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1.

Sissejuhatus
Saare Wind Energy OÜ (edaspidi SWE või SWE OÜ) soovib rajada maksimaalselt kuni 100 elektrituulikuga
tuuleelektrijaama ehk meretuulepargi1 võimsusega kuni 1400 MW Saaremaa lääneranniku piirkonnas territoriaalmeres
ning ülekandesüsteemi kuni liitumiseni üldise elektrisüsteemiga (põhivõrguga).
SWE OÜ (registrikood 12747106) esitas Majandus- ja Kommunikatsiooni-ministeeriumile 9. aprillil 2015. a hoonestusloa
taotluse koos eksperdiarvamusega avaliku veekogu koormamiseks tuuleelektrijaamaga.
Vabariigi Valitsus algatas 28.05.2020 korraldusega nr 183 hoonestusloa menetluse ja keskkonnamõju hindamise
(vt Lisa 1). Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS) § 56 lg 12 kohaselt
kohaldatakse enne 13.07.2017 esitatud tegevusloa taotlusele, mille KMH algatamine või algatamata jätmise üle
ei otsustatud, tegevusloa taotluse esitamise ajal kehtinud KeHJS-e redaktsiooni2. Samas on KMH koostamisel
eesmärgiks haldusmenetluskoormuse vähendamine, st et keskkonnamõju hindamise tulemusi saaks võtta aluseks
nii hoonestusloa kui edasiste tuulepargi rajamiseks vajalike lubade (veeluba ja ehitusluba) andmisel ning vältida
tulevikus dubleerivat keskkonnamõju hindamise algatamist, koostatakse KMH programm ja aruanne sisunõuete
poolest kasutades parimat võimalikku teadmist ja arvestades kehtivaid KeHJS-e3 redaktsiooni nõudeid. Samas
menetlusprotseduuride puhul lähtutakse hoonestusloa taotluse esitamise ajal (09.04.2015) kehtinud KeHJS-e
redaktsioonist.
Keskkonnamõju hindamise (edaspidi KMH) eesmärgiks on hinnata kavandatava tegevuse ja selle alternatiivide
elluviimisega kaasneda võivaid keskkonnamõjusid. KMH-ga hõlmatakse nii kavandatava tegevuse ja selle reaalsete
alternatiivsete võimalustega kaetud alad ning ka neid ümbritsevad või seotud alad, hinnates sh erinevate mõjude
ruumilist ulatust ning nende olulisust.
Keskkonnamõju on tegevusega eeldatavalt kaasnev vahetu või kaudne mõju keskkonnale, inimese tervisele
ja heaolule, kultuuripärandile või varale. Keskkonna-mõju on oluline, kui see võib eeldatavalt ületada mõjuala
keskkonnataluvust, põhjustada keskkonnas pöördumatuid muutusi või seada ohtu inimese tervise ja heaolu,
kultuuripärandi või vara.
Kavandatava tegevuse arendajaks on Saare Wind Energy OÜ. Keskkonnamõju hindamise läbiviijaks on OÜ Roheplaan
ning KMH juhteksperdiks on Riin Kutsar (KMH litsents nr KMH0131).

1 Kavandatavat avalikku veekogu koormavat tuuleelektrijaama nimetatakse sünonüümina ka meretuulepargiks.
2 eRT: https://www.riigiteataja.ee/akt/113032014032 (RT I, 13.03.2014, 32; kehtivusaeg 22.03.2014 – 30.06.2015)
3 eRT: https://www.riigiteataja.ee/akt/110072020046
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2.

Kavandatav tegevus
2.1. Kavandatava tegevuse eesmärk ja vajadus
SWE OÜ kavandab maksimaalselt kuni 100 elektrituulikuga tuulepargi võimsusega kuni 1400 MW arendamist
Saaremaa lääneranniku piirkonnas territoriaalmeres ning ülekandesüsteemi kuni liitumiseni üldise elektrisüsteemiga
(põhivõrguga).
Meretuulepargi rajamise eesmärgiks on taastuvatest energiaallikatest keskkonna-sõbralikul viisil elektrienergia
tootmine ja selle suunamine üldisesse elektrisüsteemi.
Kavandatava tegevuse vajadus tuleneb seatud kliimaeesmärkidest, suurendada taastuvate energiaallikate, sh
avamere tuuleenergia tootmist, energiatõhususe ja muude kestlike lahenduste kasutusele võtmist, mis aitab
saavutada süsinikuheite vähendamise.

2.2. Kavandatava tegevuse asukoht
Meretuulepargi asukohaks on Saaremaast läänes territoriaalmeres asuv tuuleelektrijaama piirkond ning
ülekandesüsteemi alad (vt joonis 3.1) Saare maakonna ja Pärnu maakonna merealal ja maismaal.
Meretuulepark asub üleriigilises planeeringus Eesti 2030+4 tuuleparkide rajamiseks eelistatud alaks määratletud
põhimõttelises piirkonnas. Üleriigilise planeeringu mereplaneeringu teemaplaneeringuga5 (koostamisel, eeldatav
kehtestamise aeg jaanuar 2022) täpsustatakse merealade kasutamist ning kavandatav SWE meretuulepark asub
mereala teemaplaneeringus tuuleenergeetika arendamiseks sobivaks määratletud alal.
Meretuulepargi algsel asukohavalikul (taotlus 2015) arvestati looduskaitsealadega ja teadaolevate loodusväärtustega,
laevateedega, radaritega, piisava kaugusega rannikust (>10 km) jms. Mere sügavus selles piirkonnas on ca 20 – 35
meetrit. Joonis 2-1 on esitatud väljavõte Eesti mereala planeeringu eelnõuga tuule-energeetika aladeks määratletud
ala, hoonestusloa menetlemise algatamisotsuse kohane SWE hoonestusloa piirkond ning SWE arendaja soovist
lähtuvalt ulatuslikum alternatiivse stsenaariumi käsitlusala (vt täpsemalt ptk 3 ja 11.4).

