. Kalandusturismi arendamine; 
4.2.9. Harrastuskalapüügi sektori analüüsimine; 
4.2.10. Kalakasvatuslik taastootmine. 
 
19. Lk 58. Palume täpsustada, mis seos on vanausulistel, setudel jt antud KSH kontekstiga? 

Lause: Eri tüüpi kultuurid ja kogukonnad (vanausulised, setud, venelased, eestlased) 
muudavad erinevad rannaäärsed piirkonnad omanäolisteks. 

 
Vastus: KSH aruandes on eemaldatud lause: Eri tüüpi kultuurid ja kogukonnad (vanausulised, 
setud, venelased, eestlased) muudavad erinevad rannaäärsed piirkonnad omanäolisteks, kuna 
lause sisul puudub seos KSH kontekstiga. 
 
20. Lk 61 käsitletakse Lääne–Eesti saarte biosfääri programmiala, kus viidatakse Säästliku 

arengu programmi 2013-2020 eelnõule. Arvestada tuleb sellega, et Keskkonnaameti 
peadirektor on 06.03.2014 käskkirjaga nr 1-4.1/14/136 kinnitanud Lääne-Eesti saarte 
biosfääri programmiala säästliku arengu programmi 2014-2020 ja Lääne-Eesti saarestiku 
biosfääri programmiala (BPA) tegevuskava 2014-2020. 

 
Vastus: KSH aruandes on Säästliku arengu programm 2013-2020 asendatud 2014-2020 
programmiga. 
 
21. Lk 67 toodud joonisel on viigerhülge elupaik vaid ühes kohas, kuid viigrit esineb ka Hari 

kurgu piirkonnas ja Hiiumaa laidude MKA Laidelahe sihtkaitsevööndis (edaspidi skv). Kuna 
looduskaitseseaduse § 35 lõike 1 alusel on I ja II kaitsekategooria liigi isendi täpse elupaiga 
asukoha avalikustamine massiteabevahendites keelatud, soovitame esitada mõlema 
hülgeliigi alad ühesuguse tingmärgiga (viigrit eraldi täpsustamata). Samas mööname, et 
väikese mõõtkavaga kaardile kantud elupaikasid ei pruugi tõlgendada kui täpseid elupaiga 
asukohtasid.  

 
Vastus: Sinivõrgustiku kaart, mis oli esitatud joonisel 2.2., on leidnud käsitlemist kui üks 
täiendav infoallikas, kuid mitte ainuke infoallikas, mida arvesse on võetud. Toodud joonis 
pärineb Hiiumaa maakonna teemaplaneeringust Asustust ja maakasutust suunavad 
keskkonnatingimused (2004). Täpsemalt on hüljeste elupaiku käsitletud peatükkides 1.2.3 ja 
1.3.4. Hallhülgealad on toodud joonisel 1.10 (varasem joonis nr 1.11.) ja need ei baseeru 
sinivõrgustiku kaardile, vaid allikale Jüssi, I. & Jüssi, M., 2000. Tegevuskava hallhüljeste kaitse 
korraldamiseks Eestis. Viigerhülge alad on esitatud kirjeldavalt ptk 1.2.3 lõpuosas, mis baseerub 
allikale Jüssi, M., Jüssi, I. & Müür, R., 2004. Tegevuskava Läänemere viigerhülge (Phoca 
hispida botnica) kaitseks Eesti rannikul aastatel 2006 – 2010.  
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22. Lk 67. Lauses parandada mereimetajad ja asendada sõnaga kalade. Lause: Koridor on oluline 

linnustiku ja mereimetajate liikumispiirkond (lesta, räime ja ahvena koelmud). 
 
Vastus: KSH aruandesse peatükki 2.3 on nimetatud asendus sisse viidu. 
 
23. Lk 69 tabelis 3.1. tuleb kajastada ka keskkonnakaitseline aspekt. Peatükis 2.1. on kirjas 

mitmed konventsioonid, mille eesmärgiks on Läänemere bioloogilise mitmekesisuse soodne 
kaitsestaatus. Peatüki 3 esimeses lõigus on kirjas, et tuginetud on ka kõrgematele 
strateegilistele dokumentidele, mistõttu on loogiline tabelis 3.1. käsitleda ka loodusväärtuste 
säilimist või ohustatust erinevate stsenaariumite korral. 

 

Vastus: Arengustsenaariumite väljatöötamisel lähtuti nö arengu võtmeteguritest ja nende 
eelisarendamisest. Seejuures valiti lähtuvalt piirkonna iseloomust võtmeteguriteks kalandus, 
turism ja tuulepargid. Tabel 3.1 kajastab erinevate arengustsenaariumite võtmetegureid ja nende 
võimaliku arengu lühikirjeldust, mitte nende ellu viimisel kaasnevaid mõjusid. Erinevate 
arengustsenaariumite korral loodusväärtustele kaasnevaid mõjusid on käsitletud KSH aruande 
lisas 4 (alates lk 10).  
 
24. Lk 71 punktis 4.1 loetelus 1 võiks olla „kaitsealad (sh projekteeritavad) ja kaitstavad 

loodusobjektid“ asemel „kaitsealad ja muud kaitstavad loodusobjektid (sh 
projekteeritavad)“. 

 
Vastus: Loetelu peatükis 4.1 on parandatud vastavalt teie ettepanekule. 
 
25. Lk 72 alapeatüki 4.2.1. lainetuse teemalisest lõigust tundub, et just lainetuse tõttu on 

Kadakalaiu viigerhülge ja Hari kurgu hallhülge püsielupaikades kehtestatud motoriseeritud 
alustele kiirusepiirang 8 sõlme. Kuna lainetus ei ole põhiline, mida hülged pelgavad, vaid 
veesõidukiga liiklev inimene ja sellega seostuvad lainetuse kiired muutused, siis peab seda 
piirangut koos ajaliste piirangutega käsitlema järgmisel leheküljel (lk. 73) kaitsealuste 
imetajate tekstis. 

 
Vastus: KSH aruandes on välja toodud hülgeid mõjutavad ohuriskid ja vajalikud meetmed 
vastavalt KKK-le (Keskkonnaamet, 2012c). Aruandes on muudetud pealkiri „Kaitsealused 
imetajad“ pealkirjaks „Hülged“, kuna peatükis on käsitletud mõju hüljestele ning mõju 
käsitiivalistele, kes on samuti imetajad, on käsitletud teises peatükis eraldi. Aruandes on tehtud 
parandused lähtuvalt seadusaktidest ja kaitsekorralduskavadest. 
 
26. Hüljeste püsielupaikade (edaspidi PEP) kaitse-eeskirja 

(https://www.riigiteataja.ee/akt/13299788?leiaKehtiv) alusel on püsielupaigas kaitseala 
valitseja nõusolekuta keelatud mootoriga veesõidukitega sõitmine kiiremini kui 8 sõlme ja 
kehtivad ajalised liikumiskeelud (mitmel juhul kogu jäävaba perioodi). KSH aruande eelnõus 
on öeldud, et kaaluda tuleb täiendavate kiirusepiirangute kehtestamist, kuid arusaamatuks 
jääb, miks seda uuesti teha tuleb, kui kiirusepiirangud juba on PEP-des kehtestatud. Ükski 
kavandatav tegevus ei saa jääda liikumispiiranguga alale ja see (tegevuse kavandamine 
väljapoole PEP-i) peaks meetmena KSH-s kirjas olema. Lisaks on öeldud, et Väinamere 
mereosa kaitsekorralduskavaga (edaspidi KKK) on määratud piirangud, kuid KKK on lihtsalt 
tegevuskava ega määra mingeid piiranguid. KKK-s on välja toodud ohutegurid ja meetmed, 
mida tuleks jälgida ja need tuleks ka KSH-s välja tuua, et oleks arusaadav, mis hülgeid häirib 
ja mida selle vältimiseks tuleb teha. Viiger- ja hallhülge kaitse tegevuskavas on olulise 
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kaitsemeetmena nimetatud nende elupaikade kaitset. Kuigi hüljeste peamised puhkealad on 
juba täna olemasolevate kaitsealade või püsielupaikade koosseisus, tuleb tagada nendel 
aladel kehtivast korrast kinni pidamine, et vältida häirimist hüljeste puhkepaikades. Seda 
tuleks ka KSH-s ja maakonnaplaneeringus rohkem arvestada ja veesõidukite liikumisteid 
ning kaablite paigaldamist (mis ehitustegevusena on PEP-is keelatud) püsielupaikadesse 
mitte planeerida. 

 
Vastused: KSH aruande täiendamisel on ettepanekutega arvestatud. Lisaks on muudetud 
pealkiri „Kaitsealused imetajad“ pealkirjaks „Hülged“, kuna peatükis on käsitletud vaid mõju 
hüljestele ning mõju käsitiivalistele, kes on samuti imetajad, on käsitletud teises peatükis eraldi. 
 
27. Lk 74 ptk 4.2.1 linnustiku osas jääb arusaamatuks, miks just nimetatud liigid on välja toodud. 

Linnualade kaitse eesmärgiks on ka hulk teisi liike, keda veeliiklus võib häirida. Käsitleda 
tuleks kõiki kaitsealuseid ja olulisi rändekogumeid moodustavaid veeliike. Kaladest toitub 
lisaks kalakotkale sageli ka merikotkas. Lk 75 – Hiiumaa ümbruses on võimaliku 
merereostuse puhul palju suurem oht õliseid linde söövatele merikotkastele, keda piirkonnas 
on tunduvalt rohkem kui kalakotkast. 

 
Vastus: Ära on toodud ka teised liigid, kes kuuluvad Euroopa linnudirektiivi lisadesse ning on 
ühtlasi eraldi käsitletud veel ka Natura linnustiku peatüki all tabelis. 
 

28. Kuna paljud merelinnud pesitsevad just väikestel meresaartel ja rahudel, mis langevad 
kokku hüljeste puhkealadega, siis kaitsevad hüljeste püsielupaikades kehtivad 
liikumispiirangud ka lindude pesitsusaegset rahu. Seega pole ainult hülged põhjuseks, miks 
ei saa liikumispiirangutega aladele planeerida väikelaevateid. 

 
Vastus: Täiendatud on ptk 4.2.1. alapeatükki „Linnustik“. 
 
29. Lk 75 ptk 4.2.1 on vahepealkiri „Kaitsealad (hoiualad)“, mis ei vasta järgnevale tekstile, kus 

on juttu rohkematest kaitstavatest loodusobjektidest kui kaitsealad või hoiualad. 
Veeliiklusalade planeerimine ajalise viibimispiiranguga PEP-i sihtkaitsevööndisse suunab 
inimesed liikumispiiranguga alale ja on otseselt vastuolus PEP-i kaitse-eeskirjas toodud 
kaitse eesmärgiga, milleks on viigerhülge soodsa seisundi tagamine. Joonisel 4.1. (lk 76) ja 
järgmistel joonistel (nt j 4.5. lk 96) ei ole veeliiklusalade planeerimisel lähtutud 
looduskaitselistest liikumispiirangutest, minnes sellega vastuollu lk 75 toodud 
veeliiklusalade rajamise eesmärgiga, et veeliiklusalade rajamine vähendaks inimeste 
juhuslikku liikumispiiranguga aladele sattumist. Kas ka siin pole võimalik leida alternatiive? 

 
Vastus: Ptk 4.2.1 on alaptki pealkiri „Kaitsealad (hoiualad)“ on muudetud „Kaitstavad alad“. 
Nimetatud alaptk on samuti lisatud leevendavad meetmed, kus muuhulgas on välja toodud, et 
planeeringulahendusega on vajalik muuta planeeritud laevateed selliselt, et see jääks kindlasti 
väljapoole Kadakalaiu ja Pujuderahu püsielupaikade sihtkaitsevööndit ja vaja arvestada 
kehtivate seadusaktidega ja kavandada väikelaevade veeliiklusala Langekare sihtkaitsevööndist 
väljapoole. 

 
30. Planeeritavatest laevateedest 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 - lk 75. Kas neile teedele on ka alternatiive? 

 



8 

 

Vastus: Laevateed on paika pannud Veeteede Amet lähtuvalt GPS trackingule reaalsete laevade 
peamiste liikumisteede alusel. Veeteede Amet on nõustunud veeliiklusalasid kitsamaks tegema 
kohtades, kus see ulatub mõne kaitseala või püsielupaiga sihtkaitsevööndisse ja kui seal 
sihtkaitsevööndis on ujuvvahenditega liikumine keelatud. Peamiselt puudutab see Kadakalaiu 
viigerhülge elupaika, kus laevatee läheb läbi piiranguvööndi ja väikeses osas riivab ka 
püsielupaiga sihtkaitsevööndit. Piiranguvööndis võib laevaga sõita, sihtkaitsevööndis ei või 
(perioodidel 01.04. - 15.06. ja 01.09. - 15.11.) 
 
Vastavalt üldisele meresõiduõigusele on lubatud sõita ka väljaspool kavandatavaid laevateid, 
kus pole liikumispiiranguid ja sellest lähtub ka käesoleval ajal Hiiumaa ümbruses toimuv 
laevaliiklus. 
 
Kohad, kus laevaliiklustee ristub mõne lindudele olulise alaga:  

• Apollo madalik – kaitseala on planeerimise järgus, ei ole veel täpselt teada, millised 
vööndid sinna tulevad (ilmselt piiranguvöönd) ja kas mõni neist keelab laevade läbisõidu. 
Seni, kuni täpset infot ei ole, siis ei ole põhjust ka muuta laevatee trajektoori vähemalt 
praeguse seisuga ja antud KSH-s. 

• Hiiu madala ala on hoiuala staatuses – kaitse-eesmärk on elupaigatüüp – karid (1170). 
Hiiu madalal on keelatud ala soodsat seisundit kahjutavad tegevused. Veeliikluse keeldu 
alal praegu ei ole.  

 

31. Lk 75 ptk 4.2.1 peaks kaitsealad (hoiualad) peatüki asemel olema kaitstavad alad ja siin 
tuleks käsitleda nii kaitsealasid, hoiualasid kui PEP-e ja laevatranspordi mõju nende alade 
kaitse-eesmärgiks seatud elupaigatüüpidele ja liikidele. Mõju kaitsealustele 
elupaigatüüpidele on käsitlemata. Kuidas saab negatiivne mõju püsielupaikades olla 
vastuolus hoiuala kaitse-eesmärkidega – palume täpsustada sõnastust ja mõistete kasutust. 
Väinamere hoiuala KKK-s on ka käsitletud laevaliikluse (eeskätt süvendamise) mõju mere-
elupaigatüüpidele. Need ohutegurid ja meetmed tuleb ka siin välja tuua.  

 
Vastus: Pealkiri „Kaitsealad (hoiualad)“ on muudetud pealkirjaks „Kaitstavad alad“. 
Ülejäänud ettepanekutega on samuti aruandes arvestatud. Peatükis on käsitletud laevaliikluse 
mõju elupaigatüüpidele ja liikidele, mille kaitsmine on kaitsvate alade kaitse-eesmärgiks. 
 

32. Lk 77 joonis 4.2 jätab selgusetuks, kas kavandatavad allveeleidude uputusalad jäävad 
hoiualal kaitstavatele elupaigatüüpidele. 

 
Vastus: Allveeleidude uputamisalade temaatikat on täpsemalt käsitletud ptk 4.6.2., kuhu on 
lisatud ka täiendavad joonised allveeleidude uputamisala ja elupaikade kattumisega. 
 
33. Lk 80: kõige tundlikumaks mõjude suhtes võib osutuda elupaik 13 (EBHAB) ehk mõõdukalt 

avatud pehmed põhjad Zostera marina kooslustega, sest antud elupaik on väga piiratud 
levikuga ja suuremas osas levib elupaik ainult Hari kurgus, kuhu on planeeritud 
kaablikoridor. Vastavalt loodusdirektiivi lisa I klassifikatsioonile on Hiiumaa ja Vormsi 
vahelisel alal kavandatud kaablikoridoril võimalik mõju loodusdirektiivi elupaigatüüpidele 
1110 (liivamadalad) ja 1140 (pagurannad). Kas on kaalutud alternatiivi kaablile algusega 
Vahtrepa sadamast ja kulgemisega Hõralaiust lõunapool või näiteks Kadaklaiu PEP-ist 
põhjas? 

 
Vastus: KSH aruande täiendamisel on tehtud ettepanek kaaluda kaablikoridori alternatiivi 
algusega Vahtrepa sadamast ja kulgemisega Hõralaiust lõunapool või Kadaklaiu PEP-ist põhjas. 
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Samuti on lisatud leevendav meede: Mitte planeerida kaabliühendust Vormsi ja Hiiumaa 
vahelisele alale hüljeste Kadakalaju ja Pujuderahu püsielupaikadele. Leida kaabliühenduse 
jaoks teine alternatiivi väljaspool püsielupaikade territooriumi. Kuivõrd pehmed põhjad Zostera 
marina kooslustega kattuvad TÜ EMI (2014) teostatud mereelupaikade modelleerimisega suures 
osas, siis vältides Kadakalaju ja Pujuderahu püsielupaiku, välditakse ka kõige olulisemat Zostera 
marina kooslustega ala. 
 
34. Lk 80 ptk 4.2.4 elupaigad ja põhjaelustik. Eraldi tuleks käsitleda nn EBHAB elupaikasid ja 

Natura 2000 (loodusdirektiivi) elupaigatüüpe. Viimastel on loodusdirektiivist ja hoiuala 
kaitse eesmärgist tulenevalt kaitsmise kohustus. Sellest peatükist ei selgu, kas 
loodusdirektiivi elupaigatüübid 1110, 1140 ja 1170 paiknevad kaitstaval alal või mitte ja kui 
paiknevad, tuleb konkreetselt kirjutada, et nende kahjustamine on keelatud. Üldjuhul tuleb 
kavandada torujuhtmed ja kaablid väljapoole Natura 2000 mere-elupaigatüüpide 
esinemisala. Võimalik on viidata kaitsekorralduskavades sisalduvatele meetmetele. Selguse 
huvides tuleb kaitstavatele aladele jäävaid ja nende kaitse eesmärgiks määratud 
elupaigatüüpe käsitleda kaitstavate alade peatükis. Väljapoole kaitstavaid alasid või muu 
klassifikatsiooni alusel tehtud inventuurid võiksid jääda siia (4.2.4.) peatükki, sest nende 
kaitse pole nii üheselt võetavalt kohustuslik. Kogu planeeritav ala ei ole inventuuridega 
kaetud, kuid lisaks Väinamere piirkonna elupaikadele, on teada mitmeid muid andmeid. 

 
Vastus: Ettepanekuga on arvestatud aruande täiendamisel. Kaabliühenduste mõjud väärtuslikele 
elupaikadele, mis asuvad kaitstavatel territooriumitel on käsitletud alampeatükis „Kaitstavad 
alad“. Eesti Looduse Fondi käest on saadud TÜ Eesti Mereinstituudi poolt 2014. a koostatud 
modelleeritud loodusdirektiivi elupaikade kaardid, mida on kasutatud aruande täiendamisel. 
 
35. Lk 83 ptk 4.2.4 (Torujuhtmed ja kaablid) on leevendava meetmena kirjas kaablite 

paigaldamine väljapoole püsielupaiku, kuid joonisel 4.4. (lk 85) on meretuulepargi jaoks 
vajalik merealune kaabliühendus märgitud läbi viigerhülge Kadakalaiu PEP-i. PEP-i kaitse-
eeskiri ei tee leevendust LKS § 30 lg 2 punktiga 3 ja § 31 lg 2 punktiga 8 keelatud ehitiste 
püstitamise osas. Lisada võiks, et töid ei tohiks ranniku lähedal teostada lindude 
pesitsusperioodil, kuna heljum halvendab lindude toitumistingimusi. Maismaa kaablite osas 
samuti. Eraldi tuleb käsitleda kaitstavaid alasid ja nende kaitse eesmärkideks seatud 
elupaigatüüpe, mida ei tohi kahjustada (ei saa öelda, et tuleb valida koridor, mis kahjustab 
kõige vähem – üldse ei tohi kahjustada.) 

 
Vastus: KSH aruandesse on lisatud leevendav meede: Mitte planeerida kaabliühendust Vormsi 
ja Hiiumaa vahelisele alale hüljeste Kadakalaju ja Pujuderahu püsielupaikadele. Leida 
kaabliühenduse jaoks teine alternatiivi väljaspool püsielupaikade territooriumi. Vastavalt 
sellele muudetakse ka planeeringulahendust. Kuivõrd tegemist on mereala planeeringuga, pole 
planeeritavate tegevuste mõjusid maismaal asuvatele elupaikadele käesolevas KSHs käsitletud. 

 
36. Lk 81 ptk 4.2.4 pole kaitsealuste imetajate puhul jälle räägitud kaitse-eeskirjast, mis välistab 

teatud perioodil ehitustegevuse ja seega ka hüljeste häirimise. PEP-i sihtkaitsevööndisse ei 
saa kaitse-eeskirja (edaspidi KE) järgi rajada uusi kaableid. Kogu see info on KSH-st puudu. 

 
Vastus: Ettepanekule vastavad parandused on aruandesse tehtud. 
 
37. Lk 82 ptk 4.2.4 – kaitsealad (hoiualad) tuleks jälle asendada pealkirjaga kaitstavad alad ja 

käsitleda siin nii hoiualasid, kaitsealasid kui PEP-e. 
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Vastus: Vastavad parandused on aruandesse tehtud. 
 
38. Lk 82 pole hinnatud heljumi mõju kaitsealustele liikidele ja elupaigatüüpidele ning et kaabli 

paigaldamine elupaigatüüpidele on nende elupaigatüüpide soodsa seisundi kahjustamine. 
Ainsa mõjuna on välja toodud häirimine. Kuhu on kavas paigaldada kaablid Kõrgessaare-
Mudaste hoiualal, kas nii meres kui maismaal kaitsealustele elupaigatüüpidele? Kas kaablite 
paigaldamiseks mõistlikumaid alternatiive, st väljapoole hoiualasid või kaitsealuste 
elupaigatüüpide levikut, pole? Vale on väita, et leevendavate meetmete pakkumine on 
praktiliselt võimatu. Meetmena tuleks ka kirjutada, et ajaliselt tuleks kaablid kalade 
kudealadele ja nende lähistel paigaldada väljaspool kalade kudeaega ja rannikulähedastele 
aladele väljaspool lindude pesitusaega, välistamaks heljumi negatiivset mõju, või kasutada 
heljumi levikut takistavaid tõkkeid. 

 
Vastus: Kaabliühendused ei ole planeeritud Kõrgessaare-Mudaste hoiualale. Aruandes on 
tekkinud viga, mis on parandatud aruande täiendamisel. Ettepaneku ülejäänud osaga on samuti 
arvestatud aruande täiendamisel. Samuti on KSH aruande ptk 4.2.4. täiendatud tänapäevaste 
kaablipaigaldustehnoloogiate kirjeldusega. Vastavalt sellele on jõutud järeldusele, et 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 tuleb arvestada tuuleparkide KMH 
käigus ja nende mõjusid käsitleda kui potentsiaalselt kavandatava tegevusega kaasnevaid.  
 
39. Lk 86 ptk 4.3.1 peaks käsitlema ka tehnoloogiliste lahenduste soovitusi, mille korral on 

võimalikud negatiivsed keskkonnamõjud minimeeritud (gravitatsioonivundamendid vms). 
 
Vastus: KSH aruande peatükki 4.3.1 lisati leevendav meede: „Eelistada tuleb 
gravitatsioonivundamentidel põhinevaid tuulikute lahendusi“. Samuti on nimetatud ptk 
täiendatud gravitatsioonivundamentide rajamisega kaasnevate keskkonnamõjude osas. 
 
40. Lk 88-89 ptk 4.3.1 (Energeetika) - elupaikade kohta sama kommentaar, mis kaablite rajamise 

puhul. Oluline on eraldi välja tuua kaitstavad alad ja kaitsealused elupaigatüübid ning 
meetmena kirjutada, et kaitstaval alal ei tohi tuuleparki ehitada kaitsealusele elupaigatüübile, 
kuna selle tõttu väheneb elupaigatüübi pindala ja seega selle soodne seisund, meetmete 
seadmisel saab tugineda nii looduskaitseseadusele kui ka KKK-dele. Seda aspekti tuleb 
hoiualade peatükis konkreetsemalt käsitleda. 

 
Vastus: Ettepanekuga on arvestatud. Tuulepargialad ei ole planeeritud olemasolevatele 
kaitstavatele aladele. Projekteeritud Apollo looduskaitseala suhtes on seatud tingimus: Vastavalt 
Apollo looduskaitseala moodustamise menetluse kulgemisele, täiendavalt teostatavatele 
uuringutele ja looduskaitseala moodustamisel kehtestatavale kaitsekorrale selgub Apollo 
madalikule tuulepargi rajamise võimalikus ning ulatus. 
 
41. Lk 89 ptk 4.3.1 on kirjas, et planeeritav tuulepark võib avaldada negatiivset mõju 

projekteeritavale uuele Apollo meremadaliku kaitsealale, kuid joonisel 4.5. (lk 96; ja 
järgmistel joonistel) ei ole projekteeritavast Apollo kaitsealast märkigi. Miks ei tooda KSH 
ptk-s 4.3.1. välja leevendavaid meetmeid tuuleparkide rajamise negatiivsele mõjule seoses 
veekvaliteedi, elupaikade, kaitstavate loodusobjektide ja käsitiivalistega? Lk 89 on eksitav 
vahepealkiri „Kaitsealad (hoiualad)“.  
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Vastus: Varasema KSH aruande joonis 4.5 (KSH aruande uues versioonis joonis 4.9.) ei 
käsitlenud meretuulepargialade kattumist kaisealade või projekteeritavate kaitsealade või muude 
looduslikult väärtuslike aladega, nimetatud joonis käsitles meretuulepargialade kattumist 
veeliiklusaladega. KSH aruande täiendatud versioonis on meretuulepargialade paiknemine 
kaitstavate alade ja projekteeritud kaitsealade suhtes joonisel 4.6. Meretuulepargialade (ja teiste 
planeeritud tegevuste) paiknemist loodusdirektiivi elupaikade suhtes käsitlevad täiendatud KSH 
aruandes joonised 5.3. ja 5.4. Leevendavaid meetmeid on seoses tuuleparkidega välja toodud 
läbivalt ptk 4.3.1. 

 
42. Lk 91 ptk 4.3.1 kalastiku puhul on väga konkreetselt välja toodud periood, mil tuuleparke 

ehitada ei tohiks, linnustiku puhul seda tehtud ei ole. Tuuleparkide ehitamine lindude 
pesituse ja rände tippajal mõjutab kindlasti negatiivselt linnustikku, kelle hulgas on ka 
kaitsealuseid linnuliike. 

 
Vastus: KSH aruandesse on lisatud leevendava meetmena, et soovitatav on vältida avamere 
tuuleparkide ehitust või suuremaid töid lindude rände tippaegadel kevadel (aprilli keskpaik kuni 
juuni algus) ja sügisel (september kuni novembri lõpp). 
 
43.  Lk 92 ptk 4.3.1 nahkhiirte tekstis on kirjas, et võiks teha täiendavaid uuringuid, kuid vastavat 

meedet ei ole ette nähtud (lindudel nt on). 
 
Vastus: KSH aruandesse on leevendava meetmena lisatud, et vajalikud on põhjalikud 
nahkhiireuuringud meretuuleparkide KMH käigus või nendele eelnevalt – lisatähelepanu vajab 
PT7 piirkond. 
 
44. Lk 92 ptk 4.3.1 on väide, et tuulepargid mõjutavad liikidest enim merikotkast, kala- ja 

naerukajakat ning potentsiaalselt ka krüüslit. Kontrollida, mida algallikas tegelikult on 
väidetud. Neid liike, mida tuulepark võib negatiivselt mõjutada, on oluliselt rohkem! 
Edaspidi on neist juttu ka. Kohati tundub, et KSH on eri allikatest kokku pandud, kusjuures 
erinevat infot pole omavahel seotud (analüüsitud) või on see lihtsalt kontekstist välja rebitud 
ja seetõttu arusaamatu. 

 
Vastus: Tuuleparkide poolt enim mõjutatavate liikide osas on tehtud ptk 4.3.1. täiendusi. 

 
45. Lk 94 ptk 4.3.1 on kirjas, et aule tuleks veel loendada. Võiks lisada, et täpsustatud metoodika 

alusel, kuna EMÜ suulisel väitel on neil tänapäevaks töötatud välja efektiivsem metoodika. 
 
Vastus: Täpsustatud metoodika soovitus on aruandesse lisatud ptk 4.3.1 alaptk „Linnustik“ 
leevendavate meetmete alla . 
 
46. KSH ptk-s 4.3.2. (Maavaravarud) ei tooda välja leevendavaid meetmeid kaevandamise 

negatiivsele mõjule. Mainimata on meremuda Käina lahes. 
 

Vastus: Peatükki 4.3.2 „Maavaravarud“ on täiendavalt välja toodud leevendavad meetmed. 
Lisatud on Käina meremuda maardla ja maardlas kaevandamise eritingimused. Planeeringuga ei 
ole ette näha tegevusi, mis mõjutaksid meremuda kaevandamist Käina meremuda maardlas. 
 
47. Lk 126 ptk 4.3.6 on kirjas, et vesiviljeluse arendamine läheb osaliselt vastuollu Väinamere 

hoiuala kaitse-eesmärkidega, kuid leevendavaid meetmeid seatud ei ole. Võiks planeerida 
vesiviljeluse alad pigem väljapoole hoiualasid, kuna need võivad mõjutada nii kaitsealuste 
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elupaigatüüpide kooslusi kui linnustikku jm kaitse eesmärke. KSH-sse tuleks lisada kaardid, 
kus näeks kavandatud tegevuse (sh veeliiklusteede, meretuulikualade jne) kattuvust 
kaitstavate alade ja elupaigatüüpidega. 

 
Vastus: Ptk 4.3.6. on täiendatud ja esitatud on muuhulgas leevendava meetmena: Rajada 
vesiviljelusalad väljaspoole kaitstavaid alasid (sh planeeritavaid). Lisatud on seoses 
vesiviljelusega ka muid leevendavaid meetmeid. 
 
48. LK 127 ptk 4.3.6 kalastiku osas on välja toodud hulk ohtusid, kuid leevendavaid meetmeid 

mitte. 
 

Vastus: Vastav leevendava meetme ettepanek on välja KSH aruandes välja toodud: 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. 
 
49. Lk 131 kaitsealad ja lk 132 linnustik ptk 4.5.1 – käsitletud ei ole kaitsejõudude 

perspektiivsete, merele orienteeritud harjutusalade arenguprogrammi (edaspidi ÕSMAAP) 
KSH aruandes sisalduvat infot, mille kohaselt toimub oluline (sulgimis)ränne ka suvekuudel 
ning alal talvitub kaitsealune kirjuhahk, mistõttu linnustikust tulenevalt on sobimatu aeg 
laskeharjutusteks detsembrist augustini (kaasa arvatud). Mille alusel on laskeharjutuste mõju 
hinnatud ebaoluliseks? Ka muude laskmist puudutavate hinnangute osas ei tohiks KSH 
erineda ÕSMAAP KSH-st või siis tuleks erinevusi põhjendada. Jääb mulje, et ÕSMAAP 
KSH-d pole linnustiku aspektist arvestatud. 

 
Vastus: Leevendavate meetmetena on ptk 4.5.1. alaptk „Linnustik“ välja toodud täiendatud KSH 
aruandes järgmiselt: 
 

• Kevad-talvisel perioodil laskeharjutuste läbiviimist reguleerida alal vastavalt lindude 
arvukusele, konsulteerides eelnevalt ornitoloogidega. Vältida harjutuste teostamist 
perioodidel, kui alal kontsentreerub suuremal arvul rändavaid ja toituvaid linde. 

• Vältida laskeharjutuste teostamist lindude pesitsusperioodil mai-augusti algus. 
• Kaldalt laskmise koha valikul tuleb vältida oluliste liikide pesitsusaladega kattumist. 

Eriti tundlikud on selles suhtes näiteks maas pesitsevad kurvitsalised. 
 

 
50. Kas kavandatud uputusala PU5 paikneb kaitsealusel elupaigatüübil? 
 
Vastus: 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.“ Seoses sellega on esitatud leevendav 
meede: Kaaluda PU5 ala planeerimist väljaspool Väinamere hoiuala või paigutada uputamisala 
PU5 väljapoole loodusdirektiivi elupaikasid vastavalt joonisele 4.26..  
 
51. Lk 136 ptk 4.8 Kumulatiivsete mõjude hindamisel tuleb arvestada ka olemasolevate 

tegevustega planeeritaval merealal. Kindlasti tuleb anda hinnang kavandatavate tegevuste ja 
olemasolevate maardlate koosmõjude kohta. Analüüsida tuleb ka võimalikke negatiivseid 
kumulatiivseid mõjusid linnustiku Ida-Atlandi rändeteele. Kumulatiivsetele mõjudele tuleb 
kogu planeeritavat ala silmas pidades ette näha leevendavad meetmed. 
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Vastus: Olemasolevate tegevustega on arvestatud ja ptk 4.8. on täiendatud. 
 
52. Lk 137 täpsustada, kus puuduvad andmed loodudirektiivi elupaigatüüpide kohta. Lisaks 

Väinamere hoiualale on neid ka mujal teada. 
 
Vastus: 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 viis nimetatud projekti 
raames läbi töö „Eesti territoriaalmere merepõhja elupaikade ja liikide leviku modelleerimine“, 
kus modelleeriti loodusdirektiivi lisa 1 elupaikade leviku tõenäosust Eesti merealal. Seega on 
olulisem kaardistamistöö praeguseks teostatud. KSH aruandest on eemaldatud lause: 
„Kaardistamist vajavad vastavalt loodusdirektiivi lisa I Hiiu merealal väljaspool Väinamere 
loodusala asuvad elupaigad“ 

 
53. Lk 137 ptk 4.9 väidetakse, et KKK-d lihtsustavad ekspertide tööd, palume neid siis ka KSH 

aruande eelnõu täiendamisel kasutada. 
 
Vastus: Ettepanekuga on arvestatud aruande täiendamisel ja kaitsekorralduskavasid on 
täiendavalt käsitletud. 
 
54. Lk 137 punktis 4.9 (Täiendavate uuringute vajadus esimese tuulepargi rajamisel) on 

kajastatud uuringusoovitused, mis ei kattu hilisemas ptk 6 tooduga. Seire peatükis (ptk 6, lk 
188) on nimetatud ka linnustik ja käsitiivalised, mis on igati põhjendatud. 

 
Vastus: Ptk 4.9. on täpsustatud ja ühtlustatud seda ptk 6 tooduga. 
 
55. Lk 141 ptk 5 ja edasi palume loodusalade kirjeldustes täpsustada, mille I ja II lisadele on 

viidatud. 

 

Vastus: Soovitused on kooskõlla viidud. Ettepanekuga on arvestatud aruande täiendamisel 
läbivalt. 

 
56. Lk 146 ptk 5.4.1 - KSH aruandes tuleb välja tuua, millised loodus- ja linnualad jäävad 

mõjualale ning omakorda millised kaitse-eesmärgiks olevatest liikidest ja elupaikadest 
jäävad samuti mõjualale. See info tuleb esitada Natura alade kaupa. Seetõttu palume KSH 
aruande p 5.4.1 esimest lõiku täpsustada. Teiseks, mitte märkida „võib mõju avaldada“, vaid 
mis liigid ja elupaigad mõjualale jäävad, kuna planeeringu elluviimine ei pruugi kokkuvõttes 
mõjualale jäävaid liike ja elupaiku mõjutada, kuid KSH aruandes tuleb ometi nendele 
hinnang esitada. Samuti on arusaamatu, miks p-s 5.4.1 ei nimetata mõjualale jäävad liike, 
mis tabelis 5.1 on ometi kirjas. Palume korrigeerida.  

 
Vastus: Aruanne on täiendatud vastavalt ettepanekule. 

 
57. Kuna Natura eelhindamine lähtub vaid loodus- ja linnuala kaitse eesmärkidest, siis tuleks 

mõju nendele kaitsealade, PEPide (ja hoiualade) eesmärkidele, mis pole loodus- või 
linnualade eesmärgiks, hinnata varasemates peatükkides. 

 
Vastus: Ettepanekuga on arvestatud aruande täiendamisel. 
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58. Lk 146 elupaigatüübi 1150* nimi on rannikulõukad, 1220 ja 1640 nimetused on samuti 
ebatäpsed. Tõenäoliselt on maismaal rohkem elupaigatüüpe, mida kaablite paigaldus võib 
mõjutada. Palume viidata kust elupaigatüüpide andmed pärinevad? 

 
Vastus: Mereelupaigatüüpide nimetused on parandatud vastavalt ettepanekule. 
Maismaaelupaigad olid lisatud aruandesse vaid lisainformatsioonina edasiste võimalikke 
hinnangute jaoks, kuna käesolev KSH käsitleb mereala planeeringut ja maismaale planeeringuga 
tegevusi ei kehtestada, siis otsustas ekspert loodusdirektiivi maismaaelupaikasid mitte käsitleda. 
 
59. Lk 146 on kirjas, et olemasolev info Vanamõisa loodusalal olevatest elupaigatüüpidest on 

puudulik. Tegelikult on see puudulik mere elupaigatüüpide osas, maismaa osas on elupaigad 
inventeeritud 2010. aastal. 

 
Vastus: Aruandes on parandatud, et info on puudulik Vanamõisa mereelupaikade kohta, 
maismaa elupaigad on aruandest välja jäetud, kuna tegemist on mereala planeeringu KSHga. 
Aruande korrigeerimisel Natura eelhindamise osas tabelist 5.1 Vanamõisa loodusala juurest on 
samuti välja jäetud elupaigatüüp 1110 (liivamadalad), kuna elupaik ei ole antud loodusala kaitse-
eesmärgiks. 

 
60. Mille alusel on tehtud punktis 5.4.1 alade valik. Kas lihtsalt täiendava info andmiseks? 

Mõned loodusalad, mida tegevused mõjutavad, on siin käsitlemata, nt Kõrgessaare-Mudaste 
loodusala. 

 
Vastus: Alade valikul arvestas ekspert, kas loodusala ja tema eesmärgid jäävad planeeritavate 
tegevuste mõjualal või mitte. Kavandatava tegevuse mõju Kõrgessaare-Mudaste loodusala 
kaitse-eesmärkidele on käsitletud aruande eelnõu peatükis 5.4.1 tabelis 5.1. elupaikade 1150* ja 
1160 juures. Aruande täiendamisel on samuti arvestatud Kõrgessaare-Mudaste loodusala 
väärtustega. 
 
61. Lk 148 - miks tabelis 5.1, nt punkti 1.1 ei viidata kasutatud kirjanduses Väinamere KKK-le? 

Või kui seda tähendab Kuris, 2009, siis tuleks viidet muuta ja panna Keskkonnaamet 2012, 
sest pärast 2009. aastat, mil BEF andis kava Keskkonnaministeeriumile üle, on seda oluliselt 
täiendatud.  

 
Vastus: Ettepanekuga on arvestatud aruande täiendamisel ja Kuris, 2009 asemel on viidatud 
Keskkonnaamet, 2012c. 
 
62. Lk 148. Elupaigatüübi liivamadalad (1110) kohta on Väinamere mereosa KKK-s 

inimtegevusest tingitud ohuteguriks nt maavarade kaevandamine, sadamate, laevateede ja 
tuuleparkide rajamine, agariku ülepüük, keskkonna eutrofeerumine, merereostus; 
meetmeteks agariku jätkusuutlik majandamine, kirjas on, et „ehitus-, süvendus- ning 
kaadamistöid antud 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.“ Miks 
selle infoga pole KSH-s arvestatud? 

 
Vastus: Aruande täiendamisel on ettepanekuga arvestatud. 
 
63. Lk 148 (tabelis 5.1.) tuleks punktis 1.1.1. 3 – kirjutada, et PV1 ei saa rajada kaitsealusele 

elupaigatüübile, sest see on vastuolus Väinamere HA kaitse-eesmärkidega. 
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Vastus: Aruande täiendamisel on ettepanekuga arvestatud. 
 
64. Lk 149 (tabelis 5.1.) võiks punktis 1.1.2.3 – olla kirjas, et kaabel tuleb paigaldada nii, et see 

minimaalsel määral paikneks kaitsealusel elupaigatüübil ning rakendada lokaalseid 
meetmeid elupaigatüübi kahjustamise vältimiseks, nt saab piirata erinevate võtetega heljumi 
levikut ehitustööde ajal, seada töödele ajalised piirangud, et elustikku minimaalselt häirida, 
jne. 

 
Vastus: Ettepanekuga on arvestatud aruande täiendamisel. 
 
65. Tabel 5.1. Kas ükski laevatee ei läbi elupaigatüüpi 1110? Kuidas (tugevad tormid ja) kiskjad 

ohustavad 1110 ja on seotud vesiviljeluse arendamisega Tareste loodusalal? 
 
Vastus: Paope, Vanamõisa ja Kõregessaare-Mudaste loodusalade puhul ei ole elupaigatüüp 
1110 kaitse-eesmärgiks, selletõttu elupaika ei ole käsitletud nende loodusalade juures. 
Laevaliikluse mõjud väärtuslikele elupaigatüüpidele, mis jäävad väljaspool Natura 2000 alasid, 
on hinnatud peatükis 4.2.1. Tabel on korrigeeritud Tareste loodusala ja elupaiga 1110 suhtes, 
nimelt on elupaik 1110 välja jäetud Tareste loodusala käsitlusest, kuna ei ole loodusala kaitse-
eesmärgiks. Aruande täiendamisel on elupaika 1110 käsitletud Väinamere loodusala juures 
seoses veeliiklusaladega. 
 
66. Lk 150 (tabelis 5.1.) punktis 2.1 täiendada nagu tulemusi punkti 1.1.1.3 puhulgi. Kas muid 

tegevusi, nt laevateed, ei jää 1140 elupaigatüübile? 
 
Vastus: Eestis käsitletakse 1140 elupaigatüübi all kõiki liivaseid, saviseid ja mudaseid laugeid 
mererandu, mis ajuti paguveega paljanduvad (Paal, 2007), selletõttu ei ole ette näha elupaigale 
olulist negatiivset mõju laevateede läbimise tõttu. Tabel 5.1 on korrigeeritud ja mõjud elupaigale 
1140 käsitletud erinevate planeeritavate tegevuste juures. 
 
67. Lk 151. (tabelis 5.1). Elupaigatüüp rannikulõukad (1150*) on inventeeritud ka Väinamere 

loodusalal. Miks see ei kajastu tabelis 5.1 punktis 3 elupaigatüübi 1150 juures ja mujal. Kas 
PT7 ühendamine on kavandatud üle kaitsealuste elupaigatüüpide? Tulemusena peaks olema 
ka maismaa elupaikade juures kirjas, et vältida tuleb kaabli rajamist elupaigatüüpidele või 
kui see pole võimalik, kavandada tööd nii, et kooslusi ei kahjustataks (mättad eemaldatakse 
enne kaablitrassi rajamist ja paigaldatakse pärast tagasi, ülejääv kaevis veetakse ära, töid ei 
teostata elustikule tundlikul ajal). 

 

Vastus: Väinamerel rannikulõukad 1150* on väga piiratud levikuga, mille pindala vastavalt 
Väinamere HA KKK-le on vaid 1,5 km2. Ükski planeeritud tegevustest Väinamerel ja mujal ei 
ole kavandatud elupaigatüübile. Elupaigatüüp 1150* ei jää Väinamere loodusalale planeeritavate 
tegevuste mõjualale ja selletõttu ei ole seda käsitletud tabelis 5.1 Väinamere loodusala juures. 
 
Ekspert leidis, kuna käesolev KSH teostatakse mereala planeeringule, millega ei kehtestata 
tegevusi maismaale, siis maismaa loodusalad ja nende kaitse-eesmärgid ei ole antud planeeringu 
osas käsitlemiseks asjakohased, seetõttu on otsustatud maismaa loodusala käesolevast KSH-s 
välja jätta. 
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68. Lk 152 (tabelis 5.1.) elupaigatüübi laiad madalad lahed (1160) juures. Kas sellele 
elupaigatüübile ega selle lähistele ei kavandata midagi muud kui vesiviljelusala (nt 
laevateed)? Miks Väinamere loodusalal on käsitlemata 1160? 

 
Vastus: Elupaiga 1160 lisati tabelisse 5.1 Väinamere loodusala juurde ja käsitleti vesiviljelusala 
PV1 potentsiaalset mõju elupaigale. Elupaigatüüp 1160 käsitletud ka teiste kavandatavate 
tegevuste juures, sh Väinamere loodusalal. 
 
69. Elupaigatüübi 1160 olemasolu on Paope looduskaitsealal üldpiirides teada. Mida annab 

elupaigatüübi piiri täpsustamine vesiviljeluse ala planeerimisele? 
 
Vastus: Aruande täiendamisel on arvestatud elupaiga 1160 asukohaga Paope loodusalal 
tuginedes EELIS (Eesti Looduse Infosüsteem - Keskkonnaregister): Keskkonnaagentuuri 
kaardikihtidele. Soovitus piiride täpsustamiseks on välja jäetud. 
 
70. LK 148-161 (tabelis 5.1) Mereala kasutusviisi lahtris tuleks täpsustada, kui kaugel 

kavandatav tegevus asub minimaalselt vastava liigi elupaigast, PEP-i piirist jms. Praegu 
kirjas umbmääraselt: asub väljaspool loodusala, mõjuala piires on PEP.  

 
Vastus: Ettepanekuga on arvestatud aruande täiendamisel. 
 
71. Lk 161 (tabelis 5.1) Emaputke puhul tuleb konkreetsemad meetmed välja pakkuda – kaablit 

ei saa paigaldada hoiualale emaputke kasvukohta, kuna see liik on hoiuala kaitse-eesmärgiks. 
Valida tuleb koht, kus liiki reaalselt ei kasva (või kasvab minimaalselt ja istutada ettejäävad 
isendid ümber). Samuti tuleb analüüsida tehnoloogilisi lahendusi, mille korral on kaabli 
paigaldamisel võimalik mõjusid minimeerida. 

 
Vastus: Maismaa loodusdirektiivi liigid ja elupaigad on aruandest välja jäetud, kuna tegemist 
on merealaplaneeringuga, mille käigus maismaale tegevusi ei kehtestata. Käesoleva KSH raames 
on käsitletud vaid planeeringute mõju mereosal paiknevatele loodusaladele. Samuti ei määrata 
käesoleva planeeringuga täpset kaablikoridoride paiknemist. Täpsemalt tuleb kaablikoridoride 
mõju maismaal hinnata edaspidistes etappides. 
 
72. Lk 162 ptk 5.4.2 sisaldab valeinfot: nt niidurüdi ja kassikakk ei kuulu II kaitsekategooriasse. 

Niidurüdi ei ole küll Vanamõisa linnuala kaitse-eesmärgiks seatud, aga kuna kaitsta tuleb 
kõiki I kaitsekategooria liikide isendite elupaikasid, siis tuleb mõju rüdile ka seal analüüsida. 
Sama Kõrgessaare-Mudaste hoiuala puhul. Täiendada tuleb lk 170, samuti muuta 
kaitsekategooria. Kavandada ei saa kaabli rajamist üle niidurüdi elupaiga ilma leevendavaid 
meetmeid rakendamata, kuid mõju hindamine lk 70 seda ei käsitle. 

 
Vastus: Käesoleva planeeringuga ei määrata täpset kaablikoridoride paiknemist. Täpsemalt 
tuleb kaablikoridoride mõju maismaal hinnata edaspidistes etappides. Maismaal pesitsevaid 
linnuliike on käesoleva KSH Natura eelhindamises siiski käsitletud seoses võimalike merelt 
tulenevate häiringutega, et juhtida tähelepanu edaspidistes etappides Natura asjakohase 
hindamise raames linnustiku laiapõhjalisele käsitlemisele. 
 
73. Lk 144 ptk 5.4 - KSH aruande kohaselt Natura 2000 alade eelhinnang võtab arvesse 

kavandatavaid tegevusi, olemasolevaid tegevusi ei hinnata. See ei ole täielikult õige. KSH 
käigus tuleb hinnata ka koosmõjusid, mistõttu KSH aruandes tuleb tuvastada tegevused, mis 
võivad koosmõju avaldada ning neid arvestades planeeringu elluviimise mõjud välja tuua.  
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Vastus: Vastavad parandused on KSH aruandesse sisse viidud. Lisatud on kumulatiivste mõju 
peatükki, et 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. 
 
74. KSH aruande ptk 5 „Natura-eelhindamine“ lõppeb järeldusega, et maakonnaplaneeringu 

elluviimine võib põhjustada olulist mõju Natura aladele. Keskkonnaamet juhib tähelepanu, 
et tulenevalt KeHJS § 45 lg 2 on sellise järeldusega planeeringu kehtestamine keelatud (v.a 
KeHJS § 45 lg 3 ja 4 kohase nn erandi tegemisel). Tegemist on alles Natura-eelhindamisega, 
mis veel ei sisalda erinevate tegevustega kaasnevate mõjude lõplikke hinnanguid, kuna 
selleks puuduvad projekti detailsusega andmestik. KSH aruandes antav Natura hindamine on 
üksnes Natura-eelhindamine, kuid ka sellisel juhul ei saa Natura hindamine piirduda 
tõdemusega, et planeeringu elluviimisega võib kaasneda oluline mõju Natura 2000 aladele, 
vaid tuleb pakkuda soovitused ja nõuded järgnevateks tegevusteks, millega negatiivset mõju 
vältida (nt objekti täpse asukoha valikul ja projekteerimisel tuleb tähelepanu pöörata, et 
elupaigatüübid ei saaks kahjustada, planeerides objekti konkreetsest ohustatavast elupaigast 
eemale vms). Nende soovitustega tuleb ka arvestada planeeringu juures. Rõhutame, et 
tulenevalt Euroopa Kohtu lahendist C-258/11 puudub negatiivne mõju Natura 2000 ala 
kaitse-eesmärkidele ja ala terviklikkusele, kui ala kaitse-eesmärgiks olevate elupaigatüüpide 
ja liikide kaitse on tagatud samal tasemel, st planeeringuga kavandatav tegevus ei või 
reaalselt mõjutada ala kaitse-eesmärgiks olevate elupaigatüüpide pindala ega seisundit, 
kaitse-eesmärkideks olevate liikide elupaikade pindala ega seisundit ega suurendada 
vastavate liikide häirimist. See tuleks KSH aruandes kavandatud tegevuste mõju hindamisel 
üheselt välja tuua, vajadusel ka planeeringut muutes. Soovitame tutvuda Natura hindamise 
juhise (viidatud ptk 5 lk 139) näidetega 2-11 ja 2-12. 

 
Vastus: Ettepanekuga on arvestatud aruande täiendamisel. 
 
75.  Tabel 5.1 tuleb üle vaadata ja korrigeerida. Tabelis on hinnatud mõju konkreetsele 

elupaigale ja liigile loodusalade kaupa. Pöörame Teie tähelepanu asjaolule, et nt elupaigale 
„liivamadalad“ mõju hindamisel on käsitletud ka mõju liikidele, mis ei ole asjakohane. Sama 
asjaolu kordub ka muude elupaikade korral. Palume veergu „Eeldatava mõju kirjeldus“ 
korrigeerida. Palume ka välja tuua veeru „mereala kasutusviisi“ sisu põhjendus, kuna 
planeeringuga kavandatu on laiem (nt konkreetse tegevuse mõjualale jäävad need ja need 
elupaigad ja liigid, lisada põhjus-tagajärg seos). Tulenevalt KeHJS § 45 lg 2 peab aruandest 
välja tulema, kas mõju on negatiivne või mitte. Osadel juhtudel pole tabelites üldse hinnangut 
antud (kirjas on „õlireostuse oht“). Mõju hinnangu tulemus ei saa olla „Antud elupaik vajab 
inventeerimist“. Viitame veelkord, et KSH peab välja tooma, kas planeeringu elluviimisega 
võib kaasneda negatiivne mõju või mitte. Lisaks pole kasutatud kõiki inventeerimisandmeid, 
KKK-des sisalduvat teavet tegurite-meetmete kohta. Ei selgu näiteks, mida annab täpsem 
inventuur vesiviljelusega seonduvate meetmete kirjeldamisel, piisavalt pole hinnatud 
ehitamise mõjusid ega kavandatud vastavaid piisavaid meetmeid. Ei selgu, kus asuvad 
teadaolevad kaitsealused loodusdirektiivi elupaigatüübid ja milliste kavandatavate ehitistega 
need kattuvad. 

