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Sissejuhatus 
 
6. veebruaril 2009. aastal sõlmisid Saare, Hiiu, Lääne ja Pärnu maavanemad Kuressaares 
koostöökokkuleppe, milles väljendati ühiseid seisukohti ja kavatsusi koostada 
taastuvenergeetika teemaplaneeringud. Saare, Hiiu, Lääne ja Pärnu Maavalitsused algatasid 
tuuleenergeetika teemaplaneeringu koostamise koos keskkonnamõju strateegilise hindamisega 
2009. aasta augustis ja septembris. 2010. aasta jooksul koostas Hendrikson&Ko 
tuuleenergeetika teemaplaneeringu tööversiooni aruanded ja kaardimaterjali  Saare, Hiiu, 
Lääne ja Pärnu maakonna kohta. 
 
 

2010. aasta detsembris tellis EV siseministeerium eksperthinnangu Eesti Maaülikooli 
teadlastel, et  hinnata Saare, Hiiu, Lääne ja Pärnu maakonna tuuleenergeetika 
teemaplaneeringu koostamise raames linnustiku ja rohevõrgustiku teemade osas 
teemaplaneeringuga kavandatavate objektidega kaasnevate võimalike mõjude ja neid 
leevendavate meetmete kohta.  
 
Eksperthinnangu olulisemad ülesanded rohevõrgustiku teemal olid: 
 

• Analüüsida  Hendrikson&Ko poolt koostatud teemaplaneeringu seletuskirja ja 
kaarte rohevõrgustiku aspektist  ja täiendada seletuskirja praktiliste 
ettepanekutega ning vajadusel seada kasutustingimusi konkreetsete 
arendusalade kohta. 

• Lisaks konkreetsetele arendusaladele vaadata üle teemaplaneeringu kaardil 
märgitud perspektiivsed liitumisvõimalused ning hinnata nende mõju 
rohevõrgule ja selle struktuuri elementidele. 

• Täiendada vajadusel teemaplaneeringu seletuskirja, eeskätt nende alade kohta, 
kus tuuleenergeetika arendamisel on konflikti tekkimine tõenäoline 
rohevõrgustikuga. 

• Analüüsida kas ja kuivõrd mõjutab tuulikupargi infrastruktuur 
(juurdepääsuteed, kuivendusvõrk, alajaamad ja elektrikaablid jne) rohelise 
võrgustiku struktuuri elemente, siinkohal eraldi koridore ja tugialasid ja nende 
looduslikku seisundit ning terviklikust. 
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1. Rohevõrgustiku käsitlus  tuuleparkide teemaplaneeringus 
Tuuleenergeetika teemaplaneeringu Saare, Hiiu, Lääne ja Pärnu maakonnas seletuskirjas on 
peatükk „Roheline võrgustik“ üldiselt põhjalikult kirjutatud. Peatüki koostamisel on lähtutud 
nelja maakonna teemaplaneeringutest „Asustust ja  maakasutust suunavad 
keskkonnatingimused“ ja rohelise võrgustiku määratlemise metoodikast (Jagomägi ja Sepp, 
2002). Aruandes märgitakse, et maakonna teemaplaneeringutes on rohevõrgustiku kaitse ja 
kasutamise reeglistik/põhimõtted mittedetailselt määratletud, mistõttu on jäetud ruumi 
erinevateks tõlgendusteks ja otsustusteks läbi kaalutlusotsuste. Välja on toodud 
teemaplaneeringutes rohelisele võrgustikule ja selle elementidele seatud kasutustingimused ja 
soovitused, mida tuuleenergeetika arendamisel järgida. Hiiu ja Pärnu maakonna 
teemaplaneering kehtestati ajal, mil tuulenergeetika helde riiklik toetamine ei olnud veel 
alanud ja temaatika oli vähem aktuaalne. Sellegipoolest on näiteks Hiiu maakonna (2003) 
planeeringus märgitud „Tuulepargid võivad kujuneda konfliktaladeks rannaäärsetes 
piirkondades. Konfliktid võivad siin tekkida nii puhkemajandusega, maastikuliste väärtustega 
(merevaated) kui looduskaitsega (lindude läbirändealad).“ Lääne maakonna planeeringus 
märgitakse „Rohelise võrgustiku tugialal  võib rajada olulise ruumilise mõjuga objekte vaid 
äärmisel vajadusel“.  Pärnu maakonna planeeringus (2002)  rõhutatakse tuumaalade 
terviklikkuse säilitamise vajadust: „Koridore (nii riigi suured ja väiksed) lõikavad elektriliinid 
on soovitav viia kaablisse. Saare maakonna planeeringus, mis lõplikult kehtestati viimasena 
(2008. aastal) piiratakse olulise ruumilise mõjuga objektide rajamist (s.h rohkem kui 5 
tuulikuga tuuleelektrijaam koguvõimsusega üle 7,5 MW). Väljavõte tuuleenergeetika 

teemaplaneeringust: 
 

• Saare maakond (2007) - Rohelise võrgustiku terviklikkuse/sidususe tagamiseks on 

teemaplaneeringus seatud muuhulgas tingimus, et maakasutuse kavandamisel 

tuleb vältida olulise ruumilise mõjuga objektide rajamist (s.t. ka rohkem kui 5 

tuulikuga tuuleelektrijaam koguvõimsusega üle 7,5 MW). Samuti soovitatakse 

teede ja liinirajatiste asukohavalikul eelistada olemasolevaid trasse/koridore – 

teid, pinnasteid, elektriliine; õhuliinidele eelistada maakaableid. 

 

• Hiiu maakond (2003) – Rohelise võrgustiku üldistes kasutustingimustes on 

toodud, et rohelise võrgustikuna määratletud aladel võib arendada 

majandustegevust, kui see ei ohusta rohelise võrgustiku toimimist. Täpesemad 

piirangud alade kasutamisel kehtivad rohevõrgu koosseisu kuuluvatele 

kaitstavatele aladele ja objektidele (nagu metsa vääriselupaigad, Natura 

võrgustiku alad, märgalad jne) ning tulenevad otseselt seadusandlusest 

(metsaseadus, looduskaitseseadus, kaitse-eeskiirjad jms). Planeeringus tuuakse 

välja, et tuulepargid võivad kujuneda konfliktaladeks rannaäärsetes piirkondades. 

Konfliktid võivad siin tekkida nii puhkemajandusega, maastikuliste väärtustega 

(merevaated) kui looduskaitsega (lindude läbirändealad). Konfliktide 

ennetamiseks tuleks võimalikult kiiresti alustada uuringuid tuuleenergia 

kasutamise võimalikkusest Hiiumaal ning leida tuulikute paigutamiseks kõige 

sobivamad kohad. Arvestada tuleb siin ka võimalike uute liinide rajamise 

vajadusega. 

 

• Lääne maakond (2005) -  Rohelise võrgustiku aladel on keskkonnasäästlik 

majandustegevus lubatud ja soovitatav. Infrastruktuuri objektide ja uute 

kompaktse hoonestusega alade kavandamisel peab vältima rohelise võrgustiku 
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tugialade killustamist. Rohelise võrgustiku tugialal rajada olulise ruumilise 

mõjuga objekte vaid äärmisel vajadusel. 

 

• Pärnu maakond (2002) - Tugialadel ja koridoridel on metsakategooriaks üldjuhul 

tulundusmets ja seal võib arendada majandustegevust, va väärtuslikud märgalad, 

veekogude kaldaalad, vääriselupaigad, kaitsealad, I ja II kategooria kaitsealuste 

liikide elupaigad ja teised seadustest tulenevate piirangutega alad. Koridore (nii 

riigi suured ja väiksed) lõikavad elektriliinid on soovitav viia kaablisse. 

 
Lisaks maakondade rohelise võrgustiku lühikokkuvõttele, tuleks planeeringusse lisada  

ülevaade riiklikust planeeringust „Eesti 2010“.  
 