4 https://www.rahandusministeerium.ee/sites/default/files/Ruumiline_planeerimine/eesti2030.pdf
5 https://www.rahandusministeerium.ee/et/planeeringud (koostamisel)
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Joonis 2-1. Eesti mereala planeeringu eelnõuga kavandatud tuuleenergeetika ala ja hoonestusloa menetluse ja keskkonnamõju
hindamise algatamise korralduses (28.05.2020 nr 183) näidatud hoonestusala piir ehk põhialternatiiv 1 ning KMH menetluses välja
töötatud põhialternatiiv 2. Aluskaart: Eesti mereala planeeringu portaaL6.

6 Eesti mereala planeeringu portaali väljavõte seisuga 02.10.2020 < link >
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3.

Kavandatava tegevuse ja selle reaalsete
alternatiivsete võimaluste lühikirjeldus
SWE OÜ kavandab meretuulepargi arendamist Saaremaa lääneranniku piirkonnas territoriaalmeres ning
ülekandesüsteemi Saare maakonna ja Pärnu maakonna merealal ja maismaal kuni liitumiseni üldise elektrisüsteemiga.

3.1. Reaalsed alternatiivid
Saare Wind Energy meretuulepargi ja võimalike kaabelühenduste alad haakuvad Pärnu maakonna mereplaneeringuga7
ning koostamisel oleva Üleriigilise planeeringu mereplaneeringu teemaplaneeringuga8 ja on kooskõlas nimetatud
planeeringutega (vt ka täpsemalt ptk 4.2.3). Seega on tegemist üldises mastaabis meretuulepargi arendamiseks
sobiva asukohaga (strateegiline/üleriigiline tasand) ning meretuulepargi asukoha alternatiivide üleriigilise/regionaalse
valikuga käesolevas konkreetse projekti tasandi KMH-s ei tegeleta.
Reaalsetest alternatiividest on KMH raames vaatluse all:
• põhialternatiiv 1, milleks on hoonestusloa taotlusega algatatud maksimaalselt kavandatav tegevus ning
• põhialternatiiv 2, milleks on SWE hoonestusloa taotluse ala ümbritsev ulatuslikum ala ca 33% ulatuses
(vt joonis 2.1). Vastavalt Veeseadusele võib hoonestusloa menetlemisel, tuginedes eelkõige uuringute ja
keskkonnamõju hindamise tulemustele, avaliku veekogu koormatavat ala võrreldes hoonestusloa menetluse
algatamise otsuses määratud koormatava alaga kuni 33 protsenti nihutada või suurendada. Koormatavat
ala võib vähendada suuremas ulatuses kuni 33 protsenti. Koormatavat ala ei tohi nihutada või suurendada
sellisele alale, kus on algatatud mõne teise hoonestusloa menetlus9. Tulenevalt täpsustunud informatsioonist
soovib SWE mõjuhindamise käigus uurida ja käsitleda algatatud hoonestusloa alast ulatuslikumat ala (ca 27
% algatatud hoonestusloa taotlusest) ning vajadusel ja võimalus taotleda hoonestuloa ala korrigeerimist10
vastamaks täiuslikumalt üleriigilise planeeringu mereplaneeringu teemaplaneeringus tuuleenergeetika
aladeks määratletud aladele ning meretuulepargi optimaalsele lahendusele.
Tuulikute maksimaalne arv meretuulepargis on kuni 100 (sõltub tuuliku suurusest ja ala sees olevast paigutusest).
Tuuliku rootori diameeter on eeldatavalt 250-280 m, mis tingib tuuliku maksimaalse kõrguse kuni 310 meetrit.
Meretuulepargi maksimaalne orienteeruv võimsus on kuni 1400 MW .
Kavandatava tegevuse põhialternatiivide 1 ja 2 nn all-alternatiividena vaadeldakse ja hinnatakse KMH käigus
erinevate komponentide: elektrituulikute arv, tuuliku rootori diameeter, tuuliku tipukõrgus, vundamendi tüüp,
7 https://maakonnaplaneering.ee/143
8 https://www.rahandusministeerium.ee/et/planeeringud (koostamisel)
9 Põhialternatiiv 2 ei käsitleta KMH aruandes juhul kui uuringute käigus või KMH menetluse jooksul käigus selgub selle ala kasutamise
perspektiivitus.
10 Vastavalt Veeseadusele võib hoonestusloa menetlemisel, tuginedes eelkõige uuringute ja keskkonnamõju hindamise tulemustele, avaliku
veekogu koormatavat ala võrreldes hoonestusloa menetluse algatamise otsuses määratud koormatava alaga kuni 33 protsenti nihutada
või suurendada. Koormatavat ala võib vähendada suuremas ulatuses kuni 33 protsenti. Koormatavat ala ei tohi nihutada või suurendada
sellisele alale, kus on algatatud mõne teise hoonestusloa menetlus.
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ülekandesüsteem, objektide (kaablite) asukohad jmt alternatiivseid tehnilisi lahendusi. Alternatiivsete lahenduste
analüüsimine ja täpsustamine toimub edasises KMH aruande protsessis ja tehnilise lahenduse väljatöötamisel
koostöös protsessi kaasatud ametkondade ja vastava valdkonna ekspertidega.
KMH käigus analüüsitakse kavandatava tegevuse alternatiive võrdluses 0-alternatiiviga ehk merealal säilib olemasolev
olukord ja meretuuleparki ei kavandata.
Meretuulepark rajatakse pikaajalise (aastakümned) perspektiiviga ning see võidakse realiseerida etappide kaupa.
Meretuulepark on keerukas tehnoloogiline kompleks, mis liitub samuti keeruka ja mitmetahulise elektrisüsteemiga.
Seetõttu on kavandataval meretuulepargil mitmeid tehnilisi ja ruumilisi alternatiive/variante arendusala sees.
Alljärgnevalt on kirjeldatud kavandatava tegevuse erinevad alternatiivsed lahendusi. Ülevaade on parema
hoomatavuse huvides tehtud erinevate komponentide, sh elektrituulikud, ülekandesüsteem jm kaupa.
Käesolevas KMH-s tegeletakse vajadusel konkreetse hoonestusloa taotlusega kavandatud meretuulepargi asukoha ja
ruumilise konfiguratsiooni kohandamisega vastavalt uuringute tulemustele ning koostööle erinevate ametkondade
ja piirkonna huvirühmadega.
Käesolevas KMH-s tegeletakse ka meretuuleparki üldise elektrisüsteemiga ühendava ülekandesüsteemi erinevate
tehniliste lahendustega ja ruumiliste asukohtadega merealal.