 
Vastus: Ettepanekuga on arvestatud KSH aruande täiendamisel. 
 



18 

 

76. Lk 193 ptk-s 8.2.1. (Laevatransport) on kirjas, et veeliiklusaladel süvendamist ei planeerita, 
kuid kuidas siis tagatakse planeeritud veeliiklustee kasutamine ümber Sääre nina? Miks 
leevendavate meetmete all mainitakse vaid Selgrahu PEP-i ja mitte Kadakalaiu PEP-i? 
Mõlemas PEP-s on kiiruspiirang (8 sõlme) juba kehtestatud, kas seda soovitakse veelgi 
karmistada? 

 
Vastus: Alljärgneval joonisel on esitatud sügavused Sääre nina ümbruses. Väikelaevade süvis 
jääb alla 2 m. Seega on veesügavused planeeritud (väike)laevateedel piisavad ning pole ette näha 
laevateede süvendamise vajadust. KSH aruandesse on lisatud, et kui siiski osutub vajalikuks 
mõnel veeliiklusalal süvendamise vajadus, tuleb kaaluda KMH algatamist ja vajadusel hinnata 
konkreetses asukohas süvendamisega kaasnevaid keskkonnamõjusid täpsemalt KMH käigus. 

 
 
 
77. Lk 197 ptk 8.2.11 ja lk 129 ptk-s 4.3.6 (Vesiviljelus) on leevendava meetmena välja toodud 

vesiviljeluse alade kavandamine peamistest veeliiklusaladest eemale, kuid ei ole mainitud 
vesiviljelusalade kavandamist väljapoole kaitstavaid alasid, kuigi vesiviljelusalade 
negatiivset mõju on kaitstavatele aladele korduvalt välja toodud (nt tabel 5.2. lk 164, tabel 
5.1. lk 148, lk 126). 

 
Vastus: Ettepanekuga on arvestatud KSH aruande täiendamisel ja ptk 4.3.6 ning selle alusel ka 
kokkuvõtet on täiendatud. 
 
II KSH aruande eelnõu lisad 

 
78. KSH lisas 3 lk 25 on põllumajandusminister 21.02.2013 kirjas nr 9.4-4/1344-1 teinud 

ettepaneku teha planeeringu ja KSH koostajatel koostööd Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi 
teadlastega. Hiiu maavanem on sellele (lk 26) 28.05.2013 kirjaga nr 12-2/2013/95-23 
vastanud, et vajadusel ja võimalusel tehakse Tartu Ülikooli Mereinstituudi teadlastega otsest 
koostööd. Paraku näib, et koostööd pole tehtud, sest mereinstituudi teadlased on uurinud 
merepõhja ja inventeerinud ka loodusdirektiivi I lisas nimetatud mere elupaigatüüpe. KSH-
sse tuleb lisada mereala elupaigatüüpide kaart koos planeeritud tegevuste ja ehitistega, et 
oleks näha kas ja kus tekivad nn konfliktikohad. 

 
Vastus: 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 viis nimetatud projekti 
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raames läbi töö „Eesti territoriaalmere merepõhja elupaikade ja liikide leviku modelleerimine“, 
kus modelleeriti loodusdirektiivi lisa 1 elupaikade leviku tõenäosust Eesti merealal. KSH 
aruande täiendamisel käsitleti nimetatud modelleerimise tulemusi. 

 
79. KSH lisas 4 (Hiiu mereala arengustsenaariumite võrdlustabel ja kaardid) on teemavaldkond 

„Kaitsealad, NATURA 2000 alad (sh projekteeritavad) ja kaitstavad loodusobjektid“ (lk 14 
ja sarnaselt ka hiljem, nt lk 192), mis ei ole terminoloogiliselt päris täpne, seda kahel 
põhjusel. Esiteks on ka kaitsealad kaitstavad loodusobjektid, mistõttu nende (kaitsealade) 
eraldi väljatoomine ei ole asjakohane. Teiseks ei ole olemas projekteeritavaid Natura 2000 
alasid (üleeuroopalisse kaitsealade võrgustikku kuuluvaid alasid), vaid on projekteeritavad 
kaitstavad loodusobjektid (mis võivad hiljem saadud lisatud Natura 2000 alade nimekirja). 
Stsenaariumi II tulbas on kirjas „9 NATURA 2000 nimekirjas olevat linnuliiki“. Kas selle 
all mõeldakse linnudirektiivi I lisas nimetatud linnuliike? 

 
Vastus: KSH lisas 4 on teemavaldkond „Kaitsealad, NATURA 2000 alad (sh projekteeritavad) 
ja kaitstavad loodusobjektid“ asendatud „Kaitstavad loodusobjektid (sh projekteeritavad) ja 
NATURA 2000 alad“. Stsenaariumi II tulbas on mõeldud linnudirektiivi I lisas nimetatud liike. 
 
III Hiiu maakonna merealade planeering 

 
Alljärgnevatele küsimustele/ettepanekutele on vastatud ka Hiiu Maavalitsuse 21.04.2014. a 
kirjaga nr 12-2/2014/140-25. 
 

1. Maakonnaplaneeringu joonisel on vesiviljelusalad olemasoleval Väinamere HA-l. 
Planeeritud on meretuuleparkide kaabelühendused läbi kaitstavate alade (Kadakalaiu 
PEP), kus kehtib ehitamiskeeld. Planeeritud on väikelaevade veeliiklusalad läbi selleks 
sobimatute alade (madal meri, LK-piirangud, nt Kadakalaiu PEP, kus on ajalised 
liikumispiirangud). 

 
Vastus: Esitatud mereala planeeringu materjalide puhul oli tegemist esialgse 
planeeringulahendusega. Planeeringulahendust vaadatakse täiendavalt üle seoses kaitstavate 
loodusobjektidega seotud kehtiva kaitsekorraga ning muu loodusliku infoga. Oleme peale 3. 
märtsil 2014 toimunud avalikku arutelu saanud Eestimaa Looduse Fondilt täiendavad aruanded 
- Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi poolt teostatud töö „Eesti territoriaalmere merepõhja 
elupaikade ja liikide leviku modelleerimine“ ning Eesti Ornitoloogiaühingu poolt koostatud töö 
„Mudelid linnustiku karakterliikide modelleerimiseks Eesti territoriaalmeres“. Vajadusel 
tehakse planeeringulahenduses muudatusi (nt kui kaitsekord ei luba kas ujuvvahendiga liiklemist 
või ehitustegevust, siis muudetakse planeeringulahenduses veeliiklusala piire vms). 
 
Meretuulepargi kaabelühenduste puhul näidatakse üldised ühenduste suunad. Looduskaitseliste 
piirangutega peab arvestama kaabelühenduste projekteerimise faasis. 
 
Planeeringu üheks peamiseks põhimõtteks on erinevate sektorite integreerimine ning 
tasakaalustatud areng, mis tähendab majanduslike, sotsiaalsete ja looduskeskkonna aspektide 
tasakaalustamist ruumis. Seega ei saa allutada ühe sektori huve või eesmärke teistele. 
Planeeringu koostamise käigus on hinnatud erinevate mere kasutusviiside mõju ning võimalikku 
koostoimimist. Alale võib kavandada erinevaid funktsioone kui need ei kahjusta teisi 
kasutusviise ja -võimalusi merealal. Selleks viiakse läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine 
(mis on veel täiendamisel) ning KSH tulemustega arvestatakse planeeringuotsuseid tehes. 
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Traalpüügialadele pole meretuuleparke kavandatud, nende alade kattumist on püütud välistada 
kogu planeeringu koostamise protsessi vältel. Kui vaadata planeeringujoonise all lisajoonist 
„Tuuleenergia tootmiseks sobiv ala, traalpüügi intensiivsus“ ja joonist KSH aruande eelnõu 
verisoonis 20.02.2014 (joonis 4.7), võib jääda mulje, et meretuulikute ala PT2 jääb intensiivsele 
traalimisalale. KSH aruande eelnõu verisoonis 20.02.2014 joonisel 4.8 on näidatud traalimas 
olevate laevade paiknemine, mille kohaselt meretuulikute aladel traalimise punkte pole. 
Erinevus kahe esitlusviisi vahel tekib sellest, et joonisel 4.7. on jagatud Hiiu mereala 
võrguruutudeks ja tarkvara koostab teemakaardi traalimise intensiivsuse kohta vastavalt 
võrguruutude suurusele. Seetõttu värvuvad ka väiksema pindalaga valged alad nende kõrval 
olevate traalimise punktide tõttu tumedaks. Kui vaadelda laevade paiknemist ja reaalset 
traalimistegevust täpsemalt, selgub detailsem pilt. 
 

2. Planeeringu ptk-s 1.3. on kirjas Hiiu maakonna mereala ruumilise arengu eesmärgid, sh 
ptk 1.3.2. (lk 9) mere loodusressursi säästlik kasutamine, milles on kirjas uute tegevuste 
planeerimisel loodusväärtuste kaitseks vajalike tingimuste tagamine; kalavarude 
taastootmise tagamine – kudealade säilitamine ja nende tingimuste parandamine; 
traalpüügivõimaluste ning -alade tagamine. Samas kavandatakse kaitstavatele aladele 
veeliiklusteid, vesiviljelusalasid ja merekaableid ning kalade kudealadele ja 
traalpüügialadele meretuuleparke. 

 
Vastus: Avalikule väljapanekule esitatud mereala planeeringu materjalide puhul oli tegemist 
esialgse planeeringulahendusega. Planeeringulahendust vaadatakse täiendavalt üle seoses 
kaitstavate loodusobjektidega seotud kehtiva kaitsekorraga ning muu loodusliku infoga. 
Keskkonnamõju strateegilise hindamise tulemustega arvestatakse planeeringuotsuseid tehes. (Vt 
ka p 1 vastust). 
 
KSH aruande eelnõus on ptk 4.3.1. toodud muuhulgas järgmist: 
 
Planeeritavatest tuuleparkidest asub PT1 teadaoleval lesta kudemisalal Apollo madalikul (TÜ 
Eesti Mereinstituut, 2008), mistõttu võib eeldada nii ehitus- kui tööaegset teatavat mõju seal 
kudevale lestale. Ülejäänud tuulepargid asuvad 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 (PT3 ~1,6 km ja PT5 üle 3 km) - seega 
tõenäoliselt ei avaldu kudevatele kaladele tuuleparkide müra kahjulik mõju ei ehitus- ega 
tööfaasis. 
 
KSH aruande eelnõus (20.02.2014) on ptk 4.3.1. lk 103 toodud muuhulgas välja järgmist: 
„Rootsis Lillgrund´i avamere tuulepargis on 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. Uuring 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. Nimetatud küsimust analüüsitakse 
täiendavalt KSH koostamise protsessis ja seejärel otsustatakse tuulepargi ala kavandamine 
Apollo madalikule. 
 

3. Planeeringus lk 10 on termin, mis vajaks lahtiseletamist: ajaloolise loodusega turism. 
Palume lisada mõistete peatükki (ptk 1.7. lk 11). 

 
Vastus: Eemaldame mõiste „ajaloolise loodusega turism“ planeeringu seletuskirjast. 
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4. Miks erinevad planeeringu joonised 6. ja 7. planeeringu põhijoonisest (nt laskeharjutuste 

ala)? 
 
Vastus: Planeeringu joonised 6 ja 7 käsitlevad planeerimisprotsessi esimeses etapis koostatud 
alternatiivseid arengustsenaariume, mis töötati välja planeeringuprotsessi esmase analüüsi 
käigus. Planeeringu koostamine on pikaajaline protsess, mille käigus planeeringulahendused 
pidevalt täienevad. Arengustsenaariumite esmasele analüüsile järgneva planeerimisprotsessi 
käigus on planeeringulahendus muutunud vastavalt esitatud ettepanekute sisule ja ka KSH 
aruande koostamise käigus selgunud infole. Seetõttu erinevad planeeringu arengustsenaariumite 
joonised planeeringu joonisest. 
 

5. Lk 14 ptk 2.2.1. (Laevatransport) on kirjas, et uued planeeritud veeliiklusalad on saadud 
Veeteede Ametilt. Samas ei kattu planeeringu põhijoonisel ja KSH-s joonisel 1.22. 
olevad laevateed. Lisaks on KSH-s esitatud Veeteede Ameti info vananenud (2009. a 
esialgne visioon) ega vasta kehtivale õigusruumile. 

 
Vastus: Vastavalt konsultatsioonide tulemusele Veeteede Ametiga eemaldatakse KSH aruande 
joonisel 1.22. esitatud info, kuna see käsitleb ainult ühe uuringu tulemusi ja ei ühti olemasolevate 
ning planeeritavate veeliiklusaladega. 
 

6. Lk 14 ptk 2.2.1. (Laevatransport) on kirjas, et looduskaitseliste piirangute seadmisel 
laevaliiklusele tuleb piiranguid põhjendada, hinnata sotsiaalmajanduslikku mõju ja 
tagada tasakaalustatud areng. Selline tekst on siin liigne, sest igasuguseid piiranguid saab 
õigusriigis, nagu Eesti seda on, kehtestada vaid seadusega või seaduse alusel ning nõuded 
õigusaktidele on kehtestatud vastavate normitehnika eeskirjadega (vt 
http://www.just.ee/58837). Sama käib ptk-s 2.3.2. (Maavaravarud, lk 23) ja järgnevates 
ptk-des kirjutatu kohta. 

 
Vastus: Kahtlemata teostatakse Eestis mõjude hindamist õigusaktide väljatöötamise käigus, 
milline on mõjude hindamise kvaliteet, sõltub mõjude hindaja kompetentsist. Planeeringute 
koostamisel peab otsust, mis tehakse ruumis (ehk kohapõhiselt), kaalutlema ja põhjendama. 
Peame oluliseks, et kaalutlemist ning põhjendamist rakendatakse ka looduskaitse ja maavarade 
kaevandamise-alaste otsuste tegemisel. Sageli on kaitse-eeskirjad sedavõrd üldised, eriti suurte 
alade puhul, et ei võimalda kohakeskset lähenemist. Seetõttu jääb alati teatav õigusakti 
tõlgendamise võimalus. Meie hinnangul on oluline, et ka nende otsuste puhul kaalutletakse 
otsuse sotsiaalmajanduslikku mõju. 
 
Maapõueseaduse § 62 lg 1 sätestatakse, et maapõue seisundit ja kasutamist mõjutava tegevuse 
korraldamisel tuleb tagada: arvelevõetud maavara kaevandamisväärsena säilimine; arvelevõetud 
maavaravaru kaevandamisväärsena säilimine; juurdepääs maavaravarule. Tegemist on sedavõrd 
üldise regulatsiooniga, et ainult sellel tuginedes ei saa teha kohapõhiseid otsuseid. Seega peame 
oluliseks nimetatud põhimõtte kajastamist maakonnaplaneeringus. 
 

7. Planeeringus lk 17 on kirjas, et joonisel 9 on võimalikud tuuleparkide ühendamisviisid, 
kuid kõigil variantidel on kaabel joonistatud läbi Kadakalaiu ja Pujurderahu (PEP-i 
kaitse-eeskirjas ekslikult Pujuderahu) PEP-ide, mis praegu kehtiva kaitsekorra järgi ei 
ole võimalik. 
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Vastus: Joonisel 9 lk 17 on käsitletud võimalikke kaabelühenduste näiteid. Meretuulepargi 
kaabelühendusi ei panda käesoleva planeeringuga täpselt paika, vaid näidatakse üldised 
ühenduste suunad. Looduskaitseliste piirangutega peab arvestama kaabelühenduste 
projekteerimise faasis. Et vältida valestimõistmist, muudetakse vastavat joonist selliselt, et 
püsielupaikasid ei läbita. 
 

8. Lk 24 on kirjas, et Väinamere hoiuala kaitsekorrale tehakse muudatusi, mis ei ole päris 
täpne. Tegelikult korrigeeritakse vaid Väinamere hoiuala piire vastavalt rangemalt 
kaitstavate alade (kaitsealade, PEP-ide) piiride muutmisele või muudetakse hoiuala 
kaitse eesmärke. Hoiualade kaitsekord on kehtestatud looduskaitseseadusega (ptk 5) ja 
eraldi kaitse-eeskirju hoiualadele ei kehtestata. 

 

Vastus: Seletuskirja lk 24 viime sisse täpsustuse, et Väinamere hoiuala piire korrigeeritakse 
vastavalt rangemalt kaitstavate alade (kaitsealade, PEP-ide) piiride muutmisele. 
 

9. Lk 27 kolmas lõik. „Vesiviljelusalad PV 1 ja PV 3 asuvad vastavalt muudetaval 
Väinamere hoiualal ja projekteeritaval Kõpu merekaitsealal. Vesiviljelusala kattumisel 
olemasolevate looduskaitseliste eesmärkidega tuleb lähtuda looduskaitselistest 
eesmärkidest. Võimalikest tekkivatest looduskaitselistest eesmärkidest vesiviljelusele 
piiranguid seades tuleb hinnata ja põhjendada ka piirangutega tekkivat 
sotsiaalmajanduslikku mõju ja tagada tasakaalustatud areng.“ – Tekib küsimus, miks 
selliseid tegevusi hoiualale planeeritakse, kusjuures tekstis on rõhk vajadusel arvestada 
sotsiaalmajanduslikke aspekte (vt ka kommentaari eespool, planeeringu laevatranspordi 
osa kohta). Kõrvale on jäetud variant, et selliseid tegevusi planeerida ainult väljapoole 
kaitstavaid alasid. 

 
Vastus: Looduskaitse ei peaks meie hinnangul lähtuma ainult looduskaitselistest väärtustest, 
vaid oluline peaks olema ka piirkonna majanduslik areng ja sotsiaalne toimetulek. Seetõttu 
oleme pidanud vajalikuks määratleda planeeringus põhimõtte, et otsuste tegemisel tuleb hinnata 
ja põhjendada ka piirangutega tekkivat sotsiaalmajanduslikku mõju ja tagada piirkonna 
tasakaalustatud areng (vt ka käesoleva kirja punkti 6). Loodukaitseala moodustamine ei peaks 
välistama teisi tegevusi. Lisaks eelnevale on Kõpu merekaitseala alles kavandamise faasis, kus 
kaitse-eesmärk on veel selgelt määratlemata. 
 

10. Lk 31 Planeeringu tabelis 7 (olemasolevad liikumispiirangud) on enamus piiranguid 
valed, ebatäpsed või mittetäielikud. Need tuleb kaitse-eeskirjade järgi õigeks parandada. 

 
Vastus: Korrigeerime planeeringu seletuskirja lk 31 tabelis 7 nimetatud olemasolevaid 
liikumispiiranguid tulenevalt kaitse-eeskirjades sätestatule. 
 

11. Täpsustamist vajab tekst lk 31 kolmandas ja neljandas lõigus: „Liikumispiiranguta 
looduskaitseliselt väärtusliku ala eelistegevuseks on kaitse-eesmärgist tulenev 
kaitsetegevus. Muud planeeritud tegevused tuleb vajadusel kooskõlastada kaitseala 
valitsejaga.“ Kuidas mõista terminit „kaitsetegevus“? Tegevused, mis tuleb kaitstava 
loodusobjekti valitsejaga kooskõlastada, on sõltuvalt kaitstava objekti tüübist, sätestatud 
looduskaitseseaduses või selle seaduse alusel kinnitatud kaitse-eeskirjas. Sama on ka 
lubatud ja keelatud tegevustega, ka need on õigusaktides sätestatud. 
„Liikumispiirangutega alad on piiratud kasutusega alad, kus täpsem kasutamine või 
tegevus on määratud kaitseala valitseja poolt. Liikumispiiranguga alad on esitatud 
põhijoonisel ja peatükis Liikumispiirangud.“ Kaitseala valitseja ei ole kaitsekorra 
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määraja ehk kehtestaja, vaid kaitstaval alal kehtestatud kaitsekorra elluviija (vt LKS § 21 
ja 22). 

 
Vastus: Korrigeerime planeeringu seletuskirja vastavalt Teie märkustele. 
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Lisa 9. Planeeringu ja KSH koostamise protsessi ajal laekunud ettepanekud ja nendega arvestamine 
 
Alljärgnevalt on toodud Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringule ja selle KSH aruande eelnõule esitatud ettepanekud ning 
vastused neile. 
 
Keskkonnaameti 17.03.2014. a kirjale nr HLS 6-8/14/3758-3 laekunud ettepanekud ja nendega arvestamine on esitatud lisas 8 
 
Tabel 1. Planeeringu eelnõu ja KSH aruande eelnõu avalikustamise ajal 21.02–06.03.2014 laekunud ettepanekud ja nendega arvestamine 

Esitaja Küsimus/ettepanek Kommentaar/vastus 

Majandus- ja 
Kommunikatsiooni-
ministeerium 
26.02.2014 

Väikesadamate kajastus (liigitus, leppemärgid) Hiiu 
ja Pärnu planeeringutes võiks olla identne. 

Nõustume, et planeeringutes võiks olla sadamate osas 
sarnane käsitlus. Mereala ruumilise planeerimise alase 
metoodika koostamisel on nii Hiiu kui Pärnu maakonna 
planeeringute koostajad nimetatud teemat omavahel 
konsulteerinud, lõpliku otsuse tegemiseks on vaja ka Pärnu 
Maavalitsuse seisukohta. Praegune ajagraafik on selline, et 
Hiiu maakonna planeeringut on vaja hakata kooskõlastama 
ning Pärnu maakonnaplaneeringut ei ole võimalik järele 
oodata. Hiiu maakonna planeeringus on sadamate, mitte 
ainult väikesadamate, käsitlus tehtud vastavalt hiidlaste 
vajadusele. Ilmselt on võimalik sadamate liigitust 
täpsustada koostatavas merealade ruumilise planeerimise 
metoodikas, mis valmib Pärnu mereala 
maakonnaplaneeringu koostamise käigus. 

2011. valminud Lääne-Viiru maakonna rannikuala 
planeeringus on väikesadamate liigitus olnud 
järgmine: 
S1 – kauba- ja reisisadam; 
S2 – väikesadamad tasuliste sadamateenustega – 
kvaliteetsed tugiteenused harrastusmeresõidule ja 
mereturismile, harrastuskalurid, talvised 
hoiuteenused jahtidele ja paatidele; 

Kaalusime Teie poolt esitatud väikesadamate 
klassifikatsiooni. Lääne-Viru maakonnas on ilmselt 
tegemist peamiselt mereturismile suunatud 
sadamavõrgustikuga, Hiiumaal on olulised kalasadamad. 
Planeeringu seletuskirjas on määratletud sadamate 
peamised funktsioonid ning ruumilise arengu eesmärkides 
põhimõte, kuidas peaks olema jagunenud sadamad 
piirkonniti. Oleme planeeringus määranud Hiiumaale kõigi 
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S3 – väikesadamad valdavalt harrastuskaluritele, 
talvised hoiuvõimalused paatidele. 
Võib olla oleks sama põhimõtte kasutamine mõistlik 
ka Hiiu/Pärnu merealade planeeringutes. Hetkel ei 
saa, 
näiteks, kaardil S2 ja S3 sadamaid omavahel eristada, 
kuigi sisuline erinevus on suur. 

oluliste sadamate ja väikesadamate arenguvajadused. 

Hea oleks siduda planeering MKMis valmiva 
väikesadamate kontseptsiooniga. Manuses on kaart 
väikesadamate võrgustiku koosseisu arvatud 
sadamatest, mille arengut riik toetab. 

Meil on Teile täiendav ettepanek korrigeerida 
väikesadamate kontseptsiooni lähtuvalt merealade 
planeeringust. Varasemalt tehtud ettepanek, haarata Haldi 
sadam samuti arendatavate sadamate hulka, pole 
väikesadamate kontseptsioonis toetust leidnud. Hiidlaste 
ning Emmaste valla jaoks on Haldi sadam oluline sadam 
ning see on planeeringus arendatavaks määratud. Samuti 
on planeeringus käsitletud vahetus naabruses olevaid 
sadamaid (nt Kalana ja Ristna) ühtse sadamana, mille 
arengut ei tohiks mõjutada akvatooriumi jagamisega tekkiv 
erinevate juriidiliste isikute eelistamine. 

Mis allikast on võetud sadamate juures toodud 
sügavused? Nt. Roograhu sügavus sadamaregistri 
järgi on 1,8m (kaardil 1,2 m). Sügavusandmeid oleks 
vaja ühtlustada (nt. leppida kokku, et aluseks 
võetakse 
maksimaalne sügavus kai ääres sadamaregistri järgi). 

Sadamate sügavused on võetud sadamaregistrist ja on üle 
kontrollitud meie ja Veeteede Ameti poolt. 

Kas kaardil on kajastatud hetkeolukord või 
väikesadamate enda visioon edaspidiseks 
arendamiseks? Kas väikesadamate esindajad olid 
töösse kaasatud? 

Kaardil ja tabelis esitatud sügavusandmed on 
sadamaregistri andmed. Planeeringus esitatud olulisemad 
sadamad on määratletud konsensuslikult planeeringu 
juhtgrupi poolt kui Hiiumaale olulised sadamad – kõiki 
väikesadamaid ei ole teadlikult planeeringus esitatud. 
Kohalikult merepääste seltsilt on tulnud ettepanek 
merepääste arendamise osas. Ristna/Kalana sadamat on 
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planeeringu juhtgrupp näinud maakonna jaoks 
perspektiivika sadamana. Eraldi töökoosolekuid 
väikesadamate esindajatega tehtud ei ole, sadamate 
esindajatel on võimalik olnud infot saada läbi planeeringu 
avalikustamise. Planeeringu koostamisel on osalenud 
omavalitsuste esindajad, kalurite esindajad jne. 

Eestimaa Looduse Fond 
06.03.2014 

Planeeringust kaotada tuulepargi arendusala PT7 või 
anda KSH-ga suunis teha põhjalikud 
nahkhiireuuringud selles piirkonnas 
meretuuleparkide keskkonnamõjude hindamise 
käigus või nendele eelnevalt. 

Sätestame merealade maakonnaplaneeringus täiendava 
nõude maakonnaplaneeringule järgnevas projekteerimise 
etapis planeeritud tuuleenergia tootmise ala PT7 
keskkonnamõju hindamisel (KMH) teha täiendavad 
nahkhiirte uuringuid. KSH aruandesse „4.3.1 Energeetika“ 
alampeatüki käsitiivalised on täiendatud nahkhiire 
uuringute läbiviimise vajalikkuse osas. PT7 koheseks 
välistamiseks puuduvad meil planeeringu praeguses etapis 
andmed. 

Eesti 
Purjelaualiit (sama ka 
Eesti Lohesurfiliit) 
06.03.2014 

Täpsustada KSH aruandes terminoloogiat ja 
sõnastust (kirjas näited). 

KSH aruande peatükis 4.4.1 korrigeeriti lainesõitu 
puudutavat teksti ja terminoloogiat. Samuti lisati peatükki 
viide KSH aruande „4.3.1 Energeetika“ peatükile, kus on 
täpsemalt kajastatud kavandatavate tuuleparkide rajamisest 
tulenevaid mõjusid piirkonna tuuleolude ja lainetuse 
võimalikele muutustele. 

Palun tutvuge uuesti ning detailselt meie kasutataval 
merealal avalduvate keskkonnatingimustega ning 
tingimustega, mil kasutame meie kasutatavat 
mereala. Planeeringu elluviimise käigus neid 
tingimusi muuta võivate keskkonnamõjude 
väljaselgitamine vajab terviklikku lähenemist ei ole 
piisav, kui üks uuring hindab „tuule kiiruse 
kahanemist“, teine väidab, et „tuulikud vähendaksid 
laine kõrgust vaid paar protsenti“, ja kolmas, et „kui 
välja jätta mõnesajameetrine ala tuulikute vahetus 

KSH seisukohad tuginevad Hiiumaa rannikumeres tehtud 
uuringutele, aga ka mujal avamere tuuleparkide kohta 
tehtud mudel- ja mõõtmiseksperimentidele. Täiendame 
aruannet Teie poolt viidatud uuringuga (EMD International 
A/S, 2008). 
 
KSH aruanne ei ole koostatud ainult ühe huvigrupi 
huvidest lähtudes. Leiame, et erinevate asjasse puutuvate 
uuringute tulemuste (tuule kiiruse, lainetuse, turbulentsi 
kohta) ära toomine on vajalik. See kehtib ka tuulikute poolt 
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läheduses, siis võrreldes maismaal tekkiva 
turbulentsiga, on tuulikute tekitatud turbulents 
ebaoluline.“ Iga selline väide mõnes muus kontekstis 
võib omada mingit mõtet, kuid need ei aita kaasa 
mõistmisele, kas planeeritavad tegevused võivad 
kahjustada meie huve või mitte. Näiteks, tuulikute 
tekitatud turbulentsi ning maismaal tekkiva 
turbulentsi võrdlemine, selle käigus tuulikute poolt 
tekitatud turbulentsi ebaoluliseks kuulutamine ning 
kokkuvõttes selle kasutamine justkui mingi 
argumendina, demonstreerib otseselt, et meie 
huvigrupi huve ei ole KSH teostaja vaevunud 
piisavalt enesele selgeks tegema. Meie kasutatav 
mereala nimelt ei asu maismaal, see on teatud 
tingimustes tuultele väga avatud, tuul, mis meieni 
jõuab, nö. ei kohtu maismaaga, ei puhu selle suunas 
jne. Uuringus, millest see maha on kirjutatud, oli 
tähis „Ristna“ asetatud kaardile hoopis teise kohta, 
kui see Ristna, millest meie räägime. Ainult tegelikku 
olukorda ning reaalseid tingimusi piisaval määral 
mõistes on võimalik mõju hinnata. 

tekitatud ja maismaal tekkiva turbulentsi võrdleva lause 
kohta, mis näitlikustab tuulikute mõju turbulentsile üldises 
mõttes. 
 
 

KSH aruanne väidab AS Nelja Energia poolt 
planeeritud tuuleparkidega seoses teostatud 
uuringutele viidates, et „Tuulepargist 4 km kaugusel 
Ristna poolsaare rannikul hinnati lääne ja edelatuule 
kahanemiseks kuni 11%.“ 
Vastuväide: Avamere tuuleparkide rajamisega 
Loode-Eesti rannikumerre kaasnevate 
keskkonnamõjude hindamise käigus (sama arendaja, 
sama planeeritud tuulepark) tellitud uuring “Wake 
impact assessment” (Thomas Sørensen, EMDDK, 

Tuule kiiruse kahanemise hinnang on võetud aruandes 
viidatud tööst (EMD International A/S, 2010), mis on 
kõigile kättesaadav aadressilt: 
http://www.envir.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=1
170403/Hiiumaa+turbulence+impact+EMD.pdf. 
 
Täiendame aruannet teie poolt viidatud uuringuga.  
 
Terviklik mudeluuring tuulikute mõju kohta tuulele, 
lainetusele, hoovustele ja muudele protsessidele tõepoolest 
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30/52008) väidab, et suurim suhteline tuule kiiruse 
vähenemine Kõpu poolsaare tipus (uuringus kaardil 
tähistatud nimega 
Ristna) on 22 %. Kusjuures nimetatud uuringus 
nimega “Ristna” tähistatud kohale lähim tuulik 
asunuks kõnealuse KMH käigus avaldatud 
asendiskeemide järgi kaugemal kui 4 km. 
 
Peame asjakohasteks üksnes uuringuid ning nende 
tõlgendusi, mis käsitlevad meie huve kahjustada 
võivaid keskkonnamõjusid tervikuna, mitte üksikute 
omavahel seostamatute fragmentidena. Kui selliseid 
tervikuuringuid veel teostatud ei ole, peaks meie 
hinnangul KSH teostaja sellele tähelepanu juhtima, 
mitte püüdma rajatavate tuuleparkide mõju 
marginaliseerida. Tervikliku uuringu teostamisel, et 
oleks võimalik hinnata mõju meie kasutatavale 
merealale, on tõenäoliselt vaja arvestada tuulikute 
asendiplaanide, tuulikute vms. seadmete 
konfiguratsiooniga, ilmastiku ja muude tingimustega, 
mil kasutame meie kasutatavat mereala jms. 
 
Oleme endiselt sunnitud asuma seisukohale, et KSH 
ekspert näitab kas ekslikult või teadlikult tuulepargi 
mõju väiksemana teostatud uuringutes esitatust ning 
ei pööra Läänemerel unikaalsete loodustingimustega 
mereala ohustada võivatele aspektidele piisaval 
määral tähelepanu. Erapooletu, sõltumatu ning pädev 
ekspert, kes on keskkonna mõju hindamisse kaasanud 
lisaks ka eriala eksperte, ei peaks meie hinnangul nii 
tegema. 

puudub. Oleme sellele peatükis 4.3.1 tähelepanu juhtinud 
ja sellise mudeluuringu teostamise vajadusele viidanud. 
Soovitatava täiendava uuringuna on see ka punktis 4.9 ära 
toodud. Soovitatav täiendav uuring hõlmab ka mõju Teie 
poolt kasutatava mereala tuule- ja lainekliimale. Täiendame 
punktis 4.9 olevat lõiku vastavalt. 
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Paap Kõlar 
03.03.2014 

Merealade maakonnaplaneeringu juhtrühma koosseis 
on puudulik kuna olulised ja teadaolevad 
huvigrupid on jätkuvalt esindamata, mistõttu ei ole 
käsitletud ka kogu probleemistikku piisava 
põhjalikkusega. 

Oleme merealade maakonnaplaneeringu juhtrühma 
kaasanud merealade erinevate kasutusvaldkondadega 
seotud huvirühmade ja ametkondade esindajaid. Juhtrühma 
ülesanne on planeeringu käigus tekkivate sisuliste või 
menetlusega seonduvate küsimuste arutelu, ettepanekute 
tegemine maavanemale ning osapoolte informeerimine. Et 
juhtrühm oleks töövõimeline, ei saa selle koosseis olla 
väga suur. Laiem avalikkus on planeeringu koostamisse 
kaasatud läbi planeeringu avalike väljapanekute ja avalike 
arutelude. Planeeringu koostamisel oleme teavitanud 
erinevaid huvigruppe ja ametkondi (lisa 1 ja lisa 2). Igal 
isikul on õigus esitada ettepanekuid planeeringule. 

Olulisel määral on ignoreeritud seni samades 
küsimustes 2011. aastal Keskkonnaministeeriumile 
esitatud materjale ja pöördumisi mis kajastavad 
detailselt nii kõiki võimalikke ohte kui pakuvad 
võimalikke lahendusi kuni täpsete uuringute 
vajaduste defineerimiseni koos korrektsete 
lähteülesannetega. 
Palun suhtuda täie tõsidusega kõigisse varasemalt 
esitatud ettepanekutesse, milledest suurem osa pole 
tuuleparkide asukohtade ja distantside muutustega 
oma aktuaalsust kaotanud. 

Teie poolt saadetud Keskkonnaministrile esitatud 
materjalid ja pöördumised on esitatud Nelja Energia AS 
23.03.2006. aastal algatatud keskkonnamõjude hindamise 
(KMH) protsessile, mis on mõnevõrra erinev Hiiu 
merealade maakonnaplaneeringust. Tulenevalt KMH 
protsessi tulemustest ja planeeringu juhtrühma otsusest, on 
tuulikute kaugus Hiiumaast 12 km ja enam ei ole 
tuuleenergia arendusalade hulgas tuuleenergia tootmise ala 
Neupokojevi madalal. 
 
KSH aruande peatükki „4.3.1 Energeetika“ alampeatükki 
Tuul on täiendatud. Peatükki 4.9 on lisatud, et eraldi peaks 
läbi viima uuringu, mis kajastaks tuulikute mõju tuule- ja 
lainerežiimile Ristna poolsaare rannikul asuvas purjetajate-
surfajate seas populaarses piirkonnas. 

Kultuuriministeerium 
05.03.2014 

KSH vahearuande kultuuripärandi ülevaate peatükis 
ja arengustsenaariumites esineb mitmeid puudusi, 
mistõttu soovitame tungivalt kaasata vastavalt 
keskkonnamõju hindamise ja 

KSH programmi kohaselt (KSH programmi lisa 3) tehakse 
KSH läbiviimisel koostööd Muinsuskaitseametiga. Nii 
KSH vahearuanne kui ka KSH aruande eelnõu on saadetud 
Muinsuskaitseametile tutvumiseks, samuti on 
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keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 14 lõikele 4 
KSH eesmärkide täitmiseks eriala spetsialist. 

Muinsuskaitseametisse esitatud päringuid. Praeguses töö 
faasis täiendavaid eriala spetsialiste ei kaasata, kuid teeme 
koostööd Muinsuskaitseameti Hiiumaa vaneminspektoriga. 

Olemasoleva olukorra ülevaates tuleb eraldi välja 
tuua piirangud, mis kaasnevad veealuste mälestiste ja 
kaitsevöönditega. Eraldi tuleb kajastada ka vrakid, 
mille kaitse alla võtmise menetlusega on alustatud. 
Vastavat informatsiooni saab Muinsuskaitseametist. 

Planeeringu seletuskirja ptk 2.6.1. on esitatud kaks ainsat 
mälestist koos registrinumbriga ning neil on 300 meetrine 
kaitsevöönd. Juhul kui piirangud tulenevad seadusest, siis 
neid täiendavalt planeeringutes ei kajastata, kuna need 
tulevad otseselt õigusaktidest. 
 
KSH aruande ptk 1.4.5 oleme lisanud Teie poolt edastatud 
menetlemisfaasis olevate vrakkide nimekirja tabelina ja 
kaardile märgituna. 

Puudub analüüs, kas ja millised piirangud või 
lisaväärtus võivad planeeringualal muinsuskaitse alla 
mittekuuluvate vrakkidega kaasneda või milliste 
tegevustega tuleb arvestada, kui vrakid jäävad 
tuulepargi või muu tegevusega seotud alale. Samuti, 
kuidas toimitakse uute vrakkide või muude veealuste 
objektide avastamise korral. 

KSH aruandes on kirjas, et uute vrakkide avastamisel tuleb 
need kõigepealt merel ja kaartidel tähistada. Lisaks on 
nimetatud, et vrakid on sukeldujatele huvipakkuvad 
objektid ning lisavad mereala kasutusele lisandväärtuse. 
Vrakkide olemasolu kavandatud meretuuleparkide alal 
tuleb välja selgitada projekteerimise käigus. Siis tehakse ka 
täiendavaid uuringuid ja selgitatakse protsessi käigus nende 
väärtus. 

Säilitusala valimisel tuleb välja tuua printsiibid, mille 
alusel valiti välja eskiislahenduses märgitud ala. 
Tuleb analüüsida juhtumeid, millal sellise ala järgi 
vajadus tekib ja edaspidist kasutamismugavust. 
Samuti tuleb arvestada teiste tegevuste arvatavat 
mõju ja vastupidi – laevavrakkide säilitusala mõju 
teistele tegevustele. Arengustsenaariumites ei ole 
arvestatud muinsuskaitseseadusest tulenevate 
võimalike piirangutega säilitusalal ja praegune 
säilitusala on märgitud alale, kus teostatakse 
traalimistöid. 

Kultuuriväärtuste veealuste säilitamisalade kavandamisega 
seonduvat on analüüsitud KSH aruandes ptk 4.6.2 ning seal 
on esitatud ka kriteeriumid, mille alusel alad on valitud. 
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Lisada tuleb ajalooliste sadamakohtade osa veealuse 
kultuuripärandi ja kultuuriväärtuslike maastike 
kontekstis. Tänase seisuga on Hiiumaal riikliku 
kaitse all üks rannalauter (kultuurimälestiste riikliku 
registri nr 22275, vt www.register.muinas.ee). 

KSH aruande ptk 1.4.5 on lisatud rannalauter (22275). 
Kuna maakonnaplaneeringu käigus ei teostata uusi 
uuringuid, siis saab lisada andmeid vaid olemasolevale 
infole tuginedes. Olemasolevad sadamad on kaardistatud 
üldiselt ja neid ei likvideerita. 

Peatükis „Planeeringu seos rahvusvaheliste ja 
Euroopa Liidu õigusaktidega ning strateegiliste 
dokumentide ning piirkondlike konventsioonidega“ 
tuleb lisada ka Arheoloogiapärandi kaitse Euroopa 
konventsiooni vastavad sätted (jõustus 15.11.1996) ja 
nendega arvestada. 

Palume Teie seisukohta, millised on Arheoloogiapärandi 
kaitse Euroopa konventsiooni vastavad sätted (jõustus 
15.11.1996), millega tuleb täiendavalt arvestada 
planeeringu koostamisel ning mida ei ole senini arvesse 
võetud. 
 
KSH aruandesse peatükki 2.1 on lisatud 
Arheoloogiapärandi kaitse Euroopa konventsioon ja välja 
on toodud konventsiooni sätted: *arheoloogiapärandi 
konserveerimiseks ja säilitamiseks, soovitatavalt in situ; 
*oma esialgsest leiukohast eemaldatud arheoloogiliste 
säilmete jaoks hoidlate rajamiseks. 

Soovitame ära kasutada Hiiumaa mereala soodsaid 
tingimusi loodus- ja kultuuriväärtusi tutvustava 
merepargi arendamiseks ja arvestada selle 
võimalusega ruumi planeerimisel. 

Palume teiepoolset sisendit, kuhu ning mis eesmärgiga 
nimetatud merepark võiks olla kavandatud. Looduväärtuste 
säilitamiseks on juba eelnevalt loodud mitmeid 
loodukaitsealasid ning neid projekteeritakse täiendavalt 
juurde. Juhime tähelepanu ka asjaolule, et Keskkonnaameti 
poolt on koostatud Lääne-Eesti boisfääri programmala 
säästliku arengu programm 2013–2020, mis peaks ka 
täitma Teie poolt nimetatud eesmärke ja tegevusi. 

Veeteede Amet 
06.03.2014 

Kustutada lause „Tuulepargis tuleb tagada 
väikelaevade, kalalaevade ja laevade, mida 
kasutatakse majandustegevuseks ja 
riigihaldusülesannete täitmiseks (pikkusega kuni 24 
m) ohutu liiklemine. Laevad pikkusega üle 24 m, va 
kalalaevad, ei tohi läbida tuuleparke, vaid peavad 

Merealade maakonnaplaneeringusse peab jääma üldine 
nõue, et tuulepargis võimaldatakse läbisõit väikelaevadele 
ja kalalaevadele. Kalurid on korduvalt viidanud nimetatud 
vajadusele ning majanduslikule otstarbekusele. Täpsemad 
tingimused sätestatakse projekteerimise käigus. 
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sõitma mööda laevateid või siis hoidma ohutut 
vahemaad tuuleparkidest“, kuna hetkel on tegemist 
merealade planeerimisega, mitte juba detailsete 
nõuete kehtestamisega. 
Lk 46 lause „Ülevaate võimalikest perspektiivsetest 
laevateedest saab leida projektist Tehniline abi 
laevateede süvendamiseks ja rekonstrueerimiseks 
Lääne-Eesti saarestikus (2009)“ kitsendab 
perspektiivsete laevateede käsitlust. Palume 
arvestada KMH-s samade planeeritud 
veeliiklusaladega, mis on kajastatud Hiiu merealade 
planeeringus. 

Arvestame ettepanekuga ja eemaldame viite dokumendile 
„Tehniline abi laevateede süvendamiseks ja 
rekonstrueerimiseks Lääne-Eesti saarestikus“ (2009) 

Lk 46 ja 96 parandada “..... rahvusvaheliselt 
laevateelt“ ning jätta ära “nn Magn. Var 2..9 E" – see 
ei ole seotud laevateedega vaid tähistab merekaardil 
magneetilise muutlikkusega ala piiri. 

Arvestame ettepanekuga ja eemaldame KSH aruandest 
rahvusvahelise laevatee juurest Magn. Var 2..9 E." 

Eesti Tuulenergia 
Assotsiatsioon 
06.03.2014 

Planeeringu ettepaneku lk 9 mõistete peatükis on 
tuuleenergia tootmise alana märgitud: 
„planeeringuga määratud ala, mille sees võib 
kaaluda tuuleenergia tootmiseks vajalike tuulikute 
ehitamist; väljaspool esitatud ala ei ole tuulikute 
ehitamist ette nähtud.“ Kuivõrd teiste 
majandustegevuste juures ei ole lause teist poolt 
(väljaspool esitatud ala ei ole tuulikute ehitamist ette 
nähtud) peetud vajalikuks, siis teeme ettepaneku see 
eemaldada ka tuuleenergia ala mõiste juurest. 

Tuuleenergia tootmise alade näol on tegemist aladega, 
mille sees võib kaaluda tuuleenergia tootmiseks vajalike 
tuulikute ehitamist. Tuulikud on ehitised (muude tegevuste 
puhul merealal ei pruugi tegemist olla ehitiste 
kavandamisega). Seega on tegemist ehitusalade 
määratlemisega, kuhu tuulikuid võib kavandada ja nende 
alade piiritlemine on oluline. Seetõttu me ei saa arvestada 
ettepanekuga eemaldada lause osa „väljaspool esitatud ala 
ei ole tuulikute ehitamist ette nähtud.“ 

Planeeringu ettepaneku lk 14 ei ole laevatranspordi 
peatükis võimalik tutvuda kuidas on kujunenud uued 
planeeritud veeliiklusalad. Suheldes Veeteede 
Ametiga saime info, et andmed põhinevad reaalsele 
laevaliiklusele (AIS andmed - Automatic 

Planeeritavaid veeliiklusteid on määratud koostöös 
Veeteede Ametiga. Madalike veesügavus (5–11 m) on 
enamasti piisav väikelaevade liikumiseks. Planeeritavaid 
veeliiklusteid on käsitletud keskkonnamõju strateegilise 
hindamise (KSH) aruandes. 
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Identification System), kuid juhtisime tähelepanu nii 
oma 03.12.2013.a. kirjas kui jääme ka praegu 
seisukohale, et planeeritud veeliiklusalad läbivad 
madalikke. Teeme ettepaneku planeeringus 
vastukäivus lahendada ning hinnata KSH aruandes ka 
planeeritavate veeliiklusalade keskkonnamõjusid. 
Planeeringu ettepaneku lk 17 pt 2.2.3 on kindlas 
kõneviisis väidetud, et tuulikud mõjutavad 
tuletornide tööd. Planeeringu KSH aruanne seda aga 
ei kinnita, vaid märgib, et kui tuulikud jäävad 
tuletornide nähtavuskaugusele, „siis peavad tuulikute 
hoiatus- ja navigatsioonituled selgelt eristuma 
tuletorni tule karakteristikutest.“ Teeme ettepaneku 
viia planeeringu tekst kooskõlla KSH esitatuga. 

KSH aruandes lk 118 (ja joonis 4.10) on toodud välja, et 
„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 4.6).“ 
Käsitleme antud teemat ka tuuleparkide peatükis 
planeeringu seletuskirjas. 

Planeeringu ettepaneku lk 20 osas teeme tuuleenergia 
alade PT1 ja PT3 arendamise võimalikkuse osas 
ettepaneku parandada lause ning asendada see 
järgnevaga: „Uuringute tulemusena on võimalik 
otsustada tuuleenergia tootmise ala väljaarendamise 
suurus.“ Vastuväide põhineb asjaolul, et Vinkovi ja 
Apollo aladest on vaid osa planeeringuga 
lisauuringuid vajavateks märgitud, mistõttu ei tohiks 
kahtluse alla seada kogu ala kasutuselevõttu 
tuuleenergia tootmiseks. 

Arvestame ettepanekuga. Korrigeerime planeeringu 
sõnastust nii, et oleks üheselt arusaadav, et alad PT1 ja PT3 
(Vinkovi ja Apollo) ei vaja lisauuringuid kogu ala ulatuses. 
 

Lõpetuseks soovime tähelepanu juhtida, et 
planeeringu KSH aruande eelnõu sisaldab massiliselt 
vastukäivaid argumente. Näiteks tuuleparkide 
infraheli puudutav tekst lk 106: „Seega võib 
järeldada, et tuuleparkide vahetus läheduses võib 
infraheli tekitada negatiivseid mõjusid 

Pärast teiepoolsete parandusettepanekute esitamist 
analüüsime neid ja otsustame edasise tegevuse üle. 
Nõustume Teiega selles osas, et KSH aruanne peaks olema 
loetav ning üheselt mõistetav. 
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inimorganismile. ... Käesoleva planeeringu lahenduse 
alusel on meretuulepargid kavandatud minimaalselt 
12 km kaugusele rannikust ning sellisel kaugusel on 
infraheli (madalsagedusliku müra) jõudmine 
rannikuni sellisel helirõhu tasemel, et see võiks kaasa 
tuua Hiiumaa elanikkonnale või Hiiumaad 
külastavatele turistidele mingisuguseid mõjusid, vähe 
tõenäoline.“ KSH peaks hindama reaalseid 
võimalikke ohtusid, antud juhul leiame, et kõige 
olulisema info „vähe tõenäoline“ lause lõppu jätmine 
pole vaid keeleliselt ebakorrektne, vaid ka lugejat 
tahtlikult eksitav. Teeme ettepaneku kogu KSH 
aruande eelnõu tekst nii keeleliselt toimetada eesti 
keele grammatika reeglite kohaselt kui ka 
korrigeerida rõhuasetust lausetes. Leiame, et 
võimalike mõjude juures tohib selliseid kaaluandvaid 
sõnu nagu nt oluline/arvestatav/märkimisväärne 
kasutada vaid siis, kui nende tõenduseks on võimalik 
juurde lisada teadusallikatest pärinev viide vastava 
mõju taolise kaalu kinnituseks.  

Nelja Energia AS 
06.03.2014 

Hiiu maakonna merealade planeeringu köites 1 
punktis 1.2.2. on öeldud, et kehtivat elektrimajanduse 
arengukava aastani 2018 ei ole aluseks seetõttu, et 
planeeringu kehtivusaeg on aastani 2030. Meie 
ettepanekul võiks antud alalõiku täpsustada 
järgnevalt: Arvesse võiks võtta kehtiva 
elektrimajanduse arengukava aastani 2018 toodud 
suundasid. Elektrimajanduse arengukava 2018 
jõustati 15.06.2009 ja pärast seda on riik 
kehtestanud üleriigilise planeeringu Eesti 2030+ ja 
alustanud uue Elektrimajanduse arengukava 

Täpsustame planeeringu punkt 1.2.2 sõnastust 
elektrimajanduse arengukava aastani 2018 kasutamise 
kohta ning lähtume Teie poolt pakutud sõnastusest. 
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väljatöötamist. Mõlemas dokumendis on ette nähtud 
meretuuleparkide poolt toodetud elektrienergia 
toodangu märkimisväärne suurenemine. Lähtuvalt 
nimetatud asjaoludes on Elektrimajanduse 
arengukava 2018 arvesse võetud ainult osaliselt. 
Hiiu maakonna merealade planeeringu köites 1 
punktis 1.4. parandada Nelja Energia OÜ Nelja 
Energia AS. 

Korrigeerime punkti 1.4 vastavalt Teie ettepanekule. 

Hiiu maakonna merealade planeeringu köites 1 
punktis 1.4. puudub stsenaariumil 1 kaart. 

Punktis 1.4 puudub stsenaarium 1 kaart, kuna kaardi järgi 
puudub vajadus. Kaardil oleks kajastatud olemasolev 
olukord, kus meretuuleparke merealal ei kavandata. 