• Planeering „Eesti 2010“ käsitleb ühe teemana „Roheline võrgustik“.  Planeering 
märgib „Ökoloogiline võrgustik on suhteliselt looduslikus seisundis olevate, 
ekstensiivselt kasutatavate alade seostatult toimiv süsteem, mis aitab hoida 
looduslikku mitmekesisust ja keskkonna stabiilsust. Ta koosneb suurematest 

tuumikaladest ja neid ühendavatest kitsamatest koridoridest. Võrgustiku 
tuumaladeks on sobiva pindala ja paigutusega loodus- ja keskkonnakaitseliselt 
väärtuslikud biotoobid (elupaigad), samuti alad, mis täidavad teatud puhvrirolli 
väliste keskkonnamõjude suhtes. Tuumalad on omavahel ühendatud koridoridega, 
milleks on enamasti maastiku joonelemendid – jõeorud ja lammialad, samuti 
omavahel ühendatud metsaosad ja metsasaared. Koridorid ühendavad struktuuri 
tervikuks, kus on võimalik liikide levik ja asurkondade genofondi vahetus ning 
sedakaudu lokaalsete looduskahjustuste korvamine ja mitmekesisuse taastootmine. 
Tuleviku vissiooni kirjeldamisel rõhutatakse „Detailsematel 

planeeringutasemetel tähelepanu pöörata rahvusliku tähtsusega tuumalade 

kindlustamisele. See on oluline nii nende endi säilitamise kui rahvusvahelisi 

tuumalasid siduvate "roheliste koridoride" toimimise tagamiseks.  Eesti 2010 
planeering rõhutab rohelise võrgustiku hierarhilise struktuuri arvestamise vajadust 
kõikides  alamjärku  (k.a teemaplaneeringute) .koostamisel. 

 
 Nelja maakonna tuulepargi teemaplaneering annab ülevaate rohelise võrgustiku 
hierarhilisusest „Rohelise võrgustiku määratlemise metoodika autorid  (Jagomägi, Sepp, 

2002) on märkinud, et maakonna tasandil on rohelise võrgustiku konstrueerimisel 

metoodiliselt mõistlik silmas pidada nelja suurusjärku elemente − tuumalasid ja koridore. See 

annab raamistiku planeerimistasandite vaheliseks analüüsiks ja seosteks. Esimest järku 

rohelise võrgustiku elemendid on nn riigi suured (rahvusvahelised) tugialad ja koridorid, teist 

järku elemente võiks nimetada riigi väikesteks jne. Esialgsel areaalile järgu omistamisel 

arvestatakse eelkõige areaali morfomeetrilisi näitajaid (pindala, läbimõõtu ja kuju), seejärel 

ka seal paiknevate objektide väärtustatust. Kõigis neljas maakonnas rohevõrgustikule 

kehtestatud nõuded on enamasti üldised ja nende seadmisel ei ole eristatud erinevaid 

rohevõrgu struktuuride suurusjärke“.  
 
Lõiku võiks täiendada tabeliga „Tuumaalade ja koridoride hierarhilised tasemed „ (Table 1).  
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Tabel 1. „Tuumaalade ja koridoride hierarhilised tasemed „   
 

 
 
 
Rohelise võrgustiku määratlemise metoodikas kirjutavad Jagomägi ja Sepp (2002) „Esimest 
järku rohelise võrgustiku elemendid on nn riigi suured (rahvusvahelised) tugialad ja 
koridorid, teist järku elemente võiks nimetada riigi väikesteks jne. Esialgsel areaalile järgu 
omistamisel arvestatakse eelkõige areaali morfomeetrilisi näitajaid (pindala, läbimõõtu ja 
kuju), seejärel ka seal paiknevate objektide väärtustatust. Konstrueerimisel tuleb liikuda 
üldisemalt üksikule. Alustada tuleb kõige suuremate tuumalade 1T ja 2T piiritlemisest ja 
tähistamisest, seejärel tuleks selgusele jõuda ka vastavat järku koridoride 1K ja 2K 
fikseerimisega. Teise ringiga leitakse 3T ja 4T tugialad. Pärast tugialade eristamist 
määratletakse nende vahelised koridorid ja omistatakse neile esialgne järk, mida täpsustatakse 
hilisemal tööetapil 
 
 
Kahjuks ei ole nelja maakonna tuuleparkide teemaplaneering arvestanud rohelise võrgustiku 
elementidega tasemelisusega.  
 
Tuuleenergeetika teemaplaneeringu analüüsil ei ole arvestatud rohelise võrgustiku struktuuri 

elementide hierarhilisust, vaid kogu võrgustikku on käsitletud homogeensena“ Sellise 

lihtsustuse põhjuseks on teemaplaneeringu koostamisel kasutada olnud materjali mõningane 

erinev esitlusviis nii sisuliselt kui digitaalselt vormistatuna (näiteks Hiiu ja Lääne 

maakondade rohevõrgustik on esitatud ühtse alana, Saare maakonnas on rohevõrgustik 

määratletud mõnevõrra erinevalt kui mujal – tuumalad on ääristatud astmelauaga, jms)..   

 
Peab nõustuma tuuleparkide planeeringu koostajate tõdemusega, et maakondade rohelise 
võrgustiku planeeringud on esitatud erineva detailsusega ning mitmes maakonnas on rohelise 
võrgustiku määratlemise metoodikat kasutatud lihtsustatult..  RV teemaplaneeringu lõppfaasis 
käsitles vaid Pärnu maakond rohelise võrgustiku struktuuri elementide hierarhilisust. Samuti 
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on olemas Saare maakonna tööversioon rohelise võrgustiku elementidest koos nende 
hierarhilise tasemetega. Hiiu ja Lääne maakondade planeeringutest RV struktuurielementide 
hierarhilisust ei ole kajastatud. 
 
Lisaks sellele, et tuuleparkide teemaplaneering ei ole arvestanud RV hierarhilisust on 
loobutud ka RV struktuurielementide (tuumalad, koridorid) eristamisest.   
 
Analüüsil ei ole arvestatud rohelise võrgustiku struktuuri elementide hierarhilisust, vaid kogu 

võrgustikku on käsitletud homogeensena. 

 
Kindlasti on siin, kogu võrgustiku käsitlemine homogeensena,  tegemist liialt suure ja 
loodushoiu vaatevinklist väga ohtliku lihtsustamisega. Nii nagu me ei saa kaitsealasid vaadata 
üksnes homogeensete aladena piirangute või/ja kasutustingimuste suhtes, vaid arvestame 
erinevates analüüsides ja hinnangutes nende sisemist tsoneeringut  (reservaat, sihtkaitsevööd, 
piiranguvöönd), ei saa RV vaadata homogeense alana ilma elemendilise ja hierarhilise 
struktuurita, ja  kehtestada ühesuguseid piiranguid või  määratleta samaseid ohutegureid. 
Selline rohelise võrgustiku lihtsustamine loob ohtliku juhtumi edaspidisteks planeeringute 
koostamisteks ja keskkonnaotsuste (KSH, KMH jne) menetlemiseks Eestis. Pärnu ja Saare  
maakondades oleks sobivuseanalüüsil olnud võimalik kasutada RV elementide hierarhilisuse 
kaarte (joonis 1). 
 