3.2. Meretuulepargi kirjeldus
Elektrituulikute suurus ja arv
Elektrituulikute maksimaalne kavandatud arv SWE meretuulepargis on 100. SWE meretuulepargis kasutatavat
konkreetset elektrituuliku marki ei ole veel valitud ning käesolevas KMH-s ka ei määratleta konkreetset elektrituuliku
tootjat ega marki. KMH käigus käsitletakse meretuulepargi ehitamise ajaks tõenäoliselt kasutusse jõudvat maksimaalse
suurusega merel kasutatavat elektrituulikut.
Euroopas kehtivatele nõuetele vastavad ja vajalike sertifikaatidega on käesoleval ajal sisuliselt kolme elektrituuliku
tootja (Siemens Gamesa Renewable Energy, MHI Vestas Offshore Wind ja GE Renewable Energy) avamere
elektrituulikute mudelid.
• Siemens Gamesa suurimaks avamere elektrituulikuks, mille seeriatootmine on prognooositud aastasse 2024
on SG 14-222 DD. Tegemist on 222 m rootori diameetriga 14 MW võimsusega elektrituulikuga.
• Vestase käesoleval aja suurim avamere elektrituulik on V236-15,0 MW, mille rootori diameeter on 236 meetrit
ning võimsus 15 MW.
• GE käesoleval ajal toodetav suurim avamere elektrituulik on Haliade-X 12 MW, mille rootori diameeter on
220 meetrit ning võimsus 12 MW.
Avamere elektrituulikute tehnoloogia areneb jätkuvalt ning Saare Wind Energy eeldab, et meretuulepargi ehitamise
ajaks on suurimate kasutamiseks valmis elektrituulikute rootori diameeter 250-280 meetrit (elektrituulikud
orienteeruva võimsusega 14-18 MW) ning sellest tulenevalt maksimaalne tipukõrgus merepinnalt ca 280-310 meetrit.
Kui meretuulepargi ehitamise ajaks on turule lisandunud täiendavaid nõuetele vastavaid tootjaid, siis loomulikult
kaalutakse ka neid. Sellest tulenevalt hinnatakse käesoleva KMH raames tuulikute tipukõrgust kuni 310 meetrit.
Alljärgneval joonisel (Joonis 3-1) on esitatud esialgne maksimaalse elektrituulikute arvuga meretuulepargi skeem.
Sõltuvalt lõplikust lahendusest ja selguvatest asjaoludest võib elektrituulikute arv muutuda (väheneda).
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Joonis 3-1. Kavandatava meretuulepargi skeem hüpoteetilise maksimaalse elektrituulikute paigutusega (hoonestusloa menetluse
ja keskkonnamõju hindamise algatamise korralduses (28.05.2020 nr 183) näidatud hoonestusala piir ehk edaspidi põhialternatiiv
1 ning KMH menetluses välja töötatud põhialternatiiv 2. Aluskaart: Maa-amet, 2021.