Hiiu maakonna merealade planeeringu köites 1 
punktis 2.2.3. on väidetud, et „tuulikud mõjutavad 
tuletornide tööd“. Planeeringu KSH aruanne seda aga 
ei kinnita, seega teeme ettepaneku viia planeeringu 
tekst kooskõlla KSH esitatuga. 

KSH aruandes lk 118 (ja joonis 4.10) on toodud välja, et 
„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 häirima meretuulikute aladele 
PT2–PT5 ja PT7 rajatavad tuulikud (joonis 4.10).“ Seega 
on KSH aruanne ning planeeringu tekst vastavuses. 
Käsitleme antud teemat ka tuuleparkide peatükis. 

Lisada Hiiu maakonnaga piirneva mereala 
maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise 
hindamise aruande lk 102 ja toodud lausele: 
„Arvestades meretuulikute kaugust rannikust (12 
km), siis ei ole tõenäoline, et meretuulikute alalt 
rannikule jõudev müratase ületaks kehtestatud 
piirnorme (vt „inimeste heaolu ja tervis“). 

KSH aruande lk 109 on hinnatud mõju kalandusele ning 
seda kuidas võib mõjutada kalandust veealune müra. 
Inimeste heaolu ja tervise puhul on käsitletud välisõhus 
levivat müra. Seetõttu ei saa Teie ettepanekut nimetatud 
KSH aruande osas arvestada, välisõhus leviva müra 
normide saavutamine pole kalanduse teema all asjakohane. 

Hiiu maakonna merealade planeeringu köites 1 
punktis 2.3.1.1. on öeldud: „Vajalik on välja 
selgitada Apollo ja Vinkovi madaliku tähtsus 
rahvusvahelise tähtsusega linnuala kriteeriumitele 

Nõustume põhimõtteliselt Teie ettepanekuga ning 
korrigeerime planeeringu seletuskirja. KSH aruandes on 
hetkel leevendava meetmena kajastatud alljärgnev: 
Meretuuleparkide KMH koostamisel on kindlasti vajalikud 
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vastavuse osas. Uuringute tulemusena on võimalik 
otsustada tuuleenergia tootmise ala välja arendamise 
võimalikkus.“ Teeksime ettepaneku täpsustada antud 
alalõiku järgnevalt: Vajalik on välja selgitada Apollo 
ja Vinkovi madaliku tähtsus rahvusvahelise 
tähtsusega linnuala kriteeriumitele vastavuse osas. 
Uuringute tulemusena on võimalik otsustada 
tuuleenergia tootmise ja linnuala mahud. 

lisa-uuringud linnustiku rännete kohta tuuleparkide 
piirkonnas. Vajalik on välja selgitada Apollo ja Vinkovi 
madalike tähtsus rahvusvahelise tähtsusega linnuala 
kriteeriumitele vastavuse osas. Sellele lisatakse: Sellest 
lähtuvalt on võimalik otsustada tuulikupargi rajamine 
Vinkovi ja Apollo madalikul või vähendada planeeritud 
tuuleenergia tootmise alade PT1 ja PT3 pindala. 

Hiiu maakonna merealade planeeringu köites 1 
punktis 2.3.1.1. on öeldud: „Üldjuhul on 0,5 
meremiili ulatuses kaablitrassist või torujuhtmest 
keelatud igasugune kaableid või torujuhtmeid 
kahjustada võiv tegevus.“ Antud lausest jääb 
selgusetuks, et kas siis kaableid või torujuhtmeid 
kahjustada võiv tegevus on mingisugustel juhtudel 
lubatav. 

Kahtlemata on kaablite ja torujuhtmete kahjustamine igal 
juhul keelatud. Oluline on nimetatud lõigus asjaolu, et 
koostööd tuleb teha taristu valdajaga ning tuleb tingimustes 
kokku leppida. Korrigeerime seletuskirja teksti nii, et see 
oleks üheselt mõistetav jättes ära sõna „üldjuhul“. 

Hiiu maakonnaga piirneva mereala 
maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise 
hindamise aruande eelnõus peatükis 4.3.1 on öeldud: 
„Kuna käesolevas KSHs ei planeerita tuulikuid 
rannikule lähemale kui 12 km, siis on tuule 
kahanemine tuuleparkide tõttu rannikul 
marginaalne.“ Teeksime ettepaneku täpsustada antud 
alalõiku järgnevalt: Kuna käesolevas KSHs ei 
planeerita tuulikuid rannikule lähemale kui 12 km, 
siis on tuule kahanemine tuuleparkide tõttu rannikul 
marginaalne või puudub üldse. 

Vastavalt EMD International A/S (2008) Hiiumaa offshore 
windfarm. Wake impact assessment uuringule on ligikaudu 
12 km kaugusel lähimast tuulikust rannikul tuule kiiruse 
keskmine ja maksimaalne kahanemine suurima mõjuga 
vastavalt suunale 3,0% ja 6,8%. Mõju sellisel kaugusel ei 
välista ka mitmed teised uuringud. Seega ei saa Teie 
viidatud lause kontekstis, mis kirjeldab tuulikute mõju 
üldiselt, parandusettepanekut arvesse võtta. Tuulikutel on 
mõju ainult allatuult jäävale alale, mistõttu mõju 
olemasolu/puudumine rannikule vaheldub (koos tuule 
suunaga) ajas kiiresti. Lisame sellekohase lause KSH 
aruande peatükk 4.3.1. 

Hiiu maakonnaga piirneva mereala 
maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise 
hindamise aruande eelnõus peatükis 4.3.1 on öeldud: 

KSH koostamisel on lähtutud EELISe kaardikihtidest, 
mille hulgas on Apollo looduskaitseala märgitud 
projekteeritava kaitsealana, seega me ei saa nõustuda teie 
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„Tähelepanu väärt on Apollo madalik, mis kuulub 
projekteeritavate kaitsealade hulka ja mille 
territoorium kattub osaliselt tuulepargi PT1 jaoks 
valitud alaga.“ Teeksime ettepaneku täpsustada 
antud alalõiku järgnevalt: Tähelepanu väärt on 
Apollo madalik, mille osas on Keskkonnaametile 
esitatud taotlus kaitseala moodustamiseks ja mille 
territoorium kattub osaliselt tuulepargi PT1 alaga. 

ettepanekuga sõnastuse täpsustamise osas. 

Hiiu maakonnaga piirneva mereala 
maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise 
hindamise aruande eelnõus peatükis 4.3.1 on öeldud: 
„Vältida suuri tuulepargi ehitustööde teostamist 
(millega kaasneb heljumi teke) enamiku kalade 
kudemisperioodil aprillist juuli lõpuni ning merisiia 
kudemisajal oktoobris-novembris.“ Teeksime 
ettepaneku täpsustada antud alalõiku järgnevalt: 
Võimalusel vältida tuulepargi mahukaid vundamendi 
ja kaablite ehitustööde, millega kaasneb heljumi teke, 
teostamist kudealadel kudemisperioodil aprillist juuli 
lõpuni ning merisiia kudemisajal oktoobrist 
novembrini. 

Tegemist on olulise meetmega, millega on võimalik 
vähendada negatiivset mõju kalastikule tuuleparkide 
rajamise faasis, mistõttu meil ei ole võimalik arvestada teie 
poolt esitatud ettepanekuga. 

Hiiu maakonnaga piirneva mereala 
maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise 
hindamise aruande eelnõus peatükis 4.3.1 on öeldud: 
„Veealuse müra mõõtmised Rootsis Utgrundeni 
tuulepargis on esitatud joonisel 4.9. Nimetatud 
tuulepargis pöörleb tuuliku rootor üldiselt 1100 
pööret minutis, kuid suuremal tuulekiirusel kasvab 
pöörete arv kiiresti 1800 pöördeni minutis.“ Seame 
kahtluse alla antud andmete õigsuse (pöörded 
minutis). Nelja Energia poolt paigaldavatel tuulikutel 

Antud juhul oli KSH aruande eelnõusse sattunud eksitus. 
KSH aruande eelnõu vastavat osa korrigeeriti järgmiselt: 
„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 
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on see vahemikus 9–16 pööret minutis. 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)“. 

Hiiu maakonnaga piirneva mereala 
maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise 
hindamise aruande eelnõus on mitmel pool toodud 
välja näiteid ja väiteid maailmast, kuid otseseid 
seoseid pole sealt välja toodud. Näitena tooksin välja 
järgneva lause: „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.“ 

KSH aruandes on üldjuhul mõjude hindamise peatükkides 
kasutatud viiteid mujal maailmas tehtud uuringute kohta. 
Seejuures on peale uuringu tulemuste kajastamist 
analüüsitud mainitud tulemusi ka Hiiu mereala kontekstist 
lähtuvalt. 
 
Konkreetse näite puhul on tegemist kokkuvõttega peatükis 
eelnevalt kajastatud uuringutest (viited nt Kikuchi, 2010; 
Bergström et al, 2012 jt). Võimalikud seosed Hiiu mereala 
kontekstis lähtuvalt on toodud kokkuvõttest allpool, sh nt 
joonis 4.14 ja sellele eelnev tekst.  

Eesti Kalurite Liit 
03.03.2014 

Kinnitasite oma vastuses, et vajadusel kajastatakse 
planeeringu elluviimise peatükis, kas on vaja 
tuulepargi ehitamiseks vajaliku KMH koostamise 
käigus täiendavalt uurida kilu ja räimega seonduvat. 
Hiiu maakonnaga piirneva mereala 
maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline 
hindamine aruande eelnõu sätestab järgmist: 
„Kalapüügi huvi kattumise tuuleenergia tootmise 
aladega tuleb tagada tuulikute vahel väikelaevade ja 
kalalaevade (ranna- ja traalpüük) läbipääs/liiklemine. 
Tuuleenergia tootmise alad on paigutatud selliselt, et 
need ei vähendaks varasemate mõõdistuste (Kull 
2012) järgset traalpüügiala. Planeeringu koostamise 
käigus tehti korduvalt ettepanek laiendada 
tuulenergia tootmise ala kuni 50 m sügavuseni, kuid 

Keskkonnamõjude strateegilise hindamise aruande (KSH) 
peatükis 1.2.1. on käsitletud olemasolevat infot kalastiku 
kudealade ja rändeteede kohta. KSH aruande peatükis 1.4.2 
on käsitletud kalanduse andmeid. Võimalikke mõjusid 
kalastikule ja kalandusele on käsitletud KSH aruande 
peatükis 4. KSH aruande ptk 4.3.1. on toodud leevendava 
meetmena: Vältida suuri tuulepargi ehitustööde teostamist 
(millega kaasneb heljumi teke) enamiku kalade 
kudemisperioodil aprillist juuli lõpuni ning merisiia 
kudemisajal oktoobris-novembris. See vähendab riske kala 
koelmute ja marja kahjustamiseks kalade kudealal. 
KSH aruandes ptk 4.3.1. on toodud järgnevad leevendavad 
meetmed: 
*PT7 ala osaline kattumine räimede rändeteega vajab 
täpsemaid uuringuid planeeringule järgnevates tuulikute 
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tulenevalt välja kujunenud traalpüügialadest jäeti 
vastav laiendus tegemata. Tuuleenergia tootmise 
arendajad on planeeringu koostamise avaliku 
protsessi käigus pidanud võimalikuks väikelaevade ja 
rannakalurite läbipääsu tuulikute vahel.“ 
 
Oleme tänulikud, et mingil määral on 
kalapüügisektori huvidega arvestatud, kuid kogu 
kalanduse peatükki ja sellega seonduvat on 
keskkonnamõju strateegiline hindamise aruandes 
kajastatud siiski väga napilt. Meie arvates puudub 
planeeringu koostajatel arusaamine, kuidas 
mõjutavad töötavad tuulikud pelaagiliste liikide (kilu 
ja räim) liikumist, paiknemist, rände- ja kudealasid. 
 
Ka Tartu Ülikooli Mereinstituut on öelnud järgmist: 
„samas tuleb märkida, et nii lesta kui räime eduka 
taastootmise tagamiseks pole oluline mitte ainult 
koelmute olukord, vaid ka tingimused noorjärkude 
kasvualal, mis mõlemal liigil ulatuvad ka 
planeeritavate tööde piirkonda. Kuna Hiiumaa 
põhjarannik ning kogu Soome lahe suudme piirkond 
on Läänemere üks produktiivsemaid 
kalapüügipiirkondi, näib peamiseks tuuleparkidega 
seonduvaks kalamajanduslikuks probleemiks 
kujunevat nende traalpüüki ning kalalaevade ülesõitu 
takistav toime.“ 
 
Sellest tulenevalt on meie kindel seisukoht endiselt 
see, et tuleb teostada täiendavaid uuringud tuulikute 
mõjust kilu ja räime liikumisele ja paiknemisele 

rajamisega seotud etappides. Uuringu tulemuste alusel saab 
teha järeldusi, kui suures mahus ja kuhu on alal PT7 
võimalik tuulikuid rajada, nii et ei tekiks ohtu räimede 
poolt rändetee kasutamise jätkusuutlikkusele. 
*Vajalik on tuulikuparkide 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. 
*Ala PT2 osas on vajalik veealuse mürataseme 
prognoosimine edaspidiste etappide KMH käigus, et olla 
kindel et tuulikupargi ala PT2 ei mõjuta räimede liikumist 
rändeteel. Kui räimede rännet võidakse oluliselt mõjutada, 
siis tuleb tuulikupargi alast PT2 loobuda. 
 
Tuuleparkide projekteerimise faasis tuleb läbi viia nii 
täiendavaid uuringuid kui ka hinnata täiendavalt 
keskkonnamõjusid. Planeeringu elluviimise peatükki 
lisame ka tegevuse, mis soodustaks kalanduse teemaliste 
uuringute läbiviimist. 2014. aastal on koostatud Lääne-
Eesti saarestiku biosfääri programmiala (BPA) 
tegevuskava 2013–2020, kust on samuti võimalik taotleda 
täiendavat rahastust vastavate uuringute läbiviimiseks. 
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kaasates selleks vajadusel sõltumatuid rahvusvahelisi 
eksperte. Samuti tuleb täiendavalt uurida noorjärkude 
kasvualasid. Negatiivsete tulemuste põhjal ei tohiks 
planeerida tuulikuid aladele PT2, PT3, PT4, PT5 ja 
PT7. 

Emmaste Vallavolikogu 
06.03.2014 

Milliste asjaolude alusel on Hiiu maakonna 
merealade maakonnaplaneeringu eelnõus 
meretuulikupargi PT7 planeeritavat ala oluliselt 
suurendatud võrreldes Hiiu maakonna merealade 
maakonnaplaneeringu eskiisiga seisuga 19.11.2013? 

Planeeringu koostamise käigus on Kaitseministeerium 
esitanud uuendatud ala vajalikuks õppuste läbi viimise 
alaks ning kuna see osutus varasemast väiksemaks, siis oli 
võimalik laiendada ala PT7. 

Kodanikualgatuslik petitsioon „Mina hiigeltuuleparki 
Hiiumaale ja rannikumerre ei taha“ väljendas allkirja 
andnud üle 7500 inimese vajadusi ja huve, et 
Hiiumaale ja Hiiumaa lähistele merre suuri 
tuuleparke ning suuri tuulegeneraatoreid ei tuleks. 
Sellega on Hiiumaa elanike ja Hiiumaaga seotud 
inimeste ülekaalukas enamus oma seisukohta selgelt 
väljendanud. Planeeringuala PT7 asub Emmaste valla 
rannikule häirivalt lähedal ja sellel alal kavandatakse 
tuuleenergia tootmisvõimsust kuni 1000MW. 
Tuulegeneraatori 7 MW võimsuse korral 
paigaldatakse sinna 143 generaatorit. Selline 
planeeritav võimsus tähendab ka ülemaailmses 
mõistes ülekaalukalt suurimat tuulegeneraatoriparki. 
Selline lähenemine on ilmselges vastuolus 
eelnimetatud petitsiooniga ühinenud inimeste vaba 
tahtega. Seetõttu hindame, et antud planeering on 
vastuolus ka planeerimisseaduse § 1 lõigetega 2 ja 3. 
 
Planeerimisseaduse § 1 lõige 2 kohaselt on selle 
seaduse eesmärk tagada võimalikult paljude 

Ala PT7 tekkis sobivast kaugusest rannikust (12 km), 
sobivast mere sügavusest (kuni 35 m). Alal ei ole konflikti 
traalpüügiga ega linnustiku rändekoridoriga, 
tuuleomadused on võrreldavad ala PT1 omadustega. PT7-l 
on tuuleomadused mõne võrra kehvemad, kui näiteks alal 
PT5, kuid looduslikud tingimused võivad olla paremad. 
Samas pole ala PT7 varasema huvi puudumise tõttu uuritud 
ja täiendavad konfliktid võivad välja tulla detailsemate 
uuringute käigus. 
 
Maakonnaplaneeringu, mille ajaline eesmärk on 2030. a, 
peaks olema välja pakkuda sobivad alad, kus saab teha 
edasisi uuringuid ja selgitada välja võimalikud täpsed 
tuuleenergia tootmise alad. Maakonnaplaneering ei peaks 
käima konkreetsete arendajate huvide järgi. 
 
1. Väidate, et arendatakse tuuleenergia tootmisvõimsust 
1000MW – planeeringus seda sätestatud ei ole ning 
planeeringuga ei määrata aladele tootmisvõimsusi, kuna 
kõiki alasid on vaja täiendavalt uurida, milleks planeeringu 
koostamise käigus võimalused puuduvad. 
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ühiskonnaliikmete vajadusi ja huvisid arvestavad 
tingimused säästva ja tasakaalustatud ruumilise 
arengu kujundamiseks, ruumiliseks planeerimiseks, 
maakasutuseks ning ehitamiseks. 
 
Planeerimisseaduse § 1 lõige 3 kohaselt on ruumiline 
planeerimine demokraatlik, erinevate elualade 
arengukavasid koordineeriv ja integreeriv, 
funktsionaalne, pikaajaline ruumilise arengu 
kavandamine, mis tasakaalustatult arvestab 
majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna 
ning looduskeskkonna arengu pikaajalisi suundumusi 
ja vajadusi. 
 
Emmaste valla rannikul on suurepärane looduslik 
merevaade. Hiiumaal elamise peamise eelisena 
ja pärandina on tuntud meri, rahulik keskkond, 
kaunid loodusvaated. Samal põhjusel kordistub 
suvekuudel Hiiumaal puhkust veetvate inimeste arv, 
pakkudes kohalikule tööhõivele ja 
kaubandusele, turismimajandusele väga olulist tuge. 
 
Sõru sadama reidilt on nähtav 30 km kaugusel ja 
merepinnast ca 100 m kõrgusel asuv Kõpu 
tuletorn. Maailma suurim meretuulepark 
planeeringualal PT7, mis oleks üle kahe korra 
kõrgem ja 
enam kui kaks korda lähemal - rannikust 12+ km 
kaugusel, kaotaks seeläbi väga olulise osa meie 
valla ja Hiiu saare teiste rannikualade elanike 
elukohtade ja saarel puhkavate külaliste eelnimetatud 

 
Keskkonnamõju strateegilises hindamises (KSH) on 
tuuleenergeetika valdkonnas hinnatud erinevaid mõjusid 
Kõik Teie poolt esitatud mõjud on analüüsimise all olnud 
ning keskkonnamõju hindamise töögrupp koos 
juhteksperdiga ei ole pidanud vajalikuks ala PT7 
välistamist. Tuuleparkide kavandamisel toimub 
keskkonnamõju hindamise (KMH) protsess, selle vajadus 
on ka planeeringus sätestatud. KMH käigus on võimalik 
vajadusel teha täiendavaid uuringuid ja läbi avaliku 
menetluse on kõigil selles protsessis võimalik osaleda. 
 
13.03.2009 on maavalitsuse infosüsteemis registreeritud 
Kristi Ugam’i poolt maavanemale üle antud pöördumine. 
Pöördumisel on märgitud, et petitsiooni algatamist on 
ajendanud AS Raunisaare taotlus Hiiumaa valdadele 
algatada hiigeltuuleelektrijaama planeerimine ja seetõttu on 
hiidlased hakanud kodanikuliikumisena koguma allkirju 
oma kodu, saare ja maa kaitseks. Maavalitsusele 
teadaolevalt ning petitsioonis toodud informatsiooni 
kohaselt tegi AS Raunisaar 2008. aastal Hiiumaa Käina, 
Emmaste ja Pühalepa valdadele ettepaneku algatada olulise 
ruumilise mõjuga objekti (tuuleelektrijaam) asukoha valiku 
üldplaneeringu teemaplaneering. Algataja eesmärk oli 
rajada maismaale tuulikuturbiine koguvõimsusega kuni 
500 MW. Seega ei ole petitsiooni sisuks mereala 
planeering ega meretuuleparkide kavandamine. 
 
Juhime Teie tähelepanu asjaolule, et tegemist on viie aasta 
taguse petitsiooniga ning nii rahvusvahelises kui ka Eesti 
kontekstis on trendid ja suundumused tuuleenergeetika 
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väärtustest: rahulik keskkond, kaunid loodusvaated, 
sest tuulepargiga seoses oleks kindlasti oodata 
vähemalt visuaalset reostust. Lisaks visuaalsele 
häiringule pole piisavaid uuringuid (müra, 
madalsageduslik müra, vibratsioon jne) sarnase 
võimsusega ja kontsentratsiooniga 
tuulegeneraatorite ja tuulepargi mõjudest. Seega 
lisaks visuaalse häiringuga kaasneva 
miljööväärtusliku vaate kaotamisele on oluline risk 
ehitusperioodil ja hiljem ekspluatatsiooni 
käigus tekkiva müra (eriti madalsagedusliku) 
edasikandumine, millega võivad kaasneda 
negatiivsed mõjud randlaste tervisele ja heaolule, 
mereelustikule. 
PT7 ala puhul tekiks tõenäoline konflikt ka 
Läänemere avaosast Mardihansu lahe piirkonna 
kudealadele siirduvate räimede rändeteega (joonis 
4.10). 
 
Emmaste Vallavolikogu leiab, et planeeringu ala PT7 
oleks sellest tulenevate mõjudega ja võimalike 
riskidega otseses vastuolus Emmaste valla rannikul 
elavate inimeste majandusliku, sotsiaalse ja 
kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna arengu 
pikaajaliste 
suundumuste ja vajadustega. Tegemist oleks ka 
pärandkultuuri mõjutavate ja kogukonna 
enesemääramise õiguste rikkumise põlistamisega. 
Seega on Emmaste vallale vastuvõetamatu, et 
planeeringu eskiislahenduses on tuulepargi 
rajamiseks tähistatud sobivaks ala PT7. Näeme 

arendamisel ja kavandamisel oluliselt muutunud. 
 
Planeerimisseadus (edaspidi PlanS) § 1 lg 2 sätestab, et 
seaduse eesmärk on tagada võimalikult paljude 
ühiskonnaliikmete vajadusi ja huvisid arvestavad 
tingimused säästva ja tasakaalustatud ruumilise arengu 
kujundamiseks, ruumiliseks planeerimiseks, 
maakasutuseks ning ehitamiseks. PlanS § 7 lg 3 p 2 
kohaselt on maakonnaplaneeringu ülesandeks muuhulgas 
riiklike ja kohalike ruumilise arengu vajaduste ning huvide 
tasakaalustamine. Hiiu mereala maakonnaplaneering on 
koostatud eeldusel, et riigi tasandi strateegilised 
dokumendid kajastavad Eesti ühiskonna (sh 
ühiskonnaliikmete) vajadusi ja huvisid ning arvestavad 
säästva ja tasakaalustatud arengu põhimõtteid. Peamisteks 
dokumentideks, millest mereala planeeringu koostamisel 
energeetika osas, sh tuuleenergeetika kajastamisel, on 
lähtutud on Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud 
üleriigiline planeering Eesti 2030+ ning koostamisel olev 
Energiamajanduse arengukava aastani 2030 (ENMAK). 
Üleriigiline planeering on aluseks maakonnaplaneeringute 
koostamisele. 
 
Üleriigilise planeeringu Eesti 2030+ energeetika ptk 5 
sätestab: Energeetika on riigi ruumilises arengus väga 
oluline valdkond. Energiaga varustatus on majandusliku 
konkurentsivõime eeltingimus. Energiat on vaja 
tootmiseks, teenuste osutamiseks, elamualade toimimiseks 
jms. Üleriigilise planeeringu ptk 5.1 on määratletud 
peamised ruumilised eesmärgid energeetikavaldkonnas: 
1) Elektritootmisvõimsuse arendamisel on vaja keskenduda 
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lahendusena ala PT7 planeeringu eelnõust 
eemaldamist. 

Eesti varustamisele energiaga. Uued 
energiatootmisüksused tuleb paigutada ruumis 
ratsionaalselt ja kestlikult; 
2) Eesti energiavarustuse võimalusi tuleb avardada; 
3) Saavutada taastuvenergia suurem osakaal 
energiavarustuses, tagada energiasäästlike meetmete 
rakendamine ja energiatootmise keskkonnamõju 
vähendamine. 
 
Eesti 2030+ ptk 5.2 sätestatu puudutab otseselt 
tuuleenergeetika arendamist: Energiajulgeoleku 
kindlustamiseks tasub Eestil – lisaks 
põlevkivienergeetikale – keskenduda senisest rohkem 
hajutatumale piirkondlikule energiatootmisele, mis 
parandab üldist energiajulgeolekut ja võimaldab paremini 
ära kasutada kohalikke energeetilisi ressursse (päike, tuul, 
biomass, maasoojus). Olulisemaid valdkondi, kus uut 
kohalikul taastuval ressursil põhinevat 
energiatootmisvõimsust saab suurendada, on 
tuuleenergeetika ja bioenergia. Üleriigilise planeeringu 
kohaselt sobib meretuuleparkide rajamiseks Eesti 
läänepoolne rannikumeri. 
 
Üleriigilise planeeringu ptk 5.3. punktis 5 nenditakse, et 
varustuskindluse suurendamiseks saartel ja kohalike 
taastuvate energiaallikate kasutuselevõtuks tuleb rajada 
Lääne-Eesti saari ja mandrit ühendav kõrgepinge ringliin, 
mis võimaldab paremini meretuulikuparke võrku 
ühendada. 
 
Ptk 5.4 tõdetakse, et arvestades keskkonnanõuete 
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karmistumist ja ühiskonnas levivaid hoiakuid saab energia 
tootmiseks kasutada peamiselt tuult, päikest, biokütust, 
maasoojust ja biomassi. Arvestada tuleb võimaluse ja 
vajadusega rajada uusi maismaa- ja meretuuleparke, sest 
Eesti hea tuulepotentsiaal laseb toota märgatava osa 
elektrienergiast just tuulikute abil. 
 
Uus energiamajanduse arengukava aastani 2030 (vaatega 
aastani 2050) koostamise raames on aastaks 2030 hinnatud 
tuuleenergia potentsiaali 1550 MW ulatuses avamere 
tuuleparkide püstitamiseks. 
 
Pikaajaliste arengukavade üheks lähtepunktis on Euroopa 
Liidu tasemel kokkulepitud strateegiadokumendid, millest 
lähtutakse ka täiendavate otsuste ja kokkulepete tegemisel 
ning eesmärkide seadmisel. Praeguseks on post-2020 
raamistiku kohta üsna vähe selge kuna poliitilised 
kokkulepped puuduvad. 
 
Euroopa Komisjon on välja andnud teatise, mis märgib ära 
olulisemad pidepunktid. See raamistik tugineb olemasoleva 
kliima- ja energiapaketi 2020. aasta eesmärkidele, samuti 
Euroopa Komisjoni tegevuskavale liikumaks 
konkurentsivõimelise vähese CO2-heitega majanduse 
suunas aastaks 2050 (2050 low carbon economy roadmap, 
COM(2011)112). Kuna ressursipotentsiaal Euroopa Liidus 
on regiooniti ja riigiti väga erinev, siis on tekitatud 
taastuvenergia direktiiviga võimalused riikidevaheliseks 
koostööks taastuvenergia arendamisel. Kuna Eestil on 
oluline tuuleenergia ning biomassi potentsiaal (BASREC-i 
uuring), siis on vajalik, et lisaks riiklike eesmärkide 
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täitmisele oleks piiratud mahus võimalik Eestis asetsevat 
ressurssi kasutada ka Euroopa Liidu üleste taastuvenergia 
eesmärkide täitmiseks. See tähendab statistiliste näitajate 
jälgimist Euroopa Liidu tasandil, kuid reaalseid mõjusid 
regioonis, kuhu investeeringuid tehakse. Praktikas 
võimaldataks mõnel teisel Euroopa Liidu riigil investeerida 
Eestis taastuvenergia tootmisseadmetesse (seega 
panustades EL-tasandil eesmärkide täitmisesse), kuid 
investeeringuga kaasnevad töökohad, üldine mõju 
regionaalsele arengule, tootmisseadme mõju elektri hinnale 
ning varustuskindlusele avalduvad Eestis. 
 
Nagu eelnevalt oleme viidanud, on maavalitsus seisukohal, 
et meretuuleparkide kavandamisel on arvestatud Eesti 
ühiskonna vajadusi ja rahvusvahelisi kohustusi, mida riik 
on võtnud EL liikmesriigina. 
 
01.10.2012 kinnitas Hiiumaa Omavalitsuste Liit „Hiiumaa 
2020: taastuvenergia tegevuskava“, mille eesmärkideks on 
energiaturvalisuse ja varustuskindluse suurendamine, 
sõltuvuse vähendamine välistest energiakandjatest, SKP 
energiamahukuse vähendamine, CO2 emissiooni 
vähendamine. Nende eesmärkide täitmisel nähakse ette 
kasutada elektri ja soojusenergia tootmiseks peamiselt 
biomassi ja tuuleenergiat. Maavalitsus eeldab, et nimetatud 
tegevuskava väljendab omavalitsuste huve, kes omakorda 
väljendavad avalikku huvi oma territooriumil. 
 
Planeeringu koostamisel ei saa lähtuda ainult ühe huvigrupi 
huvist. Mereala maakonnaplaneeringu koostamisel tuleb 
arvestada, ja ka arvestati, riigi huve ja omavalitsuste huve. 
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Seega on maavalitsus täitnud PlanS § 1 lg 2 esitatu ning 
taganud maakonnaplaneeringu koostamisega Eesti 
ühiskonna huvidega arvestamise ja nende tasakaalustamise.  
 
Maakonnaplaneeringu koostamise raames viiakse läbi 
keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH) ja 
arvestatakse Hiiumaa vajadusega tagada Hiiumaa 
varustuskindlus ning energiaturvalisus. 
 
Nagu Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on 
märkinud, kaasnevad taastuvenergeetika arendamisega 
töökohad, üldine mõju regionaalsele arengule, 
tootmisseadme mõju elektri hinnale. 
 
Maakonnaplaneeringu perioodiks on aasta 2030. Seega on 
maavalitsuse hinnangul täidetud ka PlanS § 1 lg 3 kohane 
eesmärk. Maavalitsus on seisukohal, et mereala 
maakonnaplaneering ei ole vastuolus PlanS § 1 lg 2 ja 3 
sätestatuga vaid täidab ruumilisele planeerimisele vastavate 
sätetega seatud eesmärke. 

Peatükis 2.3.1.1. (lk.19) tuua täpsemalt välja vajadus 
hinnata nii 1) projekteeritava meretuulikupargi üldist 
1a) visuaalset ja 1b) müra mõju ning eraldi hinnata 2) 
pikaajalistel ehitustöödel tekkivat 2a) müra ja 2b) 
vibratsiooni mõju kohalikele elanikele ja 
looduskeskkonnale. 

Palume täpsustada, mida tähendab „täpsemalt välja tuua“. 
Planeeringus on nõue hinnata visuaalset mõju ja nõue 
tagada, et maismaal ei ületataks lubatud mürataset (sisaldab 
endas nii ehitusaegset kui kasutamisaegset müra). Samuti 
on planeeringus nõue müra mõõtmise punktide 
määramiseks KMH protsessis. Täiendavalt käsitlesime 
KSH aruande peatükis 4.3.1 vibratsiooni temaatikat ning 
lisasime järgmised leevendavad meetmed: „Käesolevale 
planeeringule järgnevates meretuulikute kavandamise 
etappides tuleb teostada müra modelleerimised, 
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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“. 

Inge Talts 06.03.2014 Asendada Kärdla Linnavalitsus ja Kõrgessaare vald 
Hiiu vallaga. 

Arvestame Teie ettepanekuga ning viime vastava 
muudatuse sisse KSH aruandesse. 

 Kaardistada räime, kilu, tursa, lõhe, lesta, meriforelli, 
merisiia kudealad. Peatükis 2.3 joonisel 2.2 toodud 
koelmud väga skemaatiliselt ja näiteks Apollo 
madalik kui lesta kudeala on märkimata. 

KSH aruande joonis 2.2. kajastab maakonnaplaneeringu 
sinivõrgustiku kaarti ja mitte kõiki kudealasid. Olulisemad 
Hiiumaa kalade koelmud on toodud lisas 7. Kudealasid on 
nimetatud läbivalt ka aruande ptk 4. Näiteks on nimetatud 
muuhulgas, et planeeritavatest tuuleparkidest asub PT1 
teadaoleval lesta kudemisalal Apollo madalikul (TÜ Eesti 
Mereinstituut, 2008), mistõttu võib eeldada nii ehitus- kui 
tööaegset teatavat mõju seal kudevale lestale. Ülejäänud 
tuulepargid asuksid teadaolevatest kudealadest suhteliselt 
kaugel. Lesta ja räime Hiiu madala piirkonna kudealadele 
kõige lähemal on planeeritavad tuulepargid PT3 ja PT5, 
kuid samas on need siiski piisavalt kaugel (PT3 ~1,6 km ja 
PT5 üle 3 km). 

 Kuna üleriigiline planeering Eesti 2030+ kohustab 
meretuuleparkidele sobivate alade leidmisel säilitama 
liikide rändekoridorid, siis kaardistada Hiiu madala 
koridor ja teised rändekoridorid (üleriigiline 
planeering Eesti 2030+ peab seda 
maakonnaplaneeringu tasemele vastavaks). 

Linnustiku teadaolevad rändeteed on esitatud ptk 1.2.2. ja 
joonisel 1.9. Nahkhiirte teadaolevad rändeteed on esitatud 
ptk 1.2.4. Samuti on planeeritud tegevuste kattuvust või 
paiknemist erinevate liikide rändeteede (rändekoridoride) 
läheduses käsitletud läbivalt kogu KSH aruandes. Seega on 
olulisemate liikide rändeteed maakonnaplaneeringu 
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koostamise täpsusastmest lähtuvalt kaardistatud. 
 Hiiu maakonnaga piirneva mereala 

maakonnaplaneeringu KSH aruande eelnõu ütleb, et 
imetajatest võivad kõige rohkem olla mõjutatud 
Väinamere hülged Selgrahu, Kadakalaiu ja 
Pujuderahu püsielupaikades häirimise tõttu ja 
võimaliku reostuse tõttu õnnetusjuhtumite korral, 
kuna veeliiklusalad on kavandatud nimetatud 
püsielupaikade territooriumitele.  
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).“ Vastavalt 
Looduskaitseseaduse § 50-le on Kadakalaiu 
püsielupaiga ja läbi Pujuderahu hallhülge 
püsielupaigas kehtestatud kaitserežiim. Sellele alale 
ei saa planeerida veeliiklusala. Viia planeering 
kooskõlla kehtiva seadusandlusega ja välistada 
veeliiklusala Selgrahu, Kadakalaiu ja Pujuderahu 
püsielupaikades. 

Vastavalt looduskaitseseaduse § 50 lõikele 1 kehtib 
püsielupaigas käesoleva looduskaitseseaduse §-s 30 või 31 
sätestatud kaitsekord, mis määratakse looduskaitseseaduse 
§ 10 lõike 2 kohaselt. Looduskaitseseaduse § 30 lg 2 
sätestab, et kui kaitse-eeskirjaga ei sätestata teisiti, on 
sihtkaitsevööndis keelatud: 
1) majandustegevus; 
2) loodusvarade kasutamine; 
3) uute ehitiste püstitamine; 
4) inimeste viibimine kaitsealuste liikide elupaigas, 
kasvukohas ja rändlindude koondumispaigas; 
5) sõiduki, maastikusõiduki või ujuvvahendiga sõitmine; 
Looduskaitseseaduse § 31 lg 2 punktid 2 ja 8 sätestavad, et 
kui kaitse-eeskirjaga ei sätestata teisiti, on piiranguvööndis 
keelatud: 
veekogude veetaseme ja kaldajoone muutmine; 
ehitise, kaasa arvatud ajutise ehitise, püstitamine ning 
rahvuspargis ehitise väliskonstruktsioonide muutmine. 
Seega looduskaitseseaduse kohaselt ei ole ujuvvahendiga 
sõitmine püsielupaiga sihtkaitsevööndis lubatud, kuid on 
lubatud püsielupaiga piiranguvööndis. Muudame 
planeeringulahendust selliselt, et veeliiklusala ei ulatuks 
püsielupaiga sihtkaitsevööndisse 

 Hiiu maakonnaga piirneva mereala 
maakonnaplaneeringu KSH aruande eelnõu 
alapunktis 1.2.2 Linnustik on jäänud märkimata, et 
planeeritavasse alasse jääva „Apollo meremadala 
puhul on tegemist kogu piirkonnas üliolulise 
peatumis-, toitumis- ja talvitusalaga aulile (Clangula 

Linnustiku teadaolevad rändekoridorid on esitatud ptk 
1.2.2. lk 19-20 ja joonisel 1.9. KSH aruande eelnõu 
(20.02.14) ptk 4.3.1. lk 92 alapunktis „Mõju linnustikule“ 
on samuti välja toodud linnustiku rändeteede temaatika. 
Lisaks on samas alapunktis kirjeldatud teostatud 
linnustikuloenduse temaatikat. Seatud on leevendav meede: 
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hyemalis). Auli arvukus täidab rahvusvahelise 
tähtsusega linnualade kriteeriume A4 (globaalse 
tähtsusega kogumid) ja C4 (olulise tähtsusega 
koondumiskohad Euroopa Liidus) ning ületab 
peatumisalade rahvusliku piirväärtuse viiekordselt. 
(T.Leito „Eksperthinnang Apollo meremadala kaitse 
alla võtmise kohta“) 
Eesti Ornitoloogiaühingu andmetel on ka Vinkovi 
madalal aulide rahvusvaheliselt oluline linnuala. 
Märkida KSH aruandes, et Hiiumaa põhjaranniku 
lähedal on tegemist rahvusvaheliselt oluliste 
linnualadega. Kuna meretuuleparkide planeerimisel 
on kohustus säilitada liikide rändekoridorid 
(Üleriigiline planeering Eesti 2030+), siis on vajalik 
aulide ja teiste rändlindude rändekoridorid 
kaardistada. 

Meretuuleparkide KMH koostamisel on kindlasti vajalikud 
lisauuringud linnustiku rännete kohta tuuleparkide 
piirkonnas. Vajalik on välja selgitada Apollo ja Vinkovi 
madalike tähtsus rahvusvahelise tähtsusega linnuala 
kriteeriumitele vastavuse osas. Peale seda on võimalik 
määratleda tuulepargi ulatus. 
Tuulikupargi alad ei sulge rändlindude rändekoridori 
täielikult ja tuulikupargi alade vahel säilib piisavalt 
võimalusi tuulikutest möödumiseks. Samuti jääb tuulikute 
ja rannikuala vahele piisavalt madalaveelisi toitumis- ja 
peatuskohti rändlindudele. 

 Nimetada „Üleriigiline planeering Eesti 2030+“. 
Palun esitada see Hiiu maakonna 
maakonnaplaneering, kus on välja toodud, et 
„Hiiumaa ning selle merealad on tuulegeneraatorite 
paigaldamiseks üks sobivamaid piirkondi Eestis.“ - 
Hiiu maakonna maakonnaplaneering on kehtestatud 
2001.a. 

Üleriigiline planeering Eesti 2030 asendatakse Eesti 2030+ 
kogu teksti ulatuses. Hiiu maakonnaplaneeringus (2001) on 
ühe arenguideena määratletud kohapealsete alternatiivsete 
energiaallikate kasutamise suurendamine (KSH aruanne 
ptk 2.3). Üleriigilise planeeringu kohaselt sobib 
meretuuleparkide rajamiseks Eesti läänepoolne 
rannikumeri. 

 Hiiu maakonnaga piirneva mereala 
maakonnaplaneeringu KSH aruande eelnõu 
alapunktis 1.4.10 Energeetika (tuuleparkide rajamise 
taotlused) on kirjas: „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. 

Nii Euroopa Liidus kui ka Eestis koostatavad energeetika 
arengukavad vaatlevad perspektiivi 2050. Euroopas 
Komisjon on vastu võtnud teekaardi Energy Roadmap 
2050, mille kohaselt soovib Euroopa Liit aastaks 2050 
vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid 80-95% 
võrreldes 1990 aasta tasemega. Üheks eesmärgi 
saavutamise viisiks on üleminek taastuvatele 
energiaallikatele. Tuuleenergia tootmine vähendab 
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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. 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. 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.“ 
Hiiumaa Offshore tuulepargi esindaja sõnul on 
Hiiumaast põhja poole jäävaid „potentsiaalseid 
tuuleenergia alasid“ rohkem, kui nemad 
arendamiseks vajavad. Eleringi andmetel oli Eesti 
elektrisüsteemis talvel 2012/2013 maksimaalne 
netotarbimine 1517 MW. Seega planeeritakse 
Hiiumaa lähistele elektritootmist tunduvalt üle Eesti 
netotarbimise. 

võrreldes enamike teiste energiatootmisviisidega oluliselt 
kasvuhoonegaaside atmosfääri paiskamist. 
Eestis koostatakse uut energeetika arengukava, aja 
perspektiiviga 2030 (visiooniga aastani 2050), mis ühildub 
planeeringu perioodiga. Seega võetakse planeeringu 
koostamisel aluseks koostatavaid strateegilisi dokumente, 
et tagada planeeringu ajakohasus pikemas perspektiivis. 
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. Eestil on oluline tuuleenergia ja biomassi 
potentsiaal, seega on vajalik, et lisaks riiklike eesmärkide 
täitmisele oleks võimalik Eestis asetsevat ressurssi 
kasutada ka Euroopa Liidu taastuvenergia eesmärkide 
täitmiseks. 
 
Tuuleparkide ehitamine võimaldab osa fossiilkütustest 
pikas perspektiivis asendada tuule kui puhta taastuva 
energiaallikaga. Tulenevalt tuule muutlikkusest pole 700 
MW (või mis iganes paigaldatav võimsus) igal ajahetkel 
kasutatav. Seega peab olema kiiresti käivitatavaid 
tagavaravõimsusi. Lisaks on Eestil väga head 
välisühendused, mis võimaldavad elektrit ületootmise 
korral eksportida. Kuna tuul iseenesest ei maksa midagi 
ning seda ka toetatakse, siis on taastuvatest 
energiaallikatest toodetud elekter peaaegu igal ajahetkel 
odavam kui ükskõik milline muu fossiilne kütust. Kuna 
tarbimine ei muutu, siis taastuvate energiaallikate lisamisel 
toodetakse vähem elektrit fossiilsetest allikatest. Väga 
lihtsustatult öelduna on see põhjuseks, miks 700 MW (või 
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mis iganes) Eesti elektrisüsteemi ära mahub. 
 Üleriigiline planeering Eesti 2030+: 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. Sobivate alade 
leidmiseks tehtud uuringud. Rändekoridoride 
säilitamine. 
 
Hiiumaa energeetika arengukava (2002) on aegunud.  
 
Eelistatult seisneb kohalikul kapitalil põhineva bio-, 
tuule- ja päikeseenergeetika arendamisel. 
 
Hiiu maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu Asutust 
ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused 
(2006): Sinivõrgustiku koridor nr 5 kulgeb Hiiumaa 
lääne- ja loodeosa, Hiiu madalal ja Kõpu pool saare 
läänesuunalisel jätkub meres, mis on rikkaliku 
põhjaelustiku alad. Kas langeb kokku PT3 ja PT5-
ga? 
 
Tuuleenergeetika on toodud üldpõhimõttena mh 
„mitte planeerida tuuleparke sügavamale kui 30 
meetrit“ 
 
Kaablite paigaldamise mõju Hari kurku vajab 
kindlasti põhjalikumat mõjude hindamist ja 
alternatiivsete variantide käsitlemist järgnevates 

Hiiumaa mereala maakonnaplaneeringu koostamisel on 
kasutatud olemasolevaid uuringuid. Peamiste kasutatud 
allikate nimekiri on esitatud peatükis Olulisemad kasutatud 
allikad. 
 
„Hiiumaa 2020: taastuvenergia tegevuskava“ on kinnitatud 
aastal 2012, seega eemaldatakse viide vanale 
taastuvenergeetika arengukavale KSH aruandest. 
 
Euroopa Liidu Põhiõiguste Harta (2007/C 303/01) 
preambula kohaselt püüab liit edendada tasakaalustatud ja 
säästvat arengut ning tagada inimeste, teenuste, kaupade ja 
kapitali vaba liikumise ja asutamisvabaduse. Seega ei saa 
piirata ettevõtlust ainult kohaliku kapitali nõudega. 
 
Kaablite puhul kehtib sama, mis laevateede puhul - 
püsielupaikades sõltub kaablite kavandamine ja 
paigaldamine püsielupaiga kaitse-eeskirjast. 
 
Elektromagnetkiirguse vähendamise leevendava meetmena 
on võimalik kaabli setetesse matmine ja võimalusel ka 
kasutatava kaabli enda parem isolatsioon. 
 
Planeeringu koostamise käigus on kokku lepitud, et 
tuuleparkide arendamiseks määratakse võimalikud 
tuuleparkide arendamise alad, kuid ei määrata alale 
kavandatud tuulikute arvu ega tuulepargi võimsust. 
 
Peale KSH aruande eelnõu verisooni 20.02.2014 valmimist 
oleme saanud Eestimaa Looduse Fondi käest Tartu 
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etappides (nt projekteerimine). 
 
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 on 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). 
 
Räägitud on kaablite mõjust traallaevadele, aga mitte 
sellele, et kaablite paigaldamine ja olemasolu võib 
oluliselt vähendada püütavat kala. 
 
Samuti on võimalik mõju vee kvaliteedi halvenemise 
tõttu heljumi ja saasteainete kaudu ehitus-, parandus- 
ja hooldustööde käigus. Vee rikastumisel heljumiga 
halveneb ajutiselt vee läbipaistvus, mis omakorda 
pärsib põhjataimestiku fotosünteesivõimet ja kasvu. 

Ülikooli Eesti Mereinstituudi 2014. a koostatud töö „Eesti 
territoriaalmere merepõhja elupaikade ja liikide leviku 
modelleerimine“ materjalid, kus modelleeriti 
loodusdirektiivi lisa 1 elupaikade leviku tõenäosust Eesti 
merealal. Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi kinnitusel 
(Kristjan Herküll – suulised andmed) on nimetatud 
modelleerimine täpsem varasemalt kasutada olnud EBHAB 
klassifikatsiooni järgi tehtud modelleerimisest. Seetõttu on 
KSH aruannet täiendatud 2014. a loodusdirektiivi lisa 1 
elupaigatüüpide leviku modelleerimise andmeid. 
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Sõltuvalt tekkinud heljumi iseloomust ja kogusest on 
võimalik filtreerivate molluskite sifoonide ummistus. 
s.o. kaablite paigaldamisel 
 
Planeeritavatest tuuleparkidest asub PT1 teadaoleval 
lesta kudemisalal Apollo madalikul (TÜ Eesti 
Mereinstituut, 2008a), mistõttu võib eeldada nii 
ehitus- kui tööaegset teatavat mõju seal kudevale 
lestale. 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 (PT3 ~1,6 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 lähedal olevatest tuuleparkidest 
(PT3 ja PT5) lähtuv ehitusaegne heljumisisalduse 
tõus, mis võib teatud tuulte korral liikuda kalade 
kudemisaladele Hiiu madalal rannikulähedastes 
vetes. Planeeritav tuulepark PT7 asub teadaolevatest 
kudealadest kaugemal, kuid sobivate tuulte korral 
võib ka seal tekkiv heljum kanduda Hiiumaa 
edelarannikule, kus koevad lest, räim ja ahven. 
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Arvestades Hiiumaa-lähedastel madalikel kindlaks 
tehtud kalaliike ja nende arvukust võib öelda, et 
tõenäoliselt ei too tuulepargi rajamine kaasa otsest 
ohtu kalastikule. 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 
 
Hiiu maakonnaga piirneva mereala 
maakonnaplaneeringu KSH programmi eelnõu ütleb 
alapunktis „1.4.10 Energeetika (tuuleparkide 
rajamise taotlused). 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. 
Taotluse kohaselt on tuulikute ühikvõimsus 3-6 MW, 
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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.  
 
Taotluse kohaselt plaanib Baltic Blue Energy OÜ 
rajada Lääne-Eesti rannikumerre Hiiumaa edela- ning 
Saaremaa põhjaranniku vahelisele alale avamere 
tuulepargi. Taotluse alusel on tuulikute vähim kaugus 
rannikust 6 km, keskmine kaugus rannikust 15 km ja 
suurim kaugus rannikust 19 km. 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.“ 
Seega on Hiiumaa merealale planeeritud tuulikud 
võimsusega  
*  vähemalt 100 tuulikut võimsusega 3-6 MW 
*  üle 250 tuuliku võimsusega kuni 7 MW 
KSH aruande projektis on analüüsitud tuulikute müra 
teiste riikide tuuleparkida näidetel. Lk. 100 esitatud 
veealuse müra mõõtmised Rootsis Utgrundeni 
tuulepargis, kuid märkimata on jäetud, et selles 
tuulepargis on 7 elektrituulikud iga üks võimsusega 
1,5 MW ( torn 100 m, rootor 70 m) Taanis Lillgrundi 
tuulepargis on 48 elektrituulikut koguvõimsusega 
110 MW (rootor 93 m, üldkõrgus 115 m).  
 
Rootsi ja Taani kogemuste alusel ütleb KSH 
programm: „Seega võib järeldada, et 
tuulegeneraatoritel võib olla veealuse müra osas 
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arvestatav mõju erinevatele kalaliikidele vähemalt 1 
km kaugusele generaatoritest eemal, tõenäoliselt võib 
müra aga põhjustada häiringuid nn 
kuulmisspetsialistidele kuni 4 km kaugusele.“ 
Kuna mudeliks võetud tuulepargid olid oluliselt 
väiksemad ja väiksemate tuulikutega, on Hiiumaa 
rannikule planeeritavate tuuleparkide mürahäirivus 
oluliselt suurem. Samas on Hiiumaa kalandusele 
oluline kala räim on tundlik müraärritusele. 
 
Asendada müra hinnang väikeste tuuleparkide näitel 
adekvaatsemaga. Piirata Hiiu maakonnaga piirneva 
mereala tuuleparkide suurust (näiteks kuni 20 
tuulikut võimsusega kuni 2,0 MW). 
 
Hiiu maakonnaga piirneva mereala 
maakonnaplaneeringu KSH eelnõu ütleb alapunktis 
„4.2.1. Laevatransport“: Arvestades, et 
veeliiklusalade süvendust ei planeerita, on mõju 
merealustele elupaikadele ette näha peamiselt vaid 
õnnetusjuhtumite korral,....“ Arvestada KSH eelnõus, 
et antud piirkonnas on ka mitte-merealused elupaigad 
ja püsielupaigad. 
 
Hiiu maakonnaga piirneva mereala 
maakonnaplaneeringu KSH eelnõu ütleb alapunktis 
„4.2.1. Laevatransport“: Imetajatest võivad kõige 
rohkem olla mõjutatud Väinamere hülged Selgrahu, 
Kadakalaiu ja Pujuderahu püsielupaikades häirimise 
tõttu ja võimaliku reostuse tõttu õnnetusjuhtumite 
korral, kuna veeliiklusalad on kavandatud nimetatud 
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püsielupaikade territooriumitele.“ Vastavalt 
looduskaitseseaduse § 50-le on veeliiklus läbi 
Kadakalaiu püsielupaiga ja läbi Pujuderahu hallhülge 
püsielupaiga keelatud. Viia planeering kooskõlla 
kehtiva seadusandlusega ja välistada püsielupaikades 
veeliiklus. 
 