 
 
Joonis 1. Rohelise võrgustiku struktuuri elemendid ja nende tasemed Saare maakonnas 
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Lääne ja Hiiu maakonnas oleks saanud toetada planeeringus „Eesti 2010“ esitatud RV 
hierarhiale (joonis 2) või  tuginedes RV määratlemise metoodikale koostada üldistatud RV 
struktuurielementide kaart. Ideaalis oleks võinud RV struktuuri elemendid sobivuseanalüüsil 
jagada  kahe kriteeriumi vahel: välistavateks (riiklikud ja maakondlikud tuumalad ja 
koridorid) ning tähelepanu vajavateks aladeks  
 

 
 
 
Joonis 1.  Eesti 2010 Roheline võrgustik 

 

 
Tuuleparkide teemaplaneeringus on kirjas: „Lähtuvalt eelnevast ei välistatud planeeringu 

koostamise algfaasis teostatud sobivusanalüüsil rohevõrgustiku alale tuulikute ehitamist, vaid 

määratleti rohevõrgustiku alad täiendavat tähelepanu vajavate aladena. Sobivusanalüüsi 

teostamisel kanti kaardile maakondade vastavates teemaplaneeringutes kajastatud 

rohevõrgustiku alad. 

 
Praeguses olukorras on arukas hinnata tuuleparkide teemaplaneeringuga määratletud 

nn sobivate tuuleparkide arendusalade kattuvust RV elementidega ja välistada alad, mis 

jäävad osaliselt või täielikult riiklikele või maakonna (suur+väike) tuumalale või 

lõhuvad olulisi ühenduskoridore. Hiiu ja Lääne maakondade puhul jääb analüüs 

rohkem eksperthinnangu tasemele.  Käesoleva projektis teostati vastav analüüs ja tehakse  
ettepanekud  mõnede väljavalitud alad välistamiseks. 
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Lõik „Tuulikupargid võivad, kuid ei pruugi, rohevõrgustiku elementidele toimimisele mõjuda 

negatiivselt. Hea planeeringulahenduse ning läbikaalutud info korral ei ole aga 

tuulikuparkide rajamine ka rohevõrgustiku alale välistatud.“ tuleks  teemaplaneeringust välja 
jätta. Lõik on sisult, eriti teine lause, vildakas omistades planeeringutele üleloomulikud 
võimed lahendada lahendamatuid asju. Roheline võrgustik on suuresti määratletud 
looduslikus seisundis aladele. Igasuguse uus infrastruktuur (transpordivõrk, elektrivõrk, 
torujuhtmed jne), ükskõik kas ta on hästi või halvasti planeeritud“, vähendab otseselt ja 
kaudselt (mõjutsoon) loodusliku ala pindala ja RV sidusust. Olulisematele RV struktuuri 
elementidele, riikliku ja maakondliku tähtsusega tuumalad ja koridorid, tuleks tuuleparkide 
planeerimine välistada. Samuti tuleks tuuleparke vältida suuremate linnade lähipiirkonna 
rohelise võrgustiku struktuurielementidele (kõik tasandid). See, et kusagil Eestis on juba  
elektrituulikuid  püstitatud rohevõrgustiku aladele, ei anna alust ega õigustust seda, 
keskkonnavaenulikku tegevust jätkata edaspidi. Tuuleparkide teemaplaneeringus ei ole 
põhjalikumalt  lahtiseletatud ega analüüsitud, millal tuulepargid võivad rohevõrgustikku ja 
sellel elemente negatiivselt mõjutada. Samuti ei ole  selgitatud üldjuhte, millal rohelise 
võrgustiku alale rajatav tuulepark ei oma negatiivset mõju keskkonnale. Tuleb nõustuda 
planeeringu  koostajate tõdemisega „Käesoleva töö mahus ei ole võimalik (sh arvestades 

planeeringu liigist tulenevat „lennukõrgust“) põhjalikult analüüsida kõigi rohevõrgustiku 

elementide ja konkreetsete alade sisulisest olemusest tulenevat võimalikku keskkonnamõju, 

mis kaasneks tuulikupargi rajamisega.“  
 
Kahjuks saab vaid osaliselt nõustuda teemaplaneeringu koostajate arvamusega 
„Elektrituulikute rajamine rohelise võrgustiku alale ei tohi oluliselt kahjustada rohelise 

võrgustiku toimimist ja sidusust. Elektrituulikute rajamisega kaasnevat mõju rohelise 

võrgustiku alale tuleb hinnata konkreetses arenduspiirkonnas detailplaneeringu, 

üldplaneeringu tuuleenergeetika teemaplaneeringu või üldplaneeringu koostamise käigus. 

Mõistlik oleks lähtuda ettevaatusprintsiibist ja välistada tuuleparkide rajamise RV 
olulisematele aladele. 
 

Korrektsuse huvides tuleks kontrollida Tabel 8  esitatud andmeid.  Raet jt (2011) on oma 
uurimistöös väitnud, et roheline võrgustik hõlmab Saare maakonna territooriumist  60,7 % ja 
Hiiu maakonna omast 58,5%. Lääne (62%) ja Pärnu (64%) maakonna kohta esitatud 
tulemuste  osas tuuleparkide teemaplaneeringu aruande ja Raet jt (2001) artiklis esitatud 
andmetevahel  erinevusi ei ole. Lahknevused võivad olla seotud erinevusest kasutatud 
lähteandmestikus, rohelise võrgustiku kaardikihtides. 
 
Tuuleparkide teemaplaneeringus esindatud leevendusmeetmetega saab nõustuda: 

• Detailse planeeringulahenduse väljatöötamisel põllumajandusmaadel tuleb jälgida, et 

teede ja liinirajatiste ehitamine ei raskendaks oluliselt kõlvikute edasist 

kasutamist/hooldust. 

• Detailse planeeringulahenduse väljatöötamisel tuleb arvestada hüdroloogilise 

režiimiga, sh maaparanduse ja drenaažiga, selliselt et teede ja liinirajatiste ja 

elektrituulikute platside ehitamine ei muudaks/halvendaks tuulikupargi ala kui terviku 

hüdroloogilist režiimi ega maaparandussüsteemide toimimist. 
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• Detailse planeeringulahenduse väljatöötamisel tuleb teede ja liinirajatiste puhul 

otsida asukohad/trajektoorid, mis võimalikult vähe fragmenteeriks metsa ja teisi 

looduslikke alasid. 

• Detailse planeeringulahenduse väljatöötamisel tuleb teede, liinirajatiste, tuuliku 

platside, alajaamade ja muude objektide asukohtade/trajektooride valikul arvestada 

antud alal esinevaid erinevusi (näiteks rohkem ja vähem väärtuslikud alad) ning 

püüda leida lahendus, millega võimalikult vähe tekitataks vältimatut negatiivset 

keskkonnamõju. 

• Vältida tarade ja aedade rajamist, mis võiks põhjendamatult killustada elupaiku ja 

rohevõrgu sidusust (nt takistada eeskätt loomastiku liikumist). 

• Puuduvate kuid vajalike rohevõrgustiku elementide puhul (näiteks puuduv 

rohekoridor) detailsel planeeringualal või lähipiirkonnas lülitada võimalusel selle 

tekitamine kavandatava tuulikupargi üheks tingimuseks/meetmeks (leevendav või 

kompenseeriv meede). 

 
 

2. Tuuleparkide teemaplaneeringus määratletud arenduspiirkondade konfliktanalüüs 

rohelise võrgustiku struktuurielementidega 

 
Tuuleparkide teemaplaneeringus määratletud arenduspiirkondade ja rohelise võrgustiku 
struktuuri elementide  konfliktanalüüsil võeti aluseks vastvad teemakaardid. Pärnu ja Saare 
maakonnas olid olemas tööversioonid, kaardid, rohelise võrgustiku struktuuri elementidest ja 
nende hierarhilstest tasemetest. Hiiu ja Lääne maakondades toetuti rohelise võrgustiku 
struktuuri elementide taseme määratlemisel planeeringut „Eesti 2010“ ja kasutati rohelise 
võrgustiku struktuuri elementide taseme määramisel eksperthinnagut. 
 
Tuuleparkide arenduspiirkondadele anti järgmised hinnangud ja tehti alljärgnevad 
ettepanekud:  

 

Pärnumaa 
Arenduspiirkond P1 Varbla vallas 
Hinnang: Konflikt rohelise võrgustiku tuumala (riiklik tase) ja koridoriga (riiklik tase). 