Vundamendi tüüp
Merel kasutatavate elektrituulikute ehitamisel on kasutuses erinevat tüüpi vundamendid (ingl k foundation).
Kõige levinumateks on vaivundament (monopile) ning gravitatsiooniline vundament (gravity), mõnevõrra vähem
kasutatakse tripood ehk kolmjalg vundamente (tripod) ja sõrestikvundamente (jacket). Vt Joonis 3-2.

Joonis 3-2. Meretuuleparkides kasutatavate elektrituulikute vundamendi tüübid11
11 Miceli F. Offshore wind turbines foundation types; 2012. < link >
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SWE meretuulepargis kasutatavat konkreetset elektrituuliku vundamenditüüpi ei ole veel valitud. Vundamendi tüübi
valik viiakse läbi KMH protsessi raames, eeldatavalt on peamiseks valikuks vaivundament ning gravitatsiooniline
vundament (kuid hetkel ei ole välistatud ka muud variandid).
Vundamendi tüübi valik sõltub merepõhja iseloomust (ehitusgeoloogia jms), sügavusest, jääoludest, elektrituuliku
suurusest ning mitmetest muudest asjaoludest, mistõttu valitakse vundamendi tüüp konkreetses meretuulepargis
ja konkreetses asukohas täpsustavate uuringutega kogutava informatsiooni alusel.
Vundamendi tüüp võib mõjutada kaasneva keskkonnamõju olemust ja suurust, kuid erinevate leevendavate
meetmetega saab vundamendi ehitamisega ja opereerimise faasis esinevaid võimalikke mõjusid ära hoida või
leevendada.
Eestis toimunud meretuuleparkide teemalistes aruteludes on sageli väidetud, et siinsetes tingimustes on eelistatud
gravitatsiooniline vundament vaivundamendi ees, põhjusel et vaivundamendi rammimine tekitab müra ning
jääoludesse sobib paremini massiivne gravitatsiooniline vundament. Tulenevalt tehnoloogia arengust ei vasta need
seisukohad enam paljudel juhtudel tõele ning SWE meretuulepargi kavandamisel on vaivundamendi kasutamise
kaalumine üheks tõsiseltvõetavaks lahenduseks.
Van Oord on mitmete meretuuleparkide rajamisel kasutanud (osaliselt ise unikaalsena välja töötatud) müra
summutamise meetmeid vaiade rammimisel ning enne tööde teostamist mereelustiku ennetavaks eemale
peletamiseks (FaunaGuard süsteem). Samuti kasutatakse tugeva aluspinnase korral, kus otsene rammimine ei ole
võimalik/mõistlik puurimist, mis on oluliselt madalama müratasemega.