Rannikumere mõiste on olemas EL veepoliitika 
raamdirektiiv (2000/60/EÜ). 
 
Peatükis 1.2.5 Elupaigad, tabelis 1.2, kood 11 – 
mõõdukalt avatud kõvad põhjad ilma kindla liigilise 
domineerimiseta < 20 m esinemissagedus 0,00%. 
Kas siia alla kuuluvad ka elupaigatüüp Karid (1170), 
mis on elupaigatüüp, mille kaitseks tuleb Eesti 
Vabariigis täiendavalt alasid kaitse alla võtta 
(Läänemere regiooni biogeograafiline seminar, 23.-
25. november 2009, Sopot, Poola Vabariik). Asub 
Apollo madalal pindala 6,1 km2.? 
 
Sadamate nimekirjast on puudu Kädla sadam. 

Maie Jeeser 10.03.2014 Maale planeeritavaid meretuuleparkide liinitrasse ja 
meretuuleparke ei ole võimalik lahus arutada. Lisaks 
tuleb aruteludesse kaasata ka Vormsi saare ja 
Läänemaa elanikud. Need on nii olulised 
muudatused, et nõuab kindlasti uut KSH-d või 
suurtest tuuleparkidest loobumist. 
 
 

Hiiu maakonna merealade planeering ei määra taristu 
liinikoridore maismaal, planeering ei määra ka kaabli 
täpset asukohta merealal. Tulenevalt täiendavast uuringute 
vajadusest ei ole seda praeguses planeeringu koostamise 
protsessis võimalik teha, seda on kirjeldatud ka planeeringu 
seletuskirja peatükis 2.3.1.1. Tuuleparkide kavandamisel 
(projekteerimisel) toimub täiendav keskkonnamõju 
hindamise (KMH) protsess, selle vajadus on ka 
planeeringus sätestatud. KMH käigus on võimalik, 
vajadusel tehes täiendavaid uuringuid, määrata täpne kaabli 
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asukoht ning läbi avaliku menetluse on kõigil selles 
võimalik osaleda. Elektriliinide planeerimisel maismaale 
on vajalik koostada planeerimisseaduse kohane joonobjekti 
asukoha määramise planeering või määrata kaabli asukoht 
maakonnaplaneeringus. 

Planeeringul on väga oluline keskkonnamõju 
(lindude Ida-Atlandi rändetee, toitumis- ja 
peatusalad, nahkhiirte rändeteed, kalade kudemisalad 
ja rändeteed). Seetõttu soovitaksin taotleda KSH 
riigipiiri üleseks lugemist. 
 
 
 

Riigipiiriülese mõjuga tegevuseks ei ole praegust 
planeeringut ja selle KSH-d vajalik lugeda, kuivõrd 
kavandatava tegevusega kaasneda võivad mõjud kaasnevad 
peamiselt Hiiumaa merealal ja Eesti territoriaalmere piires. 
Vaatamata sellele on teavitatud nii Soome kui Rootsi 
osapoolt Hiiu mereala ruumilise planeeringu koostamisest. 
Nimetatud teavet on levitatud ka nii Vasab-Helcom 
mereala ruumilise planeerimise koostöö käigus kui 
koolitustel ja seminaride, mis on toimunud nii Eestis kui 
Soomes.  

Arusaamatu on, et soovitatakse Kõpu ja Hiiu madala 
maardla ruttu tühjaks kaevata – see ei ole sugugi 
kooskõlas jätkusuutliku majanduse põhimõtetega – 
maavara võib olla pikaajalises kasutuses. 

Planeeringuga on sätestatud, et maavara tuleb hoida 
kaevandamisväärsena ning soovituslikult on määratud 
esimesena kasutatavaks maardla, mille kohale soovitakse 
ehitada tuulikuid. Maavarade kasutusele võtmise ajaline 
järjestus ei välista maavarade kestlikku kasutust. 
Maavarade kaevandamine toimub vastavalt õigusaktides 
ettenähtud korrale. 

Väide, et tuulepargid oleksid atraktsiooniks 
turistidele on mõttetu. Taani ei ole meist nii kaugel, 
et kui inimene tahab tuuleparkide atraktsiooni, siis on 
tal võimalik Taani sõita, aga selliseid ilusaid 
liivarandasid ja päikesetõusu ja -loojangu vaated - 
need on meie olulised eelised võrreldes 
lähinaabritega. 

Meretuulikute alade kavandamisega Hiiumaa merealale ei 
ole ette näha rannikul müra piirväärtuste ületamist ega 
muid olulisi negatiivseid keskkonnamõjusid, mis piiraksid 
Hiiumaa maismaa traditsioonilise turismi jätkuvat arengut. 

Nii oluliselt maakonda ja seda ümbritseva mereala 
puudutava planeeringu ning selle keskkonnamõju 

Mereala maakonnaplaneeringu koostamise protsessis on 
toimunud mitmeid avalikke väljapanekuid ja arutelusid, 
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strateegilise hindamise avalikustamise teade ilmus 
küll õigeaegselt halli Hiiu Lehe (teisipäevane Hiiu 
Leht) hallil planeeringute kohta käival leheküljel, 
kuid nii olulise tähtsusega informatsioon pidanuks 
väljapaistvalt ja selgelt tähelepandavalt esitatud 
olema – paljud huvilised said asjast teada alles pärast 
avalikku arutelu. 

viimane neist ajavahemikul 21.02.– 06.03.2014. Seega on 
olnud võimalik kõigi huvitatud isikutel planeeringu 
koostamisel osaleda. Planeeringuprotsess on jõudnud faasi, 
kus planeering esitatakse kooskõlastamiseks 
ametiasutustele. Peale seda toimub planeeringu 
vastuvõtmine maavanema poolt, millele järgneb 
planeeringu avalik väljapanek ning avalik arutelu. 
Avalikust väljapanekust ja avalikust arutelust teavitatakse 
elanikkonda vastavalt planeerimisseaduses sätestatud 
nõuetele nii kohalikus ajalehes kui ka maavalitsuse 
kodulehel. Palume jälgida nii ajakirjandust kui ka 
maavalitsuse kodulehel avaldatavat informatsiooni 
aadressil http://hiiu.maavalitsus.ee 

Lääne Maavalitsus 
19.03.2014 

Palume KSH aruande punktis 4.2.4. üheselt 
mõistetavalt kirjeldada, millistel juhtudel on vajalik 
110 kV ja millistel 330/110 kV ülekandeliinide 
rajamine, kus paiknevad võimalikud liitumispunktid 
ning milline on nende eeldatav mõju. 

Maakonnaplaneeringuga ei määratleta kavandatava kaabli 
parameetreid. Näiteks pinge sõltub mitmetest erinevatest 
teguritest, samuti ei tea me liitumispunkte, kuna 
tuuleparkide täpne asetus selgub järgmises etapis täpsemate 
uuringute läbiviimise järgselt. Eskiislahenduses oli 
näidatud kõrgepingeliini asukoht maismaal ja liitumine 
Kanapeeksi alajaamas, kuid Siseministeerium juhtis meie 
tähelepanu sellele, et tegemist on mereala planeeringuga 
ning kasutamistingimusi maismaal sellega määrata ei saa. 
Kuna tuuleparkide mandriga ühendamisel on palju 
võimalikke mõjutegureid, siis tuleb kaabli asukoht määrata 
eeldatavasti mitme maakonna joonobjekti planeeringuga. 

Palume KSH aruandes täpsemalt lahti kirjutada, 
kuidas toimub hilisem projekteerimine (kes annab 
välja projekteerimistingimused, kuidas toimub 
avalikustamine). 

Keskkonnamõju hindamise protsess on avalik ning seetõttu 
oleme seisukohal, et täiendavalt projekteerimistingimuste 
avalikustamist vaja ei ole. Projekteerimine toimub 
vastavalt kehtivatele õigusaktidele. 

Lääne Maavalitsus Üheks Hiiu merealade planeeringus käsitletavaks Käsitleme kompensatsioonimehhanismide teemat 



37 

 

14.04.2014 teemaks on meretuulepargid. Hiiu, Lääne, Pärnu ja 
Saare maakonnas on valmis saanud 
teemaplaneeringud, mis analüüsivad maismaa 
tuuleparkide arendamise võimalusi Lääne-Eestis. 
Lisaks elektrituulikute rajamiseks sobivatele maa-
aladele ja rajamise põhimõtetele, käsitletakse 
teemaplaneeringutes võimalikke 
kompensatsioonimehhanisme kohaliku kogukonna 
heaks. Erinevaid rahastamise võimalusi kirjeldatakse 
teemaplaneeringu lisas. Teeme ettepaneku käsitleda 
kompensatsioonimehhanismide teemat ka Hiiu 
maakonna merealade planeeringus. 

maakonnaplaneeringu lisas planeeringu elluviimise 
peatükis ja KSH aruandes „4.3.1. Energeetika“ peatüki all. 

Kuna täna puudub piisav alus otsustamaks, kust 
hakkavad kulgema rannikule planeeritavate 
tuuleparkide ülekandeliinid, palume meid kaasata 
järgnevatesse planeerimise ja projekteerimise 
etappidesse. 

Keskkonnamõjude hindamine on vastavalt keskkonnamõju 
hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusele avalik 
protsess, igal ühel on võimalik tutvuda nii KMH 
programmi kui ka aruandega ja muude asjakohaste 
dokumentidega, esitada ettepanekuid, vastuväiteid ja 
küsimusi. Tõenäoliselt on vaja koostada maakondade ülene 
planeering, mida koostatakse ja menetletakse koostöös 
Hiiu, Lääne ja vajadusel teiste maakondadega. 

Käina Vallvolikogu 
02.04.2014 

Ettepanek arvata Apollo madalik kudeala tõttu välja 
tuuleparkide ehitamiseks ettenähtavast alast. 

Hiiu maakonna arengu kavandamisel tuleb kindlasti 
arvestada kalanduse arenguga, kuna tegemist on maakonna 
jaoks olulise ressursiga nii tööhõive kui ka majanduse 
seisukohalt. 
 
Nelja Energia AS on tellinud TÜ Mereinstituudilt ja 
Ramboll Eesti AS-lt keskkonnamõju hindamise ning 
sellega seonduvalt hakatakse 2014. aasta suvel teostama 
Apollo madalikul uuringuid, mis sisaldavad ka kalastiku 
olukorra analüüsi. See võimaldab uuendada ka 
informatsiooni lesta kudeala kohta ning teha selle põhjal 
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adekvaatseid ja ajakohaseid otsuseid. 
 
Teadaolevalt on lestal Hiiu merealal mitmeid kudealasid. 
Lesta koelmud asuvad: Hiiu madalal; Apollo madalikul; 
Luidja, Meeleste ja Reigi lahe rannikuäärsetes soppides; 
Kõpu poolsaare põhjarannikul; laiema ribana Hiiumaa 
kirde ja idarannikul Lehtmast kuni Vohilaiuni ja 
Mardihansu lahe rannaäärsetes piirkondades, k.a. 
Vanamõisa laht. Ka Hiiumaa ja Vormsi vahelisel merealal 
on lestal mitu kudeala (vastava info osas täiendatakse KSH 
aruannet). 
 
Mereala maakonnaplaneeringu KSH aruanne toob välja, et 
Rootsis Lillgrund´i avamere tuulepargis on läbi viidud 
põhjaeluviisiga kalade, sh lesta (Platichtys flesus), 
käitumise ja leviku muutuste uuring 3 aastase tuulepargi 
töö ajal võrrelduna 4 aastase perioodiga enne tuulepargi 
rajamist. Uuring ei näidanud olulist muutust lesta 
käitumises ja levikus (Bergström et al, 2013). 
 
Seega ei pruugi Hiiumaa meretuulikute ala kavandamisel 
olla olulist negatiivset mõju piirkonna rannakalurite poolt 
püütavate kalaliikide levikule ja kudealade säilimisele. 
 
Eestis, sh. Hiiumaa vetes, koevad rannikukudulestad, kes 
eelistavad rannikumadalaid 4 … 22 m sügavusel. 
Kudemine toimub mais-juunis ning lesta mari areneb 
kivide all. Seega võib järeldada, et lesta kudeala võidakse 
mõjutada eeskätt lesta kudemisperioodil. Ehitustöödega 
seotud müra võib põhjustada lesta poolt kudeala vältimist 
ja võimalike ehitustööde käigus leviv heljum võib 
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kahjustada lesta marja. Väljaspool kudeaega ning 
ekspluatatsiooni käigus pole olulist mõju lesta käitumisele 
olemasolevate andmete kohaselt ette näha. 
 
KSH aruande eelnõus (20.02.2014) on esitatud leevendava 
meetmena: 
• Vältida suuri tuulepargi ehitustööde teostamist (millega 
kaasneb heljumi teke) enamiku kalade kudemisperioodil ja 
noorjärkude arenguperioodil aprillist juuli lõpuni ning 
merisiia kudemisajal oktoobris-novembris. 
 
Täiendava leevendava meetmena lisatakse KSH 
aruandesse: 
• Tuuleparkide planeerimisel on soovitatavad täiendavad 
uuringud oluliste Hiiumaa kalavarude (kilu, räim ja lest) 
liikumise ning paiknemise mõjutatuse kohta planeeritavate 
tuuleparkide poolt. 
 
Apollo madaliku osas on tehtud ettepanek looduskaitseala 
moodustamiseks. Vastavalt nimetatud looduskaitseala 
menetluse kulgemisele ja looduskaitseala moodustamisel 
kehtestatavale kaitsekorrale selgub Apollo madalikule 
tuulepargi rajamise võimalikkus ning ulatus. 
 
Lõpliku vastuse nimetatud küsimusele ja Apollo 
madalikule kavandatava tuulepargi rajamise võimalikkuse 
ning ulatuse kohta annab 2014. aastal läbiviidav uuring. 
Ala koheseks välistamiseks ei ole planeeringu praeguses 
etapis piisavalt andmeid. 
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Tabel 2. Planeeringu kooskõlastamisel KSH aruande eelnõule laekunud ettepanekud ja nendega arvestamine 

Esitaja Küsimus/ettepanek Kommentaar/vastus 

Keskkonnaamet 
19.06.2014 

Põhijoonis. Soovitame planeeritud merekaabli 
võimalik asukoht (põhijoonisel näidatud üle 
Vohilaiu) viia Vahtrepa sadama piirkonda, kuna 
Vohilaid on raskesti ligipääsetav ja kuulub Vahtrepa 
maastikukaitseala koosseisu. 

Ettepanekuga on arvestatud. 

Planeeringu lk 5 ptk 1.1. (Planeeringuala) peaks 
andma planeeritava ala kohta elementaarse üld-
iseloomustuse: planeeritava mereala pindala, 
sügavusvahemikud, mereala jagunemine sise- ja 
territoriaalmereks, kuulumine Läänemere mereruumi 
jmt. Ka KSH aruande eelnõus puudub mereala kohta 
lühike üldistav iseloomustus. 

KSH aruande peatükki 1 on planeeringuala 
iseloomustusega täiendatud. 

Planeeringu lk 22 tabel 4. (Planeeritud tuulikute alad) 
on käsitletud tuulikute planeerimisel kevad-
kuduräime rändeteede ja mürataseme uuringu 
vajalikkus KMH käigus ainult PT2 ja PT7 puhul. 
Enne kudema tulemist koonduvad räimed 50-60 m 
sügavusel kudekoondistena just planeeritud peamiste 
tuulepargialade taga. Kindlasti tuleb põhjalikult 
uurida ka räime rännet ja mürataseme mõju räimele 
planeeritud tuulikute aladel PT3 ja PT5. Seda saab 
teha KMH käigus. Alapeatükki 2.3.1.1. ja Tabelit 4 
tuleb vastavalt täiendada. PlanS § 7 lg 6 ja KeHJS § 
43 p 1 kohaselt tuleb planeeringu koostamisel 
arvestada KSH tulemusi, KeHJS § 2 lg 2 p 1 kohaselt 
on KSH eesmärk arvestada keskkonnakaalutlusi nii 
strateegilise planeerimisdokumendi koostamisel kui 
ka kehtestamisel. 

KSH aruandes täpsustati leevendavat meedet järgmiselt: 
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. 

Planeeringu lk 22 tabel 4 (Planeeritud tuulikute alad) KSH aruandes täpsustati leevendavat meedet järgmiselt: 
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tuleb ka PT7 puhul planeerida linnustiku ja lindude 
rändeteede täpsustamiseks uuringud. Ptk 2.3.1.1 ja 
tabelit 4 tuleb vastavalt täiendada. PlanS § 7 lg 6 ja 
KeHJS § 43 p 1 kohaselt tuleb planeeringu 
koostamisel arvestada KSH tulemusi, KeHJS § 2 lg 2 
p 1 kohaselt on KSH eesmärk arvestada 
keskkonnakaalutlusi nii strateegilise 
planeerimisdokumendi koostamisel kui ka 
kehtestamisel. 

Kõigi meretuuleparkide KMH koostamisel on kindlasti 
vajalikud lisa-uuringud linnustiku rännete kohta 
tuuleparkide piirkonnas. Rännete uurimisel on soovitatav 
kasutada vastavat metodoloogiat (Balti Keskkonnafoorum, 
2009). 

Planeeringu lk 23-24 ptk 2.3.1.1. (Tuuleenergeetika) 
tuleb planeeritud tuuleenergia tootmise alade 
projekteerimisel KMH protsessi raames hinnata ka 
tuulepargi ehitamise ja ekspluateeri-mise mõju 
merepõhja kooslustele ja loodusdirektiivi 
elupaigatüüpidele. 

KSH aruande peatükki 4.3.1. (Energeetika) on lisatud 
leevendav meede: Tuuleparkide projekteerimisel tuleb 
KMH protsessi raames hinnata tuulepargi ehitamise ja 
ekspluateerimise mõju merepõhja kooslustele ja 
loodusdirektiivi elupaigatüüpidele. 

Planeeringu lk 31 ptk 2.3.5. pealkiri ja teema on 
„punavetika püük“, kuid tegelikult püütakse ju vaid 
ühte liiki. Praegu võib tekstist mõista nagu oleks tegu 
liigiga punavetikas, kuid punavetikad on terve rühm 
vetikaid nagu ka pruun- ja rohevetikad. 
Keskkonnaamet palus tekstis kasutada liigi 
eestikeelset nime agarik koos liigi ladinakeelse 
nimega (Furcellaria lumbricalis). 

Ettepaneku alusel on KSH aruannet korrigeeritud. 

Planeeringu lk 34 ptk 2.5.1. (Laskeharjutuste ala) on 
välja toodud leevendavad meetmed seoses 
linnustikuga, mis on pigem eksitavad ja jätavad 
mulje, nagu vastavate tingimuste täitmisel olekski 
olukord lahendatud. Palume täpsustada. 

KSH aruandes on täpsustatud leevendavat meedet 
järgmiselt: 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 
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hindamise aruandes (TTÜ Meresüsteemide Instituut, 2009) 
toodud leevendavaid meetmeid. 

Lk 17 ptk 1.2.1 (Kalastik) teemat on KSH aruande 
eelnõus oluliselt täiendatud, kuid täiendamist vajab 
Lisa 7 puhul räime kudepaikade kaart. Esitatud 
materjalides on käsitletud ainult kevadkuduräime, 
kuid tähelepanuta on jäänud sügiskuduräim, kes koeb 
alates augustist sügavusel 15-25 m ning kelle üheks 
kudealaks on Kõrgessaarest loodes asuv PT3 ja PT4 
piirkond. 

Lisa 7-s joonisel 3 on esitatud sügiskuduräimede koelmud. 
KSH aruande peatükki 4.3.1. (Energeetika) Kalastiku ja 
Kalanduse alla on lisatud PT1 kattumine sügiskuduräimede 
kudealaga. 

Lk 19 (joonis 1.9) toodud veelindude kevad- ja 
sügisrände tee kattub osaliselt PT7 alaga ja riivab ka 
PT1. KSH-s on PT 7 puhul põhjendamatult 
tähelepanuta jäänud vajadus KMH raames uurida 
tuuleenergia ala mõjusid lindude rändeteedele. 

KSH aruandes on leevendavat meedet täpsustatud 
järgnevalt: Kõigi meretuuleparkide KMH koostamisel on 
kindlasti vajalikud lisa-uuringud linnustiku rännete kohta 
tuuleparkide piirkonnas. Rännete uurimisel on soovitatav 
kasutada vastavat metodoloogiat (Balti Keskkonnafoorum, 
2009). 

Lk 36 tekstis ja joonisel 1.15 on nimetatud Luhastu 
hoiuala, mille piire muudetakse seoses Kukka 
maastikukaitseala piiri muutmisega, samas kui 
Kukka maastiku-kaitseala, mis on Luhastu hoiualast 
ida ehk mere pool, ei nimetata. Kuna Luhastu hoiuala 
ja Kukka maastikukaitseala ei piirne merega, ei ole 
kummagi nimetamine antud juhul vajalik 

Ettepanekuga on KSH aruandes arvestatud. 

Lk 43 ptk 1.4.7. (Teadus- ja uurimistegevus) 
täiendada seirepunktide osas. Lisada kalastikus seire 
osa. 

KSH aruande peatükki 1.4.7. on seirepunktide ja kalastiku 
seire osas täiendatud.  

Lk 77 ptk 4.1. (Keskkonnamõju strateegilise 
hindamise eesmärk, metoodika ja ulatus). Tulenevalt 
KeHJS § 40 lg 3 punktist 1 peame KSH aruandes 
vajalikuks täpsemalt selgitada, missugustele 
üldtunnustatud metoodikatele on hinnangute 

KSH peatükki 4.1 on täiendatud hindamise metoodikaga ja 
mõjuala ulatusega. 
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andmisel tuginetud ning samuti tuleb  KeHJS § 40 lg 
4 punktist 6 tulenevalt kirjeldada mõju 
prognoosimise meetodeid. Samas peatükis 
käsitletakse mõjuala ulatust, kuid konkreetsed 
mõjuala määrangud puuduvad nii mereala kui 
maismaa ranniku osas. 
Lk 78 ptk 4.2.1. Keskkonnaameti kirja punkti 28 
alusel on linnustiku teema alla lisatud ka veeliikluse 
häiriv mõju haudelinnustikule. Kahjuks on mainitud 
seda kui marginaalset faktorit vaid linnustiku teema 
alguses, aga häirimisest rääkivast lõigust on see 
hoopis välja jäänud. Tegelikkuses on ju veeliiklus ja 
laidude külastamine tihedalt seotud tegevused ning 
puhkajate poolt peaaegu iga laiu külastamine seab 
pesitsemise ohtu nii otsese pesade tallamise (näiteks 
tiirude puhul) kui ka lindude pesalt peletamisega ja 
selle tulemusena röövluse suurenemisega. Selle 
mõjuteguri vastu on peatüki lõpus meetmeid 
kirjeldatud, aga probleemi ennast pole käsitletud. 

KSH aruande peatükki 4.2.1. (Laevatransport) 
alampeatükki Linnustik on täiendatud veeliikluse häiriva 
mõjuga. 

Lk 147 ptk 4.3.6. (Vesiviljelus) tuleb täiendada 
informatsiooni ja soovitustega merekeskkonnast 
toitaineid väljaviiva vesiviljeluse kohta 
(karbikasvatus). 

KSH aruande peatükki 4.3.6. (Vesiviljelus) on täiendatud 
soovitusega eelistada kas kombineeritud vesiviljelust (kala 
ja karp või vetikas) või ainult karbi ja vetika kasvatust, kui 
see osutub majanduslikult otstarbekaks. 

Lk 162 ptk 4 (Täiendavate uuringute vajadus), lk 228 
ptk 8.2.20. (Täiendavate uuringute vajadus), lk 213 
ptk 6 (Seire), lk 232 ptk 8.3 (Seire), samuti ka lk 43 
ptk 1.4.7 (Teadus- ja uurimistegevus) käsitlevad 
suures mahus seireteemat. Palume pöörata 
tähelepanu mõistete õigele kasutusele ning 
pealkirjade ja sisu vastavusele. Peame vajalikuks 
süstematiseerida nimetatud tegevused 

KSH aruandes on seire ja uuringud tõstetud eraldi 
peatükkidesse. Pilootprojektina tuuleparkide ja 
vesiviljelusalade rajamise teema on lisatud KSH aruande 
peatüki 4.9. (Täiendavate uuringute vajadus) alla. Peatükki 
6 on lisatud seirekava. 
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eesmärgipäraselt ja esitada lisauuringute vajadus 
arusaadavuse huvides punktide ja alapunktidena. 
Seire osa tuleb täiendada KeHJS § 40 lg 4 punktist 
13 tulenevalt strateegilise planeerimisdokumendi 
elluviimisega kaasneva olulise keskkonnamõju 
seireks kavandatud meetmete ja mõõdetavate 
indikaatorite kirjeldusega. 
Lk 164 ptk 5.2 alguses on eksitav info, nagu oleks 
Hiiu merealal ja rannikul 13 Natura 2000 ala, kuid 
järgnevatel joonistel (joonised 5.1 ja 5.2) on vaid 3 
linnu- ja 8 loodusala, kusjuures tekstis on mainimata, 
et kõik 3 linnuala kattuvad loodusaladega. Järgnevas 
tekstis kirjeldatakse 3 linnuala ja 9 loodusala. Peame 
vajalikuks andmed korrastada ning juhime Teie 
tähelepanu sellele, et Natura juhise kohaselt tuleb ka 
Natura eelhindamisel määratleda tegevuse mõjuala 
ulatus. 

KSH aruande peatükki 5.2. (Natura-alade iseloomustus) on 
parandatud järgmiselt: Hiiu merealal asub 11 Natura 2000 
ala, nendest 3 linnuala ja 8 loodusala.  Kõik kolm linnuala 
kattuvad loodusaladega. Peatükis on 5.1. 
(Lühiinformatsioon planeeringuga kavandatavate tegevuste 
kohta) on toodud välja mõjuala ulatus. 

Lk 209 ptk 5.4.3 (Natura eelhindamise tulemused) on 
väide, et hetkel ei ole võimalik välistada teatud 
tegevuste puhul olulise negatiivse mõju teket ning 
vajalik on hinnata tegevustega kaasnevaid mõjusid 
Natura asjakohase hindamise käigus. Juhtisime oma 
eelmises kirjas (Keskkonnaameti kiri p 74) 
tähelepanu asjaolule, et tegemist on Natura-
eelhindamisega, mis veel ei sisalda erinevate 
tegevustega kaasnevate mõjude lõplikke hinnanguid, 
kuna selleks puudub projekti detailsusega andmestik, 
kuid ka sellisel juhul ei saa Natura hindamine 
piirduda tõdemusega, et planeeringu elluviimisega 
võib kaasneda oluline mõju Natura 2000 aladele. 
Peame vajalikuks meie varasem ettepanek veelkord 

KSH aruande peatükki 5.4.3. (Natura eelhindamise 
tulemused) on korrigeeritud. 
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üle vaadata ja peatükki vastavalt täpsustada. 
Keskkonnaministeerium 
29.07.2014 

Juhime tähelepanu, et vastavalt keskkonnamõju 
hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 
45 lõikele 2 võib strateegilise planeerimisdokumendi 
kinnitada vaid juhul, kui seda lubab Natura 
võrgustiku ala kaitsekord ning strateegilise 
planeerimisdokumendi kinnitaja on veendunud, et 
kavandatav tegevus ei mõjuta kahjulikult selle Natura 
2000 ala terviklikkusele ega mõjuta negatiivselt selle 
ala kaitse-eesmärke. KSH aruandes lk 218 öeldakse 
„…KSH toodud tingimusi arvestatakse planeeringu 
koostamisel“. Kas sellega kinnitatakse, et lõplikus 
kinnitamisele esitatavas planeeringulahenduses on 
välditud lahendusi, millel on negatiivne mõju Natura 
aladele ja mida on soovitatud vältida? Kas sellega on 
välditud ka mõjud kaitsealadele, mille eesmärgiks on 
käsitletud loodus- ja linnudirektiivi kaitse-
eesmärkide kaitsmine. Lugedes aruande kokkuvõttes 
esitatud soovitusi ei selgu, kas antud soovitusi on 
lõplikus planeeringulahenduses ka välditud. Näiteks 
on öeldud: „Rajada vesiviljelusalad väljapoole 
kaitstavaid alasid (sh planeeritavaid)“. 

KSH aruande peatükki 5.4.3 (Natura eelhindamise 
tulemused) on korrigeeritud. 

Mitte planeerida kaabliühendust Vormsi ja Hiiumaa 
vahelisele alale hüljeste Kadakalaiu ja Pujuderahu 
püsielupaikadele. Leida kaabliühenduse jaoks teine 
alternatiiv väljaspool püsielupaikade territooriumi. 
Mõjude ärahoidmiseks Vanamõisa hoiuala kaitse-
eesmärkidele on soovitav kaabliühendus rajada 
väljaspool hoiuala territooriumi. 

Ettepanekutega on arvestatud. 

Kalavarude seisukohast on äärmiselt oluline, et 
kõikide merre suubuvate vooluveekogude suudmed 

KSH aruande peatükki 1.2.1 ja 4.3.4 on täiendatud. Toodud 
on välja suudmealade puhastamise vajadus. 
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ja tee lähteni oleks avatud. Ehk siis kalavarude 
olukord  ja sellest johtuvalt ka muu fauna olukord 
ümber saare sõltub väga palju sellest, kas 
kuivenduskraavidesse, ojadesse, jõgedesse, 
lõugastesse, järvedesse, lahtedesse ja sealt välja kalad 
pääsevad. Samuti on väga oluline pääs märgaladele 
ja nende olemasolu kuna vooluveed on osadele 
liikidele ainult teedeks koelmutele. 
Juhime tähelepanu, et viigerhüljes on tundlik 
häiringute suhtes, mistõttu võib negatiivne mõju 
viigerhülgele avalduda potentsiaalselt ka kaugel 
pesitsusaladest. Palume täiendada aruannet 
informatsiooniga viigerhüljeste liikumisteede kohta 
Hiiumaad ümbritseval merealal, hinnata täiendavalt 
kavandatavate tegevuste mõju viigerhülgele lähtuvalt 
nende peamistest liikumisteedest ning vajadusel näha 
ette täiendavad uuringud järgmistes tegevuse 
etappides, selleks et oleks võimalik hinnata erinevate 
tegevuste (tuuleparkide ehitamine ja kasutamine, 
merealune kaabliühendus, laevaliiklus ja 
laskeharjutusala) mõju viigerhülgele. 

Viigerhüljeste liikumisteede osas esitasime päringu 
mereimetajate eksperdile Mart Jüssile. Tema vastuse 
kohaselt olemasolevates uuringutes vastavaid andmeid ei 
ole ning seetõttu lisasime KSH-sse nõude uurida hüljeste 
liikumiste teemat järgnevates etappides läbi viidavate 
KMH-de käigus. 

Mõju hindamisel Natura loodusaladele on esitatud 
elupaigatüüpide 1110 ja 1170 paiknemine 
planeeringualal, kuid puudu on teiste lk 171 
nimetatud Natura loodusaladele jäävate 
elupaigatüüpide (1140 ja 1160) paiknemine 
planeeringualal. Teeme ettepaneku esitada ka 
puuduolevate elupaigatüüpide levikukaardid.   

KSH aruande peatükis 5.4.1 esitatud kaarti on täiendatud 
elupaigatüüpidega 1140, 1150* ja 1160. 

Peatükis 2.1 on toodud seos sellise Euroopa Liidu 
strateegilise dokumendiga nagu Läänemere piirkonna 
strateegia. Juhime tähelepanu sellele, et seose 

KSH aruande peatükis 2.1 on kirjeldatud seost Läänemere 
strateegia tegevuskava 2013. aasta veebruari versiooniga. 
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kirjeldus puudutab aga ELi Läänemere piirkonna 
strateegia 2010. aasta detsembri versiooni 
tegevuskava, mitte strateegiat ennast. Lisaks, kuna 
Läänemere strateegia tegevuskava on uuendatud, 
teeme ettepaneku kirjeldada seost tegevuskava 2013. 
aasta veebruari versiooniga. 
Teeme ettepaneku tuua peatükis 2.1 välja seos ka 20. 
novembril 2013. aastal vastu võetud liidu üldise 
keskkonnaalase tegevusprogrammiga aastani 2020 
„Hea elu maakera võimaluste piires“.  

KSH aruande peatükis 2.1 on toodud välja seos 
dokumendiga „Hea elu maakeral võimaluste piires“. 

Teeme ettepaneku mitte käsitleda peatükis 2.2 
seoseid selliste riiklike strateegiliste dokumentidega, 
mis enam ei kehti. Sellisteks dokumentideks on 
„Eesti keskkonnategevuskava aastateks 2007–2013“ 
ja „Harrastuskalapüügi arengukava aastateks 2010–
2013“. 

„Eesti keskkonnategevuskava aastateks 2007–2013“ ja 
„Harrastuskalapüügi arengukava aastateks 2010–2013“ on 
aruandest eemaldatud. 

Teeme ettepaneku tuua paremini välja seos „Eesti 
looduskaitse arengukavaga aastani 2020“. Näiteks 
sätestab looduskaitse arengukava 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. 

KSH aruandes on toodud paremini välja seos „Eesti 
looduskaitse arengukavaga aastani 2020“. 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. 
 

Uus „Eesti riiklik turismiarengukava 2014–2020“ 
võeti Riigikogus vastu 15. novembril 2013. aastal. 
Peatükis 2.2 toodud seos turismiarengukavaga tuleks 

KSH aruande peatükis 2.2 on toodud välja seos „Eesti 
riikliku turismiarengukavaga 2014-2020“. 
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uuendada vastavalt. 
„Eesti kultuuripärandi hoidmise ja väärtustamise 
arengukava aastani 2030“ koostamise ettepanek 
kiideti Vabariigi Valitsuses heaks juba 2008. aastal. 
Kuna nimetatud arengukava koostamise ettepanek 
oma sisult tõenäoliselt aegunud, võiks selle asemel 
kirjeldada seost hoopis 12. veebruaril 2014. aastal 
Riigikogus vastu võetud „Kultuurpoliitika 
põhialustega aastani 2020“. 

KSH aruande peatükis 2.2 on toodud välja seos 
„Kultuurpoliitika põhialustega aastani 2020“ 

„Eesti kalanduse strateegia 2007–2013“ asemel on 
heaks kiidetud juba ka uus, „Eesti kalanduse 
strateegia 2014–2020“. Peatükis 2.2 toodud seos 
kalanduse strateegiaga tuleks uuendada vastavalt. 

Põllumajandusministeeriumi andmetel pole „Eesti 
kalanduse strateegiat 2014–2020“ vastu võetud, mistõttu 
saa sellele aruandes viidata. 

Teeme ettepaneku tuua peatükis 2.2 välja seos ka 
„Eesti regionaalarengu strateegiaga 2014–2020“. 

KSH aruande peatükis 2.2 on toodud välja seos „Eesti 
regionaalarengu strateegiaga 2014–2020“. 

Soovitame inglise keelset väljendit „aquaculture“ 
tõlkida eesti keelde väljendiga „vesiviljelus“. 

KSH aruandes on mõistet kasutatud ainult kasutatud 
allikate loetelus, kus oleme allikad esitanud 
originaalkeeles. 

Veeteede Amet 
10.06.2014 

Parandada läbivalt mõlemas dokumendis 
„planeeritav veeliiklusala“ ainult „veeliiklusalaks“ 
kuna need on reaalselt veeliikluseks kasutatavad alad, 
mis põhinevad laevade AIS andmetele. 

KSH aruandes on ettepanekuga arvestatud. 

Käina Vald 18.09.2014 Kajastamata on kudemise seiskohast oluliste ning 
pidevat puhastamist vajavate jõgede suudmealad. 

KSH aruande peatükis 1.2.1. (Kalandus) on olulised 
suudmed välja toodud ja peatükki 4.3.4 (Kalapüük) on 
lisatud, et tagada tuleb kalade kudemiseks oluliste 
vooluveekogude suudmete settest puhastamine ja et merre 
suubuvate vooluveekogude suudmed ja tee lähteni oleks 
avatud. 

Kaitseministeerium 
16.06.2014 

Palume täiendada seletuskirja lk 22 järgmiselt: 
"Tuulikute projekteerimisel tuleb tagada radaritele 
riigipiiri valvamise võimekus – riigipiir peab olema 

KSH aruandes on leevendavat meedet täpsustatud 
järgnevalt: Mereala peab olema jälgitav vähemalt ühest 
Politsei- ja Piirivalveameti mereseiresüsteemi 
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jälgitav vähemalt ühest Politsei ja Piirivalveameti 
radaripunktist." Selgitus: täpsustus on vajalik selleks, 
et oleks üheselt aru saada, et tegemist on mereseire 
toimivuse tagamiseks sobiva lahendusega. Õhuseire 
tagamiseks võib olla vaja täiendavaid meetmeid ning 
tekstis pakutud lahendus ei pruugi olla õhuseire 
kontekstis asjakohane. 

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. 

Palume parandada seletuskirja lk 29 järgmiselt: 
„Laskeharjutuste ala on piiratud kasutusega ala, kus 
vajalikul ajavahemikul on Kaitseväel õigus ala 
sulgeda igasuguseks liikluseks. Ala sulgemisest 
teavitamine ja ala tähistamise kohustus on 
Kaitseväel.“ 

KSH aruandes on Riikliuk julgeolek ja turvalisus teema all 
Kaitseministeerium asendatud Kaitseväega. 

Muinsuskaitseamet 
05.06.2014 

Kõigi planeeritud tuulikute alade KMH koostamisel 
on vajalikud allveearheoloogilised uuringud veealuse 
pärandi väljaselgitamiseks. 

KSH aruande peatükki 4.3.1. (Energeetika) on lisatud 
leevendav meede: Enne tuulikute rajamist on vajalik läbi 
viia allveearheoloogilised uuringud veealuse pärandi 
väljaselgitamiseks. 

Lisada mälestis: Kaubalaeva "E. Russ" vrakk, reg nr 
30210. 

KSH aruandesse on lisatud mälestis kaubalaeva „E. Russ“ 
vrakk, reg nr 30210. 

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

KSH aruande peatükki 4.3.3. (Kaadamisalad) on lisatud 
leevendav meede: Uute kaadamisalade kasutusele võtmist 
tuleb kooskõlastada Muinsuskaitseametiga. Kaadamine 
mälestisel ja selle kaitsevööndis on keelatud vastavalt 
muinsuskaitseseadusele. 

Viia sisse parandused seoses kultuuriväärtusega 
leidude uputamisalade eesmärkide ja kaasnevate 
tegevustega seoses. Selgitus: Veealuste mälestiste 
kaitse peamine printsiip on nende säilitamine in situ. 

KSH aruande peatükki 4.6.2. (Kultuuriväärtuste veealused 
säilitamisalad) on lahti kirjutatud veealuste mälestiste 
kaitse printsiip ja eesmärk. 

Uputamisalal tuleb teha eelnevalt allvee-
arheoloogilised uuringud, et vältida võimaliku 
veealuse pärandi kahjustamist. 

KSH aruande peatükki 4.6.2. (Kultuuriväärtuste veealused 
säilitamisalad) on lisatud leevendav meede: Veealusel 
säilitamisalal tuleb teha eelnevalt allveearheoloogilised 
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uuringud, et vältida võimaliku veealuse pärandi 
kahjustamist. 

Põllumajandus-
ministeerium 18.06.2014 

Lisada planeeritud tuuleenergia tootmise alade 
projekteerimisel läbi viidava keskkonnamõju (KMH) 
protsessi loetelusse „hinnata vesiviljelusalade (kala-, 
vetika- ja karbikasvatus) efektiivsed kasvatusalad ja 
tuulikute ning vesiviljelusalade koostoimet“. 

KSH aruande peatükki 4.3.1 (Energeetika) on lisatud 
leevendav meede: Tuuleparkide projekteerimisel hinnata 
KMH käigus vesiviljeluse ja tuulikute kombineerimise 
võimalusi ja pakkuda välja sobivaimad asukohad 
tuulepargi sees. 

Lisada planeeringu „Peatükki 2.3.6. Vesiviljelus“ 
informeeriv lõik: „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.“ Samuti viia teksti 
sisse vetikate, karpide ja tuulikute kombineeritud 
kasutusvõimaluste võimalus. 

KSH aruande peatükki 4.3.6. (Vesiviljelus) on lisatud 
vastav informeeriv lõik. Samuti on lisatud peatükki 
uuringuvõimalusena vetikate, karpide ja tuulikute 
kombineeritud kasutusvõimalused. 

Lisada planeeringu „Peatükk 3. Planeeringu 
elluviimine“ punkti 7: „punavetikavarude pikaajalisel 
majandamisel võtta arvesse lisaks vetikate kasvu 
valguse ja temperatuuri koosmõju, ka vetikaliikide 
tihedus sõltuvalt kasvust.“ 

KSH aruande peatükki 4.3.6. (Vesiviljelus) on lisatud 
leevendav meede: Punavetikavarude pikaajalisel 
majandamisel võtta arvesse lisaks vetikate kasvu valguse ja 
temperatuuri koosmõju, ka vetikaliikide tihedus sõltuvalt 
kasvust. 

 



Lisa 10. Planeeringu ja KSH avalikustamise käigus laekunud 

ettepanekud ja neile saadetud vastuskirjad 
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Ettepanekud Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringule 

 

 

Täname esitatud seisukohtade  eest Hiiu maakonnnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringule. 

Teatate oma 30.12.2014 saadetud kirjas nr 1-4/438, et jääte oma varasemates kirjades esitatud 

ettepanekute ja vastuväidete juurde. 

Emmaste Vallavolikogu on esitanud omapoolsed ettepanekud planeeringu protsessi vältel 

alljärgnevalt: 

- Teie poolt nimetatud 07.03.2013 kirjas nr 1-4/103 on seisukohad Hiiu 

maakonnaplaneeringu KSH programmile, mis ei ole seotud Hiiu maakonda ümbritseva mereala 

maakonnaplaneeringuga. 

- Emmaste valla ettepanekud – tähelepanekud Hiiu maakonna merealade planeeringu 

eskiislahenduse kohta 03.12.2013 nr 1-4/383. Hiiu Maavalitsus on ettepanekutele vastanud 

27.12.2013, kiri nr 12-2/2013/645-22. 

- Hiiu maakonna merealade maakonnaplaneeringu eelnõu - arupärimine 06.03.2014 nr 1-

4/100. Hiiu Maavalitsus on ettepanekutele vastanud 07.04.2014 kirjaga nr 12- 2/2014/140-20. 

- 13.05.2014 kirjaga nr 12-2/2014/353-1 „Hiiu merealade maakonnaplaneeringu 

kooskõlastamine“ esitas Hiiu Maavalitsus planeeringu Emmaste Vallavolikogule 

kooskõlastamiseks. 

- Ettepanekud Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu keskkonnamõju 

strateegilise hindamise (KSH) aruande ja maakonnaplaneeringu eelnõu kohta 02.06.2014 nr 1-

4/100-3. Hiiu Maavalitsus on saatnud 12.06.2014 Teile vahekirja nr 12-2/2014/140-32.  

Kuna samaaegselt oli planeering kooskõlastamisel kohalikes omavalitsustes, siis käsitles 

maavalitsus omavalitsuse poolt saadetud ettepanekuid kui planeerimisseaduse § 17 lg 4 kohaseid 

ettepanekuid nagu Emmaste Vallavolikogu on väljendunud ka oma kirjas.  

- 03.07.2014 on registreeritud  Hiiu Maavalitsuses Emmaste Vallavolikogu 26.06.2014 

otsus nr 44 „Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu mittekooskõlastamine“  

07.10.2014 kirjaga nr 12-2/2014/353-36 on Hiiu Maavalitsus vastanud Emmaste Vallavolikogu 

ettepanekutele. Ühtlasi sisaldas kiri vastused ka volikogu poolt 02.06.2014 tehtud ettepanekutele. 

Nimetatud kirjas on Hiiu Maavalitsus esitanud ka palve Emmaste Vallavolikogule veelkordselt 

kaaluda planeeringu kooskõlastamise võimalust 30 päeva jooksul. 

17.10.2014 toimus seminar Käinas Käina ja Emmaste Volikogudele 
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- 05.11.2014 saabus Emmaste Vallavolikogu kirjaga nr 1-4/352 vallavolikogu 30.10.2014 

protokolliline otsus nr 14 pikendada  Hiiu maakonda ümbritseva mereala maakonnaplaneeringu 

kooskõlastamise taotlusele vastamise tähtaega kuni 05.12.2014.a. 

Hiiu Maavalitsus ei pidanud võimalikuks protsessi põhjendamatult rohkem venitada ning on 

lähtunud Emmaste Vallavolikogu 26.06.2014 tehtud otsusest planeeringut mitte kooskõlastada.  

- Emmaste Vallavolikogu mereala maakonnaplaneeringu mittekooskõlastamine 

27.11.2014, Emmaste Vallavolikogu otsus nr 69. 

Maavalitsus on vastanud vallavolikogu ettepanekutele ning vastuväidetele eelnevalt viidatud 

kirjades. 

Emmaste Vallavolikogu on esitanud Tallinna Halduskohtule kaebuse Hiiu Maavanema 

21.11.2014 korralduse nr 1-1/2014/212 „Hiiu maakonnaga piirneva mereala 

maakonnaplaneeringu vastuvõtmine“ täielikult õigusvastaseks tunnistamise ja tühistamise ning 

esialgse õiguskaitse kohaldamise nõudes.  

Emmaste Vallavolikogu peamine vastuväide on mereala maakonnaplaneeringu osas tuulepargi 

PT7 kavandamine. Lisaks selle viidatakse veel täiendavalt: 

- Riigi strateegilisi dokumente ning Hiiumaa kohalike omavalitsuste poolt koostatud 

strateegilisi dokumente kaalutletud ebaproportsionaalselt.  

- Kuigi kaks omavalitsust on väljendanud oma vastuseisu alale PT7, ei ole maavanema 

kasutanud oma kaalutlusõigust proportsionaalselt seatud eesmärgi suhtes ning on jätnud 

kaalumata nii olulise asjaolu nagu kahe kaasatud omavalitsuse kooskõlastuse puudumise. 

- Tuulepargid on oma olemuselt planeerimisseaduse § 29
2
 tähenduses olulise ruumilise 

mõjuga objektid, mille asukoha valikul on planeeringu koostamises erisused, mida käimasolevas 

planeerimismenetluses ei ole arvestatud. 

Maavalitsus esitab veelkordselt omapoolsed põhjendused ja selgitused kaebuses esitatud 

punktide osas. 

1. Kohaliku kogukonna ettepanekuid ja hoiakuid arvestades on tuuleenergia võimalikud 

arengualad kavandatud 12 km kaugusele rannajoonest. Uuringud teiste riikide avamere 

tuuleparkidest rannikule jõudva müra kohta on näidanud, et sellisel kaugusel rannikust jääb 

müratase alla loodusliku fooni ega avalda seetõttu negatiivset mõju rannikul elavatele inimestele. 

Infraheli osas on KSH aruandes samuti jõutud järeldusele, et 12 km kaugusele rannikust rajatud 

tuuleparkidest on infraheli (madalsagedusliku müra) jõudmine rannikuni sellisel helirõhutasemel, 

et on vähe tõenäoline, et see võiks kaasa tuua Hiiumaa elanikkonnale või Hiiumaad külastavatele 

turistidele mingisuguseid mõjusid. 

Näitena võib tuua võrdluse Taani ning Soome mereala tuuleparkidega.  Taanis näeb riiklik 

programm  ette kuni 4 km kaugusele tuuleparkide ehitamist
1
. Soomes otsustas valitsus hiljuti 

esimese meretuulepargi rajada 0,6-2,5 kilomeetri kaugusele Pori rannast
2
. 

PT7 ala ei kattu ka ühegi traalimisalaga jäädes traalimisalast vähemalt 2 km kaugusele, seega ei 

takistata PT7 kalapüüki traalimise näol. Rannakalurite püük toimub enamasti tuuleenergia ala ja 

ranniku vahelises piirkonnas. Ei ole välistatud ka tuuleenergia arengualadel (näiteks PT7 idaosa) 

või nende läheduses toimuv püük näiteks lestapüügi ajal või rannapüük tuulikupargis tuulikute 

vahel. 

PT7 ala osaline kattumine räimede rändeteega vajab täpsemaid uuringuid planeeringule 

järgnevas projekteerimise etapis. 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. 

                                                 
1
 http://www.ens.dk/en/supply/renewable-energy/wind-power/offshore-wind-power/nearshore-wind-tenders 

2
  http://www.tem.fi/en/energy/press_releases_energy?89521_m=116571 

http://www.ens.dk/en/supply/renewable-energy/wind-power/offshore-wind-power/nearshore-wind-tenders
http://www.tem.fi/en/energy/press_releases_energy?89521_m=116571
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Seega, tuginedes KSH aruandele, ei takista maavalitsuse hinnangul PT7 ala kavandamine 

tuulepargi arengualana Emmaste vallas elavate inimeste majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise 

keskkonna ning looduskeskkonna arengut.  

Kuivõrd PT7 osas on vajalikud hilisemates tuulepargi kavandamise etappides täiendavad 

uuringud näiteks räimede rändetee mõjutamise osas ja ka nahkhiirte mõjutamise osas, siis selgub 

PT7 kasutamise võimalikkus, täpne ala suurus ja kas üldse või kui palju tuulikuid sinna on 

võimalik paigutada, edasiste uuringute tulemusel.  

Maavalitsus on korduvalt kaalunud Teie poolt tehtud ettepanekut ja oleks valmis vastu tulema 

Teie soovile, kuid lähtudes eelnevast ei ole leidnud ühtegi objektiivset põhjust PT7 tuuleenergia 

arenguala välja jätmiseks mereala planeeringust.  

Juhime tähelepanu ka asjaolule, et kohaliku kogukonna ettepanekuid ja  hoiakuid arvestades on 

tuuleenergia võimalikud arengualad kompromissina kavandatud 12 km kaugusele rannajoonest 

ja et näiteks Neupokojevi madalikule tuuleenergia arenguala enam ei planeerita. 

2. Maavalitsus on teadlik Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivist 2014/89/EL 23. juulist 

2014, millega kehtestati mereruumi planeerimise raamistik ning selle 5. artiklist. 

Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu eesmärk on määrata Hiiu maakonnaga 

piirneval merealal mereruumi kasutus, tagada merealade ressursside väärtustamine ja 

jätkusuutlik kasutamine. Planeering käsitleb transporti, tootmist (sh energeetikat, 

maavaravarusid, kalapüüki, vesiviljelust, punavetika püüki), turismi, riigikaitset, muinsus- ja 

looduskaitset. Kõiki neid teemasid käsitletakse ka planeeringuga seatud ruumilise arengu 

eesmärkides. Oluliseks kriteeriumiks on seejuures arengu tasakaalustatus.  

Eelnevast tulenevalt on mereala planeeringu koostamisel oluliseks peetud nii majanduslikke, 

sotsiaalsed kui looduskeskkonna aspekte ning neile avalduvaid mõjusid. Avalduvaid mõjusid on 

hinnatud ka keskkonnamõju strateegilise hindamise protsessis. 

Juhime tähelepanu ka asjaolule, et planeeringu seletuskirja ptk 1.3 kohaselt on Hiiumaa mereala 

ruumilise arengu eesmärgiks: 

Hiiumaa mereala ressursside väärtustamine, säilitamine ja jätkusuutlik kasutamine Hiiumaa 

huvides, mis tagab Hiiumaa tasakaalustatud arengu. 