Kaaluda ala välja jätmist arendusalade nimistust. 

 
Arenduspiirkond P2 Varbla vallas 
Hinnang: Konflikt rohelise võrgustiku tuumalaga (riiklik tase). Kaaluda ala välja 

jätmist arendusalade nimistust. 

 
Arenduspiirkond P3 Koonga vallas 
Hinnang: Otsene konflikt rohelise võrgustiku struktuuri elementidega puudub. 

 
Arenduspiirkond P4 Koonga  vallas 
Hinnang: Konflikt rohelise võrgustiku tuumala (maakondlik tase) ja koridoriga 

(kohalik tase). Kaaluda arendusala piiride muutmist. 

 
Arenduspiirkond P5 Koonga vallas 
Hinnang: Otsene konflikt rohelise võrgustiku struktuuri elementidega puudub. 

 
Arenduspiirkond P6 Koonga vallas 
Hinnang: Otsene konflikt rohelise võrgustiku struktuuri elementidega puudub. 
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Arenduspiirkond P6 Halinga vallas 
Hinnang: Otsene konflikt rohelise võrgustiku struktuuri elementidega puudub. 

 
Arenduspiirkond P7 Halinga vallas 
Hinnang: Konflikt rohelise võrgustiku tuumala (maakondlik tase) ja koridoriga 

(maakondlik tase). Kaaluda arendusala piiride muutmist. 

 
Arenduspiirkond P8 Vändra vallas 
Hinnang: Otsene konflikt rohelise võrgustiku oluliste struktuuri elementidega puudub. 
 
Arenduspiirkond P9 Vändra vallas 
Hinnang: Otsene konflikt rohelise võrgustiku struktuuri elementidega puudub. 

 
Arenduspiirkond P9 Tori vallas 
Hinnang: Otsene konflikt rohelise võrgustiku struktuuri elementidega puudub. 

 
Arenduspiirkond P10 Tori vallas 
Hinnang: Otsene konflikt rohelise võrgustiku oluliste struktuuri elementidega puudub. 
 
Arenduspiirkond P10 Vändra vallas 
Hinnang: Otsene konflikt rohelise võrgustiku oluliste struktuuri elementidega puudub. 
 
Arenduspiirkond P11 Vändra vallas 
Hinnang: Konflikt rohelise võrgustiku tuumalaga (riiklik tase). Kaaluda ala välja 

jätmist arendusalade nimistust. 

 
Arenduspiirkond P12 Audru vallas 
Hinnang: Otsene konflikt rohelise võrgustiku struktuuri elementidega puudub. 

 
Arenduspiirkond P14 Saarde vallas 
Hinnang: Otsene konflikt rohelise võrgustiku struktuuri elementidega puudub. 

 
Arenduspiirkond P15 Saarde vallas 
Hinnang: Konflikt rohelise võrgustiku tuumalaga (riiklik tase). Kaaluda ala välja 

jätmist arendusalade nimistust (vähemalt parempoolne ala). 

 
Arenduspiirkond P16 Saarde vallas 
Hinnang: Otsene konflikt rohelise võrgustiku struktuuri elementidega puudub. 

 
Arenduspiirkond P17 Sauga vallas 
Hinnang: Konflikt rohelise võrgustiku tuumalaga (maakondlik tase) ja koridoriga 

(riiklik tase). Kaaluda ala välja jätmist arendusalade nimistust. 

 
Arenduspiirkond P18 Sauga vallas 
Hinnang: Otsene konflikt rohelise võrgustiku struktuuri elementidega puudub. 

 
Arenduspiirkond P19 Sauga vallas 
Hinnang: Konflikt rohelise võrgustiku struktuuri elementidega. Välistada arendusala 

kattumine maakonna suure RV tuumaala ja koridoriga. 
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Arenduspiirkond P20 Sauga vallas 
Hinnang: Otsene konflikt rohelise võrgustiku struktuuri elementidega puudub. 

 
Arenduspiirkond P24 Audru vallas 
Hinnang: Otsene konflikt rohelise võrgustiku struktuuri elementidega puudub. 

 
 
 
Läänemaa 

 
Arenduspiirkond L1 Nõva vallas 
Hinnang: Otsene konflikt rohelise võrgustiku elementidega puudub. 

 
Arenduspiirkond L3 Taebla vallas 
Hinnang: Otsene konflikt rohelise võrgustiku elementidega puudub. 

 
Arenduspiirkond L5 Lihula vallas 
Hinnang: Otsene konflikt rohelise võrgustiku elementidega puudub. 

 
Arenduspiirkond L6 Lihula vallas 
Hinnang: Otsene konflikt rohelise võrgustiku elementidega puudub 

 
Arenduspiirkond L7 Lihula vallas 
Hinnang: Otsene konflikt rohelise võrgustikuga puudub 

 
Arenduspiirkond L8 Lihula vallas 
Hinnang: Otsene konflikt rohelise võrgustiku elementidega puudub. 

 
Arenduspiirkond L9 Hanila vallas 
Hinnang: Konflikt rohelise võrgustiku tuumalaga (rahvusvaheline). Kaaluda ala välja 

jätmist arendusalade nimistust. 

 
Arenduspiirkond L10 Hanila vallas 
Hinnang: Konflikt rohelise võrgustiku tuumalaga (rahvusvaheline tase). Kaaluda ala 

välja jätmist arendusalade nimistust. 

 
Arenduspiirkond L11 Hanila vallas 
Hinnang: Otse konflikt rohelise võrgustiku struktuuri elementidega puudub. 

 
 

Hiiu maakond 

 
Arenduspiirkond H1 Käina vallas 
Hinnang: Otsene konflikt rohelise võrgustiku struktuuri elementidega puudub. 

 
Arenduspiirkond H2 Käina vallas 
Hinnang: Otsene konflikt rohelise võrgustiku struktuuri elementidega puudub. 
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Arenduspiirkond H3 Käina vallas 
Hinnang: Otsene konflikt rohelise võrgustiku struktuuri elementidega puudub. 

 
Arenduspiirkond H4 Käina vallas 
Hinnang: Otsene konflikt rohelise võrgustiku struktuuri elementidega puudub. 

 
 
 

Saare maakond 

 
Arenduspiirkond S1 Kaarma vallas 
Hinnang: Otsene konflikt rohelise võrgustiku struktuuri elementidega puudub. 

 
Arenduspiirkond S2 Kaarma vallas 
Hinnang: Otsene konflikt oluliste rohelise võrgustiku struktuuri elementidega puudub. 

 
Arenduspiirkond S3 Kaarma vallas 
Hinnang: Otsene konflikt rohelise võrgustiku struktuuri elementidega puudub. 

 
Arenduspiirkond S4 Kaarma vallas 
Hinnang: Otsene konflikt rohelise võrgustiku oluliste struktuuri elementidega puudub. 

 
Arenduspiirkond S5 Pöide  vallas 
Hinnang: Konflikt rohelise võrgustiku tuumalaga (riiklik tase). Kaaluda ala välja 

jätmist arendusalade nimistust. 

 
Arenduspiirkond S6 Laimjala vallas 
Hinnang: Otsene konflikt rohelise võrgustiku struktuuri elementidega puudub. 
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Kokkuvõte 

 

 

Rohelise võrgustiku toimimise ja efektiivsuse määravad ära eelkõige inimtegevuse laad ja 
loomus. Eesti võib hetkel rohelise võrgustiku struktuuri ja toimimist võrgustikuna pidada 
heaks. Kohati on olukord ehk liigagi hea – looduslik ala domineerib ning olemasolevaid 
loodusväärtusi väärtusi ei osata vajalikul määral hinnata. Eestis on vähe piirkondi, kus tuleks 
mõnda rohelise võrgustiku elementi tekitada, tugevdada või rekonstrueerida. Enamikel 
juhtudel püüame erinevate keskkonnakaitsemeetmetega, sh planeerimisega, olemasolevat 
rohelise võrgustiku elementide struktuuri ja seisundit säilitada. 
 