Joonis 3-3. Näide müra summutavast HSD (Hydro Sound Damper) seadmest, mis asetatakse paigaldamise ajaks ümber merepõhja
vaivundamendi (Allikas: Van Oord)
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Meretuulepargi ehitamine
Elektrituulikud valmistatakse nende koostetehastes (tõenäoliselt väljaspool Eestit) ja transporditakse meretuuleparki.
Sageli transporditakse elektrituulikute komponendid (vundamendid, torn, gondel, labad) rajatava meretuulepargi
piirkonnas selleks sobivasse sadamasse (suur ja sügav vastavalt ettevalmistatud sadam) ning sealt vastavalt
ehitustööde edenemisele meretuuleparki.
SWE üheks osanikuks ja eeldatavaks ehitajaks olev Van Oord (https://www.vanoord.com/) on mainekas globaalse
haardega üle 150 aastase tegevusajalooga Hollandi, jätkuvalt perekonnale kuuluv, ettevõte, mis tegeleb
süvendustööde, mereehituse ja avamere projektidega (nafta- ja gaasitööstus ning meretuule energeetika). 2019
aastal töötas ettevõttes üle 5200 inimese. Ettevõttele kuulub üle 60 laeva ja muud eritehnoloogilist tehnikat, mis
tagab võimekuse meretuuleparkide ehitamiseks.
Van Oord osalemise tõttu on projekti arendamisel juba varakult väga asjatundlikult teada kasutatava tehnoloogia
võimalused (st nii Van Oord vahendid kui oskusteave kogu sektori võimaluste kohta).
Meretuulepargi ehitamisel vundamentide, vahetükkide ja tuulikute transportimiseks sadamast meretuulepargi alale
ning meretuulepargi alal paigaldamiseks kasutatavateks Van Oord laevadeks on näiteks alljärgnevad, kuid täpne
kasutatavate laevade valik sõltub meretuulepargi edasise kavandamise käigus selguvatest asjaoludest. Samuti võib
Van Oordi laevastik meretuulepargi ehitamise ajaks muutuda.
• Aeolus
2014 aastal valminud ja 2018 aastal modifitseeritud meretuuleparkide ehitamise spetsiaallaev (laev on nn
tugijalgadega/tungraudadega, mis merepõhja surutuna tõstavad laeva tööde teostamise ajaks veest välja)
pikkusega 139,40 m, laiusega 44,46 meetrit ja süvisega 8,60 meetrit. Aeolusel on 1600 tonnise tõstejõuga
peakraana ning laeva on võimalik veest välja tõsta ja töid teha kuni 45 meetri sügavuses vees. Vt Joonis 3-4.
• Svanen
1990 aastal valminud ja 2017 aastal moderniseeritud meretuuleparkide ehitamise spetsiaallaev pikkusega
102,75 m, laiusega 74,60 meetrit ja süvisega 4,50 meetrit. 2000 tonnise tõstejõuga kraanadega (kokku
tõstejõud 5705 tonni), mis on võimelised paigaldama kuni 11 meetrise läbimõõduga ja 90 meetri pikkuseid
vaivundamente. Vaiade süvistamiseks kasutatav „vasar/haamer“ on massiga kuni 1200 tonni ja varustatud
mürasummutussüsteemiga. Vt Joonis 3-5.
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3.3. Liitumine Eesti põhivõrguga
Liitumine Eesti põhivõrguga toimub Elering AS poolt SWE OÜ-le väljastatud (23.03.2021) tehniliste tingimuste
kohaselt erinevates võimalikes asukohtades Virtsu-Lihula suunal, Kilingi-Nõmme suunal või Saaremaal. Elering AS
on väljastanud tehnilised tingimused kuni 1400 MW võimsusega tuulikupargile.
Meretuulepargist kuni liitumispunktini rajatakse veekaabelliini ja maismaal kulgevat elektriülekandesüsteemi hõlmav
lahendus, mida täpsustatakse ja täiendatakse ka hoonestusloa taotlusest ja KMH-st eraldiseisvate täiendavate
töödega (sh planeeringud maismaal).
Pargi sisene kaabeldus ja esimene alajaam
Elektrituulikute toodetav elektrienergia kogutakse kokku meretuulepargi siseste kaablitega (üldjuhul pingega 66
kV AC) ning suunatakse esimesse alajaama/alajaamadesse (üldjuhul standardlahendus 66/220 kV AC).
Esimene alajaam paikneb enamasti merel tuulepargi sees, asukohas, mis on optimeeritud elektrituulikutest tulevate
kaablite pikkuse ja kadude minimi-seerimiseks. Kuid esimene alajaam võib asuda ka maismaal, mis küll suurendab
teekonnapikkust ja kadusid nt 66 kV AC kaablites, kuid lihtsustab alajaama ehitust ja hooldamist ning vähendab
selle maksumust. Seega on esimese alajaama (alajaamade) asukohal esialgses kontseptsioonis 2 varianti: merel
tuulepargis või maismaal Saaremaal tuulepargile võimalikult lähedal.
Kaablite paigaldamiseks kasutatakse spetsiaalseid kaablipaigalduslaevu ja täiendavat eritehnikat, näiteks kaabli
merepõhja süvistamise seadmeid. Van Oord laevastiku peamiseks kaablipaigalduslaevaks on 2014. aastal valminud
Nexus (122,68 meetrit pikk, 27,45 meetrit lai, süvis 5,82 meetrit; vt Joonis 3-6). Laeval on spetsiaalne „karusell“ kuni
5000 tonni kaabli mahutamiseks ning võimsad kraanad raskete kaablite paigaldamiseks merepõhja.

Joonis 3-6. Kaablipaigalduslaev Nexus ning merel paiknev alajaam
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Joonis 3-7. Kaabli merepõhja süvistav spetsiaalne aparaat Deep Dig-It lastakse laeva pardalt vette

Esimesest alajaamast liitumispunktini (eleringi 330 kv alajaamani)
Esimeses alajaamas tõstetakse pinge tavapäraselt 220 kV (võib tõsta ka 330 kV). Seejärel on võimalikeks lahendusteks:
• 220 kV AC kaabel (enamus ulatuses merekaabel) kuni mandril12 paikneva liitumispunktini, milleks on Eleringi
330 kV alajaam. Enne liitumist 330 kV pingel on alajaam, mis tõstab 220 kV 330 kV peale. Pika, üle 100 km,
vahelduvvoolu (AC) kaabli puhul on vajalik reaktiivenergiat kompenseeriva seadme rajamine, mis seisneks
platvormi rajamises merre.
• Esimeses alajaamas tõstetakse pinge kohe 330 kV ja kaabel suundub mandrile Eleringi 330 kV alajaama.
Selline lahendus tähendab et esimene alajaam on sisuliselt 66/330 kV alajaam (või 66/220 ja 220/330), mis on
eeldatavalt suurema ruumivajadusega kui 66/220 kV alajaam. Lisaks on vajalik reaktiivenergiat kompenseeriva
seadme rajamine, mis seisneks platvormi rajamises merre.
• Esimese alajaama juurde (merel või maismaal) ehitatakse ka konverterjaam, millega muudetakse vahelduvvool
(AC) alalisvooluks (DC) ning pikk DC kaabel suundub mandrile Eleringi 330 kV alajaama juurde. Eleringi 330 kV
alajaama juurde ehitatakse konverterjaam, milles alalisvool (DC) muudetakse 330 kV vahelduvvooluks (AC).
Alalisvoolu kaabli korral ei ole vajalik reaktiivenergiat kompenseeriva seadme ehitamine kaablitrassi keskossa, kuid
vajalikud on konverterjaamad nii meretuule-pargi piirkonda (kas merele või maismaale) kui mandrile liitumispunkti
lähedale.
Konverteralajaamade ja 330 kV alajaama (mis on mõõtmetelt suuremad ja ei ole tõenäoliselt rajatavad ühele
elektrituuliku vundamendiga sarnasele alusele) merele rajamisel võib osutuda otstarbekaks tehissaare rajamine
meretuuleparki (eeldatavalt keskossa) või siis alajaama rajamine sõrestikvundamendile.