Tasakaalustatud arengu saavutamiseks eelistatakse ja soodustatakse loodusressursse säästvaid 

uusi tehnoloogilisi lahendusi, sinimajandust kui jätkusuutliku meremajandamisega (sh 

mereturism, taastuvenergeetika, vesiviljelus) seotud töökohtade loomist ja teket, traditsioonilise 

kalapüügi säilitamist, meresõidu edendamist. Looduskaitsealade (sh Natura alade) 

moodustamisel ning kaitse-eeskirjade koostamisel analüüsitakse majanduslikke ja sotsiaalseid 

mõjusid Hiiumaa arengu seisukohalt. Mereruumi majanduslikku kasutamist puudutavate otsuste 

puhul kaalutakse nende sotsiaalseid ja  keskkonnakaitselisi mõjusid ning arvestatakse parimate 

valdkonda  puudutavate teadmistega.  

Ka Hiiumaa arengustrateegia 2020+ kohaselt vajavad keskset tähelepanu rahvastikuareng ja 

töökohtadega seonduvad teemad.  

Hiiumaa arengustrateegia 2020+ seisukohad sisaldavad muuhulgas, lisaks Teie poolt viidatud 

looduskeskkonda puudutavatele, ka olulisi eesmärke majanduse arendamisel, näiteks: 

- Majanduskeskkonna võimestamine. Elanike kõrge majanduslik aktiivsus ja majanduse 

konkurentsivõime, mis sisaldab töökohtade arvu suurendamist ja tegevusalade mitmekesistamist, 

nutikaid ja tasuvamaid töökohti, keskkonnasõbralike tehnoloogiate ja taastuvenergia suuremat 

kasutamist, kohalikel ressurssidel, traditsioonidel ja loovusel põhineva väiketootmise arendamist, 

klastriarenduse põhimõtete rakendamist ning ettevõtluseks vajalike tugistruktuuride arendamine;  

- Energiajulgeoleku tagamine, ringtoite väljaehitamine Lääne-Eesti saartel; 

- Energiasäästu ja taastuvate loodusvarade kasutamise stimuleerimine kohaliku 

energiavajaduse rahuldamiseks.  
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Hiiumaa Omavalitsuste Liit, kuhu kuuluvad kõigi omavalitsuste esindajad, on võtnud vastu 

01.10.2012 Hiiumaa 2020 taastuvenergeetika tegevuskava, mille on ka kõik omavalitsused heaks 

kiitnud. Tegevuskavas nenditakse, et tulevikule orienteerituna keskendub energiapoliitika 

energiajulgeolekule, energeetika majanduslikule jätkusuutlikkusele ja kvaliteetse 

energiavarustuse tagamisele, toetades seeläbi uute töökohtade loomist ja lisandväärtuse kasvu, 

mis tulenevad piirkonna suurenenud konkurentsivõimest.  

Uute majandusvaldkondade arendamine võimaldab luua täiendavaid töökohti ning tagada 

energiajulgeolek saarel, mida on oluliseks peetud ka 2012. aastal koostatud Hiiumaa 2020 

taastuvenergeetika tegevuskavas. 

Hiiumaa arengu seisukohalt on mõlemas Hiiumaad puudutavas strateegilises dokumendis 

oluliseks peetud taastuvenergeetika arendamist, sh ka tuuleenergeetika arendamist. Seega on 

lisaks riigi tasandi strateegilistele dokumentidele (planeeringu seletuskiri ptk 1.2) arvestatud ka 

kohalikke arengudokumente, mis peaksid väljendama nii ühiskonna huve kui Hiiu maakonna 

huve tervikuna ja planeering vastab seetõttu planeerimisseaduse § 1 lõigetele 2 ja 3. 

3. Käina Vallavolikogu on maavalitsusele edastanud  05.05.2014 kirja nr 8-42/151-1, mis 

sisaldab väljavõtet Käina Vallavolikogu 17. aprilli 2014.a istungi protokollist nr 1-2/8, kus Käina 

Vallavolikogu istungi päevakorrapunkt nr 6 oli Merealade planeering (toetus Emmastele). 

Edasises kirjavahetuses (18.09.2014 Käina Vallavolikogu otsus nr 49; 20.11.2014 Käina 

Vallavolikogu otsus nr 54) ei ole Käina Vallavolikogu enam viidanud tuuleenergia arenguala 

PT7 eemaldamisele planeeringust ning ei ole seda seadnud ka planeeringu kooskõlastamise 

eelduseks. Seega ei saa korrektseks pidada Teie väidet, et kaks omavalitsust on väljendanud oma 

vastuseisu alale PT7. 

Kuna mereala ruumiline planeering ei sea tingimusi rannikuala kasutamiseks vaid käsitleb ainult 

mereala, siis maavalitsuse hinnangul ei sea planeering piiranguid kohaliku omavalitsuse 

vabadusele planeerimisalase tegevuse läbiviimiseks oma territooriumil. 

4. Hiiu mereala maakonnaplaneering on algatatud Vabariigi Valitsuse poolt planeerimisseaduse 

(edaspidi PlanS) § 10 lg 3 alusel ja kooskõlas PlanS § 7 lg 2 p 3. Planeeringu algatamise otsuse 

on ette valmistanud Siseministeeriumi planeeringute osakond, Planeeringu algatamise otsuse 

juurde kuulub ka lisa, kus on määratud mereala, millele maakonnaplaneering koostatakse. 

Mereala maakonnaplaneering on algatatud tulenevalt PlanS § 7, seega maakonnaplaneeringu 

ülesanded tulenevad PlanS § 7 maakonnaplaneeringule seatud ülesannetest.  

Planeeringu seletuskirja ptk 1.1 on selgitatud: 

Planeeringu koostamise käigus on, analüüsides rahvusvahelisi trende ja riigi strateegilisi 

dokumente, kaaludes erinevaid arengustsenaariumeid, arvestades majanduslikke, sotsiaalsed ja 

looduskeskkonnale avalduvaid mõjusid ning integreerides erinevaid valdkondi, leitud tegevustele 

või objektidele sobivaimad asukohad.  

Üldiselt on kõikide planeeringute (va detailplaneering, kus tavaliselt määratakse juba konkreetne 

hoonestusala) peamine ülesanne leida ala(de)le võimalikult sobiv kasutus, tulenevalt ruumilise 

arengu eesmärkidest ja piirkonna vajadustest  

Juhime tähelepanu asjaolule, et ORMO regulatsioon on mõeldud eelkõige olulise ruumilise 

mõjuga objektile optimaalse asukoha leidmiseks. Kuid mereala maakonnaplaneering käsitleb 

mitmeid erinevaid valdkondi - transporti, tootmist (sh energeetikat, maavaravarusid, kalapüüki, 

vesiviljelust, punavetika püüki), turismi, riigikaitset, muinsus- ja looduskaitset jne. Kõiki neid 

teemasid käsitletakse tulenevalt planeeringuga seatud ruumilise arengu eesmärkidest. Seega ei 

tegeleta planeeringus pelgalt olulise ruumilise mõjuga objekti paigutamisega vaid erinevate 

valdkondade käsitlemise ja tasakaalustamisega. 

Vaatamata sellele, et Vabariigi Valitsus on mereala planeeringu algatanud PlanS § 10 ja § 7 

alusel ja algatamise otsuses puudub viide PlanS § 29
2
, on merealade maakonnaplaneeringu 

koostamisel järgitud PlanS § 29
2
  lg 4 esitatud põhimõtteid – kaalutud on mitut võimalikku 

asukohta ning läbi on viidud ulatuslik avalikustamise protsess.  Seaduse peamisi põhimõtteid 

järgides on valitud valdkondade arendamiseks võimalikult sobivad asukohad, määrates seal 
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vastavad kasutustingimused. Sobivaid asukohti on planeeringuprotsessis läbivalt kaalutud ja 

tehtud valikuid on planeeringu seletuskirjas põhjendatud.  

Eelnevast tulenevalt ei ole maavalitsuse hinnangul planeering vastuolus kehtivate õigusaktidega. 

Olete oodatud planeeringu avalikule arutelule, mis toimub 10. veebruaril kell 16.00 Hiiu 

Maavalitsuse saalis. 

Lugupidamisega 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Riho Rahuoja 

Maavanem 

 

 

 

Urve Pill 4636042 

urve.pill@hiiu.maavalitsus.ee 
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Ettepanekud Hiiu maakonnaga piirneva mereala 
maakonnaplaneeringu kohta 
 
 
Käina vallavolikogu täiendas 20.11.2014 oma otsust mitte kooskõlastada Hiiu maakonnaga 
piirneva merealade maakonnaplaneeringut (edaspidi Planeering). Käina Vallavalitsus esitab 
Planeeringu avaliku väljapaneku käigus selle otsuse Teile siinkohal uuesti kuna see väljendab 
peamisi Käina valla ettepanekud ja vastuväited Planeeringule, lisades järgnevalt täiendavad 
selgitused vastuseks Teie 07.10.2014 ja 17.12.2014 kirjades ja Planeeringu vastuvõtmise otsuses 
toodud argumentidele: 
1. Koguvõimsuse piirang 600 MW:  

Jääme oma seisukoha juurde, et planeeringulahendus ei vasta strateegilise keskkonnamõju 
hindamise käigus valitud lähtealusele, stsenaariumile 2 ja ei arvesta piisavalt 
meretuuleparkide rajamisega saare kogukonnale kaasnevaid riske, võimaldades Hiiumaa 
rannikuvetesse rajada rohkem kui ühe hiigeltuulepargi. Selle riski maandamiseks ei piisa 
üksnes täiendavate uuringute loetelu lisamisest Planeeringusse. Seni pole välja pakutud 
paremaid lahendusi kui piirata planeeritavat tuuleparkide koguvõimsust. Pretsedendina jäi 
sarnane lahendus koostöös omavalitsuse ja avalikkusega sõelale ka Hiiu maakonna 
tuuleenergeetika teemaplaneeringus. Planeeringu seletuskiri peaks sisaldama põhjendusi, 
miks üks või teine ala valiti või välja jäeti kuna koostöö omavalitsustega jäi valiku tegemisel 
meie hinnangul nõrgaks. 

2. Suudmealade puhastamine: 
Käina Vallavolikogu ja Vallavalitsus on seisukohal, et Planeeringus peavad olema kas kaardil 
näidatud või Planeeringu tekstis nimetatud konkreetsed kalade kudemise seisukohast olulised 
setetest puhastamist vajavad merealad (jõesuudmed, lahesopid, vm). Käina vallaga piirnevatel 
merealadel on nendeks Vaemla jõe suue koos Vaemla ja Käina lahe ning Puulaiu, Orjaku 
silma ja Laisna kanalite suuetega, Luguse jõe suue. Peame silmas just vooluveekogude suuete 
merreulatuvat osa, mida ei saa kajastada maismaaplaneeringus. Siinsetes madalates ja setteid 
täis lahtedes ulatub puhastamist vajav vooluveekogude suudmeala sadu meetreid merre, kus 
veevoolu takistab lamandunud roog ja setted. Vaemla jõe väljavool toimub Vaemla ja Käina 
lahe kaudu. Need lahed on suure osa aastast merest ära lõigatud setete kuhjumise tõttu, 
veevool on olulisel määral takistatud, lahtede veevahetus merega ebapiisav ja veesüsteem on 
kaladele mitteläbitav. Sama mure kimbutab Luguse jõe suudme piirkonnas Jausa lahes. 
Kalastiku taastootmise seisukohast on probleemi lahendamine äärmiselt oluline. 

 
 



 
Lugupidamisega 

 
 
 
 /allkirjastatud digitaalselt/ 

Omar Jõpiselg 
Vallavanem 
 
 
 
Tiivi Lipp 
462 2886 
 

 
Lisa:  Käina Vallavolikogu 20.11.2014 otsus nr 54 
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Käina Vallavalitsus  Teie 30.12.2014 nr 8-42/189-4 

valitsus@kaina.hiiumaa.ee  

Meie 27.01.2015 nr 12-2/2015/102-1 

Ettepanekud Hiiu maakonnaga piirneva  

mereala maakonnaplaneeringule 

 

Täname ettepanekute eest Hiiu maakonnnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringule. 

 

Olete oma 30.12.2014 saadetud kirjas nr 8-42/189-4 teinud kaks ettepanekut. Jääte oma 

seisukoha juurde, et planeeringulahenduses tuleb seada tuuleparkidele koguvõimsuse piirang 600 

MW ning olete seisukohal, et planeeringus peavad olema kas kaardil näidatud või  tekstis 

nimetatud konkreetsed kalade kudemise seisukohast olulised setetest puhastamist vajavad 

merealad (jõesuudmed, lahesopid, vm). Lisaks sellele olete esitanud väite, et koostöö ei ole 

olnud planeeringu koostamise protsessis piisav. 

Maavalitsus on esitanud omapoolsed põhjendused 07.10.2014 ja 17.12.2014 saadetud kirjades 

ning esitab veelkordselt omapoolsed selgitused Teie poolt tehtud ettepanekutele: 

1. Maavalitsus toonitab veelkord, et tuulepargi võimsus selgub alles konkreetse tuulepargi 

projekteerimisel, millega kaasneb ka keskkonnamõjude hindamine (KMH). KMH on avalik ja 

selle käigus on võimalik esitada ka ettepanekuid. Seejuures viiakse läbi ka täiendavaid 

uuringuid, uuringute loetelu on esitatud planeeringu seletuskirjas. Tuulikute paigaldamisel peab 

arvestama väga paljude aspektidega, näiteks muinsuskaitse, riigikaitse, looduskaitse jne. 

Planeeringuga on välja valitud alad, kuhu, lähtudes olemasolevast informatsioonist, on 

potentsiaalselt võimalik tuuleenergia tootmiseks vajalikke ehitisi kavandada ja rajada. Ehitiste 

täpsed asukohad aga selguvad alles projekteerimise käigus tehtavate uuringute alusel.  

Seega ei pea maavalitsus põhjendatuks seada tuuleparkide koguvõimsusele piirangut  

maakonnaplaneeringu tasandil. Tulenevalt läbiviidavatest uuringutest, ühendusvõimalustest jm 

teguritest selgub tegelik tuulegeneraatorite paigutus ja konkreetse tuulepargi võimsus. Seetõttu 

nimetatakse võimalikke tuuleenergia tootmise alasid planeeringus tuuleenergia arengualadeks. 

Tuuleenergia arengualade väljaselgitamisel on lähtutud rannajoone kaugusest, mere sügavusest, 

mere-elupaikadest, traalpüügi andmetest, üleriigilisest planeeringust jne. 

Planeeringu menetlemise perioodil on toimunud avalikud väljapanekud: 

17.04.-02.05.2013 

20.11.-03.12.2013  

21.02.-06.03.2014 

02.12.2014-06.01.2015 

Planeeringu menetlemise perioodil on toimunud avalikud arutelud Hiiu Maavalitsuses: 

19.02.2013 
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20.02.2013 

03.05.2013 

28.11.2013 

17.12.2013 

03.03.2014 

Planeeringut on tutvustatud täiendavalt:  

03.03.2014 Hiiu valla ehituskomisjonile  

20.03.2014 Käina Vallavolikogule ja Hiiu Vallavolikogule  

31.03.2014 Lääne Maavalituses  

20.05.2014 Emmaste Vallavolikogule ja Keskkonnaameti Hiiumaa kontoris 

17.04.2014 Hiiumaal toimunud energeetikapäeval 

05.06.2014 seminaril Kassaris 

17.10.2014 seminaril Käina Kultuurikeskuses 

Seega oleme seisukohal, et „nõrk koostöö valikute tegemisel“ on faktidele mittetuginev väide. 

2. Kalade kudealade teema on olnud mitmeid kordi arutlusel mereala planeeringu koostamise ja 

maakonnaplaneeringu lähteülesande koostamise protsessis. 

Nimetatud vooluveekogud ja nende suudmealade puhastamise vajadus esitatakse lisaks 

tegevusele ka loendina planeeringu tegevuskavas (lisa 1). Seega on maavalitsuse hinnangul Teie 

ettepanekuga arvestatud. 

Mereala planeeringu KSH aruandes ptk 4.3.4 on toodud järgmist: 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. 

Siseministeerium on seisukohal, et mereala planeeringus saab käsitleda ainult merealaga 

seonduvat ning maismaad puudutavaid küsimusi ning teemasid tuleb kajastada 

maakonnaplaneeringus.  

Mereala planeeringu koostamise protsessis toimunud mitmete arutelude tulemusel on jõutud 

seisukohale, et kalade kudemiseks vajalike jõgede suudmealasid kajastatakse koostatavas 

maakonnaplaneeringus, mis algatati 18.07.2013 Vabariigi Valitsuse korraldusega nr 337. Üheks 

põhjuseks on asjaolu, et kudealadega seotud probleemistik ei piirdu ainult merega, vaid hõlmab 

ka vooluveekogusid maismaal. Seetõttu on teemat käsitletud maakonnaplaneeringu lähteülesande 

punktis 1.10 .  

Olete oodatud planeeringu avalikule arutelule, mis toimub 10. veebruaril kell 16.00 Hiiu 

Maavalitsuse saalis. 

Lugupidamisega 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

 

Riho Rahuoja 

Maavanem 

Urve Pill 4636042 urve.pill@hiiu.maavalitsus.ee 



Hiiu Maavalitsus       

Leigri väljak 5 

92041 Kärdla                                                           

 05.01.2015 

Ettepanekud ja vastuväited Hiiu maakonnaga 

piirneva mereala maakonnaplaneeringu kohta 

 

 

Esitame alljärgnevad ettepanekud ja vastuväited Hiiu maakonnaga piirneva mereala 

maakonnaplaneeringu kohta: 

1. Balti Keskkonnafoorum tegi 2011. aastal ettepaneku Hiiu maakonna mereala maakonnaplaneeringuga 

hõlmatud Apollo madala kaitse alla võtmiseks. Nimetatud ettepaneku alusel on 

Keskkonnaregistrisse kantud projekteeritava kihina looduskaitseala piirid. Tulenevalt 

looduskaitseseaduse §8 lõikest 6 peaks olema tagatud alal leiduvate loodusväärtuste kaitse. Teeme 

ettepaneku peatada, arvestades looduskaitseseaduse §8 lõiget 6, planeerimismenetlus kuni otsuseni 

see ala kaitse alla võtta või mitte. Alternatiiv võiks olla Apollo madala väljajätmine võimalike 

tuuleparkide arendusalade hulgast. 

2. Planeerimisseaduse § 29² Olulise ruumilise mõjuga objekti (edaspidi ORMO) reeglite kohaldamine: 

 Tulenevalt maakonnaplaneeringus ette nähtud arendusalade suurusest, nendele rajatava tuulepargi 

võimalikust võimsusest ning tuulikute potentsiaalsest arvust tuleb Hiiu maakonnaga piirneva 

mereala maakonnaplaneeringut käsitleda kui olulise ruumilise mõjuga objekti planeeringut. 

Planeerimisseaduse § 29² lõike 9 sätestab sellise planeeringu menetlusele erisused, mh asukoha 

eelvaliku tegemise. Lisaks märgime, et on eiratud PlanS § 29² lõike 6 punktides 2 ja 3 sätestatut. 

Kuigi tegemist on merre kavandatavate tuuleparkidega, on need planeeringu iseloomust tulenevalt 

kommunikatsioonidega ühendatud maismaaga, seega seotud mitme omavalitsuse territooriumiga. 

Meile teadaolevalt ei ole regionaalminister kooskõlastanud ORMO planeeritava maa-ala suurust. 

Kuna ORMO regulatsioon ei näe ette erisusi mere puhul, siis kehtivad merel regulatsiooni 

üldpõhimõtted. Seega on Hiiu maakonna mereala maakonnaplaneeringu algatamisel ja menetlemisel 

eiratud ORMO regulatsioonist tulenevaid erisusi ja maakonnaplaneeringu kehtestamine oleks 

vastuolus õigusaktidega. 

3.  KSH käigus teostatud NATURA eelhindamisega jõutakse järeldusele, et mitme planeeritava 

tegevusega võib kaasneda negatiivne mõju NATURA aladele. Antud juhul on negatiivne mõju 

tuvastatud, kuid otsustatud, et asjakohane hindamine tehakse rahapuudusel järgmistes etappides. 

Selline tegevus on selgelt vastuolus NATURA hindamise põhimõtete ja juhendmaterjalidega 

("Juhised Natura hindamise läbiviimiseks loodusdirektiivi artikli 6 lõike 3 rakendamisel Eestis", 

koostajad: Aune Aunapuu ja Riin Kutsar, Tartu-Tallinn, 2013). 

 Maakonnaplaneeringut ei saa sellisena vastu võtta ja kehtestada. 

  

Allkirjastatud digitaalselt 
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Hr Olle Järv 

Pr Alice Leetmaa 

Pr Maire Jeeser 

Hr Teet Laja 

Hr Hergo Tasuja 

Hr Tiit Paulus 

Pr Katrin Härm 

Hr Maido Rand 

Hr Andres Kurik 

Hr Elen Kurik 

Pr Merike Kallas 

Hr Taavi Ugam 

Hr Ants Vahtras 

Hr Tarmo Rajang 

Hr Kalev Kotkas 

Pr Ave Alavainu 

Hr Tarmo Mänd 

Pr Ester Tammis 

Hr Uku Pihlak 

Pr Inge Talts 

Pr Kristi Ugam 

Hr Tõnis Palts 

 Teie 06.01.2015  

  

Meie 27.01.2015 nr 12-2/2015/5-16 

Ettepanekud Hiiu maakonnaga piirneva  

mereala maakonnaplaneeringule 

 

Lugupeetud ettepanekute ja vastuväidete esitajad 

 

Täname ettepanekute eest Hiiu maakonnnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringule. Olete 

oma kirjas 05.01.2015 teinud kolm ettepanekut: 

1. Teete ettepaneku peatada, arvestades looduskaitseseaduse § 8 lõiget 6, 

planeerimismenetlus kuni otsuseni see ala kaitse alla võtta või mitte. Alternatiiv võiks olla 

Apollo madala väljajätmine võimalike tuuleparkide arendusalade hulgast. 

2. Hiiu maakonna mereala maakonnaplaneeringu algatamisel ja menetlemisel on Teie 

hinnangul eiratud olulise ruumilise mõjuga objekti (edaspidi ORMO) regulatsioonist 

tulenevaid erisusi ja mereala maakonnaplaneeringu kehtestamine oleks vastuolus 

õigusaktidega. Viitate ka asjaolule, et teile teadaolevalt ei ole regionaalminister 

kooskõlastanud ORMO planeeritava maa-ala suurust. 
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3. KSH käigus teostatud NATURA eelhindamisega jõutakse järeldusele, et mitme 

planeeritava tegevusega võib kaasneda negatiivne mõju NATURA aladele. Antud juhul on 

negatiivne mõju tuvastatud, kuid otsustatud, et asjakohane hindamine tehakse 

rahapuudusel järgmistes etappides. Olete seisukohal, et selline tegevus on selgelt vastuolus 

NATURA hindamise põhimõtete ja juhendmaterjalidega. 

Hiiu maavalitsus esitab omapoolsed selgitused Teie poolt esitatud seisukohtadele. 

1. Meretuuleparkide KMH raames on kindlasti vajalik läbi viia lisa-uuringud linnustiku 

rännete kohta kõikide tuuleparkide piirkonnas. Vajalik on välja selgitada Apollo 

madaliku tähtsus rahvusvahelise tähtsusega linnuala kriteeriumitele vastavuse osas. 

Eelnevast ja Apollo looduskaitseala moodustamisel kehtestavast kaitsekorrast lähtuvalt 

on võimalik otsustada, kas Apollo madalikul on tuuleenergiat võimalik toota või kas ning 

kuivõrd on vaja vähendada planeeritud tuuleenergia tootmise ala (PT1) pindala. 

KSH aruande ptk 4.3.1. on leevendavate meetmete osas välja toodud: 

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 loendusmetoodikat, mis on ära toodud Balti 

Keskkonnafoorumi 2009. aasta tuuleparkide uurimistööde juhendis. Sellest lähtuvalt on 

võimalik otsustada tuulikupargi rajamine Vinkovi ja Apollo madalikul või vähendada 

planeeritud tuuleenergia tootmise alade PT1 ja PT3 pindala. 

Mereala maakonnaplaneeringu kaardil on märgitud Apollo madalikul potentsiaalne 

kaitseala piir. Seega on planeeringu koostamisel arvestatud, et märgitud alale võidakse 

moodustada kaitseala. Selleks on lähiajal juba läbi viidud ja 2015. aastal jätkatakse 

lindude loendust. Meile teadaolevalt on  ka hetkel peatatud kaitseala moodustamise 

menetlus. 

2. Hiiu mereala maakonnaplaneering on algatatud Vabariigi Valitsuse poolt 

planeerimisseaduse (edaspidi PlanS) § 10 lg 3 alusel ja kooskõlas PlanS § 7 lg 2 p 3. 

Planeeringu algatamise otsuse on ette valmistanud Siseministeeriumi planeeringute 

osakond, mis planeeringu algatamise hetkel kuulus regionaalministri haldusalasse, 

mistõttu peaks see väljendama ka regionaalministri seisukohta. Algatamise otsuse juurde 

kuulub ka lisa, kus on määratud mereala, millele maakonnaplaneering koostatakse.  

Eelnevast tulenevalt on maavalitsus seisukohal, et Vabariigi Valitsuse poolt planeeringu 

algatamisega on väljendatud riigi tahet.  

Kuna mereala maakonnaplaneering on algatatud tulenevalt PlanS § 7, siis 

maakonnaplaneeringu ülesanded tulenevad eelkõige maakonnaplaneeringutele seatud 

ülesannetest.  

Selguse huvides on planeeringu seletuskirja ptk 1.1 sätestatud: 

Planeeringu koostamise käigus on, analüüsides rahvusvahelisi trende ja riigi strateegilisi 

dokumente, kaaludes erinevaid arengustsenaariumeid, arvestades majanduslikke, 

sotsiaalsed ja looduskeskkonnale avalduvaid mõjusid ning integreerides erinevaid 

valdkondi, leitud tegevustele või objektidele sobivaimad asukohad.  

Planeeringute (va detailplaneering, kus määratakse juba hoonestusala konkreetne 

asukoht) põhiülesanne on leida ala(de)le võimalikult sobiv kasutus, tulenevalt ruumilise 

arengu eesmärkidest ja piirkonna vajadustest. Seega täidab maakonnplaneering 

põhimõtteliselt ORMO asukoha valiku kriteeriume, kaaludes mitut erinevat asukohta 

PlanS mõistes. 

Vastavalt  PlanS § 29
2 

lg 3  valitakse olulise ruumilise mõjuga objektile (ORMOle) 

asukoht omavalitsuse poolt koostatava üldplaneeringu alusel. Sätte mõte seisneb selles, et 

olulise ruumilise mõjuga objekte tuleks omavalitsuse tasandil paigutada 

üldplaneeringuga, mitte detailplaneeringuga. See tagaks võimaluse kaaluda erinevaid 

asukohti ja leida olulise ruumilise mõjuga objektile optimaalseim asukoht. 

Maakonnaplaneeringu alusel valitakse ORMO asukoht erandjuhtudel, kui üldplaneeringu 

alusel ei ole seda võimalik või otstarbekas teha. 
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Juhime tähelepanu ka asjaolule, et ORMO regulatsioon on mõeldud eelkõige olulise 

ruumilise mõjuga objektile optimaalse asukoha leidmiseks. Mereala maakonnaplaneering 

käsitleb eelkõige erinevaid valdkondi - transporti, tootmist (sh energeetikat, 

maavaravarusid, kalapüüki, vesiviljelust, punavetika püüki), turismi, riigikaitset, 

muinsus- ja looduskaitset. Kõiki neid teemasid käsitletakse  tulenevalt planeeringuga 

seatud ruumilise arengu eesmärkidest. Seega ei ole tegemist pelgalt olulise ruumilise 

mõjuga objekti paigutamisega vaid erinevate valdkondade käsitlemise ja 

tasakaalustamisega. 

Sellele küsimusele, kas ORMO regulatsioon laieneb merealade planeeringute 

koostamisele juhul kui planeeritakse territoriaalmerd, saab hinnangu anda seadusandja. 

Vabariigi Valitsus on mereala planeeringu algatanud tulenevalt PlanS § 10 ja § 7 alusel. 

Algatamise otsuses puudub viide PlanS § 29
2
. Vaatamata sellele on merealade 

maakonnaplaneeringu koostamisel järgitud PlanS § 29
2
 lg 4 esitatud põhimõtteid – 

kaalutud on mitut võimalikku asukohta ning on läbi viidud ulatuslik avalikustamise 

protsess.  Seega on järgitud seaduse peamisi põhimõtteid, on valitud valdkonna 

arendamiseks võimalikult sobivad asukohad, määrates seal vastavad kasutustingimused. 

Sobivaid asukohti on planeeringuprotsessis läbivalt kaalutud ja valikuid ka planeeringu 

seletuskirjas põhjendatud. 

Eelnevast tulenevalt ei ole planeering maavalitsuse hinnangul vastuolus kehtivate 

õigusaktidega. 

3. Natura hindamise juhendi (Juhised Natura hindamise läbiviimiseks loodusdirektiivi 

artikli 6 lõike 3 rakendamisel Eestis, Eesti Keskkonnamõju Hindajate Ühingu MTÜ 

2013) ptk 2.4 lk 38 on välja toodud järgmist: 

Eelhindamise puhul on oluline välja selgitada, millised kava või projekti konkreetsed 

tegevused Natura 2000 ala tõenäoliselt mõjutavad või millised elemendid võiksid koos 

teiste kavade või projektidega ala mõjutada. Kavandatava tegevuse elluviimise etappide 

kaupa tuleb välja tuua need alamtegevused (kavade ja erinevate planeerimisdokumentide 

(üld- ja teemaplaneeringud), puhul võivad selliste elementide hulka kuuluda kava raames 

teostatavate üksikprojektide tegevused), millel on eeldatavasti negatiivne mõju Natura-

liikidele ja Natura-elupaigatüüpidele ning kirjeldada nende tegevuste võimalikku mõju. 

Tuleb tähele panna, et tegemist ei ole veel hinnangute andmisega, vaid võimaliku mõju 

prognoosimisega, mille tulemusena saab otsustada, kas on vajalik liikuda asjakohase 

hindamise etappi. 

Kavade ja suurema üldistustasemega planeeringute puhul on eelkõige oluline 

eelhindamise etapp (mis üldjuhul on mõistlik läbi viia KSH aruande etapis, vt Skeem 2-

4), kus tuvastatakse vastavad tegevused, mille puhul saab välja tuua soovitused ja nõuded 

järgnevateks tegevusteks. Üldiselt piirdub strateegiliste planeerimisdokumentide Natura 

hindamine üksnes etapp I-ga ehk eelhindamisega. 

Seega vastab maavalitsuse hinnangul maakonnaplaneeringu KSH aruanne Teie poolt 

viidatud juhendile. 

Olete oodatud planeeringu avalikule arutelule, mis toimub 10. veebruaril kell 16.00 Hiiu 

Maavalitsuse saalis. 

 

Lugupidamisega 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Riho Rahuoja 

Maavanem 

 

Urve Pill 4636042 

urve.pill@hiiu.maavalitsus.ee 
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Urve Pill

Saatja: Riho Rahuoja

Saatmisaeg: 5. jaanuar 2015. a. 15:30

Adressaat: Aivi Telvik; Urve Pill

Teema: FW: Hiiu maakonna mereala maakonnaplaneeringust

Manused: Hiiu maakonna mereala maakonnaplaneeringust.ddoc

Järeltegevuse lipp: Järeltegevus

Olekulipp: Lipuga märgitud

Teadmiseks. 

 

Riho 

 

From: Tarmo Mand [mailto:tarmo.mand@gmail.com]  

Sent: Monday, January 05, 2015 3:23 PM 
To: Riho Rahuoja 

Subject: Hiiu maakonna mereala maakonnaplaneeringust 

 

Tere! 

 

Saadan Sulle oma pöördumise keskkonnaministri poole Hiiu maakonnaga piirneva mereala planeeringu kohta. 

Palun lugeda seda minu vastuväiteks avalikule väljapanekule suunatud mereala maakonnaplaneeringu suhtes. 

Pöördumine lisatud manusena. 

 

Lugupidamisega, 

 

Tarmo Mänd 

Riigikogu liige 



Hiiu maakonna mereala maakonnaplaneeringust                                                             

05.11.2014 

 

Lp. Keit Pentus- Rosimannus 

 

17.10.2014 toimus Hiiumaal, Käina vallas, Käina Huvi- ja Kultuurikeskuses Hiiu maakonna 

mereala maakonnaplaneeringut tutvustav seminar. Seminaril tutvustati valminud mereala 

maakonnaplaneeringut ja sellele teostatud keskkonnamõju strateegilise hindamise(KSH) 

aruannet.  

Selleks, et oma küsimusi täpselt formuleerida hakkan natukene kaugemalt pihta. 2009-2013 

aastal menetleti Hiiu maavalitsuse poolt Hiiu maakonnaplaneeringu tuuleenergeetika 

teemaplaneeringut. Nimetatud planeeringule teostas järelevalvet Siseministeerium, kes 

muuhulgas märkis, et tulenevalt teemaplaneeringus ette nähtud arendusala suurusest, sellele 

rajatava tuulepargi maksimaalsest võimalikust võimsusest ning tuulikute potensiaalsest arvust 

tuleb teemaplaneeringut käsitleda kui olulise ruumilise mõjuga objekti(ORMO) asukoha 

eelvalikut Planeerimisseaduse(PlanS) § 29² lõike 9 mõistes. Sellest tulenevalt esitas 

Siseministeerium nõude viia teemaplaneering õigusaktist tulenevaga kooskõlla. 

Praegu menetletava Hiiu maakonna mereala maakonnaplaneeringu nähakse ette tunduvalt 

suuremaid meretuuleparke, kuid ka Hiiu maakonna mereala maakonnaplaneeringu algatamisel ja 

menetlemisel on eiratud ORMO regulatsioonist tulenevaid erisusi. Seminaril vastavasisulise 

küsimuse esitamisel vastati, et Hiiu maakonna mereala maakonnaplaneeringu menetlemisel ei 

pea järgima ORMO regulatsiooni nõudeid ja Siseministeeriumi seisukoht ei ole õige.(Lisa 

Siseminni kiri 23.12.2013)  

Tulenevalt üldisest korrast on Siseministeeriumil õigus ja kohustus PlanS tõlgendamiseks. Seega 

jääb arusaamatuks selline käitumine. 

Balti Keskkonnafoorum tegi 2011 aastal ettepaneku Hiiu maakonna mereala 

maakonnaplaneeringuga hõlmatud Apollo madala kaitse alla võtmiseks. Nimetatud ettepaneku 

alusel on Keskkonnaregistrisse kantud projekteeritava kihina looduskaitseala. Tulenevalt 

looduskaitseseaduse §8 lõikest 6 peaks olema tagatud alal leiduvate loodusväärtuste kaitse. Minu 

arusaamist mööda on tänases situatsioonis ainuõige kas planeerimismenetluse peatamine või 

Apollo madala välja jätmine võimalikust tuuleparkide arendusalast. 

Ka jäi nimetatud seminarist selgusetuks, kuidas on võimalik maakonnaplaneeringut kehtestada, 

kui KSH käigus teostatud NATURA eelhindamisega jõuti järeldusele, et oluline mõju NATURA 

aladele on kuid asjakohane hindamine tehakse rahapuudusel järgmistes etappides. Selline 

tegevus on selgelt vastuolus NATURA hindamise juhendmaterjalide ja põhimõtetega. 



 

Minu ettepanek on peatada Hiiu maakonna mereala maakonnaplaneeringu menetlemine, et viia 

see olemasoleva õigusruumiga kooskõlla. Samuti oleks vajalik suunata nn Norra abiraha Hiiu 

maakonna merealade täiendavate uuringute teostamiseks eesmärgiga saada piisav informatsioon 

planeeringuga edasi minemiseks. Seda viimast põhjusel, et enamus seniseid tuuleparkidega 

seotud uuringuid on teostanud arendamisest huvitatud Nelja Energia tellimusel ja need ei pruugi 

olla objektiivsed. 
 

Riigikogu liige,  

Tarmo Mänd 



 

Leigri väljak 5 Telefon 463 6040 Registrikood 70001834 

92401 Kärdla Faks 463 6069 E-post info@hiiu.maavalitsus.ee 
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Hr Tarmo Mänd  Teie 05.01.2015  

tarmo.mand@gmail.com   

Meie 27.01.2015 nr 12-2/2015/5-14 

Ettepanekud Hiiu maakonnaga piirneva  

mereala maakonnaplaneeringule 

 

 

Täname esitatud vastuväite eest Hiiu maakonnnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringule. 

Olete viidanud on 05.01.2014 kirjas kolmele asjaolule: 

1. Hiiu maakonna mereala maakonnaplaneeringu algatamisel ja menetlemisel on eiratud olulise 

ruumilise mõjuga objekti (edaspidi ORMO) regulatsioonist tulenevaid erisusi. 

2. Balti Keskkonnafoorum tegi 2011. aastal ettepaneku Hiiu maakonna mereala 

maakonnaplaneeringuga hõlmatud Apollo madala kaitse alla võtmiseks. Teie arusaamist mööda 

on tänases situatsioonis ainuõige kas planeerimismenetluse peatamine või Apollo madala välja 

jätmine võimalikust tuuleparkide arendusalast.  

3. KSH käigus teostatud NATURA eelhindamisega jõuti järeldusele, et oluline mõju NATURA 

aladele esineb, kuid asjakohane hindamine tehakse rahapuudusel järgmistes etappides. Selline 

tegevus on selgelt vastuolus NATURA hindamise juhendmaterjalide ja põhimõtetega. 

Hiiu Maavalitsus esitab omapoolsed seisukohad Teie vastuväitele: 

1. Hiiu mereala maakonnaplaneering on algatatud Vabariigi Valitsuse poolt planeerimisseaduse 

(edaspidi PlanS) § 10 lg 3 alusel ja kooskõlas PlanS § 7 lg 2 p 3. Planeeringu algatamise otsuse 

on ette valmistanud Siseministeeriumi planeeringute osakond. Planeeringu algatamise otsuse 

juurde kuulub ka lisa, kus on määratud mereala, millele maakonnaplaneering koostatakse. 

Mereala maakonnaplaneering on algatatud tulenevalt PlanS § 7, seega maakonnaplaneeringu 

ülesanded tulenevad PlanS § 7 maakonnaplaneeringule seatud ülesannetest.  

Planeeringu seletuskirja ptk 1.1 selgitatud: 

Planeeringu koostamise käigus on, analüüsides rahvusvahelisi trende ja riigi strateegilisi 

dokumente, kaaludes erinevaid arengustsenaariumeid, arvestades majanduslikke, sotsiaalsed ja 

looduskeskkonnale avalduvaid mõjusid ning integreerides erinevaid valdkondi, leitud tegevustele 

või objektidele sobivaimad asukohad.  

Üldiselt on kõikide planeeringute (va detailplaneering, kus tavaliselt määratakse juba konkreetne 

hoonestusala) peamine ülesanne leida ala(de)le võimalikult sobiv kasutus, tulenevalt ruumilise 

arengu eesmärkidest ja piirkonna vajadustest. Seega täidab maakonnplaneering põhimõtteliselt 

ORMO asukoha valiku kriteeriume, kaaludes mitut erinevat asukohta PlanS mõistes. 

Vastavalt  PlanS § 29
2
 lg 3  valitakse olulise ruumilise mõjuga objekti  asukoht omavalitsuse 

poolt koostatava üldplaneeringu alusel. Sätte mõte seisneb selles, et olulise ruumilise mõjuga 

objekte tuleks omavalitsuse tasandil paigutada üldplaneeringuga, mitte detailplaneeringuga. See 

tagaks võimaluse kaaluda erinevaid asukohti ja leida objektile, mis on olulise ruumilise mõjuga, 
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optimaalseim asukoht. Juhul kui ORMO kavandatakse üldplaneeringu protsessis, täites PlanS § 8 

ülesandeid, ei viida paralleelselt läbi PlanS 29
2
  kohast menetlust. 

Maakonnaplaneeringu alusel valitakse ORMO asukoht erandjuhtudel, kui üldplaneeringu alusel 

ei ole seda võimalik või otstarbekas teha. 

Juhime tähelepanu asjaolule, et ORMO regulatsioon on mõeldud eelkõige olulise ruumilise 

mõjuga objektile optimaalse asukoha leidmiseks. Kuid mereala maakonnaplaneering käsitleb 

mitmeid erinevaid valdkondi - transporti, tootmist (sh energeetikat, maavaravarusid, kalapüüki, 

vesiviljelust, punavetika püüki), turismi, riigikaitset, muinsus- ja looduskaitset jne. Kõiki neid 

teemasid käsitletakse tulenevalt planeeringuga seatud ruumilise arengu eesmärkidest. Seega ei 

tegeleta planeeringus pelgalt olulise ruumilise mõjuga objekti paigutamisega vaid erinevate 

valdkondade käsitlemise ja tasakaalustamisega. 

Vabariigi Valitsus on mereala planeeringu algatanud PlanS § 10 ja § 7 alusel, algatamise otsuses 

puudub viide PlanS § 29
2
. Vaatamata sellele on merealade maakonnaplaneeringu koostamisel 

järgitud PlanS § 29
2
  lg 4 esitatud põhimõtteid – kaalutud on mitut võimalikku asukohta ning läbi 

on viidud ulatuslik avalikustamise protsess.  Seaduse peamisi põhimõtteid järgides on valitud 

valdkondade arendamiseks võimalikult sobivad asukohad, määrates seal vastavad 

kasutustingimused. Sobivaid asukohti on planeeringuprotsessis läbivalt kaalutud ja tehtud 

valikuid on planeeringu seletuskirjas põhjendatud.  

Eelnevast tulenevalt ei ole maavalitsuse hinnangul planeering vastuolus kehtivate õigusaktidega. 

2. Meretuuleparkide KMH koostamisel on kindlasti vajalik läbi viia lisa-uuringud linnustiku 

rännete kohta kõikide tuuleparkide piirkonnas. Vajalik on välja selgitada Apollo madaliku 

tähtsus rahvusvahelise tähtsusega linnuala kriteeriumitele vastavuse osas. Sellest ja Apollo 

looduskaitseala moodustamisel kehtestavast kaitsekorrast lähtuvalt on võimalik otsustada, kas on 

võimalik tuulikupargi rajamine Apollo madalikul või kas on vaja vähendada planeeritud 

tuuleenergia tootmise ala (PT1) pindala. 

KSH aruande ptk 4.3.1. on leevendavate meetmete osas välja toodud: 

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 loendusmetoodikat, mis on ära toodud Balti Keskkonnafoorumi 2009. aasta 

tuuleparkide uurimistööde juhendis. Sellest lähtuvalt on võimalik otsustada tuulikupargi 

rajamine Vinkovi ja Apollo madalikul või vähendada planeeritud tuuleenergia tootmise alade 

PT1 ja PT3 pindala. 

Mereala maakonnaplaneeringu kaardil on märgitud Apollo madalikul potentsiaalne kaitseala piir. 

Seega on planeeringu koostamisel arvestatud, et märgitud alale võidakse moodustada kaitseala. 

Selleks on lähiajal juba läbi viidud ja 2015. aastal jätkatakse lindude loendust. Meile teadaolevalt 

on  ka hetkel peatatud kaitseala moodustamise menetlus. 

3. Natura hindamise juhendi (Juhised Natura hindamise läbiviimiseks loodusdirektiivi artikli 6 

lõike 3 rakendamisel Eestis, Eesti Keskkonnamõju Hindajate Ühingu MTÜ 2013) ptk 2.4 lk 38 

on välja toodud järgmist: 

Eelhindamise puhul on oluline välja selgitada, millised kava või projekti konkreetsed tegevused 

Natura 2000 ala tõenäoliselt mõjutavad või millised elemendid võiksid koos teiste kavade või 

projektidega ala mõjutada. Kavandatava tegevuse elluviimise etappide kaupa tuleb välja tuua 

need alamtegevused (kavade ja erinevate planeerimisdokumentide (üld- ja teemaplaneeringud), 

puhul võivad selliste elementide hulka kuuluda kava raames teostatavate üksikprojektide 

tegevused), millel on eeldatavasti  negatiivne mõju Natura-liikidele ja Natura-elupaigatüüpidele 

ning kirjeldada nende tegevuste võimalikku mõju. Tuleb tähele panna, et tegemist ei ole veel 

hinnangute andmisega, vaid võimaliku mõju prognoosimisega, mille tulemusena saab otsustada, 

kas on vajalik liikuda asjakohase hindamise etappi. 



 

 3 (3) 

 

Kavade ja suurema üldistustasemega planeeringute puhul on eelkõige oluline eelhindamise etapp 

(mis üldjuhul on mõistlik läbi viia KSH aruande etapis, vt Skeem 2-4), kus tuvastatakse vastavad 

tegevused, mille puhul saab välja tuua soovitused ja nõuded järgnevateks tegevusteks. Üldiselt 

piirdub strateegiliste planeerimisdokumentide Natura hindamine üksnes etapp I-ga ehk 

eelhindamisega. 

Seega vastab maavalitsuse hinnangul maakonnaplaneeringu KSH aruanne Teie poolt viidatud 

juhendile. 

Hiiu Maavalitsus toetab igati Teie ettepanekut merealadel uuringute läbiviimiseks ning nende 

riigi poolseks rahastamiseks.  

Olete oodatud planeeringu avalikule arutelule, mis toimub 10.veebruaril kell 16.00 Hiiu 

Maavalitsuse saalis. 
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1. Hiiu maakonna merealade planeeringu lisana 2 on esitatud visualiseering 
võimalikest tuuleparkidest. Visualiseeringul on kasutatud tuulegeneraatoreid torni 
kõrgusega 102 – 110 m ja laba pikkusega 53,5 – 85,6 m ning suurima kõrgusega 
160,5 – 195,6 m. 
KSH aruande eelnõu p 1.4.10 annab järgmist informatsiooni: „Taotluse kohaselt on ... 
masti kõrgus ja tiiviku läbimõõt on umbes 125 m.“ 
Seega on KSH aruande eelnõus käsitletud oluliselt suuremaid tuulegeneraatoreid kui 
visualiseeringus. 
Ettepanek:  teavitada avalikkust visaliseeringus kasutatud ja KSH aruandes nimetatud 
tuulegeneraatorite suuruse erinevuses. 
 
2.  Maavanem on Hiiu maakonnaga piirnevate merealade planeeringu vastavalt 
planeerimisseaduse § 18-le vastu võtnud ja suunanud avalikule väljapanekule. 
Koostatud planeering näeb ette tuuleparkide, s.o. suurte rajatiste asukohad 
planeeritaval merealal ehk on avalikku veekogusse ehitist kavandav planeering. 
Planeerimisseadus § 16 1 lg (1). „Avalikku veekogusse ehitise kavandamise lubamine 
“ ütleb: „Avalikku veekogusse ehitist kavandava planeeringu käesoleva seaduse § 18 
kohaseks vastuvõtmiseks on vajalik Tehnilise Järelevalve Ameti eelnev luba.“ 
Planeerngu avalikustamise materjalide seas ei ole nimetatud luba leitav. 
Ettepanek: palun esitada nimetatud luba, selle puudumisel võtta planeering vastu ja 
suunata avalikule väljapanekule peale loa saamist. 
 
3.Maavanem on Hiiu maakonnaga piirnevate merealade planeeringu vastavalt 
planeerimisseaduse § 18-le vastu võtnud ja suunanud avalikule väljapanekule. 
Planeerimisseadus § 17  lg (2) järgi peab maavanem kooskõlastama 
maakonnaplaneeringu  planeeritava maa-ala naabrusesse jäävate maakondade 
maavanematega ja planeeritava maa-ala kohalike omavalitsustega. Kuna Emmaste ja 
Käina vald on keeldunud planeeringut esitatud kujul kooskõlastamast, ei saa seda 
planeeringut vastu võtta ega suunata avalikule väljapanekule. 
Ettepanek: palun lugeda Hiiu maakonnaga piirnevate merealade maakonnaplaneering 
mitte vastu võetuks ja mitte suunatuks avalikule väljapanekule. 
 
4. Vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele 15.07.2003 nr 198 on rohkem kui 5 
tuulikuga tuuleelektrijaam koguvõimsusega üle 7,5 MW olulise ruumilise mõjuga 



objekt. Hiiu maakonnaga piirnevate merealade planeeringus on moodustatud mitmed 
planeeritavad tuuleenergia tootmise alad. Käesolev planeeringulahendus on välja 
töötatud koostöös Nelja Energia AS-ga, kes on selgelt väljendanud oma plaani 
ehitada planeeritavale merealale meretuulepargi nimivõimsusega 700-1100 MW 
(vt.http://www.hiiuvald.ee/uhiste-kavatsuste-protokoll). PT7 oleks avatud sarnaselt suure 
tuulepargi rajamiseks.  Seega tuleb antud planeeringu koostamisel järgida 
planeerimisseaduse § 29². „Olulise ruumilise mõjuga objekti asukoha valiku 
planeeringu koostamise erisused“. Vastavalt § 29² lg (6) peab olulise ruumilise 
mõjuga objekti planeeritava maa-ala suuruse määrama maavanem koostöös olulise 
ruumilise mõjuga objekti asukoha võimalike kohalike omavalitsuste ja 
Keskkonnaametiga, kuna asukoht valitakse maakonnaplaneeringu alusel; 
Olulise ruumilise mõjuga objekti planeeritava suuruse peab kooskõlastama 
regionaalminister. 
Ettepanek:  kuna need etapid planeeringu koostamisel on tegemata, siis ei saa antud 
planeeringut sellel kujul menetleda. Palun planeeringust välja arvata planeeritavad 
tuuleenergia tootmise alad. Vajaduse korral saab  uue,  planeerimisseaduse § 29² 
järgiva planeeringumenetlusega, planeerida olulise ruumilise mõjuga objektide 
asukohad. 
 
5. Planeerimisseadese § 32. „Riiklikult tähtsa ehitise mõiste “ütleb, et 
„Riiklikult tähtis ehitis käesoleva seaduse tähenduses on:“ ... 
„4) elektrijaam, mille energiatoodang ületab ühe kolmandiku riigi elektritarbimisest;“ 
Ümardatult on Eesti elektritarbimine 6-7 TWh ehk 6000-7000GWh ehk 6000000-
7000000MWh. 
Käesolev planeeringulahendus on välja töötatud koostöös Nelja Energia AS-ga, kes 
soovib ehitada planeeritavale merealale meretuulepargi nimivõimsusega 700-1100 
MW (vt.http://www.hiiuvald.ee/uhiste-kavatsuste-protokoll). PT7 oleks avatud 
sarnaselt suure tuulepargi rajamiseks. 
Üks 1MW tuulik toodab merel u 4GWh aastas. 
700MW tuulepark 2800GWh ehk 2,8TWh aastas. 
1000MW park 4000GWh ehk 4TWh ehk raudselt üle poole Eesti tarbimisest. 
Riiklikult tähtsa ehitise asukohaettepaneku tegemise ja selle asukohta määrava 
planeeringu tegemise erisused määrab planeerimisseaduse § 33. Käesoleva 
planeeringu menetlemisel ei ole seda tehtud. Seega ei saa selle planeeringuga määrata  
nii suurte meretuuleparkide asukohta. 
Ettepanek:  kehtestada Hiiu maakonnaga piirnevate merealade planeering ilma 
planeeritud tuuleenergia tootmise aladeta.  Riikliku vajaduse puhul on võimalik uue 
planeeringu kaudu määratleda tuuleparkide arendusalad. 
 