Ettepanekud (esitatud rasvases kirjas) 

 

KSH seisukoht 

Arvestades kõike eespool toodut ja asjaolu, et rohevõrgustiku elementide pindala on kokku 

neljas planeeritavas maakonnas ca 680 000 hektarit (6800 km²) ning et näiteks hüpoteetilise 

300–500 MW uue võimsuse installeerimiseks (st kõik uued tuulikupargid kumuleeruvalt) on 

vajalik tuulikuparkide kogupindala ca 1500-2500 hektarit (15-25 km²) (vt ptk 3.2 selgitust nn 

„energiatiheduse“ kohta), siis on käesoleva planeeringu koostamises osalenud 

keskkonnamõju strateegilise hindamise töörühma hinnangul võimalike tuulikuparkide 

planeerimine aktsepteeritav ka vähem olulistele  rohevõrgustiku elementidele   ja 

tingimustega nii nagu seda on planeeringulahenduses tehtud. Arvestades rohelise 

võrgustiku hierarhilist struktuuri ja sidususe olulist ning ettevaatusprintsiipi, tuleks 

välistada tuulikute planeerimist olulisematele (riiklikud ja maakondlikud) rohelise 

võrgustiku struktuurielementidele (tuumalad, koridorid). Sellises kogumahus 

tuulikuparkide heatasemeline rajamine (st soovitusi arvestavate edasiste planeeringute 

koostamine, ehitamine, ekspluatatsioon ja utiliseerimine) ei too kaasa ülemäärast negatiivset 

mõju rohevõrgustikule ega laiemalt taimestikule nii üksiku tuulikupargi kontekstis ega ka 

kumuleeruvalt paljude tuulikuparkide kontekstis. 

 
Peatükk  13. „Kumulatiivsed mõjud“ 
Planeeringu tekst: Roheline võrgustik. 

Arvestades määratud rohevõrgustiku ulatuslikkust võrrelduna tuulenergeetika 

arenduspiirkondadega ning tuulikute mõju iseloomu looduslikele kooslustele, ei ole 

käesoleva töö koostajate hinnangul oodata olulist negatiivset mõju kumuleerumist 

rohevõrgule. Seda siiski eeldusel, et tuulikute planeerimisele rohevõrgustikku eelneb 

põhjalik analüüs.  

 

Viimane lause tuleks asendada. Sellegipoolest, arvestades rohelise võrgustiku 

hierarhilist struktuuri ja sidususe olulist ning ettevaatusprintsiipi, tuleks 

välistada tuulikute planeerimine olulisematele (riiklikud ja maakondlikud) 

rohelise võrgustiku struktuurielementidele (tuumalad, koridorid). Tuulikute 

planeerimisel rohevõrgustiku lähipiirkonda peab eelnema põhjalik analüüs.  
 

 

 



 16 

Peatükk: Kokkuvõte keskkonnaaspektide osas ja leevendavad meetmed 

 

• Taimkate ja roheline võrgustik. Arvestades, et rohevõrgustiku elementide pindala on 
kokku neljas planeeritavas maakonnas ca 680 000 hektarit (6800 km²) ning et näiteks 
hüpoteetilise 300–500 MW uue võimsuse installeerimiseks (st kõik uued tuulikupargid 
kumuleeruvalt) on vajalik tuulikuparkide kogupindala ca 1500−2500 hektarit (15−25 
km²), siis on käesoleva planeeringu koostamises osalenud keskkonnamõju strateegilise 
hindamise töörühma hinnangul võimalike tuulikuparkide planeerimine aktsepteeritav 
ka mõnedele rohevõrgustiku struktuuri elementidele (kohaliku tasandi tuumalad ja 

koridorid) ja tingimustega nii, nagu seda on planeeringulahenduses tehtud. 
Tuuleparkide planeerimist tuleks välistada rohelise võrgustiku maakondliku ja 

riikliku tähtsusega tuumaladele ja koridoridele, samuti rohelise võrgustiku 

elementidele suuremate linnade lähipiirkonnas (Pärnu, Haapsalu). Sellises 
kogumahus tuulikuparkide heatasemeline rajamine (st soovitusi arvestavate edasiste 
planeeringute koostamine, ehitamine, ekspluatatsioon ja utiliseerimine) ei too kaasa 
ülemäärast negatiivset mõju rohevõrgustikule ega laiemalt taimestikule nii üksiku 
tuulikupargi kontekstis ega ka kumuleeruvalt paljude tuulikuparkide kontekstis. 

 

Täiendav konfliktanalüüs tuuleparkide teemaplaneeringus määratletud 

arenduspiirkondade ja rohelise võrgustiku struktuuri elementide vahel näitas, et Hiiu 

maakonnas vastuolud puuduvad.  Saare maakonnas tuleks kaaluda arenduspiirkonna 

S5 (Pöide vald) välja jätmist. Lääne maakonnas tuleks kaaluda kahe arenduspiirkonna 

välja jätmist: L9 ja L10 Hanila vallas. Pärnu maakonnas tuleks kaaluda kaheksa 

arendusala välja jätmist või osalist arendusalade piiride muutmist: P1 ja P2 Varbla 

vald; P4 Koonga vald; P7 Halinga vald; P11 Vändra vald;  P15 Saarde vald;  P17 ja P19 

Sauga vald.  
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Lisa 1. Arendusalade paiknemine rohelisel võrgustikul, asendiskeemid 
 

1.1. Pärnumaa 

 
 
 
 

 
NB! Kui RV koridori puhverala kattub osaliselt tuumalaga, on toodud ainult puhverala 

tuumalaga mittekattuva osa pindala st kattuv osa on loetud tuumala pindalaks ja eraldi 

ei kajastu. Kui tuumala kattub kõrgema taseme koridoriga, on see kattuv pindala eraldi 

osundatud. 
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1.1.1.  Arenduspiirkond P1 Varbla vallas 

 

 
 
Arenduspiirkond: 
863,3 hektarit kattub RV tuumalaga T7 (Riigi väike) 
14,4 Ha kattub K7 (Riigi väike) puhveralaga (väljaspool tuumala) 
4,7 Ha kattub K9 (Maakonna väike)  puhveralaga (väljaspool tuumala) 
110,7 Ha ei kattu RV-ga, asub valdavalt Paadermaa soos 
 
Arendusala: 
588,1 hektarit kattub RV tuumalaga T7 (Riigi väike) 
13,9 Ha kattub koridori K7 (Riigi väike) pindalaga 
47,1 Ha asub väljaspool RV, paikneb valdavalt Paadermaa soos 
 
Hinnang: Konflikt rohelise võrgustiku tuumala (riiklik tase) ja koridoriga (riiklik tase). 