12 Liitumislahenduste variantideks on liitumine ka Saaremaal (nt Sikassaare või uues Saaremaale rajaytavas alajaamas), mis eeldab
põhivõrgu rekonstrueerimist muuhulgas Saaremaal (lisaks võimalusel Muhus) 330 kV pingele.
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Meres kulgeva kaabli trass ei ole tänaseks täpselt määratletud. Trassi valikul on aluseks hoonestusloa menetluse
algatamise korralduses ning üleriigilise planeeringu mereplaneeringu teemaplaneeringus (koostamisel) sätestatu.
Samuti lähtutakse maismaal paiknevate ülekandesüsteemi osade konkreetsetest asukohtadest (mida ei määratleta
hoonestusloaga, vaid maismaal planeeringute ja muude asjakohaste dokumentidega).
Eelistatud kaabli trass on loomulikult võimalikult lühike, tehniliselt ratsionaalselt teostatav, kuid vältides
sealjuures looduskaitseliselt tundlikke alasid (või rakendades seal töid teostades leevendavaid meetmeid). Nii
keskkonnakaitselistel kui tehnilistel põhjustel on eelistatud meresügavus kaablitrassil 10-15 meetrit, kaldalähedastes
ja madalatel merealadel ei ole see arusaadavalt võimalik. Kaabel maetakse merepõhja setetesse kasutades selleks
spetsiaalset tehnikat. Samuti on võimalik looduskaitseliselt tundlikele aladele kaablite paigaldamiseks kasutada
kaabli suundpuurimist mere põhja alla (eeskätt kaablite meri-maismaa tsoonis). St, et enne looduskaitseliselt
tundlikule alale jõudmist viiakse kaabel merepõhja alla sügavusele kuni 10 m ning sel moel on võimalik hoida ära
negatiivseid mõjusid merepõhja elustikule.
Ühendus Rootsi ja/või Läti suunal ning Läänemere energiavõrk
Euroopa ja sealhulgas Läänemere piirkonna energeetika ümberkujundamiseks keskkonnasõbralikuks ja
kliimaneutraalseks on lisaks taastuvatest allikatest elektrit tootvatele elektrijaamadele (sh meretuulepargid) vajalik
arendada riikidevahelisi suure ülekandevõimsusega elektriühendusi. Selles valdkonnas on mitmeid projekte ja
initsiatiive, kuid ühendava märksõnaga võib neid nimetada Läänemere energiavõrgu arendamiseks.
Läänemere energiavõrgu alased strateegilised kavad ja konkreetsemad tegevused ei ole veel lõplikult formuleeritud
ning selleks kulub veel aastaid. Kuid arvestades ainuüksi geograafiat, loodusolusid (sh meretuuleparkide rajamiseks)
ning inimasustust ja majanduskeskusi, on loogiline eeldada Eesti ja Rootsi vahelise ühenduse päevakorda kerkimist.
Samuti Eesti ja Läti läänepoolseimate alade, mere kaudu toimiva, ühenduse vajadust.
Läänemere energiavõrgu arendamine on eeskätt riikide valitsuste ja riikide elektrisüsteemi süsteemihaldurite (Eestis
Elering) tegevusvaldkond. SWE ei kavanda otseselt Läänemere energiavõrgu ega rahvusvaheliste ühenduste
arendamist, kuid suure tootmisüksusena ning selleks sobiva asukoha tõttu võib kavandatav meretuulepark väga
hästi sobituda koostatavasse tervikpilti.
Seetõttu kaalutakse ka Läti ja Rootsi suunas merekaabli rajamist (st eeskätt meretuulepargi liitumisvõimaluste
parandamiseks, mitte riikidevahelise ülekandesüsteemi arendamiseks) ning meretuulepargi alajaamade kavandamisel
kaalutakse võimalust nende kasutamist ka rahvusvahelistes ühendustes võimalikult süsteemi toetavalt. Alajaamade
ja sealt edasi üldisesse elektrisüsteemi (st Eleringi 330 kV alajaamad) suunduvate kaablite kavandamisel on võimalik
koostöö ka teiste samas piirkonnas potentsiaalselt arendatavate meretuuleparkidega. Täpset Eesti-Rootsi ja/või
Eesti-Läti ühenduse koridori käesolevas KMH-s eeldatavasti ei käsitleta ja selle kavandamine ning detailne mõjude
hindamine lahendatakse vajadusel eraldi töö(de)ga.
Maismaaületus Saaremaal
Elektri ülekandesüsteem peab ületama Saaremaal maismaa osa. Võimalikud on mitmed variandid. Kõige lühem
võimalik maismaaületus Sõrve poolsaarel on pikkusega ca 2 km.
Maismaaületuste võimalike asukohtade esialgne analüüs võtab vaatluse alla piirkonna, mis põhja poolt on piiritletud
üleriigilise planeeringu mereplaneeringu teemaplaneeringus esitatud üldise kaablikoridoriga ning lõunas Sõrve
poolsaare keskosaga (vt Joonis 3-8). KMH käigus täpsustatakse kaablikoridori asukoht. Võimalike mõjude vältimiseks
kaitsealustele loodus-objektidele kaalutakse kaabli paigaldamiseks suundpuurimist merepõhja all (eeskätt kaablite
meri-maismaa tsoonis).
Maismaaületuse osa kohta koostatakse vastavalt vajadusele asjakohane maismaad puudutav planeering ja muud
vajalikud dokumendid. Vajadusel viiakse läbi täpsustavad uuringud.
Maismaaühendus Saaremaal võib sisaldada ka maismaal paiknevat alajaama ja konverterjaama.
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Joonis 3-8. Elektrikaabli Saaremaa maismaaületuse asukohana vaadeldav piirkond (lilla ovaal – vaadeldav ala, mille sees
täpsustatakse ülekandesüsteemi koridor KMH protsessi käigus; oranž joon - Eesti mereala planeeringu eelnõuga näidatud
tuuleenergeetika arendusalade kaablikoridori põhimõtteline asukoht13).