6. 2009.a. andis üle 8000 inimese allkirja tõdemusele „Mina hiigeltuuleparki 
Hiiumaale ja rannikumerre ei taha!" Hiiu maakonnaga piirneva mereala planeering 
praegusel kujul võimaldab Hiiumaa rannikumerre paigutada sadu tuulegeneraatoreid. 
Seega on antud planeeringulahendus vastuolus planeerimisseaduse § 1 lõikega 2, mis 
peab oluliseks „tagada võimalikult paljude ühiskonnaliikmete vajadusi ja huvisid 
arvestavad tingimused säästva ja tasakaalustatud ruumilise arengu kujundamiseks, 



ruumiliseks planeerimiseks, maakasutuseks ning ehitamiseks.“ 
Ettepanek: kehtestada Hiiu maakonnaga piirneva mereala planeering ilma suurte 
planeeritud tuuleenergia tootmise aladeta. Nimetatud alade sisseviimisele peaks 
eelnema kogukonna tasakaalustatud informeerimine ja arvamuse selgitamine. 
 
7. Hiiu maakonna merealade planeeringu tekstis ptk.1.2.2 on arutletud planeeritavate 
meretuuleparkide võimsuse üle. 
„Eesti elektrimajanduse arengukava aastani 2018 “ ptk.2.1.1. „Elektritootmise 
arengusuunad“ on vaadatud siiski aastast 2018 kaugemale. Aastaks 2025 on ette 
nähtud meretuuleparkide võimsuseks  500  MW ja maismaatuuleparkide võimsuseks 
400 MW. Tuuleenergeetika arndamisel nähakse probleemi, et tuulikute võimsuse 
ulatuses tuleb rajada ka tootmisvõimsused, mis tasakaalustaksid tuulikute toodangu 
ebastabiilsust ning kataksid ka tarbimise tippe. 
http://www.mkm.ee/public/ELMAK.pdf 
Hiiu maakonna merealade planeeringu tekstis ptk.  1.2.2. välja toodud tuuleenergia 
ressursi potensiaal ei ole mitte riiklikult optimaalne tootmiseesmärk vaid looduslike 
tingimuste poolt antud võimalus vastaval hulgal elektrienergiat tuulest toota. 
Ettepanek:  mitte viidata Hiiu maakonna merealade planeeringus tuuleenergia 
saavutatava kogusena tuuleenergia võimalikku tootmismahtu vaid lähtuda kehtivatest 
riiklikest dokumentidest. 
 
8. Hiiumaaga piirnevate merealade maakonnaplaneering p.-s 1.2.1“Üleriigiline 
planeering Eesti 2030+“ väidab:“energiavarustuse ja võrguühenduste arengusuundade 
joonisel (vt Joonis 5) Hiiumaast põhjas, loodes ja läänes olev mereala eelistatud alana 
tuuleparkide rajamiseks. 
Tekstiliselt ütleb üleriigiline planeering „Eesti 2030+“ pt. 5.2 lg 
(8):„Meretuulikuparkide rajamiseks sobib Eesti läänepoolne rannikumeri.“ 
Seega ei täpsusta üleriigiline planeering tekstiliselt, millisesse Eesti läänepoolse 
rannikumere ossa peetakse meretuulikuparke sobivaks ja maakonnaplaneeringus 
nimetatud piirkonnad on leitud nn. „kaardi lugemisega“. 
Vaadates joonist, selgub, et planeeringuala PT7 ei lange kokku ühegi antud kaardile 
kujutatud eelistatud alaga tuuleparkide rajamiseks. 
Vastuväide planeeringule: planeeritud tuuleenergia tootmise ala PT7 ei vasta 
üleriigilisele planeeringule 
 
9. Planeeringu seletuskirja 1.3.1. „Ruumilise sidususe tagamine läbi meretranspordi 
ja tehnilise taristu“ püstitatakse ülesanne: „ringtoite väljaehitamine varustuskindluse 
tagamiseks Läänemaa ja Saaremaa suunal.“ 
Samas järgnevas pt. 2.2.4.“ Torujuhtmed ja kaablid“ kirjeldatakse: „Olemasolevasse 
kaablikoridori või selle vahetusse naabrusesse Sõru ja Soela vahel on planeeritud 
täiendav ühendus Hiiumaa ja Saaremaa vahel.“ Räägitakse ka tuuleparkide ja 
Hiiumaa vahelistest kaablitest ning võimalikest ühendustest teiste 
läänemeremaadega. Ringtoite jaoks vajaliku uue trassi kohta märgitakse vaid: „mitte 
kavandada kaabliühendust Vormsi ja Hiiumaa vahelisele alal hüljeste Kadakalaiu ja 
Pujuderahu püsielupaikadele.“ 



Ettepanek: rääkides ringtoitest viia käesolevas planeeringus läbi ruumiline 
planeerimine ja kavandada võimalik Hiiumaa ja Läänemaa vaheline elekritrassi 
koridor alternatiive kaaludes ja võimalikku trassi kaardile kandes. Parameetrid, millal 
on otstarbekas ringtoide rajada, määravad energeetikud (vt. „Eleringi VKA 2013“  
http://elering.ee/public/Infokeskus/Uuringud/Elering_VKA_2013_web.pdf),  
Hiiu maakonnaga piirneva mereala planeeringu puhul on tegemist on ruumilise 
planeerimisega! 
 
10. Uuring „Kõpu poolsaare ümbruse mereala kalastik“ (Tartu Ülikooli Eesti 
Mereinstituut, Tartu 2012 
http://www.elfond.ee/images/Kpu_kalad_aruanne_06.01.12.pdf) 
annab juhised Kõpu poolsaare ümbruse loodushoiuks: „ Vältida saab ja tuleks aga 
igasugust uut inimmõju – näiteks merepõhja teisaldamine (maavarade kaevandamine, 
sadamate ehitus), tuuleparkide rajamine jne. Merepõhja teisaldamine võib endaga 
kaasa tuua kalandusele nii otseselt kui kaudselt kahjulikke mõjusid. Otseste all saab 
esiteks rääkida areneva kalamarja hõljumiga kattumisest. Lisaks otsestele mõjudele 
võib kaevandamisega kaasneda negatiivne mõju üle toiduahela (näiteks sobivate 
toiduobjektide arvukuse langus).“ 
Ettepanek:  lähtuvalt eelpooltoodust viia planeeringust välja Kõpu poolsaare lääneosa 
lähedal olevad „planeeritud meretuulepargi jaoks vajalik merealune kaabelühendus“ 
(2 tk.). 
 
11. Keskkonnaregistris on registreeritud kavandatav kaitstav ala Apollo 
looduskaitseala. Sellega kattuvalt on Hiiu maakonna piirneva merealade planeeringus 
planeeritud PT1 ehk plaaneeritud tuuleenergia tootmise ala. 
Ettepanek: välistada tuuleparkide rajamine kavandataval kaitstaval alal Apollo 
looduskaitseala või, lähtuvalt looduskaitseseadus § 8 lg (6), peatada Hiiu 
maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu menetlus kuni loodusobjekti 
kaitse alla võtmise või kaitse alla võtmisest keeldumise otsuse tegemiseni. 
 
12.  Lähtuvalt Eesti Ornitoloogiaühingu ettepanekust Hiiu maavanemale on Vinkovi 
madalal asuv aulide elupaik rahvusvaheliselt oluline. Samas  üleriigiline planeering 
Eesti 2030+ näeb ette: „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.“ 
Kuna meretuuleparkide koha leidmisel tuleb säilitada liikide elupaigad, teen 
ettepaneku: välistada aulide elupaigas tuulepargi rajamine. 
  
 
Kokkuvõte:   
Kuna planeeringu menetlemisel on rikutud planeerimisseaduse nõudeid, lugeda 
planeering mitte vastuvõetuks ja mitte suunatuks avalikule väljapanekule. 
Planeeringus määratletud nn. „planeeritud tuuleenergia tootmise alade“ näol on 



tegemist olulise ruumilise mõjuga objektide ja riiklikult tähtsate ehitistega. 
Kuna ei ole täidetud selliste planeeringute menetlemise erinõudeid, siis teen 
ettepaneku kehtestada Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneering ilma 
planeeritud tuuleenergia tootmise aladeta.  Vajaduse puhul on võimalik uue 
planeeringu kaudu määratleda tuuleparkide arendusalad.   
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Ettepanekud Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringule 

 

Lugupeetud proua Talts 

Täname ettepanekute eest Hiiu maakonnnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringule. Teete 

järgnevad ettepanekud: 

1. Teavitada avalikkust KSH ja visualiseeringu tuulegeneraatorite erinevusest; 

2. Võtta Tehnilise Järelevalve Ameti (edaspidi TJA) luba ning seejärel korrata planeeringu 

vastuvõtmist ja avalikku väljapanekut. 

3. Lugeda planeering  mitte vastu võetuks kuna puuduvad Käina ja Emmaste valla 

kooskõlastused. 

4. Välja arvata planeeringust tuuleenergia tootmise alad, kuna planeeringut ei ole 

menetletud kui ORMO planeeringut. 

5. Kehtestada mereala maakonnaplaneering ilma tuuleenergia tootmise aladeta, kuna 

planeeringut ei ole menetletud vastavalt PlanS § 33 riiklikult tähtsa ehitise 

asukohaettepanekuna. 

6. Kehtestada planeering ilma tuuleenergia tootmise arengu aladeta kuna planeering on 

vastuolus PlanS § 1 lg 2. 

7. Mitte viidata Hiiu maakonna merealade planeeringus tuuleenergia saavutatava kogusena 

tuuleenergia võimalikku tootmismahtu vaid lähtuda kehtivatest riiklikest dokumentidest. 

8. Märgite, et ala PT7 ei vasta üleriigilisele planeeringule. 

9. Planeerida merealade planeeringus ka Hiiumaa ja Läänemaa vaheline elektritrass. 

10. Viia planeeringust välja Kõpu poolsaare lääneosa lähedal olev „planeeritud 

meretuulepargi jaoks vajalik merealune kaabelühendus“ tulenevalt uuringust „Kõpu 

poolsaare ümbruse mereala kalastik“ Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut, (Tartu 2012). 

11. Peatada mereala maakonnaplaneering kuni Apollo madaliku kaitse alla võtmise või 

mittevõtmise otsuseni. 

12. Vinkovi madaliku aulide elupaigas välistada tuuleparkide rajamine. 

Kokkuvõttena teete ettepaneku lugeda planeering mitte vastuvõetuks ja mitte suunatuks 

avalikule väljapanekule kuna planeeringus määratletud nn. „planeeritud tuuleenergia tootmise 

alade“ näol on tegemist olulise ruumilise mõjuga objektide ja riiklikult tähtsate ehitistega. Kuna 

ei ole täidetud selliste planeeringute menetlemise erinõudeid, siis teete ettepaneku kehtestada 

Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneering ilma planeeritud tuuleenergia tootmise 

aladeta ja  vajadusel uue planeeringu kaudu määratleda tuuleparkide arendusalad.   
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Maavalitsus esitab omapoolsed põhjenduse ja seisukohad teie poolt tehtud ettepanekutele ja 

vastuväidetele: 

1. Planeeringu seletuskirja lisas olev visualiseering on tehtud kolme erineva kõrgusega tuulikute 

kohta ning seejuures on esitatud võimalike kasutatavate tuulikute andmed. Olemasolev 

visualiseering on illustratiivne, tuulikuparkide KMHde käigus on vaja läbi viia konkreetsest 

tuuliku margist ja nende paigutustest lähtuvad visualiseeringud.  Visualiseerimise punktid 

kajastatakse KMH programmis. Alternatiiviks on, et visualiseeringu punktid maismaal valitakse  

KSH aruandes nimetatud ilusate vaadete ja supelrandade seast. Läbi KMH protsessi on võimalik 

tagada ka visualiseeringute avalikustamine. Oluline on, et visualiseerimisel kasutatakse parimat 

võimalikku meetodit ning visualiseering annaks võimalikult objektiivse pildi tuulikute 

paigutusest ning nende visuaalsest mõjust. 

Teie poolt viidatud KSH aruande punktis on toodud ülevaade planeeringuga seonduvatest 

dokumentidest, mis ei ole seotud planeeringu seletuskirja lisas esitatuga. Seega tuleb lähtuda 

planeeringu lisas esitatud illustreerivast visualiseeringust. 

Planeeringu ja KSH-ga ei panda paika tuulikute arvu, suurust ja paigutust, seda analüüsitakse 

KMH(de) käigus.  

2. Planeeringus on  tegu tuuleenergeetika tootmiseks sobivate aladega, kus tuuleparkide rajamise 

võimalikkus ning täpsed tehnilised tingimused selguvad edasise menetluse käigus, seega ei ole 

planeerimisseaduse (edaspidi PlanS) § 16
1
 sätestatud luba nõutav. Kuna planeeringuga ei 

kavandata konkreetset ehitist, ei ole võimalik ka kontrollida ehitiste ohutust, teostada järelvalvet 

ehitamise, ehitise, ehitusprojekti nõuetele vastavuse üle või kooskõlastada 

projekteerimistingimusi. 

Ka siseministeeriumi  28.02.2014 kirjas nr 13-2/10-2, kus vastavalt PlanS  § 17 lg 3 punktile 1, 

on määratud ametkonnad ja ministeeriumid, kellega tuleb planeering kooskõlastada, ei ole 

nimetatud Tehnilise Järelevalve Ametit. 

3. Vastavalt PlanS § 17 lg 4 saab lugeda planeeringu kooskõlastatuks kui ei ole tuvastatud 

vastuolu seaduse või seaduse alusel kehtestatud õigusakti või kehtestatud planeeringuga, seda 

vaatamata sellele, et planeeringu kohta on esitatud teisi ettepanekuid ja vastuväiteid. 

4. Hiiu mereala maakonnaplaneering on algatatud Vabariigi Valitsuse poolt PlanS § 10 lg 3 

alusel ja kooskõlas PlanS § 7 lg 2 p 3. Planeeringu algatamise otsuse on ette valmistanud 

Siseministeeriumi planeeringute osakond, Planeeringu algatamise otsuse juurde kuulub ka lisa, 

kus on määratud mereala, millele maakonnaplaneering koostatakse. Mereala 

maakonnaplaneering on algatatud tulenevalt PlanS § 7, seega maakonnaplaneeringu ülesanded 

tulenevad PlanS § 7 maakonnaplaneeringule seatud ülesannetest.  

Planeeringu seletuskirja ptk on 1.1 sätestatud: 

Planeeringu koostamise käigus on, analüüsides rahvusvahelisi trende ja riigi strateegilisi 

dokumente, kaaludes erinevaid arengustsenaariumeid, arvestades majanduslikke, sotsiaalsed ja 

looduskeskkonnale avalduvaid mõjusid ning integreerides erinevaid valdkondi, leitud tegevustele 

või objektidele sobivaimad asukohad.  

Üldiselt on kõikide planeeringute (va detailplaneering, kus tavaliselt määratakse juba konkreetne 

hoonestusala) peamine ülesanne leida ala(de)le võimalikult sobiv kasutus, tulenevalt ruumilise 

arengu eesmärkidest ja piirkonna vajadustest.  

Juhime tähelepanu asjaolule, et ORMO regulatsioon on mõeldud eelkõige olulise ruumilise 

mõjuga objektile optimaalse asukoha leidmiseks. Kuid mereala maakonnaplaneering käsitleb 

mitmeid erinevaid valdkondi - transporti, tootmist (sh energeetikat, maavaravarusid, kalapüüki, 

vesiviljelust, punavetika püüki), turismi, riigikaitset, muinsus- ja looduskaitset jne. Kõiki neid 

teemasid käsitletakse tulenevalt planeeringuga seatud ruumilise arengu eesmärkidest. Seega ei 

tegeleta planeeringus pelgalt olulise ruumilise mõjuga objekti paigutamisega vaid erinevate 

valdkondade käsitlemise ja tasakaalustamisega. 
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Vaatamata sellele, et Vabariigi Valitsus on mereala planeeringu algatanud PlanS § 10 ja § 7 

alusel ja algatamise otsuses puudub viide PlanS § 29
2
, on merealade maakonnaplaneeringu 

koostamisel järgitud PlanS § 29
2
  lg 4 esitatud põhimõtteid – kaalutud on mitut võimalikku 

asukohta ning läbi on viidud ulatuslik avalikustamise protsess.  Seaduse peamisi põhimõtteid 

järgides on valitud valdkondade arendamiseks võimalikult sobivad asukohad, määrates seal 

vastavad kasutustingimused. Sobivaid asukohti on planeeringuprotsessis läbivalt kaalutud ja 

tehtud valikuid on planeeringu seletuskirjas põhjendatud.  

Eelnevast tulenevalt ei ole maavalitsuse hinnangul planeering vastuolus PlanS §29
2
. 

5. Riiklikult tähtsa ehitise mõiste ja nimekiri on toodud PlanS § 32. Mereala 

maakonnaplaneering käsitleb mitmeid erinevaid valdkondi (vt p 2), seega maavalitsuse 

hinnangul ei ole tegu riiklikult tähtsa ehitise asukohaettepanekuga. Ka Vabariigi Valitsuse 

mereala planeeringu algatamise otsuses ei ole viidet riikliku tähtsa ehitise mõistele ega 

menetlusnõuetele. 

6. Hiiu Maavanemale 11.märtsil 2009 üle antud petitsioonis juhitakse tähelepanu järgmistele 

asjaoludele:  

- Ei saa rajada tuuleelektrijaamu enne, kui on koostatud riiklik arengukava, üleriigiline 

taastuvenergeetika teemaplaneering ja maakonnaplaneeringu teemaplaneering; 

-  Tuulegeneraatoritega kaasneb müra, madalsageduslik müra, vilkumine, visuaalne mõju, 

vibratsioon, mõju lindudele ja käsitiivalistele, mehhaanilised traumad tuulegeneraatorite 

purunemisel, saastumine kemikaalidega (määrdeained, tuulegeneraatorite pesemine) 

- Tuulegeneraatoritega ei kaasne tööhõive suurenemist ja sissetulekute kasvu, teenuste 

mitmekesistumist vaid hoopis väheneb turismiteenuste maht, mis omakorda mõjutab kaubanduse 

jt teenuste mahtu ning kvaliteeti. 

- On välja töötamata riiklikud ühtsed kompenseerimise mehhanismid kohalikule 

elanikkonnale 

- Taastuvenergia maksude lisandumisel elektrihinnale tõuseb elektri hind 

- Tuule ebaühtlusest tingitud kompenseerimise vajadus suurendab fossiilkütusel töötavate 

elektrijaamade kütusekulu 

- Tuuleenergia arendamisega peab kaasnema Hiiumaa energiaga varustatuse stabiilsus ja 

kvaliteet, võiks odavneda elektri hind, on vaja rajada Hiiumaad mandriga ühendav ringtoide, 

kohalik elanikkond võiks saada kasu kohaliku energiaühistu loomise läbi. 

Maakonnaplaneeringu koostamise käigus on läbi viidud mitmeid avalikustamisi, mille käigus on 

avalikkusel olnud võimalik tutvuda maakonnaplaneeringuga ning esitada nii kirjalikus kui ka 

avalikel aruteludel suulises vormis küsimusi ja ettepanekuid. Maakonnaplaneeringu koostamisel 

on arvestatud riiklike arengukavadega ja kohalike omavalitsuste poolt koostatud strateegiliste 

dokumentidega. Tänaseks on koostatud üleriigiline planeering, maismaa tuuleenergiat käsitlev 

teemaplaneering, mereala maakonnaplaneering. Tervise-, keskkonna-, sotsiaalmajanduslikke 

küsimusi on  käsitletud nii planeeringu seletuskirjas kui ka keskkonnamõju strateegilise 

hindamise aruandes. 

Maakonnaplaneeringu elluviimise kava on täiendatud soovitusega välja töötada 

kompensatsioonimehhanismide jaoks sobiv raamistik praeguse parima praktika alusel, millest 

asjassepuutuvad pooled saaksid kokkulepete sõlmimisel juhinduda. 

Hiiu Maavalitsus on seisukohal, et petitsioonis esitatud ettepanekud on maavalitsuse poolt 

täidetud, et maakonnaplaneering on vastavuses PlanS § 1 lg 2 sätestatuga ning aitab täita nii riigi 

kui kohalike omavalitsuste poolt vastu võetud strateegilistes dokumentides fikseeritud eesmärke. 

7. Energeetika arengukavades esitatud arvulised näitajad või väärtused on eesmärk, mitte 

piirang. Mereala planeeringu perspektiiv on aastani 2030 ja selle koostamisel lähtutakse 

dokumentidest, mis on orienteeritud kaugemasse tulevikku, sh praegu menetlemisel olevast 

energeetika arengukavast aastani 2030. 
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8. Üleriigilises planeeringus on tuuleenergeetika aladena näidatud alasid, kus on Eestis suurim 

tuulepotentsiaal. Tegu on skeemiga ja alasid täpsustatakse järgmises planeerimise etapis 

maakonnaplaneeringuga, mis on oma olemuselt täpsem. Üleriigilise planeeringu ptk 5.2 sätestab: 

Meretuulikuparkide rajamiseks sobib Eesti läänepoolne rannikumeri. Sobivate alade leidmiseks 

tehtud uuringute tulemustele tuginedes ning iga konkreetse piirkonna eripära arvestades saab 

meretuulikuparke kavandada maakonnaplaneeringute kaudu, tagades parkide piisava kauguse 

väikesaartest, säilitades muinsus- ja looduskaitselised väärtused, liikide rändekoridorid ja 

elupaigad. Meretuulikuparkide rajamisel tuleb arvestada riigikaitse huvidega. 

Seega oleme seisukohal, et merealade maakonnaplaneering on vastavuses üleriigilise 

planeeringuga Eesti 2030+. 

9. Mereala maakonnaplaneeringus on planeeritud põhivõrguga ühendus (esitatud tekstis ja 

nooled joonisel). Joonehitisi on võimalik kavandada järgneva planeeringuga, kui on teada kuhu, 

kui palju, missugused tuulikud paigaldatakse. 

10. Uuringu „Kõpu poolsaare ümbruse mereala kalastik“ (Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut, 

Tartu 2012) näol on tegemist algandmete kogumisega.  

Merealuste kaabelühendustega seotud mõjusid ja vajalike leevendavate meetmete rakendamist 

on käsitletud täpsemalt KSH aruande eelnõu ptk 4.2.4.  

Nii kaabli enese kaitseks kui ka põhjaelustiku ja kalastiku mõjutamise vähendamiseks tuleb 

kaablid setetesse matta. Tuleb valida kaabli tehniline lahendus, millega tekib kõige väiksem 

elektromagnetväli. Kaabli matmisel setetesse väheneb arvestatavalt merekeskkonda jõudev 

elektromagnetväli. Hiiu mereala liikidest kasutab geomagnetilist välja oma rändel teadaolevalt 

vaid angerjas, keda võib kaabli põhjustatud elektromagnetkiirgus rändel häirida. Teiste 

kalaliikide rändele pole olulist mõju ette näha. 

Tuleb arvestada asjaoluga, et sõltuvalt Hiiumaa asukohast tuleb paraku kõik ühendused tagada 

merekaablitega (elekter, side jne). 

Eelnevast tulenevalt ei näe maavalitsus põhjust viia planeeringust välja Kõpu poolsaare lääneosa 

lähedal olev „planeeritud meretuulepargi jaoks vajalik merealune kaabelühendus“. 

Pärnu Maavalitsuse veebilehel on kättesaadav Empower AS Tehnilise kontrolli osakonna 

juhataja Kalev Jõgi ettekanne „Merekaablid ning nende võimalik mõju kaladele“ Pärnumaa 

mereala planeeringu arutelult „Kas kala kardab tuult“ http://parnu.maavalitsus.ee/koostatav-

parnu-maakonnaga-piirneva-mereala-maakonnaplaneering?inheritRedirect=true   

11. ja 12. KSH aruande ptk 4.3.1. on leevendavate meetmete osas välja toodud:  

Vajalik on välja selgitada Apollo ja Vinkovi madalike tähtsus rahvusvahelise tähtsusega linnuala 

kriteeriumitele vastavuse osas, vajalikke lindude loendusi on soovitatav läbi viia kasutades 

põhjalikku ja ajakohast loendusmetoodikat. Sellest lähtuvalt on võimalik otsustada tuulikupargi 

rajamine Vinkovi ja Apollo madalikul või vähendada planeeritud tuuleenergia tootmise alade 

PT1 ja PT3 pindala. 

Nende meetmetega on arvestatud ka planeeringu koostamisel. Mereala maakonnaplaneeringu 

kaardil on märgitud Apollo madalikul potentsiaalne kaitseala piir ja planeeringu koostamisel on 

arvestatud, et märgitud alale võidakse moodustada kaitseala. Selleks on lähiajal juba läbi viidud 

ja 2015. aastal jätkatakse lindude loendust. Meile teadaolevalt on  ka hetkel peatatud kaitseala 

moodustamise menetlus. 

Kokkuvõtteks:   

Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu eesmärk on määrata Hiiu maakonnaga 

piirneval merealal mereruumi kasutus, tagada merealade ressursside väärtustamine ja 

jätkusuutlik kasutamine. Planeering käsitleb transporti, tootmist (sh energeetikat, 

maavaravarusid, kalapüüki, vesiviljelust, punavetika püüki), turismi, riigikaitset, muinsus- ja 

looduskaitset. Kõiki neid teemasid käsitletakse ka planeeringuga seatud ruumilise arengu 

eesmärkides. Oluliseks kriteeriumiks on seejuures arengu tasakaalustatus.  

http://parnu.maavalitsus.ee/koostatav-parnu-maakonnaga-piirneva-mereala-maakonnaplaneering?inheritRedirect=true
http://parnu.maavalitsus.ee/koostatav-parnu-maakonnaga-piirneva-mereala-maakonnaplaneering?inheritRedirect=true
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Olete oodatud planeeringu avalikule arutelule, mis toimub 10. veebruaril kell 16.00 Hiiu 

Maavalitsuse saalis. 

 

Lugupidamisega 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Riho Rahuoja 

Maavanem 

 

 

Urve Pill 4636042 

urve.pill@hiiu.maavalitsus.ee 
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Heidi Kõmmus

Saatja: Hiiutar Hiiust <hiiutar@gmail.com>

Saatmisaeg: 6. jaanuar 2015. a. 22:45

Adressaat: Riho Rahuoja; mv@mv.hiiumaa.ee

Teema: minu seisukoht merealade planeeringu kohta

Tere! 

 

Annan teada, et olen Hiiu maakonna merealade planeeringu osas jäänud enda esialgsete seisukohtade juurde 

(minu kiri 04.03.2014 aadressile info@mv.hiiumaa.ee). Arvan, et ka merealade planeeringu puhul on 

probleemiks see, et kohalikust elanikust lihtsalt "sõidetakse üle" suurte rahade ja idealistlike 

tulevikuplaanide nimel. Kahju on sellest, et Hiiumaale on vähe inimesi jäänud. Ka Eestist toimub pidev 

tööealiste kodanike väljavool. Maavalitseja ja planeeringute koostajad võiksid endale ikkagi esitada 

küsimuse "miks?". Ja mis maksab inimene valla, maakonna ja riigi jaoks. Kõike siin elus ei saa kahjuks läbi 

kassaaparaadi lasta ning meie inimesed, pärandväärtused ja loodus on hindamatu aare, mille säilimise eest 

peaks riigi esindajad seisma. Kuidas see on õnnestunud ja tulevikus õnnestub, sellele küsimusele võiks 

maavanem oma sisimas ise proovida vastata.  

 

Saan aru, et seisan siin pehmete väärtuste eest ning selle kirja võib rahulikult kõrvale tõsta kui 

mittekonstruktiivse, kuid minu sõnum on jätkuvalt - Eesti ja Hiiumaa on eelkõige siinsed inimesed, kultuur 

ja loodus, mitte SKP ja teised majandusnäitajad. Kui saaksime üle oma sovjetlikust suhtumisest inimese 

väärtusesse, läheks ühel päeval ehk ka elu helgemaks. 

 

Head soovides, 

 

Alice Leetmaa 



 

Leigri väljak 5 Telefon 463 6040 Registrikood 70001834 

92401 Kärdla Faks 463 6069 E-post info@hiiu.maavalitsus.ee 

www.hiiu.maavalitsus.ee 
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Pr Alice Leetma  Teie 06.01.2015  

Hiiutar@gmail.com  

Meie 27.01.2015 nr 12-2/2015/5-13 

Ettepanekud Hiiu maakonnaga piirneva  

mereala maakonnaplaneeringule 

 

 

Lugupeetud proua Leetmaa 

 

Täname esitatud vastuväite eest Hiiu maakonnnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringule. 

Olete seisukohal, et Eesti ja Hiiumaa on eelkõige siinsed inimesed, kultuur ja loodus, mitte SKP 

ja teised majandusnäitajad. 

Maavalitsus nõustub Teie seisukohaga, et riigi olulisemaks väärtuseks on inimesed. Kahjuks on 

väljaränne Eestis tervikuna olnud jätkuv trend, mille peamiseks põhjuseks tuuakse äraelamist 

võimaldavate töökohtade nappust. Siserände põhjusena toob esile töökohaga seonduvat ca 30 %   

küsitletutest. 

Uuringu „Eestlaste väljaränne Soome“  alusel on peamiseks väljarände põhjuseks töö, millele 

järgneb põhjusena pere, ehk kui keegi perest on töö tõttu lahkunud, siis lahkub ka pere järgi.  

Uuringu „Eesti tööealise elanikkonna väljarändepotentsiaal aastal 2013“   kohaselt 45% 

välismaale tööle minna soovijatest väidavad, et peamiseks põhjuseks, miks nad tahavad 

välismaale minna on madalad töötasud Eestis. Teiseks oluliseks põhjuseks peavad välismaal 

töötamise kogemusega inimesed mõnevõrra enam (25%) kui välismaale alles tööle minna 

soovijad (18%) sihtriigi kõrgemat elatustaset ja sotsiaalseid garantiisid. 

Selle põhjal võib järeldada, et peamised lahkumise põhjused on siiski seotud eeskätt 

majandusnäitajatega.  

Eelnevast tulenevalt on mereala planeeringu koostamisel oluliseks peetud nii majanduslikke, 

sotsiaalsed kui looduskeskkonna aspekte ning neile avalduvaid mõjusid. Ka Hiiumaa 

arengustrateegia 2020+ kohaselt vajavad keskset tähelepanu rahvastikuareng ja töökohtadega 

seonduvad teemad.  

Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu eesmärk on määrata Hiiu maakonnaga 

piirneval merealal mereruumi kasutus, tagada merealade ressursside väärtustamine ja 

jätkusuutlik kasutamine. Planeering käsitleb transporti, tootmist (sh energeetikat, 

maavaravarusid, kalapüüki, vesiviljelust, punavetika püüki), turismi, riigikaitset, muinsus- ja 

looduskaitset. Kõiki neid teemasid käsitletakse ka planeeringuga seatud ruumilise arengu 

eesmärkides. Oluliseks kriteeriumiks on seejuures arengu tasakaalustatus.  

Uute majandusvaldkondade arendamine võimaldab luua täiendavaid töökohti ning tagada 

energiajulgeolek saarel, mida on oluliseks peetud ka 2012. aastal koostatud Hiiumaa 2020 

taastuvenergeetika tegevuskavas. 
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Maavalitsus rõhutab veelkord, et oluline on leida erinevate valdkondade vahel tasakaal ning 

valdkondade integreeritus, et oleks tagatud saare tasakaalustatud areng. 

Olete oodatud planeeringu avalikule arutelule, mis toimub 10. veebruaril kell 16.00 Hiiu 

Maavalitsuse saalis. 

 

 

Lugupidamisega 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

 

Riho Rahuoja 

Maavanem 

 

 

Urve Pill 4636042 

urve.pill@hiiu.maavalitsus.ee 
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Eesti Ornitoloogiaühingu vastuväide 
Hiiu maakonna merealade planeeringule 
 
 
Lugupeetud maavanem 
 
Eesti Ornitoloogiaühing (EOÜ) tutvus Hiiu maakonna merealade planeeringu (OÜ Artes Terrae töö 
nr 69MP12) (edaspidi ka planeering) ja sama planeeringu keskkonnamõjude strateegilise hindamise 
(edaspidi ka KSH) aruandega (OÜ Alkranel, Tallinna Tehnikaülikooli Meresüsteemide Instituut, OÜ 
Artes Terrae). 
 
EOÜ tegi 3.12.2013 kirjaga nr LIK-13/7 Hiiu maakonna merealade planeeringu eskiisi muutmiseks 
kaks ettepanekut. Hiiu Maavalitsus vastas 27.12.2013 kirjaga nr 12-2/2013/645-15. 
 
Analüüsinud praegu avaliul väljapanekul olevat vastu võetud planeeringulahendust, leiab EOÜ, et 
ühte meie ettepanekut on arvestatud osaliselt, teist ettepanekut ei ole arvestatud. Arvestamata jätmist 
ei ole veenvalt põhjendatud ei Hiiu Maavalitsuse 27.12.2013 kirjas nr 12-2/2013/645-15, planeeringu 
seletuskirjas ega KSH aruandes. Allpool käsitleme ettepanekuid uuesti, kuid vastupidises järjekorras 
meie 3.12.2013 kirjas toodule. 
 
1. Planeeringu eskiisi seletuskirjas (ja joonisel) oli toodud üldpõhimõttena „mitte planeerida 
tuuleparke sügavamale kui 30 meetrit“. EOÜ leidis, et esitatud põhimõte ei ole mõistlik, sest suunab 
tuuleenergia arendamise alad madalikele, kus riive looduskaitseliste huvidega on vältimatu, ning tegi 
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ettepaneku määrata planeeringus tuuleenergeetika eeliskasutusega aladena piirkonnad, mis ei ole 
sügavamal kui 50 meetrit. EOÜ põhjendas ettepanekut asjaoluga, et kaasaegset avamere 
tuuleenergeetikat iseloomustab kaks suundumust – tuuleparke kavandatakse järjest sügavamale 
merre ning aina kaugemale rannikust, tuues allikana Euroopa Tuuleenergia Assotsiatsiooni 2012. a 
valdkonnaülevaate, kus nenditakse, et mõlemad trendid jätkuvad1. 
 
Hiiu Maavalitsus teatas 27.12.2013 kirjas nr 12-2/2013/645-15, et analüüsitakse tuuleenergeetika 
alade laiendamist sügavamale kui 30 m, kuid alates 20 m sügavusest tekib konflikt traalipüügiga, 
mille prioriteetsusaste on selles sügavuses kõrgem kui tuuleenergia oma. 
 
Planeeringu tekstis on korduvalt käsitletud ka tuuleenergia tootmise alade sügavuspiiri. Näiteks lk 
21, 22 on sätestatud, et tuuleenergia tootmise alade valikul on lähtutud, et miinimumkaugus 

rannajoonest on 12 km ja suurim sügavus 30-35 meetrit. Kohtades, kus tuuleenergia tootmise ala 

vahetus naabruses on aktiivne traalpüük, on suurim lubatud sügavus 30 meetrit. /---/ Suurima 

sügavuse piir lähtub merepõhja modelleeritud sügavustest, kasutusel olevast tehnoloogiast ning 

tasuvusest. Planeeringu koostamise käigus on tehtud ettepanek muuta tuulikute ehitamiseks sobiv 

sügavuse piir 50 m-le. Kuna  

•  kalurite traalpüük algab sügavusjoonelt 30 meetrit  (30 meetrit ja sügavam) ja saarest põhja poole  

jäävad tuuleenergia tootmise alad piirnevad väljakujunenud traalpüügi aladega;  

•  suhteliselt suurel alal on võimalik arendada tootmist madalamas vees konflikti minemata 

traalpüügi alade kasutamisega,  

•  on vajalik tagada riigipiiri valvamise võimekus ning see eeldab tehnoloogiaid, mis on pigem 

katsetusjärgus,  

ei ole sügavuspiiri planeeringus muudetud ning see  on jäetud 30 meetri peale, va Kõpu poolsaarest 

edelas asuval tuuleenergia tootmise ala PT7, mille vahetusnaabruses traalpüüki ei toimu ning 

seetõttu on seal võimalik tuulikuid ehitada kuni 35 meetri sügavuseni. 

 
Sisuliselt sama, eelkõige traalipüüki esile tõstes, on korratud ka lk 28, 30. 
 
EOÜ kinnitab, et esitas ettepanek laiendada tuuleenergia tootmise alasid 50 m samasügavusjooneni 
oli tehtud teadlikuna kaasaegsetest arusaamadest tuuleenergeetika planeerimisel ning tingitud 
eesmärgist suurendada tõenäosust, et planeeringualal üldse saab tulevikus tuuleenergiat toota. EOÜ 
möönab, et nii Hiiu Maavalitsuse kirjas kui planeeringu tekstis toodud põhjendused on üldjoontes 
pädevad, kuid mitte piisavad. 
 

1. Traalipüügi alade absoluutne eelisseisundisse seadmine võrreldes tuuleenergia tootmise 
aladega ei ole ilmselt mõistlik, sest Läänemere avaosa tarbeks eraldatava räime- ja kilukvoodi 
ammendamine ilmselt ei sõltu suhteliselt väikesest traalipüügiks sobiva pindala kaost. 
Planeeringu abijoonise (esitatud põhijoonisega samal lehel) järgi kattub ala PT2 väga 
intensiivse traalipüügi alaga. 

                                                           
1 The European offshore wind industry - key trends and statistics 2012. A report by the European Wind Energy 
Association.[http://www.ewea.org/fileadmin/files/library/publications/statistics/European_offshore_statistics_2012.pdf] 
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2. Põhjendus vajadus tagada riigipiiri valvamise võimekus ei allu kontrollile, sest võimalikke 
sügavamal asuvate tuuleenergia tootmise aladega lahendusi ei ole riigipiiri valvamise 
võimekuse mõjude osas analüüsitud. Seetõttu on toodud põhjendus paljasõnaline. 

 
2. EOÜ tegi 3.12.2013 kirjas nr LIK-13/7 ettepaneku ohustatud sukelpardi auli (Clangula 

hyemalis) elupaikade säilitamiseks 
(a) mitte kavandada tuuleenergeetika eeliskasutusega ala Apollo madala sellesse piirkonda, mille 
kohta on koostatud Apollo madala kaitse alla võtmise ettepanek2; 
(b) märkida looduskaitseliste huvidega (liikumispiiranguta) eeliskasutusega alade hulka ka Vinkovi 
madal tabelis 1 toodud nurgapunktidest moodustatud polügoonina, ning mitte kavandada sinna 
tuuleenergia eeliskasutusega ala. 
 
Tabel 1. Looduskaitselise huvi piirkond Vinkovi madalal (pulügooni nurgapunktide koordinaadid). 

Nurgapunkt Laius L-Est Pikkus L-Est 

1 407851.68 6558572.76 

2 407598.29 6557390.23 

3 404535.64 6556665.32 

4 400892.4 6560003.71 

5 400514.72 6561574.34 

6 401436.91 6565014.67 

7 402985.69 6565438.86 

8 406599.97 6561802.40 

 
EOÜ põhjendas ettepanekut sisuliselt järgnevalt: 
 
2.1. Eesti Natura 2000 alade võrgustik maismaal ja rannikumeres on üldjoontes väga hea – alasid on 
piisavalt ja olulisemad loodusväärtused on kaitstud. Avamerel on Natura 2000 alad enamjaolt 
piiritlemata ja võrgustik moodustamata. Natura 2000 linnualade moodustamise peamine alus on 
Rahvusvahelise Tähtsusega Linnualad (IBA-alad). 
 
2.2. Eesti looduskaitseliselt olulisemaid linnuliike on arktiline sukelpart aul, kelle Läänemerel 
talvituva asurkonna arvukus on 20 aasta jooksul langenud umbes kolm korda (Skov et al. 2011) ning 
kes arvati 2012. aastal rahvusvahelises Punases Nimestikus globaalselt ohustatud liikide hulka 
(ohualdis/vulnerable)3. Rändel peatuvatele või talvituvatele veelindudele oluliste elupaikade 
piiritlemiseks ja rahvusvahelise tähtsusega linnualade kindlaksmääramiseks kasutatakse enamasti 
kahte kriteeriumi (künnist): (a) alal peatub regulaarselt vähemalt 20 000 veelindu, ja/või (b) alal 
peatub regulaarselt 1% rändetee populatsioonist. Auli puhul oli kuni viimase ajani rändetee 
populatsiooni 1% kriteerium 46 000 isendit4 (Kuus & Kalamees 2003) ja suurte aulikogumite 
kaitseks leidis rakendamist peamiselt üldine, 20 000 veelinnu kriteerium. Hiljuti avaldas Wetlands 

                                                           
2 Balti Keskkonnafoorum. Ettepanek Apollo mereala kaitse alla võtmiseks. 10.01.2011 nr 1/2011. 
3 BirdLife International 2012. Clangula hyemalis. In: IUCN 2013. IUCN Red List of Threatened Species. Version 
2013.2. <www.iucnredlist.org>. Downloaded on 03 December 2013. 
4 Kuus, A., Kalamees, A. (koost.) 2003. Euroopa Liidu tähtsusega linnualad Eestis. Eesti Ornitoloogiaühing, Tartu. 
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International ametlikud uuendatud künnised veelindudele oluliste elupaikade väärtuse hindamiseks5. 
Seal on auli 1% arvukuskünniseks määratud 16 000 isendit. 
 
1.3. 2007. ja 2008. aastal toimunud lennuloendustel6 registreeriti nii Apollo kui Vinkovi madalal 
sügisrände ajal suuri aulikogumeid. Toona ei ulatunud Vinkovi madalal registreeritud auli arvukus 
üle rahvusvaheliselt olulise veelinnukogumi künnise. Uute populatsiooniandmete järgi on nii 
Apollo kui ka Vinkovi madalal aulide regulaarse peatuspaigana rahvusvaheline tähtsus. 
 
Tabelis 2 on toodud Apollo ja Vinkovi madalate loendustulemused 2007.-2008. a lennuloendustel. 
 
Tabel 2. Auli arvukus Apollo ja Vinkovi madalatel kahe loendusaasta sügisloendustel, vastavus 
rahvusvahelise tähtsusega linnualade määratlemisel kasutatavatele arvukuskünnistele ja ka 
„regulaarsuse nõudele”7. 
 
Madala 
nimetus 

Auli arvukus 
31.10.2007 
 
 
isendit 

Auli arvukus 
05.11.2008 
 
 
isendit 

Rahvusvahelise tähtsusega 
ala 
kriteerium 1 
 
Regulaarselt peatub 
20 000 veelindu 

Rahvusvahelise tähtsusega 
ala 
kriteerium 2 
 
Regulaarselt peatub 1% 
rändetee populatsioonist 
1% auli Läänemerel 
talvituvast populatsioonist 
= 16 000 isendit 

     
Apollo 9310* / 

13034** 
47677* / 
66748** 

Arvuline künnis ületati 
ühel loedusaastal kahest. 
 

Arvukuse künnis ületati 
ühel loendusaastal kahest. 
 

                                                           
5 
http://wpe.wetlands.org/search?form%5Bspecies%5D=clangula+hyemalis&form%5Bpopulation%5D=&form%5Bpublic
ation%5D=5 
6 Kuresoo, A., Luigujõe, L. & Leito, A. 2009. Loode- ja Lääne-Eesti avameremadalate mittepesitsusaegne linnustik: 
2007-2008.a lennuloenduste kokkuvõte. Tartu. 
7 Vastavalt Euroopa Komisjoni juhendmaterjalile (Guidelines for the establishment of the Natura 2000 network in the 
marine environment. Application of the Habitats and Birds Directives, Euroopa Komisjon, lk 69) peab selline järeldus 
tuginema andmetel, mis näitavad liigi paiknemise regulaarsust alal. Eelviidatud Euroopa Komisjoni juhendmaterjali 
alusel tuleb ”regulaarsust” defineerida nii, et seda saab alade valikul (ja eelisjärjestamisel) rakendada. Enamasti 
rakendatakse Ramsari (rahvusvaheline märgalade, eriti veelindude kaitse konventsioon, millega Eesti on ühinenud) 
definitsioone: 
(1) on andmed künnist ületava arvu lindude esinemisest kahel kolmandikul aastatest (tegelikult sesoon, aastaaeg), mille 
kohta on olemas esinduslikud andmed ja loendusaastate koguarv ei tohi olla väiksem kui kolm (edaspidi regulaarsuse 
kriteerium 1); või 
(2) maksimaalsete loendustulemuste keskmine nendel aastaaegadel, mil linnuala on rahvusvaheliselt oluline, arvutatuna 
viie loendusaasta andmete põhjal, vastab arvukuskünnisele (keskmisi, mis on arvutatud kolme või nelja aasta andmeid 
kasutades, võib arvestada vaid eelhinnangute andmisel) (edaspidi regulaarsuse kriteerium 2). 
Mõnel juhul, näiteks kui liik on eriti haruldane või kui tegemist on eriti kauge alaga (mis võib eriti kehtida 
merekeskkonna puhul), võib lindudele olulisi alasid (hotspots) välja selgitada  vähemate andmete põhjal. 
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Regulaarsus. 
Regulaarsuse nõue on 
täidetud, kui (a) kolmandal 
loendusaastal on 
loendustulemus vähemalt 
20 000 veelindu, või 
(b) kolme järgmise 
loendusaasta hilissügiseste 
loenduste keskmine on 
6740 isendit. 

Regulaarsus. 
Regulaarsuse kriteerium 2 
on täidetud juba praegu, 
sest ka siis, kui kolmel 
järgneval loendusaastal ei 
peatu Apollo madalal 
hilissügisese loenduse ajal 
ühtegi auli, on viie aasta 
keskmine loendustulemus 
(15 956 isendit) 1% 
arvukuskünnisega vea 
piires võrdne juba kahe 
loendusaasta tulemuste 
põhjal. 
 

Vinkov  18287* / 
25602** 

12971* / 
18159** 

Arvuline kriteerium ületati 
ühel loendusaastal kahest. 
 
Regulaarsus. 
Kriteeriumi täitmise 
regulaarsuse nõue on 
täidetud, kui (a) kolmandal 
loendusaastal on arvutuslik 
loendustulemus vähemalt 
20 000 veelindu, või (b) 
kolme järgmise 
loendusaasta hilissügiseste 
loenduste keskmine on 
18747 isendit. 

Arvukuskünnis ületati 
mõlemal loendusaastal. 
 
Regulaarsus. 
Regulaarsuse kriteerium 1 
on täidetud juba praegu, 
kuna kolmandal 
loendusaastal ei pea aulide 
koguarvukus enam künnist 
ületama. 

 
Algne arvukushinnang / parandatud arvukushinnang (* loendustulemus, ekstrapoleeritud loendusribade laiust arvestades; 
** - paranduskoefitsiendid arvesse võetud). 

 
Planeeringus ja selle seletuskirjas on EOÜ ettepanek tuuleenergeetika eeliskasutusega alade hulgast 
Apollo ja Vinkovi madal välja arvata jäetud arvestamata. 
 
Planeeringu kaardile on sarnaselt eskiisiga kantud projekteeritav Apollo looduskaitseala selle 
ettepaneku järgsetes piirides (väiksem osa jääb ka Lääne maakonna merealale). Samas jääb see 
endiselt olulises osas kattuvaks planeeritud tuuleenergia tootmise alaga PT1. 
Vinkovi madalale on planeeringu kaardil märgitud ohustatud sukelpardi auli elupaik vastavalt EOÜ 
kirjas toodud koordinaatidele (tabel 1), kuid ka sellega suures osas kattuvuses olev tuuleenergia 
tootmise ala PT 3. 
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Planeering seab tuuleenergia alade PT1 ja PT3 väljaarendamise eeltingimuseks linnuloenduste 
läbiviimise ja Apollo ning Vinkovi madalate tähtsuse hindamise rahvusvahelise tähtsusega linnuala 
kriteeriumitele vastavuse osas järgmiselt: 
 

• hinnata Apollo ja Vinkovi madalike tähtsus rahvusvahelise tähtsusega linnuala 

kriteeriumitele vastavuse osas ning sellest lähtuvalt välja selgitada alade 

arendamisvõimalused. Selleks vajalikke lindude loendusi on soovitatav läbi viia  kasutades 

põhjalikku loendusmetoodikat, mis on ära toodud Balti Keskkonnafoorumi 2009. aasta 

tuuleparkide uurimistööde juhendis. Sellest ja Apollo looduskaitseala moodustamisel 

kehtestatavast kaitsekorrast lähtuvalt on võimalik otsustada tuulikupargi rajamine Vinkovi ja 

Apollo madalikul või vähendada planeeritud tuuleenergia tootmise alade PT1 ja PT3 

pindala; 

• hinnata ehitustööde aja sobivust lindude rände tippaegadel kevadel (aprilli keskpaik kuni 

juuni algus) ja sügisel (september kuni novembri lõpp. 

 
EOÜ nõustub, et iga arendustegevuse, mis nõuab keskkonnamõju hindamise läbiviimist, eeltingimus 
on objektiivsete andmete omamine. Meretuuleparkide planeerimisel on projekti (vee erikasutusloa) 
KMH kohustuslik. Ometi on analüüsitava planeeringulahenduse koostamisel eiratud ilmselgeid juba 
olemas olevaid andmeid. Apollo ja Vinkovi madalike tähtsust rahvusvahelise tähtsusega linnuala 
kriteeriumitele vastavuse osas nendes piirides, mille kohta EOÜ tegi ettepaneku alad tuuleenergia 
tootmise alade hulgast välja arvata, ei ole vaja täiendavalt hinnata, sest see on juba välja selgitatud 
(vt andmed tabelis 2). Täiendavate uuringute alusel ei saa juba tehtud loendusi tühiseks, ja merealade 
looduskaitselist väärtust olematuks kuulutada. Täiendavate uuringute alusel võib suure tõenäosusega 
selguda vajadus hoiduda tuulikute püstitamisest veel laiemal alal. 
 
Kokkuvõte 
EOÜ on seisukohal, et Hiiu maakonna merealade planeeringu planeerimislahendus ja selle KSH on 
ebaõnnestunud planeerimisseaduse § 7 lg 3 p 11 osas, kavandades tuuleenergia kasutamise alad PT1 
ja PT3 piirkondadesse, millest ühe kohta on tehtud ettepanek kaitse alla võtmiseks (Apollo 
looduskaitseala) ning teine täidab samuti kaitse alla võtmise üldtunnustatud kriteeriumid, mistõttu 
arendusaladeks reserveerimise asemel tulnuks need määrata looduskaitselise eeliskasutusega aladeks 
ja Vinkovi madala puhul teha ka ettepanek kaitse alla võtmiseks. 
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/Allkirjastatud digitaalselt/ 
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Täname 06.01.2015 kirjaga nr LIK-15/1 esitatud vastuväite eest Hiiu maakonnnaga piirneva 

mereala maakonnaplaneeringule. Analüüsinud avalikul väljapanekul olevat vastu võetud 

planeeringulahendust, leidsite, et ühte tehtud ettepanekut on arvestatud osaliselt, teist ettepanekut 

ei ole arvestatud.  

Olete teinud kaks ettepanekut: 

1. Planeeringu eskiisi seletuskirjas (ja joonisel) oli toodud üldpõhimõttena „mitte planeerida 

tuuleparke sügavamale kui 30 meetrit“. Eesti Ornitoloogiaühing (edaspidi EOÜ) leidis, et 

esitatud põhimõte ei ole mõistlik, sest suunab tuuleenergia arendamise alad madalikele, kus riive 

looduskaitseliste huvidega on vältimatu. EOÜ kinnitab, et ettepanek laiendada tuuleenergia 

tootmise alasid 50 m samasügavusjooneni oli tehtud teadlikuna kaasaegsetest arusaamadest 

tuuleenergeetika planeerimisel ning tingitud eesmärgist suurendada tõenäosust, et 

planeeringualal üldse saab tulevikus tuuleenergiat toota. EOÜ möönab, et nii Hiiu Maavalitsuse 

kirjas kui planeeringu tekstis toodud põhjendused on üldjoontes pädevad, kuid mitte piisavad. 