Kaaluda ala välja jätmist arendusalade nimistust. 
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1.1.2 Arenduspiirkond P2 Varbla vallas 

 

 
 
Arenduspiirkond: 
350,1 Ha kattub RV tuumalaga T7 (Riigi väike) 
120,9 Ha alast asub väljaspool RV  
 
Arendusala: 
137,5 Ha kattub RV tuumalaga T7 (Riigi väike) 
28,1 Ha asub väljaspool RV  
 
Hinnang: Konflikt rohelise võrgustiku tuumalaga (riiklik tase). Kaaluda ala välja 

jätmist arendusalade nimistust. 
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1.1.3 Arenduspiirkond P3 Koonga vallas 

 

 
 
Arenduspiirkond: 
40,7 Ha kattub tuumalaga T7 (Riigi väike) 
48 Ha asub väljaspool RV 
 
Arendusala: 
Kogu ala, 10,1 Ha, on väljaspool RV 
 
Hinnang: Otsene konflikt rohelise võrgustiku struktuuri elementidega puudub. 
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1.1.4 Arenduspiirkond P4 Koonga vallas 

 

 
 
Arenduspiirkond: 
98 Ha tuumalal T8 (Maakonna suur) 
79,3 Ha kattub koridori K9 (Maakonna väike) puhveralaga 
463,3 Ha asub väljaspool RV 
 
Arendusala: 
34,2 Ha asub tuumalal T8 (Maakonna suur) 
5,6 Ha kattub koridori K9 (Maakonna väike) puhveralaga 
104,4 Ha asub väljaspool RV 
 
 
Hinnang: Konflikt rohelise võrgustiku tuumala (maakondlik tase) ja koridoriga 

(kohalik tase). Kaaluda arendusala piiride muutmist. 
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1.1.5 Arenduspiirkond P5 Koonga vallas 

 

 
 
Arenduspiirkond: 
78,3 Ha paikneb tuumalal T8 (Maakonna suur) 
70,4 Ha paikneb koridori K8 (Maakonna suur) puhveralal 
28,8 Ha paikneb koridori K9 (Maakonna väike) puhveralal 
289 Ha paikneb väljaspool RV 
 
Arendusala: 
0,3 Ha paikneb koridori K9 (Maakonna väike) puhveralal 
158 Ha paikneb väljaspool RV 
 
Hinnang: Otsene konflikt rohelise võrgustiku struktuuri elementidega puudub. 
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1.1.6 Arenduspiirkond P6 Koonga vallas 

 

 
 
Arenduspiirkond: 
251,6 Ha asub tuumalal T7 (Riigi väike) 
337,4 Ha asub tuumalal T8 (Maakonna suur) 
205,5 Ha asub tuumalal T9 (Maakonna väike), sellest 103, 2 Ha on kattuv K8 (Maakonna 
suur)  koridori puhveralaga 
226,7 Ha asub koridori K8 (Maakonna suur) puhveralal (piirkonna keskel) 
44,6 Ha asub koridori K8 (Maakonna suur) puhveralal (piirkonna edelanurgas) 
3,8 Ha asub koridori K8 (Maakonna suur) puhveralal (piirkonna lõunanurgas) 
(K8 koridori puhveralal asub kokku 275,1 Ha, koos kattuvusega T9 tuumalaga 378,3 Ha) 
12,1 Ha asub koridori K9 (Maakonna väike) puhveralal 
576,1 Ha asub väljaspool RV 
 
Arendusala: 
297,6 Ha asub väljaspool RV 
 
Hinnang: Otsene konflikt rohelise võrgustiku struktuuri elementidega puudub. 
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1.1.7 Arenduspiirkond P6 Halinga vallas 

 

 
 
Arenduspiirkond: 
20,3 Ha asub tuumalal T8 (Maakonna suur) 
23,8 Ha asub tuumalal T9 (Maakonna väike), sellest 13,3 Ha kattub koridori K8 (Maakonna 
suur) puhveralaga 
9,2 Ha asub koridori K8 (Maakonna suur) puhveralal (Koos T9 kattuvusega 21,5 Ha) 
54,5 Ha asub koridori K9 (Maakonna väike) puhveralal  
487,8 Ha asub väljaspool RV 
 
Arendusala: 
24,9 Ha asub K9 puhveralal (Maakonna väike) 
0,8 Ha asub koridori K8 (Maakonna suur) puhveralal 
344,4 Ha asub väljaspool RV 
 
Hinnang: Otsene konflikt rohelise võrgustiku struktuuri elementidega puudub. 
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1.1.8 Arenduspiirkond P7 Halinga vallas 

 

 
 
Arenduspiirkond: 
263,7 Ha asub tuumalal T8 (Maakonna suur) 
77 Ha asub koridori K8 (Maakonna suur) puhveralal 
0,1 Ha asub koridori K9 (Maakonna väike) puhveralal 
1987,4 Ha asub väljaspool RV 
 
Arendusala: 
51,6 Ha asub tuumalal T8 (Maakonna suur) 
10,9 Ha asub koridori K8 (Maakonna suur) puhveralal 
1318,1 Ha asub väljaspool RV 
 
Hinnang: Konflikt rohelise võrgustiku tuumala (maakondlik tase) ja koridoriga 

(maakondlik tase). Kaaluda arendusala piiride muutmist. 
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1.1.9 Arenduspiirkond P8 Vändra vallas 

 

 
 
Arenduspiirkond: 
457,7 Ha asub tuumalal T9 (Maakonna väike) 
106,4 Ha asub tuumalal T9 (Maakonna väike) (kirdenurk) 
17,8 Ha asub tuumalal T9 (Maakonna väike) (kagunurk) 
3,1 Ha asub tuumalal T9 (Maakonna väike) (edelanurk) 
(T9 tuumaladel asub kokku 585 Ha) 
27 Ha asub koridori K8 (Maakonna suur) puhveralal 
16,5 Ha asub koridori K9 (Maakonna väike) puhveralal (loodenurk) 
7,8 Ha asub koridori K9 (Maakonna väike) puhveralal (lõunanurk) 
(K9 puhveraladel asub kokku 24,3 Ha) 
2853,6 Ha asub väljaspool RV 
 
Arendusala: 
457,7 Ha asub tuumalal T9 (Maakonna väike) 
9 Ha asub koridori K9 (Maakonna väike) puhveralal 
1699,6 Ha asub väljaspool RV 
 
Hinnang: Otsene konflikt rohelise võrgustiku oluliste struktuuri elementidega puudub. 
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1.1.10 Arenduspiirkond P9 Vändra vallas 

 

 
 
Arenduspiirkond: 
41,1 Ha asub tuumalal T9 (Maakonna väike) 
8 Ha asub koridori K9 (Maakonna väike) puhveralal 
Ala läbib K10 (kohalik) koridor (puhverala pole) 
671,5 Ha asub väljaspool RV 
 
Arendusala: 
Ala läbib K10 (kohalik) koridor (puhverala pole) 
394,7 Ha asub väljaspool RV 
 
Hinnang: Otsene konflikt rohelise võrgustiku struktuuri elementidega puudub. 
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1.1.11 Arenduspiirkond P9 Tori vallas 

 

 
 
Arenduspiirkond: 
72,1 Ha asub tuumalal T9 (Maakonna väike) 
7,1 Ha asub koridori K9 (Maakonna väike) puhveralal 
Ala läbib K10 (Kohalik) koridor (puhverala pole) 
290,2 Ha asub väljaspool RV 
 
Arendusala: 
Ala läbib K10 (Kohalik) koridor (puhverala pole) 
186,5 Ha asub väljaspool RV 
 
Hinnang: Otsene konflikt rohelise võrgustiku struktuuri elementidega puudub. 
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1.1.12 Arenduspiirkond P10 Tori vallas 

 

 
 
Arenduspiirkond: 
85,3 Ha asub tuumalal T9 (Maakonna väike) 
6,5 Ha asub koridori K9 (Maakonna väike) puhveralal 
9,9 Ha asub väljaspool RV 
 
Arendusala: 
35,8 Ha (kogu ala) asub tuumalal T9 (Maakonna väike) 
 
Hinnang: Otsene konflikt rohelise võrgustiku oluliste struktuuri elementidega puudub. 
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1.1.13 Arenduspiirkond P10 Vändra vallas 

 

 
 
Arenduspiirkond: 
624,4 Ha asub tuumalal T9 (Maakonna väike) 
8,8 Ha asub koridori K9 (Maakonna väike) puhveralal (läänenurk) 
18,7 Ha asub koridori K9 (Maakonna väike) puhveralal (loodenurk) 
(K9 puhveralal kokku 27,5 Ha) 
480,6 Ha asub väljaspool RV 
 