Liitumine põhivõrguga Kuressaares
SWE soovib võimalusel liituda Eleringi põhivõrguga Kuressaares Sikassaare alajaamas (või mujal uues alajaamas
Saaremaal). Selle lahenduse tehniliseks teostamiseks on vajalik viia senine Lihula-Sikassaare 110 kV süsteem 330
kV pingele ning vajadusel pikendada uut 330 kV süsteemi uue alajaamani.
Maismaa osa kohta koostatakse vastavalt vajadusele asjakohane maismaad puudutav planeering ja muud vajalikud
dokumendid. Vajadusel viiakse läbi täpsustavad uuringud.
„Nõrk ühendus“ SWE alajaama ja Läätsa (Sikassaare) alajaama vahel. Tehniliselt mõistliku lahenduse olemasolul
ning Saaremaa elektrivarustuse parandamiseks võib osutuda otstarbekas elektrilise ühenduse rajamine SWE alajaama
ja Läätsa (või Sikassaare) alajaama vahel ka juhul kui Sikassaare alajaam (laiemalt kogu Saaremaa elektrisüsteem)
jääb 110 kV pingele (ehk ei sobi SWE liitumiseks põhivõrguga).
Nn „Nõrga ühenduse“ mõte seisneks vajadusel (st kui Saaremaad varustav elektrisüsteem vajab täiendavat võimsust,
kuid mingil põhjusel ei saa seda tagada nn tavapäraselt mandrilt Muhu saarele suunduva ülekande suunal) elektri
suunamist SWE alajaamast Läätsa (või Sikassaare) alajaama, mis looks Saaremaa jaoks sisuliselt alternatiivse varustuse
ja suurendaks varustuskindlust oluliselt. Olukordi, kus SWE mastaabiga meretuulepark ei tooda (nt vähese tuule
tõttu) Saaremaa tarbimisvõimsuse rahuldamiseks elektrit, esineb väga harva.
Saaremaa valla üldplaneeringus (koostamisel, seisuga veebruar 2021) on elektri-varustuse planeeritavate
võrguarendustena välja toodud järgmised tegevused:
13 Eesti mereala planeeringu portaali väljavõte seisuga 02.10.2020 < link >
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• Eraldi mastidele 110 kV õhuliini Sikassaare-Leisi L175 liinilõik, mis paikneb praegu ühistel mastidel SikassaareValjala L176 õhuliiniga. Kaitsevööndi laius 25 m.
• Leisi-Järise-Kihelkonna-Läätsa-Sikassaare 35 kV liinide rekonstrueerimine 110 kV õhuliiniks. Kaitsevööndi
laius 25 m;
• Väina tammi õhuliini maasse panemine.

Joonis 3-9. Väljavõte Saaremaa valla üldplaneeringust punase joonega tähistatud -110 kV õhuliin (koostamisel seisuga veebruar
2021)

Maismaaületus Pärnumaal
Pärnumaal on sõltuvalt Eleringi põhivõrguga liitumise asukohast kaks alternatiivset kaabli maabumise piirkonda:
Virtsu piirkond ja Häädemeeste piirkond (vt Joonis 3-10).
Mõlema maabumiskoha järgsel maismaaosal on õhuliini puhul vajalik koostada maismaad puudutav planeering
ja muud vajalikud dokumendid. Vajadusel viiakse läbi täpsustavad uuringud.
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Joonis 3-10. Elektrikaabli põhivõrguga liitumiseks maismaale rajatava ülekandesüsteemi asukohtadena vaadeldavad piirkond
(lilla ovaal – vaadeldavad alad, millede seest valitakse üks ala, kus täpsustatakse ülekandesüsteemi koridor KMH käigus; oranž
joon - Eesti mereala planeeringu eelnõuga näidatud tuuleenergeetika arendusalade kaablikoridori põhimõttelised asukohad14).