2. Planeeringus ja selle seletuskirjas on EOÜ ettepanek arvata Apollo ja Vinkovi madal välja 

tuuleenergeetika eeliskasutusega alade hulgast jäetud arvestamata. Planeeringu kaardile on 

sarnaselt eskiisiga kantud projekteeritav Apollo looduskaitseala selle ettepaneku järgsetes 

piirides (väiksem osa jääb ka Lääne maakonna merealale). Samas jääb see endiselt olulises osas 

kattuvaks planeeritud tuuleenergia tootmise alaga PT1. Vinkovi madalale on planeeringu kaardil 

märgitud ohustatud sukelpardi auli elupaik vastavalt EOÜ kirjas toodud koordinaatidele (tabel 

1), kuid ka sellega suures osas kattuvuses olev tuuleenergia tootmise ala PT 3. 

Hiiu Maavalitsus esitab omapoolsed seisukohad esitatud vastuväitele. 

1. Teie poolt nimetatud Euroopa Tuuleenergia Assotsiatsiooni uuring keskendub Põhjamerele ja 

mainitud trend liikuda tuuleparkidega sügavamale käibki just Põhjamere kohta. Kaks 

kolmandikku Põhjamerest on 50 kuni 220 meetrit sügav, mistõttu pannakse seal rõhku 

ujuvvundamentide väljaarendamisele. Läänemeres on tingimused teised. Ujuvvundamente ei 

kasutata madalates (kuni 50m) vetes ega ka jäätingimustes. Samuti ei soovitata jacket-tüüpi 

vundamente, mis muidu sobiks 30-50 m sügavusele, kasutada jäätingimustes.  

Tehniliselt on tuuleenergia alade suurendamine kuni 50 m sügavusjooneni edaspidi ilmselt 

võimalik kuid sellega kaasneb ka võimalik mõju kalandusele ja muud mõjud (või nende võimalik 

võimendumine). 50 m sügavuseni liikumine vähendaks näiteks intensiivse traalimisala pindala.  
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Praegusele teadmisele tuginedes sobib Eestisse kõige paremini gravitatsioon- ja toruvai 

vundament. Rammitud/puuritud toruvai vundamenditüüpe saab paigaldada ainult kuni 25 meetri 

sügavusele. Gravitatsioonivundament on aga keskkonnasõbralikum ning erinevalt toruvai 

vundamendist saab seda ka Eestis toota, mis on oluline Eesti tööstuse ja majanduse seisukohalt. 

See on üks argument, miks eelistatakse gravitatsioonivundamenti. Ka seoses Läänemere 

jääoludega on praeguse info alusel gravitatsioonivundament ainus mõistlik vundamendi tüüp. 

Seda saaks küll paigaldada ka kuni 50 m sügavuseni (mainitakse ka kuni 55-60 m), kuid mida 

sügavamal gravitatsioonivundamenti kasutada, seda suurema ja massiivsema vundamendi peab 

rajama. Mida suuremad on vundamendi põhja pindala ja mass, seda põhjalikumalt ning suuremal 

alal tuleb põhi ette valmistada. Seega avalduvad siit tõenäoliselt täiendavad mõjud seoses setete 

vabanemisega (sügavamal on ka rohkem peeneid setteid) jne. Lähtudes eelnevast käesoleva 

planeeringu raames sügavuseni 50 m tuulepargi alasid ei kavandata. 

Väidate, et Eestile eraldatud kilu ja räime kvoodid on ammendumas. Kindlasti ei saa väita, et 

ükski hetkel kvodeeritud kalaliik oleks ammendumas. Viimase viie aasta jooksul on Euroopa 

Komisjoni poolt Eestile eraldatud räimekvoot suurenenud ja kilu veidi vähenenud. Paari aasta 

statistika põhjal ei saa aga teha pikaleulatuvaid prognoose. Kalanduse statistiliste ruutude 302 ja 

312 väljapüügid on kohalike elanike jaoks märkimisväärsed, näiteks eelmisel aastal püüti ruudus 

302 (mis jääb Apollo alale) 5.512 tonni kala.  

Hiiu mereala planeeringu protsessi käigus on leitud erinevate teemade osas konsensus ja 

kalandus on, tulenevalt oma eripärast (kudealad, rändeteed, püügipiirkonnad), oluline  teema 

kogu merealal.  

Planeeringu koostamisel on lähtutud lisaks loodukaitselistest huvidest ka majanduslikest ja 

sotsiaalsetest aspektidest (näiteks tööhõive) ning samuti erinevate huvigrippide huvidest.  

2. Meretuuleparkide KMH raames on kindlasti vajalik läbi viia lisa-uuringud linnustiku rännete 

kohta kõikide tuuleparkide piirkonnas.  

KSH aruande ptk 4.3.1. on leevendavate meetmete osas välja toodud: 

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 ning ajakohast loendusmetoodikat. Sellest lähtuvalt on võimalik otsustada 

tuulikupargi rajamine Vinkovi ja Apollo madalikul või vähendada planeeritud tuuleenergia 

tootmise alade PT1 ja PT3 pindala. 

Mereala maakonnaplaneeringu kaardil on märgitud Apollo madalikul potentsiaalse kaitseala piir. 

Planeeringu koostamisel on arvestatud, et märgitud alale võidakse moodustada kaitseala. Selleks 

on lähiajal juba läbi viidud ja 2015. aastal jätkatakse lindude loendust. Meile teadaolevalt on  

hetkel peatatud ka kaitseala moodustamise menetlus. 

Seega on maavalitsuse hinnangul arvestatud EOÜ ettepanekutega ning ala on vastavalt 

fikseeritud planeeringu kaardil ning seletuskirjas. 

Lähtudes eelnevast on Hiiu Maavalitsus seisukohal, et Hiiu maakonna merealade planeeringu 

planeerimislahendus ja selle KSH on kooskõlas planeerimisseaduse § 7 lg 3 p 11.  

Maakonnaplaneeringute ülesannete hulka kuuluvad muuhulgas: 

- maakonna ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine; 

- riiklike ja kohalike ruumilise arengu vajaduste ja huvide tasakaalustamine; 

- säästva ja tasakaalustatud arengu aluste kujundamine ja sidumine ruumilise arenguga 

ning majandusliku, sotsiaalse, kultuurilise ja looduskeskkonna arengu vajaduste tasakaalustatud 

arvestamine planeeringu koostamisel. 

Mereala planeeringu koostamisel oluliseks peetud nii majanduslikke, sotsiaalsed kui 

looduskeskkonna aspekte ning neile avalduvaid mõjusid. Ka Hiiumaa arengustrateegia 2020+ 

kohaselt vajavad keskset tähelepanu rahvastikuareng ja töökohtadega seonduvad teemad.  
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Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu eesmärk on määrata Hiiu maakonnaga 

piirneval merealal mereruumi kasutus, tagada merealade ressursside väärtustamine ja 

jätkusuutlik kasutamine. Planeering käsitleb transporti, tootmist (sh energeetikat, 

maavaravarusid, kalapüüki, vesiviljelust, punavetika püüki), turismi, riigikaitset, muinsus- ja 

looduskaitset. Kõiki neid teemasid käsitletakse ka planeeringuga seatud ruumilise arengu 

eesmärkides. Oluliseks kriteeriumiks on seejuures arengu tasakaalustatus.  

Tuuleparkide kavandamisel on arvestatud ka looduskaitseliste väärtustega. Planeeringu 

seletuskirja ja KSH aruande kohaselt on vajalik läbi viia mitmeid täiendavaid keskkonnaalaseid 

uuringuid, et tagada loodusväärtuste säilimine.  

Olete oodatud planeeringu avalikule arutelule, mis toimub 10. veebruaril kell 16.00 Hiiu 

Maavalitsuse saalis. 

 

 

Lugupidamisega 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

 

Riho Rahuoja 

Maavanem 

 

 

 

Urve Pill 4636042 

urve.pill@hiiu.maavalitsus.ee 
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Hiiu maakonna merealade maakonnaplaneering           
 
Lp Hiiu maavanem Riho Rahuoja,  
 
Palun leidke alljärgnevalt Eesti Tuuleenergia Assotsiatsiooni ettepanekud, vastuväited 
ja küsimused seoses 21.11.2014. a. vastuvõetud ja avalikule väljapanekule suunatud 
Hiiu mereala maakonnaplaneeringuga (Edaspidi: Mereplaneering). 

1. Mereplaneering lk 22 on öeldud, et „Tuuleenergia tootmise alade arendamise 

eelduseks on põhivõrgu olemasolu Hiiumaal ning ühendamine mandriga.“  

Kuivõrd eesmärk omaette pole kõrgepinge tulek, vaid Hiiumaa varustuskindluse 
parandamine ringtoite loomise näol, siis teeme ettepaneku sõnastust 

parandada: „Tuuleenergia tootmise alade arendamise eelduseks on 

Hiiumaa elektriga varustatuse parandamine täiendava elektriühenduse näol 

mandriga.“  

2. Maakonnaplaneeringu põhijoonisel on toodud nooltega planeeritud merekaabli 
ühenduse põhisuunad meretuuleparkide ja ringtoite jaoks. Planeering küll 
selgitab, et „kaablite täpsed ühendused tuuleenergia tootmise alade vahel ja 

Hiiumaa olemasoleva elektrivõrguga tuleb määrata projekteerimise või 

maakonnaülese planeeringu koostamise käigus, millega kaasneb ka 

keskkonnamõjude hindamine“, kuid leiame, et Mereplaneering ei tohiks lähtuda 
vaid hetkel kehtivatest kokkulepetest ega osutuda liigselt piiravaks arvestades 
planeeringu ajalist perspektiivi (2030). Seepärast teeme ettepaneku kuvada 

joonisel ka alternatiivseid merekaabli ühenduste suundasid lähiriikidesse 

(Soome, Rootsi, Läti) ning mandrile.  

3. Mereplaneeringus nähakse täiendava nõudena tuulikute paigutuse osas ette 
selle visuaalset hindamist.  

3.1 Leiame, et visualiseering on hea töövahend planeerijale näitlikustamiseks, 
kas näiteks 12 kilomeetri kaugusel olevad tuulikud saavad üldse visuaalselt 
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inimesi häirida. Teisalt ei ole me nõus, et Mereplaneeringu koostamise 
protsessi käigus on läbi viidud esialgne visualiseerimine. Lisa 2 
visualiseeringu aluseks on Eesti Maaülikooli maastikuteatri poolt koostatud 
Hiiumaa virtuaalne maastikumudel, mis sarnaneb pigem kunstiteosega. 
Tuuliku labadele on tekitatud kunstlikult mustad jutid, et neid näha oleks. 
Osadel piltidel on näha ka tuuliku vundamendid, mis arvestades nende 
kaugust rannast ei tohiks arvutuste kohaselt paista. Ka värvidega on 
ülepaisutatud, näiteks vahetult enne tuulikuid on meri värvitud rõhutatult 
mustaks.  

Leiame, et Mereplaneeringus kasutatav visualiseering ei vasta 

nõuetele ning selle lisamine planeeringule annaks vale signaali, milline 

üks visualiseeering peab olema. Professionaalselt teostatud 

visualiseering on üldjuhul reaalse foto taustal ilma igasuguste 

manipulatsioonideta. 

Lisaks, kuivõrd maakonnaplaneering ei planeeri tuulikute asukohti, vaid 
tuuleenergia arendusala, siis teeme ettepaneku Mereplaneeringu Lisa 2 

eemaldada. Kui eesmärgiks on Mereplaneeringule lisada näiteid 
visualiseerimisest, siis meretuulepargi arendaja Nelja Energia AS on 
keskkonnamõjude hindamise käigus tellinud visualiseeringud vastava ala 
eksperdilt - Taani firmalt EMD. Oleme nimetatud failid varasemalt ka Hiiu 
Maavalitsusele edastanud ning neid võib kasutada. 

3.2 Mereplaneering lk 22-23: „Planeeritud tuuleenergia tootmise alade 

projekteerimisel tuleb läbi viia keskkonnamõju hindamise (KMH) protsess, 

kus maakonnaplaneeringust lähtuvalt tuleb: 

… hinnata visuaalseid mõjusid. …Vaatluskohtade valik peab toimuma 

KMH  käigus läbi avalikkuse kaasamise.“ 

Mereplaneeringust ei selgu üheselt ja arusaadavalt, kuidas peaks avalikkust 
vaatluskohtade valikul praktikas kaasama (rahvakoosolek, avalik küsitlus, 
kohalike omavalitsuste seisukoht vms).  

Teeme ettepaneku, et tuuleparkide KMH käigus tuleb teostada 

visualiseergingud vähemalt kümnest kauni vaatekohaga või peamisest 

ujumiskohast, mis on toodud Mereplaneeringu KSH lk 133-135 loetelus ja 

joonisel 4.18 ning millest avaneb vaade planeeritavale tuulepargile.   

4. Mereplaneering lk 22-23: „Planeeritud tuuleenergia tootmise alade 

projekteerimisel tuleb läbi viia keskkonnamõju hindamise (KMH) protsess, kus 

maakonnaplaneeringust lähtuvalt tuleb: 

… hinnata Apollo ja Vinkovi madalike tähtsus rahvusvahelise tähtsusega linnuala 

kriteeriumitele vastavuse osas ning sellest lähtuvalt välja selgitada alade 

arendamisvõimalused. Selleks vajalikke lindude loendusi on soovitatav läbi viia 

kasutades põhjalikku loendusmetoodikat, mis on ära toodud Balti 

Keskkonnafoorumi 2009. aasta tuuleparkide uurimistööde juhendis.“ 
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Nimetatud juhend loodi 2009. aastal ning seal viidatud laevaloendusi ei pea 
ornitoloogid täna enam kõige paremaks meetodiks lindude arvukuse 
tuvastamisel. Et juhend pole täna enam internetist ka kättesaadav, siis on 
mõistlik Mereplaneeringus endas anda võimalikult täpne metoodika, kuidas 
lindude loendusi teostada meretuuleparkide arenduste KMH raames. Teeme 

ettepaneku see Mereplaneeringusse lisada.  

5. Mereplaneering lk 25: „Tuuleenergia aladel PT1, PT3 ja PT7 asuvad veealused 

mälestised, mis kas on muinsuskaitse all või mille puhul on algatatud 

muinsuskaitse alla võtmise menetlus.“ Palume lisada kaardid jm dokumendid, 

mis tõestavad selle väite paikapidavust.  

Juhime tähelepanu ka keelelisele vääratusele sama lehekülje järgmises lauses: 
“Veealused mälestised Hiiumaa all on populaarsed sukeldumiskohad, seetõttu 
tuleb tuuleparkide rajamisel neile tagada ligipääs.“  

6. Mereplaneeringu lk 41 on eraldi peatükk (3.2.) kompensatsioonimehhanismide 
väljatöötamise kohta. Toetame nimetatud teema käsitlemist, kuid väidame vastu 
lausele „Tuuleenergia arendustega kaasnevad kohalike elanike jaoks mõjud 

visuaalse häiringu ja müra näol.“  

Mereplaneeringu kohaselt tohib meretuuleparke ehitada minimaalselt 12 km 
kaugusele rannikust, mistõttu ei saa absoluutselt väita, et tuulepargi tulekuga 
kaasnevad kohalikke elanikke häiriv vaade ja müra. Mereplaneeringuga tehakse 
suur hulk ettekirjutusi, kuidas rajada võimalikult väheste keskkonnamõjudega 
meretuulepark ning meie hinnangul nimetatud ettekirjutuste rakendamisel see 
eesmärk ka saavutatakse.  

Seetõttu teeme ettepaneku nimetatud emotsionaalset hinnangut andev 

lause Mereplaneeringust eemaldada. 

 

 
 
Lugupidamisega, 
 
/Allkirjastatud digitaalselt/ 
 
Tuuliki Kasonen 
Tegevjuht 
Eesti Tuuleenergia Assotsiatsioon 
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Meie 27.01.2015 nr 12-2/2015/5-19 

Ettepanekud Hiiu maakonnaga piirneva  

mereala maakonnaplaneeringule 

 

Lugupeetud proua Kasonen 

 

Täname ettepanekute eest Hiiu maakonnnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringule. Olete 

teinud mitmeid ettepanekuid sõnastuse muutmise osas. Maavalitsus esitab omapoolsed 

seisukohad vastavat Teie poolt esitatud ettepanekute numeratsioonile. 

1. Mereala planeeringus (lk 22) on sätestatud, et tuuleenergia tootmise alade arendamise 

eelduseks on põhivõrgu olemasolu Hiiumaal ning ühendamine mandriga.  

Teete ettepaneku, et kuivõrd eesmärk omaette pole kõrgepinge tulek, vaid Hiiumaa 

varustuskindluse parandamine ringtoite loomise näol, sõnastust parandada järgnevalt: 

Tuuleenergia tootmise alade arendamise eelduseks on Hiiumaa elektriga varustatuse 

parandamine täiendava elektriühenduse näol mandriga. 

Elering on läbi viinud uuringu Hiiumaa elektrivarustuskindluse tõstmise alternatiivsete 

lahenduste sotsiaalmajanduslike ja keskkonnamõjude hindamiseks ning tehniliste lahenduste 

väljaselgitamiseks. Uuring viidi läbi Eleringi saarte elektri varustuskindluse tõstmise programmi 

osana ning selle teostajaks oli Civitta Eesti AS. Uuringu soovitab elektri põhivõrgu viimist 

Hiiumaale. 

Maavalitsus on seisukohal, et lähtuvalt uuringu tulemustest on planeeringu seletuskirja tekst, 

adekvaatne ning põhivõrgu kavandamine Hiiumaale võimalik. Eelnevast tulenevat ei näe 

maavalitsus põhjust planeeringu seletuskirja teksti muuta. 

2. Mereala maakonnaplaneering ei välista ega takista elektrivõrgu ühenduste loomist Soome, 

Rootsi või Lätiga. Käesoleval hetkel ei ole vajadust näidata joonisel alternatiivseid merekaabli 

ühenduste suundasid lähiriikidesse. 

3. Maavalitsus ei nõustu esitatud ettepanekuga punktis 3.1. Planeeringu ega KSH-ga ei panda 

paika tuulikute arvu, suurust ja paigutust, seega analüüsitakse seda KMH(de) koostamise käigus. 

Olemasolevad visualiseeringud on illustratiivsed ning tuulikuparkide KMHde käigus on vaja läbi 

viia konkreetsest tuuliku margist ja nende paigutustest lähtuvad visualiseeringud. Vastav 

tingimus on ka planeeringus esitatud. 

KSH aruandesse lisatakse lõik, kus öeldakse, et visualiseerimise punktid kajastatakse KMH 

programmis. Alternatiiviks on, et visualiseeringu punktid maismaal valitakse  näiteks 

maakonnaplaneeringu teemaplaneeringus „Asutust ja maakasutust suunavad 

keskkonnatingimused“ või KSH aruandes nimetatud ilusate vaadete ja supelrandade seast. Läbi 

KMH protsessi on võimalik tagada ka visualiseeringute avalikustamine. Nimetatud täiendus 



 

 2 (2) 

peaks andma vastuse  ka Teie poolt punktis 3.2 esitatud küsimusele. Oluline on, et 

visualiseerimisel kasutatakse parimat võimalikku meetodit ning visualiseering annaks 

võimalikult objektiivse pildi tuulikute paigutusest ning nende visuaalsest mõjust. 

4. Maavalitsus nõustub Teie ettepanekuga. KSH aruande sõnastust korrigeeritakse ja märgitakse, 

et loendused tuleb läbi viia kõige asjakohasema metoodika alusel.  

Täpset metoodikat lindude loenduse läbiviimiseks KSH aruandes ega planeeringus ei kajastata. 

5. Esitate küsimuse, kus pärineb informatsioon tuuleenergia aladel PT1, PT3 ja PT7 asuvate 

veealused mälestiste kohta, mis on muinsuskaitse all või mille puhul on algatatud muinsuskaitse 

alla võtmise menetlus. 

Nimetatud informatsioon pärineb Muinsuskaitseametist. 

6. Maavalitsus nõustub mereala planeeringu lisas, lk 41 peatükis 3.2. korrigeerima lauset 

alljärgnevalt: 

Tuuleenergia arendustega võivad kaasneda kohalike elanike jaoks mõjud visuaalse häiringu ja 

müra näol. 

 

Olete oodatud planeeringu avalikule arutelule, mis toimub 10. veebruaril kell 16.00 Hiiu 

Maavalitsuse saalis. 

 

 

Lugupidamisega 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

 

Riho Rahuoja 

Maavanem 

 

 

 

Urve Pill 4636042 

urve.pill@hiiu.maavalitsus.ee 



Saaja: Planeeringu koostamise korraldaja ja kehtestaja: Hiiu maavanem   

 Leigri väljak 5, 92041 Kärdla              

riho.rahuoja@hiiu.maavalitsus.ee, mv@mv.hiiumaa.ee 

                                              

Kuupäev: 06. jaanuar 2015 

Teema: Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneering 

 

 

Käesolevaga kinnitan, et jään oma kõnealuse planeeringu menetlemise protsessis seni 

esitatud kõigi ettepanekute ja vastuväidete juurde ning et Eesti Vabariigi kodanikuna ei saa 

ma olla rahul sellega, kuidas neid – ja paljusid teistelt tulnud vastuväiteid ja ettepanekuid - 

on arvestatud, täpsemalt, kuidas nad on jäetud arvestamata.  

 

Tooksin siin, lisaks seni esitatule, esile, et ma ei leia oma seisukohavõtte planeerimisdokumentide 

juures ja üks kiri on jäänud igasuguse vastuseta. Samuti peatun valdadele korraldatud 

informatiivsel koosolekul 17. oktoobril 2014, millel maavalitsus üritas võita Käina ja Emmaste 

valdadelt kooskõlastused. Kõigepealt pean enda kohuseks aga toonitada, et planeering on vastu 

võetud ja avalikule väljapanekule pandud vastuolus Planeerimisseaduse §-ga 17. 

 

Kadunud 

Minu kiri 6. maist 2014 aastast, millega reageerisin maavalitsuse kirjale nr 12-2/2014/140-20 7. 

aprillist 2014, mis vastas Emmaste vallavolikogu kirjale 6. märtsist 2014, milles on käsitletud 

ettepanekuid ja vastuväiteid Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu 

keskkonnamõju strateegilise hindamise aruandele ja maakonnaplaneeringu eelnõule, paistab 

olevat maavalitsuses ära kaotatud. Ma ei leia seda maavalitsuse dokumendiregistrist ega 

planeeringu dokumentide hulgast; samuti ei ole maavalitsus sellele vastanud. Hakkasin juba 

kahtlema, kas ma pole mitte unustanud saates vajutada mõnda nuppu, kuid mu elektroonilise 

postkasti saadetud kirjade hulgas on ta (manusena) olemas:  

saatja: Kristi Ugam <kristi.ugam@gmail.com> 
saaja: riho.rahuoja@mv.hiiumaa.ee  

kuupäev: 6. mai 2014 23:54 
teema: merealade planeering 
saadetud domeeni poolt: gmail.com 
Mingit teadet selle kohta, et kiri tehnilistel põhjustel ei oleks kohale jõudnud, mul ei ole.  

 

Lisan selle kirja veel kord käesoleva kirja manusena. (Lugeda enne selle kirja edasilugemist.) 

Küsin selles kirjas suurt hulka fakte, mida pole seni leidnud ja millest on tõenäoline, et neid polegi 

maavalitsusel olemas, ehk siis on maavalitsus oma kirjas Emmaste vallavolikogule lähtunud 

oletustest.  

On teada rida fakte, mis viitavad sellele, et tänane maavanem on olnud mereala planeerimise 

protsessis ühe majandusharu lobi poole kallutatud riigi huvide ja teiste majandusharude arvelt, 

niisiis võib olla, et huvi leida fakte polegi olnud. Olen algusest peale nõudnud tasakaalustatud 

planeerimist ja teinud seda konkreetselt ning see kiri võib maavalitsuse tõepoolest halba 



valgusesse seada. Toodud ettepanekute ja vastuväidete ´ära kaotamine´ on kasulik selle ühe 

majandusharu domineerimisele teiste üle. Planeeringut ei tohiks aga kehtestada, kui selle 

menetlemise protsess ning selle sisu on olnud kallutatud ning kui selle tulemusena on näha 

maakonnaplaneeringule järgnevate astmete planeerimisprotsessi tulemusena projektide 

elluviimist, mis on kahjulikud riigi julgeolekule, energiajulgeolekule ja majandusele. Ma ei saa 

tõestada, et maavalitsuse töötajatele on pakutud hüvesid (mis on tõestatav küll ühe muu asjasse 

puutuva isiku puhul), kuid nende esinemine allpool enda kompetentsi teeb murelikuks küll. 

 

Sellest, kuidas menetlus käis, olen kirjutanud kevadel 2013 artikli Hiiu Lehte.1 Urve Pill vastas sellele 

järgmises numbris (mille HL oleks pidanud avaldama samas numbris), olles ebaprofessionaalselt 

solvunud ja lükkamata ümber ainsatki mu väidet. Artikli lõpus toodud üleskutsele teatada soovi 

korral oma allkirja tagasi võtmisest, reageeris üks inimene; üks inimene teatas oma loobumisest 

sotsiaalmeedias. Juhin tungivalt tähelepane sellele, et maavalitsuses leviv arvamus, et tegu on ühe 

                                                           
1 ´MERRE´ EI OLE MERI! 

Emmaste volikogu leidis ühehäälselt, et ei saa leppida merealade planeeringuga, mis muu hulgas eraldab tuuleparkidele 
Mardihansu lahte arendusala PT7. 6. märtsi kiri toob maavanemale rea põhjendusi, neist üks meretuuleparkide vastu antud 
allkirjad. Kirja alguses on ära toodud lause ´mina hiigeltuuleparki Hiiumaale ja rannikuMERRE ei taha´. 20. mail Emmaste 
volikogusaalis küsiti maavalitsuselt, miks see ala on endiselt planeeringus sees. Maavalitsuse ametnik Urve Pill väitis, et ta ei 
pea selle väljajätmist põhjendatuks.  

Tunnen vajadust jagada lehelugejaga ka maavanema allkirjaga Emmaste volikogule Urve Pilli sulest saabunud kirja (7.04), 
milles ta selgitab, et maavalitsus ei võta volikogu välja toodud vastuolusid seadustega ega muid ettepanekuid tõsiselt. Ta 
viitab meie petitsioonile sõnadega: ´Petitsiooni sisuks ei ole mereala planeering ega meretuuleparkide kavandamine.´ See 
juba lööb pahviks, kuid ta jätkab: Juhime Teie tähelepanu asjaolule, et tegemist on viie aasta taguse petitsiooniga ning nii 

rahvusvahelises kui ka Eesti kontekstis on trendid ja suundumused tuuleenergeetika arendamisel ja kavandamisel oluliselt 

muutunud.´ Mis siis on muutunud, sellel ei peatuta. 

Pill väitis Emmastes, et Mardihansu lahe PT7 ala jaoks potentsiaalset arendajat polevat. Niisiis 4Energial seda ots-otsaga 
kokkutulekuks tingimata vaja pole. Kohe aga kuulajate hulgast täpsustati, et sellele on pretendeerinud Raunistal. Küsiti veel, 
kas Pill ei tea, mida Greta Energy (Raunistali emafirma) praegu oma kodulehel ütleb? Ta vastas, et ei loe Greta Energy 
kodulehte. Loeb või ei loe. Pill teadis, mis seal kirjas on: et Raunistali plaanid Hiiumaal on ootel, kuni saab arendatud kaabel 
Hiiumaalt võrguni. Ta teadis seda, sest see oli üle korratud volikoguliikme kirjas, millele vastamiseks Pillil on praegu aega 4. 
juunini... 

Pilli enda põhjendustest, miks tema, erinevalt volikogust, tingimata tahab, et PT7 jääks planeeringusse sisse, ei jää sõelale 
muud kui seesama Raunistali huvi, millest ta väidab end mitte teadlik olevat. Minu küsimusele, miks Pill ei ela kusagil 
tööstusalal, vastas ta, et elaks hea meelega, aga on siin sündinud ja ei ole vist viitsinud mujale minna. 

Selline inimene siis saab otsustada, et tema arvamus meie maa tuleviku osas on olulisem kui volikogu täiskoosseisu 
mitmekülgseid põhjendusi omav seisukoht. Me maksame maksumaksjate ja vabatahtliku töö tegijatena raha inimese 
ülalpidamiseks, kes meisse niimoodi suhtub... Mis tulevik saab olla riigil, mille ametnikud suhtuvad nii oma maasse ja 
rahvasse? 

Pilli kallutatus on selge. Mu küsimus maavanemale on aga, kas ta vabandab ülalkirjeldatut ebaaususe või 
ebakompetentsusega. 

Emmaste volikogu peab muide ka uskuma, et poole aasta jooksul on kolm olulist merealade planeeringu koosolekut 
absoluutselt kogemata sattunud volikogu täiskogu istungi kellaajale.  

Kasutan võimalust pöörduda nende omal ajal petitsioonile alla kirjutanute poole, kelle vajadust kaitsta oma kodu ja 
kodumaad reguleerivad trendid või kes mõnel tõsisemal põhjusel on ümber otsustanud. Allkirja on võimalik tagasi võtta – 
otsime üles, teema märke juurde ja informeerime allkirja saanud instantse. Allkirja tagasi võtmise soovist võib teatada mulle 
kristi.ugam@gmail.com. 

 



huvigrupiga, on väga vildakas. Tegu on väga erinevate elualade, väga erinevas eas ja üle Hiiumaa 

elavate, suvehiidlaste ja Hiiumaa sõpradega mujal. Nende käsitlemine ühe huvigrupina on parimal 

juhul meelevaldne.  

 

Planeerimisdokumentide hulgast ei leia ma ka mingit viidet mu kirjale 6. märtsist 2013 Alar 

Noorveele ettepanekutega kaasatavate huvigruppide, kaasatavate uurimuste, informeeritavate 

meiliaadresside ning mereala planeeringu koosolekul paberil jagatud küsimuste kohta (Lisa 2: mitte 

jätta lugemata enne edasilugemist, sest selles on toodud rida olulisi lähteseisukohti). 

 

Valdade informeerimise koosolek 

Planeering võeti vastu Käina ja Emmaste volikogude kooskõlastuseta. Selle saamiseks püüti valdu 

täiendavalt mõjutada 17. oktoorbri 2014 koosolekul Käina kultuurikeskuse väikeses saalis  

1) Väitsid planeeringut koostanud eksperdid, et rida asju, mille täpsustamist vallad olid 

taotlenud, ei saa täpsustada, kuna ´Seni kui meil pole paigas, kuhu piirkonda me midagi 

tahame panna, ei saa seal piirkonnas seda uurida.´ 

Selle ruutmeetri peal ei saa, aga piirkonnas siiski saab. Küsimus on ju selles, et enne käesoleva 

planeeringu avalikustamist oli valdadel viimane võimalus nõuda mingeid uuringuid. Kui nüüd 

hilisemates faasides, kus planeering on täpsem, teostatakse uuringuid ja ilmneb, et valdadele 

mureks olnud ohud on reaalsed, siis ei ole mingit alust nõuda, et maakonnaplaneering ümber 

tehtaks. Mitte vald, kellel on teatud hirmud ja kes ei vaja oma kõnealuses tegevuses maavalitsuse 

heakskiitu, ei pea maavalitsusele tõestama, et ohud osutuvad kahjudeks, vaid maavalitsus, kes 

vajab valdade kooskõlastusi, peab valdadele tõestama, et seni uurimata valdkondade võimalikud 

ohud on ohutud. Kui uuringuid pole tehtud ega tehta käesoleva planeeringu raames, ei saa väita 

ohutust. Ettekääne, et me ei tea täpselt, millist ruutmeetrit uurida, ei päde. Planeeringu 

hakkimine jok-faasideks on kunstlik ja viitab kallutatusele, nagu viitab sellele ka väide, et maaga 

seotud küsimusi me ei lahka.   

2)   Merre tuulepargiala planeerimine, vältides trasside teemat maal, on – tsiteerides 

kaasosalejat - sama hea kui planeerida tuumajaama ilma jahutusveeta. On muidugi võimalus, 

et trassid lähevad otse Soome või Rootsi, aga sel juhul oleks tulnud planeeringut menetleda 

sellena, mis ta on - trassidega või trassideta – rahvusvahelise mõjuga. Tuleb lisada, et trasside 

osas on juba kinniste uste taga kokkuleppeid arutatud. Meretuuleparkidega seotud 

joonehitised peaksid olema planeeringus kajastatud ja koostööd peaks olema tehtud kõigi 

valdadega, keda need puudutavad. On näha, et voolu väljaviimine Hiiumaalt kavandatakse 

üle Vormsi, aga koostööst Vormsi vallaga ei ole juttu. 

 

3) Rahvusvaheline mõju ilmneb selles, et kui Eesti saab korralikult ühendatud Põhjamaade 

võrku ja Eesti hakkab ebaproportsionaalselt palju sõltuma Vene gaasist (tuuleenergia vajab 

tasakaalustamiseks gaasi ja Põhjamerest me seda ei too), siis mõjutab see ka teiste 

Põhjamaade energiajulgeolekut. Teiseks mõjutab suurte tuuleparkide ehitus Eestisse 

Euroopa saastekvootide turgu (millele samuti pole põhjendamatult tähelepanu pööratud 

kõnealuses planeeringus), viies hinna alla ja soodustades kaevurite häälte eelistamist 

innovatsioonile taastuvenergeetika valdkonnas, ehk siis, ostetakse odavalt saastekvoote ja 

CO2 väljalase tuuleparkide ehitamisega lisaks tossutavale tööstusele lihtsalt suureneb. 



Planeeringut oleks seepärast igal juhul tulnud menetled rahvusvahelist mõju omava 

planeeringuna.  

 

4)  Koosolekul läks maavalitsuse esindaja veelgi kaugemale väitest, et liinid pole selle 

planeeringu teema: nimelt väitis, et ´me ei planeeri sinna ühtki tuulegeneraatorit´, mida on 

ta väitnud ka hiljem, ka ajakirjanduses. Kitsalt võttes võib nii väita: maakonnaplaneering ei 

tee generaatorite jooniseid. Hiljem tehtavad toimingud peavad aga olema kooskõlas 

maakonnaplaneeringuga. Veelgi enam, Planeerimisseadus lubab maakonnaplaneeringu 

olemasolul tuuleparke rajada ka ilma üld- ja detailplaneeringuta. Vaja on vaid hoonestusluba, 

projekti, vee-erikasutusluba ja keskkonnamõju hinnangut. Teisisõnu, nendele aladele, mis on 

reserveeritud tuuleparkidele, ei ole ette nähtud rekreatsiooni puutumatus looduses või 

muud, mille tuulepargid välistavad. Samuti ei saa ka enam mingi projekteerimistoimingu 

käigus kedagi takistada tuuleparke rajamast, kuna KMH ei saa põhimõtteliselt väita, et objekt 

sinne piirkonda kusagile ja üldse ei sobi. Niisiis sisuliselt planeering muidugi planeerib 

tuulegeneraatoreid. 

 

5) Õigustatud ootuse tekkimise küsimus ei saanud vastust. Kas arendajal tekib 

maakonnaplaneeringus tuuleparkide aladeks planeeritud ala suhtes õigustatud ootus, mis 

annab talla protestivõimaluse, kui hilisemates planeerimis- ja projekteerimisfaasides 

hinnangud siiski näitavad, et tuulepargid sellele alale üldse ei sobi? Teoreetiliselt võiks vist 

väita, et ei teki, aga minu teada pole Eestis pretsedenti, kus arendaja palgatud KMH koostaja 

annaks täiesti eitava vastuse, küsimus on pigem ikka selles, kas kilomeetrike vasakule või 

paremale. Mõjuhinnangute puhul ei räägi me aga kaugeltki mitte ainult keskkonnamõju 

hinnagust. Muid hinnaguid edasine protsess aga ette ei näe. Selle eest, et õigustatud ootust 

ei teki, ei julgenud keegi kohalviibijaist vastutust võtta. Kui vallad ei saa olla kindlad, et et teki 

õigustatud ootust ehituslubade saamiseks, siis ei saa ju anda kooskõlastust ilma uuringuteta. 

 
6) Maavalitsuse esindaja väitis, et tegu ei ole olulise ruumilise mõjuga objektiga. Mina väidan, et 

olulise ruumise mõjuga objektid on loetletud määruses nr 198, mis on vastu võetud 
15.07.2003 ja jõustunud 19.07.2003 ja mis on kehtestatud Planeerimisseaduse § 292 lõike 2 
alusel: punkti 6) all on kirjas: rohkem kui 5 tuulikuga tuuleelektrijaam koguvõimsusega üle 
7,5 MW. Ehk siis tohutud tuulepargialad, nagu märgitud planeeringu kaardil kujutavad endast 
juriidilist kaadrit tuuleparkide planeerima hakkamisele. Maavalitsuse töötajad püüdsid jätta 
muljet, et nad ei tunne Planeerimisseaduse § 29. Tehniliselt võib muidugi väita, et ´me ei 
planeeri siia ühtegi tuulikut´ (Urve Pill), sest maakonnaplaneeringu täpsusaste seda tõepoolest 
ei tee, kuid sisuliselt ikkagi reserveeritakse alasid selleks otstarbeks ning seega see väide 
vastab võõrsõnade leksikoni definitsioonile sõnale demagoogia. See on olulise ruumise 
mõjuga planeering ning seda oleks tulnud algusest peale ka menetleda vastavalt ORMO 
regulatsioonile. 
 

7) Emmaste valla vastuväited PT7 osas seoses sadade vallakodanike antud allkirjadega 
meretuuleparkide vastu tulid ka jutuks ja kurdeti maavalitsuse vastumeelsuse üle teha 
koostööd. Maavalitsus leidis, et koostöö ei eelda ühisele seisukohale jõudmist. Suhtlemisest 
piisavat. Leian, et suhtlemisest ei piisa. Planeermisprotsessi eesmärk ei ole suhelda, vaid jõuda 
kokkuleppele. 
 

8) Toodi välja, et olemasolevate uuringute alusel tuleb väita, et PT7-l on väikseimad 
keskkonnamõjud. Ei vaidle vastu. Küll aga olevat PT7-t ka kõige vähem uuritud. Ei saa heaks 
kiita olulise ruumilise mõjuga objekti planeerimist sinna, kus pole teada, kuidas ta mõjub. 



 
9) Tuli ka välja, et põhjus, miks PT7-st kinni hoitakse, on see, et kõigist teistest tuulepargialadest 

on huvitatud erafirma Nelja Energia. Ka teistele tuuleenergeetika arendajatele peaks jääma 
ruumi. Tõsi, on rida andmeid, et Nelja Energia on pidanud planeeringu läbirääkimisi ja on 
põhjust arvata, et selle planeeringuga ei oleks kiirustatud, kui eraettevõte ei oleks avaldanud 
huvi, soovi ja survet. See, et Nelja Energia leiab, et tegu on tema planeeringuga, kumab selgelt 
läbi ka Martin Kruusi kirjast planeeringu lisade hulgas 25. aprillist 2013. Teisisõnu, jääb 
vägisi mulje, et era-asja ajatakse riigi rahadega. See on vastuvõetamatu. Näib, et PT7-st kinni 
hoidmine on soov jätta muljet, et tegu ei ole ühe firma huviga, sest sellele alale mahuks ka 
teine. Väidan aga, et lähtuda ei tuleks üldse firmade huvidest, vaid ainult sellest, mis on 
kasulik riigile ja selle elanikele. Veelgi enam, tuli välja, et arendaja peab omaks, ja seega 
teistele mitte antavaks, alasid, millele ta taotlus on tagasi lükatud. 
 

10) Tuli välja, et tegu ei olegi merealaplaneeringuga, vaid sisuliselt tuuleenergeetika 
teemaplaneeringuga. Muude, keskkonnasäästlikke ja suurele elanikkonnale suurt 
lisandväärtuste pakkuvate elualade plaanid oleksid võinud kaardile saada ainult siis, kui oleks 
maavalitsusele esitatud konkreetsed plaanid. Tänases planeeringus on sisuliselt kõik 
võimalikud alad reserveeritud tuuleparkide arendamiseks. Leian, et meie järjest haruldasemaks 
jääva looduskeskkonnaga haakuvate projektide tegemise võimalus peab olema ka 20 ja 40 
aasta pärast. Seda see planeering ei jäta. 
 

11) Oli jutuks, et planeeringul peaks olema mitu lahendusvarianti. Täna selles planeeringus neid 
pole. 
 

12) Leevendusmeetmete all ei ole välja toodud mitte midagi peale selle, mis on seaduses ette 
nähtud. Ehk siis, ei paku planeering ise mitte mingeid leevendusmeetmeid. 
 

13) Eelhindamise tulemustest lähtuvat hindamist pole tehtud. Väideti, et sellepärast, et pole täpselt 
teada, kuhu kohta objekt tuleb, seega ei saa hinnata ka selle mõjusid. Oleme tagasi trasside 
teema juures. See on ettekääne. 
 

14) Käidi välja mõte, et planeeringusse täideviimise peatükki tuleks sisse kirjutada, et ka 
järgmistes planeerimisfaasides peale maakonnaplaneeringu – seega hoonestusloa andmise, 

projekti tegemise, vee-erikasutusloa andmise ja keskkonnamõju hidamise ajal - tuleb võtta 
kooskõlastused kohalikelt omavalitsustelt. Kuhu leheküljele see planeeringus sai? 
 

15) Toodi välja vastuolu looduskaitseseadusega, mis näeb ette, et planeeringute menetlus 
peatatakse selleks ajaks, kui menetluses on looduskaitseala. Apollo madalikul praegu nii on, 
aga planeerimisprotsess käib: täna lõpeb juba avalik väljapanek. 
 

16) Toodi välja, et maavalitsus arutleb täna, kas täita tuuleenergeetika maakonnaplaneeringu osas 
tulnud regionaalministri ettepanekud või jätta need täitmata. Kui minister ei ole maavanemale 
autoriteet, kuidas saab usaldada seda planeeringut? 
 

17) Selgus, et Eestimaa Looduse Fondi heakskiit oli antud tingimuslikult ja olnud seotud 
loendustega, mida ornitoloogiaühing hakkavat tegema. See jätab korruptiivse mulje. Samuti ei 
ole edasistes faasides, kui tehtavad loendused peaksid viitama ohtudele, ornitoloogiaühingul 
ega Eestimaa Looduse Fondil vetoõigust, kui uuringute tulemused peaksid seda nõudma. 
 

18) Toodi kalanduse seisukohalt välja, et paralleelsed mõju-uuringud, millest on tehtud järeldused, 
ei ole võrreldavad meie oludega, kuna liigid on teised. 



 
19) Endiselt on ebapiisavalt pööratud tähelepanu planeeringu elluviimise mõjudele inimesele ja 

tema tegevusele. Kus on loetletud uuringud, mida kavandatakse ja mis puudutavad 
inimtegevust? Tegu on biosfääri kaitsealaga, kus on kaitstud ka inimene. 
 

20)  Paralleeluuringud, mille järgi on tehtud järeldusi tuuleparkide mõjude kohta, puudutavad väga 
väikesi tuuleparke, mis selle planeeringu tuulepargi alade kumulatiivse mõju kohta mitte 
midagi ei ütle. Ühinen tehtud ettepanekuga, et ehitada tohiks lubada ainult nii suuri rajatisi, 
mille kumulatiivsed mõjud on eksperimetnaalselt ja arvudes kirjeldatud. 
 

21) Maavalitsuse esindaja ütles välja: ´Tänase seisuga on ta laual samasugusena kui eelmine 

kord´ (Aivi Telvik). Mis mõte on teha ettepanekuid, kui suhtumine on selline: kui te pole 

rahul, kutsume teid uuesti üles olema rahul… 

See koosolek oli tõesti informatiivne. Selgus, et vallavolikogu liige ei saa olla kindel, et asi on õige, 
hea ja arusaadav. Vastupidi, loetletust selgub, et asja on menetletud kallutatult ja ebakorrektselt, 
arvestatud ei ole oluliste õigusaktidega algusest peale, andmeid ette näha olevate ohtude ohutuse 
tõestamiseks maavalitsusel ega ekspertidel pole ja ei ole kavas selle planeeringu tegemise käigus 
hankida, kooskõlastajate kirjalikult esitatud ettepanekuid ei peeta vajalikuks arvestada – suhtlemisest 
piisavat. On teada ka, et on tehtud tagatubades kompromisspakkumisi, mida ei soovita panna paberile. 

 

Mõnest asjast veel 

Tahan juhtida veel tähelepanu sellele, et turismimajanduses räägitakse kogu aeg et 3 % 
kogutoodangust, aga arvestatakse ainult majutust ja toitlustust. Turismi mõju Hiiumaal on hoopis 
teistsugune ja jäetud arvestamata planeeringus. Põhiline on see, et täna sellele looduskeskkonnale on 
meil tohutu hulk inimeste teisi kodusid ja suvilaid ja nende juures külas käivaid tuttava tuttavaid, kes 
ei puutu kokku majutuse ja toitlustusega, kuid kes toovad maksuraha, poekäivet, mitmesugust 
kinnisvara arendust, erinevat ekspertiisi jms. Tohutu potentsiaaliga turismimajandus on hetkel veel 
välja arendamata ja ootab tuuleparkide ohu kadumist. 

 

Tahan juhtida veel tähelepanu sellele, et suured tuulepargid Hiiumaa ümbruses on tohutu 
julgeolekurisk, eriti muutunud olukorras. Tuuleenergia firma, kes saab ehituseks vajalikud load, võib 
valida osanikke või müüa osakuid või kogu firma kellelegi, kes soovib küll kontrollida Hiiumaast 
läänes olevaid merealasid, aga kellel ei ole huvi iseseisva Eesti Vabariigi hea käekäigu vastu. 

Sama puutub energiajulgeolekusse: kasvav sõltuvus Vene gaasist, mida toob kaasa suurte tuuleparkide 
ehitus Eestise suurendab ka sõjalist julgeolekuriski. 

Massdotatsioonide mõju majandusele on täna veel kogumahus hoomamatu. 

 

Tuleb veel märkida, et PT7 ei asu üldsegi selles piirkonnas, millesse näeb viidatav üleriigiline 
planeering 2030+ ette tuuleparkide võimalikkust. Jääb mulje, et lisaks teistele tuulearendajatele 
võimaluse andmisele (peale Nelja Energia) võibki selle kaasamine olla seotud võimalusega visata 
Emmaste vallale mingis faasis mingi kont hambusse, et nad ülejäänuga rahule jääksid. Kui praegu 
kaardilt kaoks ainult PT7, siis saaksimegi kokkuvõttes planeeringu, mille Nelja Energia algatas, 
pisilisanditega ühele ja teisele siin-seal. Vajan argumente selle mulje hajutamiseks. Igal juhul oleks 
pidanud maavanem PT7 osas Emmaste vallale vastu tulema enne planeeringu vastuvõtmist. 



 

Lõpetuseks tulen tagasi veel nende üle 8030 allkirja, millest osa ei ole maavalitsuses. Maavalitsusest 
on tulnud signaal, et need olevat vananenud, aegunud. Vene riik on sugereerinud, et Tartu Rahu ei 
makvat enam, olevat aegunud seoses muude ajaloosündmustega, aga et Joffe allkiri võiks olla 
aegunud, selle peale pole veel keegi tulnud. 

 

Kokkuvõtteks. Arvestades ülal ja lisades toodut, tuleks lugeda kõnealuse planeeringu 

vastuvõtmine ja avalik väljapanek kehtetuks. Planeeringu dokumentidega saaks olla rahul, sest 
langeksid ära kõik kaalukad vastuväited, kui sellest jäetaks välja kõik tuuleparkide arendusalad. 

Võimalikke tuuleparke saaks menetleda edaspidi uue maakonnaplaneeringu raames, mida 
menetletakse algusest peale kooskõlas Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktidega, arvestataks 
tingimusteta Planeerimisseadust, looduskaitseseadust, NATURA hindamise põhimõtteid ja 
juhendmaterjale, kohalike omavalitsuste ettepankuid ning elanike põhiseaduslikke õigusi 
elukeskkonnale ja elatisele. 

 

Lugupidamisega, 

(Allkirjastatud digitaalselt) 

Kristi Ugam 

Emmaste vallavolikogu liige, Agapäeotsa seltsi juhatuse liige, Hiiumaa reisijuhtide seltsi juhatuse liige 
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Ettepanekud Hiiu maakonnaga piirneva 

mereala maakonnaplaneeringule 

 

 

Täname ettepanekute ja vastuväidete eest Hiiu maakonnnaga piirneva mereala 

maakonnaplaneeringule. 

Hiiu Maavalitsus annab oma seisukohad küsimustele, mis puudutavad mereala 

maakonnaplaneeringut ja selle menetlemist. 

Planeeringu menetlusest. 

Teie poolt saadetud kiri 6.03.2013 on registreeritud maavalitsuses 08.03.2013 (nr 12-2/2013/95-

13). 19. ja 20. veebruaril 2013 aastal toimusid avalikud koosolekud Kärdlas ja Kõpus, mis olid 

mõeldud huvigruppide huvide ja probleemide kaardistamiseks ning kus jagati  ka küsitluslehti 

kohapeal täitmiseks abistamaks KSH programmi ja planeeringu koostamist. E-mail ettepanekute 

ja küsitluse vastustega on saadetud planeeringu KSH läbiviijale Alar Noorveele, kes edastas selle 

registreerimiseks Hiiu Maavalitsusele. Nii kõiki kohapeal täidetud küsitluslehti kui ka Teie 

hiljem saabunud ettepanekuid ja vastuseid küsimustele on kasutatud KSH programmi ja ka 

planeeringu koostamisel. 

Teie kiri 6.05.2014 on registreeritud maavalitsuses 09.05.2014 (nr 12-2/2014/140-30). Oma 

kirjas olete kommenteerinud Hiiu Maavalitsuse vastust 7.04.2014 nr 12-2/2014/140-20 Emmaste 

Vallavolikogule. Kirja sisuks on peamiselt maavalitsuse ametniku tsiteerimine ning omapoolsete 

kommentaaride lisamine. Konkreetseid ettepanekuid ja küsimusi kiri meie hinnangul ei sisalda. 

Konkreetsetele küsimustele ja ettepanekutele oleme alati püüdnud vastata, kaasates vastava 

valdkonna eksperte. 

17.10.2014 toimus koosolek, kus eri valdkondade eksperdid andsid täiendavaid selgitusi 

planeeringu lahenduse ja KSH aruande kohta (koosolek on maavalitsuse poolt protokollitud). 

Kahtlemata on kahetsusväärne asjaolu, et täiendava informatsiooni andmist oma eriala 

spetsialistide poolt on tõlgendatud valdade mõjutamisena. Maavalitsus korraldas koosoleku, et 

täiendavalt vastata üleskerkinud küsimustele planeeringu kooskõlastamise faasis. 

Teie poolt 06.01.2015 kirjas tõstatud küsimustele või seisukohtadele vastab maavalitsus 

vastavalt Teie esitatud numeratsioonile: 

1. Edasiste tegevuste käigus on vaja viia läbi mitmeid uuringuid, näiteks loodus- ja 

muinsuskaitsealaseid, geoloogilisi jne. Ülevaade vajalikest uuringutest on esitatud nii 

planeeringu seletuskirjas kui KSH aruandes, kokkuvõtlikult ka planeeringu lisades. Lisaks sellele 

on vajalik läbi viia keskkonnamõjude hindamine (edaspidi KMH), mille raames on samuti 

vajalik uuringute läbiviimine. KMH on avalik protsess, kus isikutel sh omavalitsustel on 

võimalik esitada oma seisukohti.  
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2. Siseministeerium on seisukohal, et mereala planeeringus saab käsitleda ainult merealaga 

seonduvat ning maismaad puudutavaid küsimusi ja teemasid tuleb kajastada 

maakonnaplaneeringus. Seega kajastatakse koostatava maakonnaplaneeringu raames ka 

energeetikaga seonduvaid küsimisi vastavalt vajadusele ning maakonnaplaneeringu 

täpsusastmele. Maakonnaplaneeringu lähteseisukohad on kättesaadavad maavalitsuse kodulehel. 