Arendusala: 
345,6 Ha asub tuumalal T9 (Maakonna väike) 
176,1 Ha asub väljaspool RV 
 
Hinnang: Otsene konflikt rohelise võrgustiku oluliste struktuuri elementidega puudub. 
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1.1.14 Arenduspiirkond P11 Vändra vallas 

 

 
 
Arenduspiirkond: 
678 Ha asub tuumalal T7 (Riigi väike) 
248,4 Ha asub väljaspool RV 
 
Arendusala: 
252 Ha asub tuumalal T7 (Riigi väike) 
38,5 Ha asub väljaspool RV 
 
Hinnang: Konflikt rohelise võrgustiku tuumalaga (riiklik tase). Kaaluda ala välja 

jätmist arendusalade nimistust. 
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1.1.15 Arenduspiirkond P12 Audru vallas 

 

 
 
Arenduspiirkond: 
13,7 Ha asub koridori K8 (Maakonna suur) puhveralal 
10,5 Ha asub koridori K9 (Maakonna väike) puhveralal  
269,4 Ha asub väljaspool RV 
 
Arendusala: 
81,3 Ha asub väljaspool RV 
 
Hinnang: Otsene konflikt rohelise võrgustiku struktuuri elementidega puudub. 
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1.1.16 Arenduspiirkond P14 Saarde vallas 

 

 
 
Arenduspiirkond: 
162 Ha asub tuumalal T9 (Maakonna väike), sellest 9,9 Ha kattub K8 (Maakonna suur)  
koridori puhveralaga 
86,8 Ha asub koridori K8 (Maakonna suur) puhveralal (koos kattuvusega T9 tuumalaga 96,7 
Ha) 
18,1 Ha asub koridori K9 (Maakonna väike) puhveralal  
335,1 Ha asub väljaspool RV 
 
Arendusala: 
18,1 Ha asub tuumalal T9 (Maakonna väike) 
3,7 Ha asub koridori K8 (Maakonna suur) puhveralal 
2,2 Ha asub koridori K9 (Maakonna väike) puhveralal  
222.8 Ha asub väljaspool RV 
 
Hinnang: Otsene konflikt rohelise võrgustiku struktuuri elementidega puudub. 
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1.1.17 Arenduspiirkond P15 Saarde vallas 

 

 
 
Arenduspiirkond: 
637,4 Ha asub tuumalal T8 (Maakonna suur), sellest 229 Ha kattub K7 (Riigi väike) koridori 
puhveralaga 
39,5 Ha asub koridori K9 (Maakonna väike) puhveralal  
468 Ha asub väljaspool RV 
 
Arendusala: 
223,3 Ha asub tuumalal T8 (Maakonna suur), sellest 79,9 Ha kattub K7 (Riigi väike) koridori 
puhveralaga 
144,2 Ha asub väljaspool RV 
 
Hinnang: Konflikt rohelise võrgustiku tuumalaga (riiklik tase). Kaaluda ala välja 

jätmist arendusalade nimistust (vähemalt parempoolne ala). 
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1.1.18 Arenduspiirkond P16 Saarde vallas 

 

 
 
 
Arenduspiirkond: 
8,5 Ha asub tuumalal T9 (Maakonna väike), sellest 2,9 Ha kattub K8 (Maakonna suur)  
koridori puhveralaga 
31,7 Ha asub koridori K8 (Maakonna suur) puhveralal (koos T9 tuumalaga kattuvaga 34,6 
Ha)  
71,4 Ha asub väljaspool RV 
 
Arendusala: 
69 Ha asub väljaspool RV 
 
Hinnang: Otsene konflikt rohelise võrgustiku struktuuri elementidega puudub. 
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1.1.19 Arenduspiirkond P17 Sauga vallas 

 

 
 

Arenduspiirkond: 
145 Ha asub tuumalal T9 (Maakonna väike), sellest 50,6 Ha on kattuv koridori K7 (Riigi 
väike) puhveralaga  
0,1 Ha asub koridori K7 (Riigi väike) puhveralal (koos tuumalaga kattuvaga on pindala 50,7 
Ha) 
34,9 Ha asub väljaspool RV 
 
Arendusala: 
68,5 Ha asub tuumalal T9 (Maakonna väike), sellest 28,2 Ha on kattuv koridori K7 (Riigi 
väike) puhveralaga 
0,8 Ha asub väljaspool RV 
 
Hinnang: Konflikt rohelise võrgustiku tuumalaga (maakondlik tase) ja koridoriga 

(riiklik tase). Kaaluda ala välja jätmist arendusalade nimistust. 
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1.1.20 Arenduspiirkond P18 Sauga vallas 

 

 
 

Sauga ÜP arendusala 
1,1 Ha asub tuumalal T9 (Maakonna väike) 
20,2 Ha asub koridori K8 (Maakonna suur) puhveralal 
1,1 Ha asub koridori K9 (Maakonna väike) puhveralal  
313,8 Ha asub väljaspool RV 
 
Hinnang: Otsene konflikt rohelise võrgustiku struktuuri elementidega puudub. 
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1.1.21 Arenduspiirkond P19 Sauga vallas 

 

 
 

Sauga ÜP arendusala 
52,4 Ha asub tuumalal T8 (Maakonna suur) 
32,7 Ha asub koridori K8 (Maakonna suur) puhveralal 
Ala läbib K10 (Kohalik) koridor (puhverala pole) 
428,3 Ha asub väljaspool RV 
 
Hinnang: Konflikt rohelise võrgustiku struktuuri elementidega. Välistada arendusala 

kattumine maakonna suure RV tuumaala ja koridoriga. 
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1.1.22 Arenduspiirkond P20 Sauga vallas 

 

 
 

Sauga ÜP arendusala 
437,8 Ha (kogu ala) asub väljaspool RV 
 
Hinnang: Otsene konflikt rohelise võrgustiku struktuuri elementidega puudub. 
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1.1.23 Arendusala P24 Audru vallas 

 

 
 

Arendaja ettepanek (ettevõtja): 
Ala läbib K10 (Kohalik) koridor (puhverala pole) 
5,5 Ha asub väljaspool RV 
 
Hinnang: Otsene konflikt rohelise võrgustiku struktuuri elementidega puudub. 
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1.2 Läänemaa 

 

 
 

1.2.1 Arenduspiirkond L1 Nõva vallas 

 

 
Arenduspiirkond: 
60,5 Ha asub piirkondlikul tuumalal T3, sellest 2,8 Ha kattub koridori K4 (Maakonna suur) 
puhveralaga 
1,1 Ha asub koridori K4 (Maakonna suur) puhveralal (koos kattuvusega tuumalaga 3,9 Ha)  
163,4 Ha asub väljaspool RV 
Arendusala:  
64,6 Ha asub väljaspool RV 
 

Hinnang: Otsene konflikt rohelise võrgustiku elementidega puudub. 
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1.2.2 Arenduspiirkond L3 Taebla vallas 

 

 
 
Arenduspiirkond: 
97,8 Ha asub piirkondlikul tuumalal T3, sellest 4,6 Ha kattub koridori K5 (Maakonna väike) 
puhveralaga 
17,3 Ha asub koridori K5 (Maakonna väike) puhveralal (koos kattuvusega tuumalaga 21,9 
Ha)  
537,2 Ha asub väljaspool RV 
 
Arendusala:  
268,4 Ha asub väljaspool RV 
 
Hinnang: Otsene konflikt rohelise võrgustiku elementidega puudub. 