3. Piiriülest mõju on käsitletud KSH programmis lk 7, kus nenditakse, et teadaolevalt piiriülene 

mõju puudub. Ühtlasi on programmis kirjas asjaolu, et Eesti Keskkonnaministeerium on 

15.02.2013 kirjaga nr 11-2/13/1337 teavitanud naaberriikide (Soome ja Rootsi) vastavaid 

ametiasutusi maakonnaplaneeringu algatamisest ja võimalikest edaspidistest konsultatsioonidest. 

KSH programmi on Hiiu-Lääne-Saare regiooni keskkonnaamet heaks kiitnud 20.06.2013 kirjaga 

nr HLS 6-8/13/14480-2.  

4. Tuulepargi võimsus selgub alles tuulepargi projekteerimise käigus. Selleks viiakse läbi  

täiendavaid uuringuid, mille loetelu on esitatud ka planeeringu seletuskirjas. Tuulikute 

paigaldamisel peab arvestama väga paljusid aspekte, näiteks muinsuskaitse, riigikaitse ja 

looduskaitsega, seega ei saa praegu panna paika arendusmahtusid ja tuulikute arvu.  

Teie väide, nagu ei oleks tuuleparkide kavandamisel arvestatud rekreatsiooniga, ei ole päris 

korrektne. Näiteks PT7 puhul on arvestatud surfamiseks sobivate aladega ning ka edasise 

tuuleparkide projekteerimise faasis tuleb sellega arvestada. 

5. Planeeringuga luuakse eelkõige eeldused ja tingimused mingi tegevuse arendamiseks 

konkreetsel alal. Tuuleparkide arendamist võimaldavate alade määratlemisel on arvestatud 

paljude aspektidega – kalanduse, looduskaitse, riigi julgeoleku (piirivalve), riigikaitse jne 

vajadustega. Konkreetsete tuuleenergia arengualade väljaselgitamisel on lähtutud rannajoone 

kaugusest, mere sügavusest, mere-elupaikadest, traalpüügi andmetest, tuuleoludest jne. 

Planeeringuprotsessis on leitud nimetatud arendusteks võimalikult sobivad alad, seega väide, et 

alad ei sobi tuuleenergia arendamiseks ühegi kriteeriumi alusel, ei saa olla adekvaatne. 

Täiendava teabe lisandumisel (uuringute läbiviimise järgselt) võib selguda, et tuulepargi 

kavandamine ei ole näiteks majanduslikult otstarbekas või loodukaitseliselt võimalik.  

6. Hiiu mereala maakonnaplaneering on algatatud Vabariigi Valitsuse poolt planeerimisseaduse 

(edaspidi PlanS) § 10 lg 3 alusel ja kooskõlas PlanS § 7 lg 2 p 3. Planeeringu algatamise otsuse 

on ette valmistanud Siseministeeriumi planeeringute osakond. Planeeringu algatamise otsuse 

juurde kuulub ka lisa, kus on määratud mereala, millele maakonnaplaneering koostatakse. 

Mereala maakonnaplaneering on algatatud tulenevalt PlanS § 7, seega maakonnaplaneeringu 

ülesanded tulenevad PlanS § 7 maakonnaplaneeringule seatud ülesannetest.  

Planeeringu seletuskirja ptk 1.1 on selgitatud: 

Planeeringu koostamise käigus on, analüüsides rahvusvahelisi trende ja riigi strateegilisi 

dokumente, kaaludes erinevaid arengustsenaariumeid, arvestades majanduslikke, sotsiaalsed ja 

looduskeskkonnale avalduvaid mõjusid ning integreerides erinevaid valdkondi, leitud tegevustele 

või objektidele sobivaimad asukohad.  

Üldiselt on kõikide planeeringute (va detailplaneering, kus tavaliselt määratakse juba konkreetne 

hoonestusala) peamine ülesanne leida ala(de)le võimalikult sobiv kasutus, tulenevalt ruumilise 

arengu eesmärkidest ja piirkonna vajadustest.  

Juhime tähelepanu asjaolule, et ORMO regulatsioon on mõeldud eelkõige olulise ruumilise 

mõjuga objektile optimaalse asukoha leidmiseks. Kuid mereala maakonnaplaneering käsitleb 

mitmeid erinevaid valdkondi - transporti, tootmist (sh energeetikat, maavaravarusid, kalapüüki, 

vesiviljelust, punavetika püüki), turismi, riigikaitset, muinsus- ja looduskaitset jne. Kõiki neid 

teemasid käsitletakse tulenevalt planeeringuga seatud ruumilise arengu eesmärkidest. Seega ei 

tegeleta planeeringus pelgalt olulise ruumilise mõjuga objekti paigutamisega vaid erinevate 

valdkondade käsitlemise ja tasakaalustamisega. 

Vaatamata sellele, et Vabariigi Valitsus on mereala planeeringu algatanud PlanS § 10 ja § 7 

alusel ja algatamise otsuses puudub viide PlanS § 29
2
, on merealade maakonnaplaneeringu 



 

 3 (6) 

koostamisel järgitud PlanS § 29
2
  lg 4 esitatud põhimõtteid – kaalutud on mitut võimalikku 

asukohta ning läbi on viidud ulatuslik avalikustamise protsess.  Seaduse peamisi põhimõtteid 

järgides on valitud valdkondade arendamiseks võimalikult sobivad asukohad, määrates seal 

vastavad kasutustingimused. Sobivaid asukohti on planeeringuprotsessis läbivalt kaalutud ja 

tehtud valikuid on planeeringu seletuskirjas põhjendatud.  

Eelnevast tulenevalt ei ole maavalitsuse hinnangul planeering vastuolus kehtivate õigusaktidega. 

7. Emmaste Vallavolikogu vastuväiteid on korduvalt arutatud ning maavalitsus on esitanud neile 

ka omapoolsed põhjendused 7.04.2014 kirjas nr 12-2/2014/140-20. 

Planeeringu menetlemise perioodil on toimunud avalikud väljapanekud: 

17.04.-02.05.2013 

20.11.-03.12.2013  

21.02.-06.03.2014 

02.12.2014-06.01.2015 

Planeeringu menetlemise perioodil on toimunud avalikud arutelud Hiiu Maavalitsuses: 

19.02.2013 

20.02.2013 

03.05.2013 

28.11.2013 

17.12.2013 

03.03.2014 

Planeeringut on tutvustatud täiendavalt:  

03.03.2014 Hiiu valla ehituskomisjonile  

20.03.2014 Käina Vallavolikogule ja Hiiu Vallavolikogule  

31.03.2014 Lääne Maavalituses  

20.05.2014 Emmaste Vallavolikogule ja Keskkonnaameti Hiiumaa kontoris 

17.04.2014 Hiiumaal toimunud energeetikapäeval 

05.06.2014 seminaril Kassaris 

17.10.2014 seminaril Käina Kultuurikeskuses. 

Maavalitsus on seisukohal, et koostööks ja konsensuse leidmiseks on vaja kahte osapoolt. 

Maavalitsuse hinnangul on erinevate valdkondade ning majanduslike, sotsiaalsete ja keskkonna 

huvide tasakaalustamisega tegeletud kogu planeeringu protsessi vältel ning on saavutatud ka 

erinevate huvigruppidega kokkulepped. 

8. Kõikidel mere tuuleenergia arengualadel tuleb täiendavalt läbi viia uuringuid. Uuringute 

loetelu on esitatud iga tuuleenergia arenguala kirjelduse juures planeeringu seletuskirjas. 

Planeeringu seletuskirja ptk 2.3.1.1 on esitatud uuringute loend, mis on vajalik viia läbi kõigi 

tuuleenergia tootmise alade KMH raames. 

9. Planeeringu seos olulisemate riiklike arengudokumentidega on kajastatud planeeringu 

seletuskirja ptk 1.2. 

Eesti üleriigiline planeering Eesti 2030+ ptk 5.2 sätestab, et meretuulikuparkide rajamiseks sobib 

Eesti läänepoolne rannikumeri. Sobivate alade leidmiseks tehtud uuringute tulemustele tuginedes 

ning iga konkreetse piirkonna eripära arvestades saab meretuulikuparke kavandada 

maakonnaplaneeringute kaudu, tagades parkide piisava kauguse väikesaartest, säilitades 

muinsus- ja looduskaitselised väärtused, liikide rändekoridorid ja elupaigad. Meretuulikuparkide 

rajamisel tuleb arvestada riigikaitse huvidega. 
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Üleriigiline planeering on suure üldistusastmega strateegiline dokument, mille ülesanne on anda 

riigi ruumilised suundumused aastani 2030. Seetõttu kuuluvad planeeringu koosseisu üldistatud 

skeemid, mitte kaardid nagu teiste planeeringu liikide puhul. Energeetikat käsitleval skeemil on 

markeeritud Eesti läänepoolne mereala, kus on Eestis parim tuulepotensiaal, et tuuleparke rajada. 

01.10.2012 kinnitas Hiiumaa Omavalitsuste Liit „Hiiumaa 2020: taastuvenergia tegevuskava“, 

mille eesmärkideks on energiaturvalisuse ja varustuskindluse suurendamine, sõltuvuse 

vähendamine välistest energiakandjatest, SKP energiamahukuse vähendamine, CO2 emissiooni 

vähendamine ning seda kasutades elektri ja soojusenergia tootmiseks biomassi ja tuuleenergiat. 

Kuna nimetatud tegevuskava on ka kõigi Hiiumaa omavalitsuste poolt heaks kiidetud, siis 

maavalitsus eeldab, et nimetatud tegevuskava väljendab omavalitsuste huve.  

Seega on mereala maakonnaplaneeringu koostamisel lähtutud nii riigi kui kohalike omavalitsuste 

huvidest. 

Tuuleenergia arengualade määratlemisel on lähtutud rannajoone kaugusest, mere sügavusest, 

mere-elupaikadest, traalpüügi andmetest, tuuleoludest jne. 

10. Hiiu mereala maakonnaplaneering käsitleb transporti, tootmist (sh energeetikat, 

maavaravarusid, kalapüüki, vesiviljelust, punavetika püüki), turismi, riigikaitset, muinsus- ja 

looduskaitset. Kõiki neid teemasid käsitletakse ka planeeringuga seatud ruumilise arengu 

eesmärkides. Oluliseks kriteeriumiks on seejuures arengu tasakaalustatus.  

11. Planeeringu koostamise käigus on mitmete teemade osas kaalutletud erinevaid variante 

näiteks kaadamine, tuuleparkide ulatus jne. Ühe näitena on planeeringu seletuskirja ptk 1.4 

kirjeldatud võimalikke energeetikaga seonduvaid arenguid. Erinevaid arenguvariante on 

võrreldud ka KSH aruande koostamise raames.  

12. KSH aruandes on esitatud läbivalt leevendusmeetmed, millest enamik on üle toodud ka  

planeeringu seletuskirja.  

13. Eeldatavasti viitate Te oma kirjas Natura eelhindamise protsessile. Natura alade eelhindamise 

puhul on oluline välja selgitada, millised kava või projekti konkreetsed tegevused Natura 2000 

ala tõenäoliselt mõjutavad või millised elemendid võiksid koos teiste kavade või projektidega ala 

mõjutada. Kavandatava tegevuse elluviimise etappide kaupa tuleb välja tuua need alamtegevused 

(kavade ja erinevate planeerimisdokumentide (üld- ja teemaplaneeringud) puhul võivad selliste 

elementide hulka kuuluda kava raames teostatavate üksikprojektide tegevused), millel on 

eeldatavasti negatiivne mõju Natura-liikidele ja Natura-elupaigatüüpidele ning tuleb kirjeldada 

nende tegevuste võimalikku mõju. Tuleb tähele panna, et KSH raames ei ole veel tegemist 

hinnangute andmisega, vaid võimaliku mõju prognoosimisega, mille tulemusena saab otsustada, 

kas on vajalik liikuda asjakohase hindamise etappi. 

Kavade ja suurema üldistustasemega planeeringute puhul on eelkõige oluline eelhindamise etapp 

(mis üldjuhul on mõistlik läbi viia KSH aruande etapis, vt Skeem 2-4), kus tuvastatakse vastavad 

tegevused, mille puhul saab välja tuua soovitused ja nõuded järgnevateks tegevusteks. Üldiselt 

piirdub strateegiliste planeerimisdokumentide Natura hindamine üksnes etapp I-ga ehk 

eelhindamisega. 

14. Kooskõlastamise nõue tuleneb õigusaktidest. Planeeringuga ei saa määratleda, kellega 

edasised tegevused tuleb kooskõlastada. 

15. Mereala maakonnaplaneeringu kaardil on märgitud Apollo madalikul potentsiaalne kaitseala 

piir ja planeeringu koostamisel on arvestatud, et märgitud alale võidakse moodustada kaitseala. 

Selleks on lähiajal juba läbi viidud ja 2015. aastal jätkatakse lindude loendust. Meile teadaolevalt 

on hetkel peatatud linnuloenduse tulemuste selgumiseni ja merealade planeeringu kehtestamiseni 

kaitseala moodustamise menetlus. Looduskaitseseadus ei sätesta, et looduskaitseala loomise 

menetlemise ajaks peab peatama koostatavate planeeringute protsessi ja siiani ei ole 

keskkonnaamet teinud ka ettepanekut planeeringu menetlus peatada. Kordame veelkord, et 

loodusväärtustega on tuuleenergia arengualade kavandamisel arvestatud. 

Juhime Teis tähelepanu ka asjaolule, et Keskkonnaamet kui looduskaitsealade valitseja on 

kooskõlastanud käesoleva planeeringu 19.06.2014 kirjaga nr HLS 6-5/14/11184-3. 
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16. Maavalitsusele jääb selgusetuks Teie viite seos Hiiu mereala maakonnaplaneeringuga. 

Siseministeeriumi poolseid soovitusi ja ettepanekuid on planeeringu koostamise protsessis 

arvestatud. 

17. Eestimaa Looduse Fondi heakskiit mereala planeeringule ei ole vajalik. Planeerimisseaduse § 

23 kohaselt annab maakonnaplaneeringule heakskiidu Siseministeerium kui planeeringu 

järelevalve teostaja. 

18. Seetõttu ongi ette nähtud (sh kalanduse) täiendavad uuringud KMH(de) käigus. Samas 

annavad mujal riikides teostatud uuringud põhimõttelisi sisendeid KSHs teostatud analüüsi ja 

järelduste tegemiseks (vt ka p 1, 4, 8, 9) 

19. Inimestest ja nende tegevustest on lähtutud ruumilise arengu eesmärkide seadmisel. 

Planeeringu seletuskirja ptk 1.3 kohaselt on Hiiumaa mereala ruumilise arengu eesmärgiks: 

Hiiumaa mereala ressursside väärtustamine, säilitamine ja jätkusuutlik kasutamine Hiiumaa 

huvides, mis tagab Hiiumaa tasakaalustatud arengu. 

Tasakaalustatud arengu saavutamiseks eelistatakse ja soodustatakse loodusressursse säästvaid 

uusi tehnoloogilisi lahendusi, sinimajandust kui jätkusuutliku meremajandamisega (sh 

mereturism, taastuvenergeetika, vesiviljelus) seotud töökohtade loomist ja teket, traditsioonilise 

kalapüügi säilitamist, meresõidu edendamist. Looduskaitsealade (sh Natura alade) 

moodustamisel ning kaitse-eeskirjade koostamisel analüüsitakse majanduslikke ja sotsiaalseid 

mõjusid Hiiumaa arengu seisukohalt. Mereruumi majanduslikku kasutamist puudutavate otsuste 

puhul kaalutakse nende sotsiaalseid ja  keskkonnakaitselisi mõjusid ning arvestatakse parimate 

valdkonda  puudutavate teadmistega.  

Kõikide mereplaneeringuga kavandatud tegevustele on mõju sotsiaal-majanduslikule 

keskkonnale (ehk inimeste tegevustele) KSH aruandes kirjeldatud. KSH aruandes on sotsiaal-

majanduslike mõjude alapeatükkides muuhulgas käsitletud ka mõjusid turismile. 

20. Kuna planeeringuga ei panda paika tuulikute arvu, suurust ja paigutust, siis analüüsitakse 

seda KMH(de) käigus, millised mõjud konkreetsete tehnoloogiate valikul kaasnevad. 

21. Teie küsimusele on vastatud menetlemist ja koostööd käsitlevates punktides. 

Olete kokkuvõtvalt veekord kirjeldanud eelpool loetletud teemasid ning küsimusi ja teinud 

ühtlasi ettepaneku tuulenergia arengualade eemaldamiseks ning nende kavandamiseks 

maakonnaplaneeringuga.  

Hiiu mereala maakonnaplaneering on algatatud Vabariigi Valitsuse 11.10.2012 korraldusega nr 

441 "Maakonnaplaneeringute algatamine Hiiu ja Pärnu maakonnaga piirnevatel merealadel". 

Korralduse lisas 1 on esitatud planeeringuala.  

Planeeringu eesmärgiks on tagada Hiiu maakonna mereala ruumilise arengu eesmärkide täitmine 

läbi kaasava planeerimisprotsessi. Planeeringu  ajaline perspektiiv on aasta 2030. 

Rõhutame veelkord, et Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu eesmärk on 

määrata Hiiu maakonnaga piirneval merealal mereruumi kasutus, tagada merealade ressursside 

väärtustamine ja jätkusuutlik kasutamine. Planeering käsitleb transporti, tootmist (sh 

energeetikat, maavaravarusid, kalapüüki, vesiviljelust, punavetika püüki), turismi, riigikaitset, 

muinsus- ja looduskaitset. Kõiki neid teemasid käsitletakse ka planeeringuga seatud ruumilise 

arengu eesmärkides. Oluliseks kriteeriumiks on seejuures arengu tasakaalustatus.  

Maavalitsuse hinnangul on nimetatud eesmärk täidetud ning seetõttu puudub vajadus uue 

maakonnaplaneeringu koostamiseks. 

Olete oodatud planeeringu avalikule arutelule, mis toimub 10. veebruaril kell 16.00 Hiiu 

Maavalitsuse saalis. 

 

 

 

Lugupidamisega 
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(allkirjastatud digitaalselt) 

Riho Rahuoja 

Maavanem 

 

 

Urve Pill 4636042 

urve.pill@hiiu.maavalitsus.ee 



Hr. Riho Rahuoja 
Maavanem 
Hiiu Maavalitsus 
Leigri väljak 5 
Kärdla 
 
Hiiu maakonnaplaneeringu merealade teemaplaneeringust.  
 
 
Lugedes praegu viimast Hiiu maakonna merealade planeeringu materjale paistab rõhutatult 
silma, et põhienergia on kulutatud mere tuuleparkide ideele ja selle läbisurumisele. Seetõttu 
pean vajalikuks meenutada dokumente , mis praegu on ebapopulaarsed: 

1. 2008.a. kogutud allkirjad Petitsioonile „Mina hiigeltuuleparki Hiiumaale ega Hiiumaa 
rannikumerre ei taha“ – ei ole tähtis kas neid oli 7000 või 8000, fakt on see ,et 
inimesed on oma seisukoha avaldanud.  

2. 2012.a.Baltic Sea Region programmi raames tehtud sotsioloogiline uurimus 
„Kooskondade areng väikesaartel“ ( autor Jüri Uljas)  andis praktiliselt sama tulemuse:  

       Küsitletud vastasid tuulikute rajamise kohta järgnevalt: 
                                  Ei ole nõus Hiiumaa lähedale merre 66,5 %  
                                  Ei ole nõus keset Hiiu saart              77,2 % 
                                  Ei ole nõus ka sellistesse kohtadesse, 
                                    kus tuulikud ei riiva silma              -56,5 % 
                                  Ei ole nõus omale maale                   - 85,3 % 

          3.     Aastavahetuse arvamusliidrite küsitlus ( Hiiu Leht nr 101 31.detsembrist 2014.a): 
                         3 vastanutest ütles kindla ei meretuuleparkide rajamisele (olid vastu), 
                          2 oli kõhklevalt vastanut  
                          1  jah,   
 
 
Siit järeldus, et on täiesti vale väita, et enamus hiidlasi on mere tuuleparkide poolt.  
  
Ja kui hoolega lugeda Strateegilise Keskkonnamõju Hindamise aruande eelnõu( juuni 
2014) leiame sealt, et ega tuulikuparkidest   ikka päris julgelt ei või läbi sõita.  
Juttu on seal ka sellest , et kuulmistundlikud kalad nagu räim, kilu, … võivad eemale 
hoida. Ja sealt edasi lause, et aga neid kalu esineb ka mujal ( Euroopas, Eestis…?, aga 
meid huvitab ikka Hiiumaa kalarikkus ja tööhõive) Üldse oli juttu, et kalad võivad 
kudemis- ja toitumisrännetel eemale hoida püsivatest müra allikatest.- see võib  
tähendada, et perspektiivis kalaparved meile ei jõuagi. 
   
Küll on lõpparuandes juttu väga rikkalikust elustikust Hiiumaa ümbruse madalikel ja 
nende jätkusuutlikkusest- seega vääriksid kõik alad põhjalikke uuringuid. 
 
Lõpparuandesse on jõudnud  vaadete probleem, kuid seda vaid turisti seisukohalt 
vaadates. Hiidlase jaoks asendab kalapüük, päikese , virmaliste, lainete… mäng teatri, 
kontserdisaalide, jmt  külastamist. Ja see hoiabki tihti inimesi siin ja tagab selle pisku 
tõõjõu olemasolu, kes püüab siin edendada elu edasi püsimist. 
 
Samuti on seal ( st juunikuises aruande eelnõus) juttu ka Vinkovi madala sukelpartide  
arvukuse võimalikust rahvusvahelisest tähtsusest, lisaks Apollo madaliku tähtsusele. 



Viimases aruandes Vinkovi madalikku enam ei ole märgitud  olulise tähtsusega 
sukelpartide alana?!. 
 
 Kogu tuuleparkide rajamiseks valitud aladel on Natura elupaigad enamasti inventeerimata 
– seetõttu on nii kolossaalsete projektide planeerimine siia täiesti lubamatu. 
   
 
Balti Keskkonnafoorum tegi 2011.a. ettepaneku Hiiu maakonna  mereala 
maakonnaplaneeringuga  hõlmatud Apollo madala kaitse alla võtmiseks. 
Looduskaitseseaduse § 8 lõike 6 alusel peab olema tagatud alal leiduvate 
loodusväärtuste kaitse. Õigusaktidest tulenevalt tuleb planeerimismenetlus peatada 
kuni otsuseni ala kaitse alla võtmiseks või sellest loobumiseks või Apollo madal jätta 
tervikuna võimalikust tuuleparkide arendusalast. 
Maakonnaplaneeringut ei saa vastu võtta ega kehtestada kui KSH käigus on jõutud 
järeldusele, et on oluline mõju Natura aladele. Antud juhul on see tuvastatud, kuid 
väidetud, et asjakohane hindamine tehakse rahapuudusel järgmistes etappides. 
Selline tegevus on vastuolus  ja põhimõtetega( „Juhised Natura hindamise  ja 
läbiviimiseks loodusdirektiivi artikli 6 lõike 3 rakendamisel Eestis“ Koostajad Aune 
Aunapuu ja Riin Kutsar, Tartu- Tallinn 2013.a.).  
 
 
Ka on lubamatu planeeringu vastuvõtmine ilma trasside ja kommunikatsioonide 
määratlemiseta ja ilma neid võimalusi analüüsimata Hiiumaal,  väita et uuringud, KSH ja 
KMH tulevad  hilisema maakonnaplaneeringuga., Sel juhul tuleks ka meretuuleparkide 
planeering jätta järgmisse maakonnaplaneeringu( koos merealaga) etappi.  
  
 
 
Lugupidamisega 
 
  
Maie Jeeser 
Looduskaitsja 
Kärdla elanik 
 
06.01.2015.a. 
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Pr Maie Jeeser  Teie 06.01.2015  

Maie.jeeser@gmail.com   

Meie 27.01.2015 nr 12-2/2015/5-18 

Ettepanekud Hiiu maakonnaga piirneva  

ereala maakonnaplaneeringule 

 

Täname ettepanekute eest Hiiu maakonnnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringule. 

 

1. Oma kirjas peate vajalikuks meenutada alljärgnevaid dokumente: 2008.a. kogutud allkirjad 

Petitsioonile „Mina hiigeltuuleparki Hiiumaale ega Hiiumaa rannikumerre ei taha“; 2012.a. 

Baltic Sea Region programmi raames tehtud sotsioloogiline uurimus „Kooskondade areng 

väikesaartel“ (autor Jüri Uljas); aastavahetuse arvamusliidrite küsitlus (Hiiu Leht 31.12 2014). 

2. Viitate põgusalt teemadele keskkonnamõju strateegilise hindamise aruandes nagu kalade 

kuulmistundlikkus, elustikule madalikel, vaadetele. 

3. Viitate asjaolule, et Balti Keskkonnafoorum tegi 2011.a. ettepaneku Hiiu maakonna  mereala 

maakonnaplaneeringuga hõlmatud Apollo madala kaitse alla võtmiseks ning et 

looduskaitseseaduse § 8 lõike 6 alusel peab olema tagatud alal leiduvate loodusväärtuste kaitse. 

Õigusaktidest tulenevalt tuleb planeerimismenetlus peatada kuni otsuseni ala kaitse alla 

võtmiseks või sellest loobumiseks või Apollo madal jätta tervikuna võimalikust tuuleparkide 

arendusalast. 

4. Olete seisukohal, et maakonnaplaneeringut ei saa vastu võtta ega kehtestada kui KSH käigus 

on jõutud järeldusele, et on oluline mõju Natura aladele. Antud juhul on see tuvastatud, kuid 

väidetud, et asjakohane hindamine tehakse rahapuudusel järgmistes etappides. Selline tegevus on 

vastuolus  ja põhimõtetega („Juhised Natura hindamise ja läbiviimiseks loodusdirektiivi artikli 6 

lõike 3 rakendamisel Eestis“ Koostajad Aune Aunapuu ja Riin Kutsar, Tartu- Tallinn 2013.a.).  

Olete seisukohal, et on lubamatu planeeringu vastuvõtmine ilma trasside ja kommunikatsioonide 

määratlemiseta. 

Hiiu Maavalitsus esitab omapoolsed selgitused ja põhjendused Teie poolt esitatule: 

1. Hiiu Maavalitsus on seisukohal, et mereala maakonnaplaneeringu koostamisel on arvestatud 

riiklike arengukavadega ja kohalike omavalitsuste poolt koostatud strateegiliste dokumentidega. 

Hiiu maakonna arengudokumentidest on maavalitsus lähtunud eelkõige Hiiumaa 

arengustrateegiast 2020+ ning Hiiumaa Omavalitsuste Liidu poolt vastu võetud  Hiiumaa 2020 

taastuvenergeetika tegevuskavast (2012). Arengustrateegia kohaselt vajavad keskset tähelepanu 

rahvastikuareng ja töökohtadega seonduvad teemad. Taastuvenergeetika tegevuskavas 

nenditakse, et tulevikule orienteerituna keskendub energiapoliitika energiajulgeolekule, 

energeetika majanduslikule jätkusuutlikkusele ja kvaliteetse energiavarustuse tagamisele, 

toetades seeläbi uute töökohtade loomist ja lisandväärtuse kasvu, mis tulenevad piirkonna 

suurenenud konkurentsivõimest.  
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Mitmete uuringute raames on jõutud järeldusele, et tuuleenergia potentsiaal on Eestis suur. 

Näitena võib tuua ESPON programmi raames läbiviidud uuringu, millele on viidatud ka 

üleriigilise planeeringu Eesti 2030+ materjalides. 

Maavalitsus on seisukohal, et nimetatud strateegilised dokumendid väljendavad Hiiumaa arengut 

komplekselt. Maavalitsuse seisukoht petitsiooni osas on esitatud Hiiu maavanema 21.11.2014 

korralduses nr 1-1/2014/212. 

Mereala maakonnaplaneeringu koostamise käigus on läbi viidud mitmeid avalikustamisi, mille 

käigus on avalikkusel olnud võimalik tutvuda maakonnaplaneeringuga ning esitada nii kirjalikus 

kui ka avalikel aruteludel suulises vormis küsimusi ja ettepanekuid. Maakonnaplaneeringu 

koostamisel on arvestatud riiklike arengukavadega ja kohalike omavalitsuste poolt koostatud 

strateegiliste dokumentidega. 2009. aasta märtsis üle antud petitsioonis nentis juriidiliste 

küsimuste töörühm, et puuduvad tuuleenergeetika arendamist käsitlevad planeeringud. Tänaseks 

on koostatud nii maismaa tuuleenergiat käsitlev teemaplaneering kui ka mereala 

maakonnaplaneering, kus tuuleenergia teemat on käsitletud, seega on petitsioonis esitatud 

ettepanekud planeeringute koostamise osas maavalitsuse poolt täidetud. Petisioonis nimetatud 

tervise-, keskkonna-, sotsiaalmajanduslikke küsimusi on  käsitletud nii planeeringu seletuskirjas 

kui ka keskkonnamõju strateegilise hindamise aruandes. 

Seega on maavalitsuse hinnangul täidetud petitsioonis esitatud nõue ning koostatud vastavad 

planeeringud.  

2. Kalade kuulmistundlikkuse osas on leevendavate meetmetena KSH aruandes ptk 2.3.1.1 on 

ette nähtud muuhulgas: 

- 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.  

- 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. 

Merepõhja elustikuga seonduvalt on KSH aruande ptk 4.3.1  selgitatud: 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 diameetriks näiteks 34 m , siis on kinni kaetava merepõhja 

pindala ühe tuuliku kohta ~908 m2. Seega on elupaikade pindala vähenemine tänu elupaikade 

gravitatsioonivundamendiga kinnikatmisele minimaalne.  

Leevendava meetmena on samas nimetatud: Tuuleparkide projekteerimisel tuleb KMH protsessi 

raames hinnata tuulepargi ehitamise ja ekspluateerimise mõju merepõhja kooslustele ja 

loodusdirektiivi elupaigatüüpidele. Nõustume Teiega, et täiendavad uuringud on kahtlemata 

vajalikud edasises tuuleparkide kavandamise faasis. 

Planeeringu ja KSH-ga ei panda paika tuulikute arvu, suurust ja paigutust, seda analüüsitakse 

KMH(de) käigus. Seetõttu kavandatakse ka trassid planeeringule järgnevas etapis. Olemasolevad 

visualiseeringud on illustratiivsed ning tuulikuparkide KMHde käigus on vaja läbi viia 

konkreetsest tuuliku margist ja nende paigutustest lähtuvad visualiseeringud. Vastav tingimus on 

ka planeeringus esitatud. 

Seega on maavalitsuse hinnangul Teie poolt viidatud mõjusid KSH protsessis hinnatud ning 

nendega on arvestatud planeeringu koostamisel ja tegevuskava formuleerimisel. 
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3. KSH aruanne ptk 4.3.1 sätestab ( lk 115-116): 

Joonistel 4.8 ja 4.9 on ära toodud aulide (aulid on sukelpardid) 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. 

KSH aruande ptk 4.3.1. on leevendavate meetmete osas välja toodud:  

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 ajakohast loendusmetoodikat. Sellest lähtuvalt on võimalik otsustada 

tuulikupargi rajamine Vinkovi ja Apollo madalikul või vähendada planeeritud tuuleenergia 

tootmise alade PT1 ja PT3 pindala. 

Nende meetmetega on arvestatud ka planeeringu koostamisel. Mereala maakonnaplaneeringu 

kaardil on märgitud Apollo madalikul potentsiaalne kaitseala piir. Seega on planeeringu 

koostamisel arvestatud, et märgitud alale võidakse moodustada kaitseala.  

Selleks on lähiajal juba läbi viidud ja 2015. aastal jätkatakse lindude loendust. Meile teadaolevalt 

on  ka hetkel peatatud kaitseala moodustamise menetlus. 

4. Natura hindamise juhendi (Eesti Keskkonnamõju Hindajate Ühingu MTÜ, 2013. Juhised 

Natura hindamise läbiviimiseks loodusdirektiivi artikli 6 lõike 3 rakendamisel Eestis) ptk 2.4 lk 

38 on välja toodud järgmist: 

Eelhindamise puhul on oluline välja selgitada, millised kava või projekti konkreetsed tegevused 

Natura 2000 ala tõenäoliselt mõjutavad või millised elemendid võiksid koos teiste kavade või 

projektidega ala mõjutada. Kavandatava tegevuse elluviimise etappide kaupa tuleb välja tuua 

need alamtegevused (kavade ja erinevate planeerimisdokumentide (üld- ja teemaplaneeringud), 

puhul võivad selliste elementide hulka kuuluda kava raames teostatavate üksikprojektide 

tegevused), millel on eeldatavasti negatiivne mõju Natura-liikidele ja Natura-elupaigatüüpidele 

ning kirjeldada nende tegevuste võimalikku mõju. Tuleb tähele panna, et tegemist ei ole veel 

hinnangute andmisega, vaid võimaliku mõju prognoosimisega, mille tulemusena saab otsustada, 

kas on vajalik liikuda asjakohase hindamise etappi. 

Kavade ja suurema üldistustasemega planeeringute puhul on eelkõige oluline eelhindamise etapp 

(mis üldjuhul on mõistlik läbi viia KSH aruande etapis, vt Skeem 2-4), kus tuvastatakse vastavad 

tegevused, mille puhul saab välja tuua soovitused ja nõuded järgnevateks tegevusteks. Üldiselt 

piirdub strateegiliste planeerimisdokumentide Natura hindamine üksnes etapp I-ga ehk 

eelhindamisega. 

Olete oodatud planeeringu avalikule arutelule, mis toimub 10. veebruaril kell 16.00 Hiiu 

Maavalitsuse saalis. 

 

Lugupidamisega 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Riho Rahuoja 

Maavanem 

 

 

Urve Pill 4636042 

urve.pill@hiiu.maavalitsus.ee 
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Ettepanekud Hiiu maakonna merealade maakonnaplaneeringule        

   
 
Lp Hiiu maavanem,  
 
Olles tutvunud Hiiu maakonna merealade planeeringu köitega 1- tekst ja joonised ning Hiiu maakonnaga 
piirneva mereala maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõuga tekkisid 
meil mõned ettepanekud ja küsimused: 
 

1. Lisada Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise 
hindamise aruande eelnõusse lk 7. Hiiu mereala ruumilisest planeeringust huvitatud isikud ja 
asutused ka Nelja Energia AS ja Hiiumaa Offshore Tuulepark OÜ. 

2. Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise 
aruande eelnõus lk 75 on kirjutatud Hiiu maavanem võttis 30. oktoobril 2012 korraldusega nr 1-
1/158 vastu Hiiu maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu Tuuleenergeetika. Jaanuar 2014 seisuga 
on teemaplaneering kehtestamata. Lisada ka 2014 aasta lõpu seis. 

3. Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise 
aruande eelnõus lk 108 on kirjutatud Tuuleparkide projekteerimisel hinnata KMH käigus 
vesiviljeluse ja tuulikute �kombineerimise võimalusi ja pakkuda välja sobivaimad asukohad 
tuulepargi sees. Lisada, et seda juhul kui on huvituid osapooli vesiviljelusega tegelemiseks. 

4. Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise 
aruande eelnõus lk 104 on kirjutatud 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. Kuna tuuleparkidest kirdesse ei jää surfajate-purjetajate seas populaarseid alasid, siis 

teeme ettepaneku, et antud viide surfajate-purjetajate alale antud lõigus eemaldada. 
5. Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise 

aruande eelnõus lk 113 on kirjutatud Vältida suuri tuulepargi ehitustööde teostamist (millega 
kaasneb heljumi teke) enamiku kalade kudemisperioodil aprillist juuli lõpuni ning merisiia 
kudemisajal oktoobris-novembris.. Lisada, lausesse kudealadel., seega Vältida suuri tuulepargi 
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ehitustööde teostamist (millega kaasneb heljumi teke) kudealadel, enamiku kalade 

kudemisperioodil aprillist juuli lõpuni ning merisiia kudemisajal oktoobris-novembris. 
6. Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise 

aruande eelnõus lk 113 on kirjutatud 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).  
Lisada ka 2014 seis. 

7. Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise 
aruande eelnõus lk 131 on kirjutatud Samuti on oluline rannikult vaataja „tundlikkus“ avanevas 
vaates esinevate tuulikute osas. Jääb arusaamtuks, antud lause vajalikus. Teeme ettepaneku antud 

lause eemladada.  
8. Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise 

aruande eelnõus lk 216 on kirjutatud Planeeritud tuuleenergia tootmise alade PT1–PT5 ja PT7 
rajamisel võib Natura linnualade kaitse-eesmärkide täitmisele kaasneda oluline mõju, mille hulka 
kuulub lindude häirimine, kokkupõrkeoht, peletamine ja väljatõrjumine, lendamisbarjäär ja elu- 
ning toitumisalade hävimine. Eemalda antud lausest sõna oluline, kuna ei ole selge, kas antud 

mõju üldsegi esineb. 
 

 
 
 

 
Lugupidamisega, 
 
/Allkirjastatud digitaalselt/ 

 
Martin Kruus 
Nelja Energia AS, juhatuse liige 
 
 
 
Siim Paist, siim.paist@neljaenergia.ee 
5094217 
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Nelja Energia AS  Teie 06.01.2015  

siim.paist@neljaenergia.ee   

Meie 27.01.2015 nr 12-2/2015/5-17 

Ettepanekud Hiiu maakonnaga piirneva  

mereala maakonnaplaneeringule 

 

Lugupeetud härra Paist 

 

Täname ettepanekute ja täienduste eest Hiiu maakonnnaga piirneva mereala 

maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi KSH) aruandele. 

Hiiu Maavalitsus nõustub Teie ettepanekutega punktide 1-3 ning 6 ja 8 osas ning täpsustab ja 

täiendab aruannet  tulenevalt Teie kirjast 06.01.2015.  

Punkti 8 sõnastust korrigeerime alljärgnevalt: 

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. 

Teiste ettepanekute osas (punktid 4, 5 ja 7) esitame maavalitsuse poolsed seisukohad: 

1. Punktiga 4 teete ettepaneku lk 104 viide surfajate-purjetajate alale antud lõigus eemaldada. 

Viidatud lk 104 KSH aruandes on toodud:  

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.  

Ristna surfajate-purjetajate ala jääb PT7 läänenurgast kirde suunas ja PT7 arendamisel on vajalik 

nimetatud mõju hinnata. 

Maavalitsus peab nimetatud aspekti oluliseks ning ei pea võimalikuks tehtud ettepaneku 

sisseviimist KSH aruandesse, oleme küll nõus täpsustama, et see kehtib eelkõige PT7 ala kohta. 

2. Punkti 5 osas nõustub maavalitsus Teie ettepanekuga osaliselt. Lisaks kudealadele peab 

arvestama ka heljumi leviku raadiusega. KSH aruande ptk 4.3.1. alusel on välja toodud järgmist: 

Eeldades, et pinnasetöödel veesambasse paisatud materjal on peenliiv, on heljumi leviku 

kauguseks 10 m/s tuulte puhul kuni 3 km.  

Seega saab lk 113 leevendavate meetmete all meetme ümber sõnastada järgmiselt:  

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. 
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3. Punktis 7 teete ettepaneku eemaldada aruande lk 131 lause: Samuti on oluline rannikult 

vaataja „tundlikkus“ avanevas vaates esinevate tuulikute osas. 

Maavalitsus ei saa nõustuda tehtud ettepanekuga. Antud lause võtab kokku eelnevalt KSH 

aruandes refereeritud uuringud, mille kohaselt on visuaalsed mõjud ja eelkõige nende olulisus 

vaatajale subjektiivsed. Vaataja „tundlikkus“ mõjutab eri uuringute põhjal vastajate hinnanguid 

tuulikute poolt põhjustatud visuaalsele mõjule. 

Olete oodatud planeeringu avalikule arutelule, mis toimub 10. veebruaril kell 16.00 Hiiu 

Maavalitsuse saalis. 

 

 

Lugupidamisega 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Riho Rahuoja 

Maavanem 

 

 

Urve Pill 4636042 

urve.pill@hiiu.maavalitsus.ee 
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Heidi Kõmmus

Saatja: Erkki-Sven Tüür <erkkisven@gmail.com>

Saatmisaeg: 6. jaanuar 2015. a. 17:32

Adressaat: Riho Rahuoja

Koopia: mv@mv.hiiumaa.ee

Teema: Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringust

Tere, 

 

jään oma varem saadetud märgukirjas kirjeldatud väärtuste ja seisukohtade juurde ja palun lisada see 

planeeringu dokumentidele. 

 

 

Parimaga, 

 

Erkki-Sven Tüür 

 

 
Austatud maavanem, 
 
 
soovisin avaldada oma arvamust Hiiumaale planeeritavate tuuleparkide osas. Ei arvagi, et see muudaks üldisi 
võimsate huvigruppide poolt käivitatud protsesse, aga sellest hoolimata soovitaksin mõelda väljavaatele, et pikemas 
perspektiivis oleks Hiiumaa kui looduskaunis ja industriaalmaastikust rikkumatu saar oma unikaalsuses tunduvalt 
enam atraktiivne. Ja see positsioon väärtustuks pidevalt. Oma kogemuste põhjal tean, et külalised nii Ameerikast, 
Austraaliast ja Lääne-Euroopast hindavad seda saart just tema looduslike koosluste pärast; tahavad tulla siia ikka ja 
jälle. Kvaliteetturismile fokuseeritud strateegia tooks Hiiumaale tulu väga mitmekesisel moel. 
Olen nendel teemadel vestelnud akadeemikute ja teadlastega, kes jagavad samu seisukohti; ei ole põhjust arvata, et 
see on puhtalt emotsionaalsel pinnal lillenuusutajate-puudekallistajate õhkamine - nii seda püütakse serveerida 
tuuleparkide rajajate poolt.  
Hiiumaa elanikuna leidsin, et olen kohustatud ka oma kodanikuarvamuse välja ütlema. 
 
Parimate soovidega, 
 
Erkki-Sven Tüür 
www.erkkisven.com 
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Hr Erkki-Sven Tüür  Teie 06.01.2015 nr {senderRegNumber} 

erkisven@gmail.com  

Meie 27.01.2015 nr 12-2/2015/5-15 

Ettepanekud Hiiu maakonnaga piirneva  

mereala maakonnaplaneeringule 

 

Lugupeetud härra Tüür 

 

Täname Teie poolt esitatud seisukoha eest Hiiu maakonnnaga piirneva mereala 

maakonnaplaneeringule.  

Oma ettepanekus soovitate mõelda väljavaatele, et pikemas perspektiivis oleks Hiiumaa kui 

looduskaunis ja industriaalmaastikust rikkumatu saar oma unikaalsuses tunduvalt enam 

atraktiivne ja et kvaliteetturismile fokuseeritud strateegia tooks Hiiumaale tulu väga 

mitmekesisel moel. 

Hiiumaa arengustrateegia 2020+ kohaselt vajavad keskset tähelepanu rahvastikuareng ja 

töökohtadega seonduvad teemad. Hiiumaa arengustrateegia 2020+ sätestab oluliste Hiiumaa 

arengu võtmevaldkondadena näiteks: 

- Majanduskeskkonna võimestamine. Elanike kõrge majanduslik aktiivsus ja majanduse 

konkurentsivõime, mis sisaldab töökohtade arvu suurendamist ja tegevusalade mitmekesistamist, 

nutikaid ja tasuvamaid töökohti, keskkonnasõbralike tehnoloogiate ja taastuvenergia suuremat 

kasutamist, kohalikel ressurssidel, traditsioonidel ja loovusel põhineva väiketootmise arendamist, 

klastriarenduse põhimõtete rakendamist ning ettevõtluseks vajalike tugistruktuuride arendamist 

- Hiiumaa unikaalne loodus, selle kaitse ning kestlik majandamine, looduslähedase 

elulaadi väärtustamine ning rohelise mõtteviisi ja käitumise laiendamine.  

Hiiumaa Omavalitsuste Liit, kuhu kuuluvad kõik omavalitsuste esindajad, on võtnud vastu 

Hiiumaa 2020 taastuvenergeetika tegevuskava. Tegevuskavas nenditakse, et tulevikule 

orienteerituna keskendub energiapoliitika energiajulgeolekule, energeetika majanduslikule 

jätkusuutlikkusele ja kvaliteetse energiavarustuse tagamisele, toetades seeläbi uute töökohtade 

loomist ja lisandväärtuse kasvu, mis tulenevad piirkonna suurenenud konkurentsivõimest. 

Hiiumaa arengu seisukohalt on mõlemas strateegilises dokumendis oluliseks peetud 

taastuvenergeetika arendamist, sh ka tuuleenergeetika arendamist. 

Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu eesmärk on määrata Hiiu maakonnaga 

piirneval merealal mereruumi kasutus, tagada merealade ressursside väärtustamine ja 

jätkusuutlik kasutamine. Planeering käsitleb transporti, tootmist (sh energeetikat, 

maavaravarusid, kalapüüki, vesiviljelust, punavetika püüki), turismi, riigikaitset, muinsus- ja 

looduskaitset. Kõiki neid teemasid käsitletakse ka planeeringuga seatud ruumilise arengu 

eesmärkides. Oluliseks kriteeriumiks on seejuures arengu tasakaalustatus.  
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Mereala maakonnaplaneeringu koostamisel ja ruumilise arengu eesmärkide seadmisel on 

lähtutud eelpool viidatud tasakaalustamise pritsiibist ja riigi ning Hiiumaa arengudokumentidest. 

Seega on maakonnaplaneeringu koostamisel arvestatud nii majanduslikule, sotsiaalsele ja 

looduskeskkonnale avalduvaid mõjusid ning erinevate huvigruppide huvisid.  

Majanduslikest aspektidest on mereala planeeringu koostamisel oluliseks peetud, lisaks 

traditsioonilistele tegevusvaldkondadele, eelduste loomist täiendavate töökohade tekkeks nii 

energeetika kui vesiviljeluse valdkonnas. 

Tuuleparkide kavandamisel on arvestatud ka looduskaitselisi väärtusi. Planeeringu seletuskirja 

kohaselt on vajalik läbi viia mitmeid täiendavaid keskkonnaalaseid uuringuid, et tagada 

loodusväärtuste säilimine. Näiteks Apollo madalikule kavandatava tuuleenergia arenguala ulatus 

sõltub otseselt linnuloenduste tulemustest ja kavandatava kaitseala moodustamisest. 

Seega on mereala planeeringu koostamisel püütud lähtuda nii loodusväärtuste säilimisest, millele 

Te oma ettepanekus viitate, kui ka saare majanduslikust arengust tervikuna. 

Juhime tähelepanu ka asjaolule, et kohaliku kogukonna ettepanekuid ja  hoiakuid arvestades on 

tuuleenergia võimalikud arengualad kavandatud 12 km kaugusele rannajoonest ja et 

Neupokojevi madalikule tuuleenergia arenguala ei planeerita. 

Olete oodatud planeeringu avalikule arutelule, mis toimub 10. veebruaril kell 16.00 Hiiu 

Maavalitsuse saalis. 

 

Lugupidamisega 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

 

Riho Rahuoja 

Maavanem 

 

 

Urve Pill 4636042 

urve.pill@hiiu.maavalitsus.ee 
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Hr Riho Rahuoja
Hiiu Maavalitsus
info@hiiu.maavalitsus.ee

Teie 25.11.2014 nr 12-2/2014/705-1

Meie 07.01.2015 nr 12.1-1/15/2327

Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise 
hindamise (KSH) aruande eelnõu

Austatud härra maavanem

Palume Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringus teha võimaluse korral 
järgmised täpsustused: 

Kaitseministeeriumi soovi kohaselt on korrigeeritud punkti 2.5 ja märgitud, et laskeharjutuste �

ala on õigus sulgeda Kaitseväel. Palume punktiga 2.5 kooskõlla viia ka planeeringu ülejäänud 
tekstis mainitud piirangute seadja (nt punktid 2.2.1 ja 2.3.4, kus piirangute seadjaks on praegu 
märgitud Kaitseministeerium);
planeeringu tekstis võiks tuuleenergia tootmise alade juures mainida, et �

Kaitseministeeriumiga tuleb kooskõlastada kõigi selliste energiatuulikute planeeringud, 
projekteerimistingimused ja ehitusprojektid, mille kogukõrgus (torn + rootor + labad) ületab 
28 m. Planeeringusse märgitud tuulikuparkide ehitamise võimalikkust saab hinnata alles 
täpsema planeeringu või projekti alusel, kus kindlasti tuleb esitada andmed tuulikute koguse, 
kõrguse ja täpse paiknemise kohta.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Nele Loorents
Infrastruktuuri osakonna juhataja 
kaitseinvesteeringute asekantsleri ülesannetes

 
 

Sirje Tomiste 717 0243, 5304 7714
sirje.tomiste@kaitseministeerium.ee
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Kaitseministeerium  Teie 07.01.2015 nr 12.1-1/15/2327 

kantselei@kaitseministeerium.ee   

Meie 27.01.2015 nr 12-2/2015/101-1 

Ettepanekud Hiiu maakonnaga piirneva  

mereala maakonnaplaneeringule 

 

 

Lugupeetud proua Loorents 

 

Täname ettepanekute eest Hiiu maakonnnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringule. Olete 

esitanud kaks ettepanekut 07.01.2015 kirjaga nr 12.1-1/15/2327. 

Maavalitsus nõustub Teie ettepanekuga viia punktiga 2.5 kooskõlla ka planeeringu ülejäänud 

tekst (nt punktid 2.2.1 ja 2.3.4). 

Teie teise ettepaneku osas oleme seisukohal, et planeeringu seletuskirjas on teadlikult välditud 

õigusaktide sätete ümberkirjutamist, mis tulenevad kehtivast õigusest. Eriti arvestades asjaolu, et 

Riigikogus on menetlemisel uus planeerimisseaduse eelnõu ning sellekohaselt koostatakse ka 

määrus planeeringu kooskõlastamise ja kaasamise osas.  

Olete oodatud planeeringu avalikule arutelule, mis toimub 10. veebruaril kell 16.00 Hiiu 

Maavalitsuse saalis. 

 

Lugupidamisega 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

 

Riho Rahuoja 

Maavanem 

 

 

Urve Pill 4636042 

urve.pill@hiiu.maavalitsus.ee 



Lisa 11. Planeeringu ja KSH avalikustamise dokumentatsioon (sh 

avalikul arutelul tehtud ettepanekutega arvestamine) 
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1. Planeeringu ja KSH aruande eelnõu avalikustamise teated ja kirjad: 
 
Lisaks alljärgnevale ilmusid teated ka Hiiu Maavalitsuse kodulehel (hiiu.maavalitsus.ee), 
planeeringuportaalis (hiiumeri.artes.ee) ja Alkranel OÜ kodulehel (www.alkranel.ee). 
 
Ajalehe kuulutused: 

Hiiu Leht (25.11.2014): 
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Hiiu Leht (10.02.2015): 
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Teade „Ametlikes Teadaannetes“ (24.11.2014): 
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Teavituskirjad: 
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Lisaks eelnevale teavitati täiendavalt avaliku arutelu toimumisest avaliku väljapaneku jooksul 
ettepanekuid teinud isikuid ja asutusi (vt lisa 10). 
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2. Planeeringu ja KSH aruande eelnõu avaliku arutelu protokoll ja osalejate nimekiri: 
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3. Planeeringu ja KSH aruande eelnõu avaliku arutelu käigus tehtud ettepanekutega 
arvestamine. 

 
Avaliku arutelu (10.02.2015) käigus esitati KSH aruandele järgmine ettepanek (väljavõte 
eelnevas punktis esitatud protokollist): 
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Maie Jeeser – visualiseerimisel ei ole arvestatud päikese tõusude ja loojangutega. Puuduvad 

ka öövisualiseeringud. 

Arvestamine: KSH aruande peatükis 4.3.1 alamjaotises Visuaalsed mõjud esitatud leevendavat 
meedet täiendati (allajoonitud tekst) järgmise sõnastusega:  
 
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. 

 
 
 
 
 
 