 



 43 

1.2.3 Arenduspiirkond L5 Lihula vallas 

 

 
 
Arenduspiirkond: 
73,5 Ha asub piirkondlikul tuumalal T3 
79,9 Ha asub väljaspool RV 
 
Arendusala:  
40,3 Ha asub väljaspool RV 
 
Hinnang: Otsene konflikt rohelise võrgustiku elementidega puudub. 
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1.2.4 Arenduspiirkond L6 Lihula vallas 

 

 
 
Arenduspiirkond: 
92,9 Ha asub rahvusvahelisel tuumalal T1 
7,8 Ha asub koridori K3 (Riigi väike) puhveralal  
12,8 Ha asub koridori K4 (Maakonna suur) puhveralal  
449,6 Ha asub väljaspool RV 
 
Arendusala:  
241,2 Ha asub väljaspool RV 
 
Hinnang: Otsene konflikt rohelise võrgustiku elementidega puudub 
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1.2.5 Arenduspiirkond L7 Lihula vallas 

 

 
 
Arenduspiirkond: 
34,8 Ha asub piirkondlikul tuumalal T3 
171,8 Ha asub väljaspool RV 
 
Arendusala:  
65,5 Ha asub väljaspool RV 
 
Hinnang: Otsene konflikt rohelise võrgustikuga puudub 
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1.2.6 Arenduspiirkond L8 Lihula vallas 

 

 
 
Arenduspiirkond: 
19 Ha asub piirkondlikul tuumalal T3 
607,5 Ha asub väljaspool RV 
 
Arendusala:  
301 Ha asub väljaspool RV 
 
Hinnang: Otsene konflikt rohelise võrgustiku elementidega puudub. 
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1.2.7 Arenduspiirkond L9 Hanila vallas 

 

 
 
Arenduspiirkond: 
108,1 Ha asub rahvusvahelisel tuumalal T1 
 
Arendusala:  
17,2 Ha asub rahvusvahelisel tuumalal T1 
 
Hinnang: Konflikt rohelise võrgustiku tuumalaga (rahvusvaheline). Kaaluda ala välja 

jätmist arendusalade nimistust. 
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1.2.8 Arenduspiirkond L10 Hanila vallas 

 

 
 
Arenduspiirkond: 
134,4 Ha asub rahvusvahelisel tuumalal T1 
56,4 Ha asub väljaspool RV 
 
Arendusala:  
40,6 Ha asub rahvusvahelisel tuumalal T1 
3,7 Ha asub väljaspool RV 
 
Hinnang: Konflikt rohelise võrgustiku tuumalaga (rahvusvaheline tase). Kaaluda ala 

välja jätmist arendusalade nimistust. 
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1.2.9 Arendusala L11 Hanila vallas 

 

 
 
Arendaja ettepanek (ettevõtja): 
1,75 Ha asub rahvusvahelisel tuumalal T1 
 
Hinnang: Otse konflikt rohelise võrgustiku struktuuri elementidega puudub. 
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1.3. Hiiumaa 

 
 

1.3.1 Arenduspiirkond H1 Käina vallas 

 

 
 
Arenduspiirkond: 
37,3 Ha asub tuumalal 
86,6 Ha asub väljaspool RV 
Arendusala:  
28,6 Ha asub väljaspool RV 
Hinnang: Otsene konflikt rohelise võrgustiku struktuuri elementidega puudub. 
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1.3.2 Arenduspiirkond H2 Käina vallas 

 

 
 
Arenduspiirkond: 
79,3 Ha asub koridori puhveralal 
18,6 Ha asub koridori puhveralal (kokku 97,9) 
779,7 Ha asub väljaspool RV 
 
Arendusala:  
500,6 Ha asub väljaspool RV 
 
Hinnang: Otsene konflikt rohelise võrgustiku struktuuri elementidega puudub. 
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1.3.3 Arenduspiirkond H3 Käina vallas 

 

 
 
Arenduspiirkond: 
89,8 Ha asub koridori puhveralal 
898 Ha asub väljaspool RV 
 
Arendusala:  
653,8 Ha asub väljaspool RV 
 
Hinnang: Otsene konflikt rohelise võrgustiku struktuuri elementidega puudub. 
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1.3.4 Arenduspiirkond H4 Käina vallas 

 

 
 
Arenduspiirkond: 
23,8 Ha asub tuumalal 
168,8 Ha asub väljaspool RV 
 
Arendusala:  
51,7 Ha asub väljaspool RV 
 
Hinnang: Otsene konflikt rohelise võrgustiku struktuuri elementidega puudub. 
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1.4. Saaremaa 

 

 
 

1.4.1 Arenduspiirkond S1 Kaarma vallas 

 

 
 
Arenduspiirkond: 
34,7 Ha paikneb tuumalal 
36,6 Ha paikneb koridori puhveralal 
116,8 Ha asub väljaspool RV 
 
Arendusala:  
0,6 Ha paikneb tuumalal 
21,2 Ha paikneb koridori puhveralal 
77,7 Ha asub väljaspool RV 
Hinnang: Otsene konflikt rohelise võrgustiku struktuuri elementidega puudub. 
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1.4.2 Arenduspiirkond S2 Kaarma vallas 

 

 
 
Arenduspiirkond: 
20,9 Ha paikneb tuumalal 
51,1 Ha paikneb koridori puhveralal 
42,5 Ha paikneb koridori puhveralal (kokku 93,6 Ha) 
480,9 Ha asub väljaspool RV 
 
Arendusala:  
23,1 Ha paikneb koridori puhveralal 
34,7 Ha paikneb koridori puhveralal (kokku 57,8 Ha) 
231,3 Ha asub väljaspool RV 
 
Hinnang: Otsene konflikt oluliste rohelise võrgustiku struktuuri elementidega puudub. 
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1.4.3 Arenduspiirkond S3 Kaarma vallas 

 

 
 
Arenduspiirkond: 
57,9 Ha paikneb tuumalal 
8,1 Ha paikneb koridori puhveralal (peenike) 
87,7 Ha paikneb koridori puhveralal 
613,7 Ha asub väljaspool RV 
 
Arendusala:  
2,3 Ha paikneb tuumalal 
5,2 Ha paikneb koridori puhveralal (peenike) 
87,4 Ha paikneb koridori puhveralal 
456 Ha asub väljaspool RV 
 
Hinnang: Otsene konflikt rohelise võrgustiku struktuuri elementidega puudub. 
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1.4.4 Arenduspiirkond S4 Kaarma vallas 

 

 
 
Arenduspiirkond: 
11 Ha paikneb tuumalal 
8,3 Ha paikneb koridori puhveralal (kohalik) 
23 Ha paikneb koridori puhveralal 
262,7 Ha asub väljaspool RV 
 
Arendusala:  
8,3 Ha paikneb koridori puhveralal (kohalik) 
7,8 Ha paikneb koridori puhveralal 
149,3 Ha asub väljaspool RV 
 
Hinnang: Otsene konflikt rohelise võrgustiku oluliste struktuuri elementidega puudub. 
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1.4.5 Arenduspiirkond S5 Pöide vallas 

 

 
 
Arenduspiirkond: 
271,8 Ha paikneb tuumalal 
13,7 Ha paikneb koridori puhveralal (kohalik) 
163,6 Ha asub väljaspool RV 
 
Arendusala:  
159,4 Ha paikneb tuumalal 
7,2 Ha paikneb koridori puhveralal (kohalik) 
69, 1 Ha asub väljaspool RV 
Hinnang: Konflikt rohelise võrgustiku tuumalaga (riiklik tase). Kaaluda ala välja 

jätmist arendusalade nimistust. 
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1.4.6 Arenduspiirkond S6 Laimjala vallas 

 

 
 
Arenduspiirkond: 
16,7 Ha paikneb tuumalal 
18,7 Ha paikneb tuumalal (tuumalad koos 35,4) 
4,6 Ha paikneb koridori puhveralal (peenike) 
11,4 Ha paikneb koridori puhveralal 
178,6 Ha asub väljaspool RV 
 
Arendusala:  
115 Ha asub väljaspool RV 
 
Hinnang: Otsene konflikt rohelise võrgustiku struktuuri elementidega puudub. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