3.4. Vesinikutehnoloogia
Käesoleval ajal toimub väga kiire arendustegevus vesiniku laialdasemaks kasutuselevõtuks energeetikas.
Vesinikus nähakse perspektiivikat võimalust energiasalvestuseks ning kasutamiseks energiatiheda kütusena.
Vesinikutehnoloogia ja meretuulenergeetika arendamise vahel nähakse väga suurt potentsiaali koostööks ja
tihedaks integreerumiseks. Meretuuleparkides toodetava elektriga on võimalik toota suures mahus vesinikku nii
energia salvestamiseks (tagamaks meretuuleparkide parem integratsioon elektrisüsteemiga) kui vesinikkütuse
tarbeks, samuti vesiniku kasutamiseks gaasivõrgus (st maagaasi asemel või „blendituna“ maagaasiga).
SWE ei kavanda hetkel meretuulepargis konkreetseid (tehnilisi) lahendusi vesiniku temaatikaga tegemiseks, nt vesiniku
tootmine tuulikupargis ja selle transportimine torustiku kaudu Saaremaale. Samas arendatakse SWE meretuulepark
selliselt, et sellel oleks minimaalsete täiendustega võimalik liituda „vesinikutehnoloogiliste“ lahendustega. KMH
aruandes käsitletakse seega vesiniku temaatikaga seonduvaid konkreetseid arendusvõimalusi kontseptsioonilisel
tasandil (st mitte detailselt kavandatud tehnilised lahendused).

14 Eesti mereala planeeringu portaali väljavõte seisuga 02.10.2020 < link >
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4.

Kavandatava tegevuse seos strateegiliste
planeerimisdokumentidega
Kavandatavaks tegevuseks on meretuulepargi arendamine Saaremaa lääneranniku piirkonnas territoriaalmeres
ning ülekandesüsteemi kuni liitumiseni üldise elektrisüsteemiga (põhivõrguga). Lähtuvalt kavandata tegevuse
olemusest on seonduvad strateegilised planeerimisdokumendid võimalik tinglikult jaotada alljärgnevaks neljaks
grupiks (nendes gruppides olevate strateegiliste dokumentide vahel leidub ka ülekattumist ja põimumist).
• Energeetika valdkonna strateegilised planeerimisdokumendid;
• Merekasutust käsitlevad strateegilised dokumendid;
• Eesti kui terviku arengut nii Euroopa Liidu tasandil, kui ka Eesti siseriiklikul tasandil käsitlevad strateegilised
arengudokumendid;
• Saaremaa arengut käsitlevad strateegilised dokumendid.

4.1. Euroopa Liidu tasandi strateegilised dokumendid
Käesoleva KMH kontekstis olulisimad EL tasandi strateegilised dokumendid on järgmised:
2014. aastal võeti Euroopa Liidus vastu „Kliima- ja energiapoliitika raamistik aastani 2030“15. Võttes
kliimamuutustega tegelemisel initsiatiivi on Euroopa Liit seadnud endale 2020–2030 aastateks mitmeid eesmärke.
See samm oli ka ettevalmistuseks ja eeskujuks Pariisi kliimaleppe sõlmimiseks – Euroopa Liit võttis endale õiglase
ja ambitsioonika eesmärgi, et innustada kõiki teisi UNFCCC-ga liitunud riike.
EL kliima- ja energiapoliitika kolm põhilist eesmärki aastani 2030 on:
• Vähendada kasvuhoonegaaside heitkogust 40 protsendi võrra võrreldes 1990. aastaga;
• Toota 27 protsenti energiast taastuvatest energiaallikatest;
• Suurendada energiatõhusust 27 protsendi võrra.
Euroopa Komisjon võttis 11.12.2019 vastu Euroopa rohelise kokkulepe.
Euroopa roheline kokkulepe on 2019. aasta detsembris tööd alustanud Ursula von der Leyeni juhitava Euroopa
Komisjoni katusstrateegia, mille abil saavutada ressursitõhusa ja konkurentsivõimelise majandusega Euroopa.
Eesmärk on muuta Euroopa 2050. aastaks kliimaneutraalseks ja kaitsta keskkonda ning teha seda viisil, mis ei sea
ohtu ühenduse majandust ega kahjusta kõige haavatavamaid ühiskonnagruppe.
Käesoleva KMH kontekstis on olulisim:
• Rohelise kokkuleppe raames töötati välja EL kliimaseadus, millega soovitakse õiguslikult kehtestada EL-i
ülene kliimaneutraalsus aastaks 2050.
15 https://www.envir.ee/et/EL-eesmargid (seisuga mai 2021)

Saare Wind Energy
meretuulepargi keskkonnamõju hindamine

20

• 2020. aastal esitas komisjon mõjuhindamise läbinud kava, millega seada vastutustundlikul viisil kõrgem
eesmärk vähendada 2030. aastaks ELi kasvuhoonegaaside heidet vähemalt 50 % võrreldes 1990. aasta
tasemega ja liikuda 55 % suunas. 11.12.2020 leppisid Euroopa Liidu riigipead ja valitsusjuhid (Ülemkogu)
kokku eesmärgis vähendada aastaks 2030 EL-i üleselt kasvuhoonegaaside heitkoguseid 55 protsendi võrra
võrreldes aastaga 1990.
• Euroopa komisjon vaatab 2021. aasta juuniks läbi kõik asjakohased kliimapoliitika vahendid ja teeb vajaduse
korral ettepaneku neid muuta.
• Energiasüsteemi süsinikuheite edasine vähendamine on oluline kliimaeesmärkide saavutamiseks 2030. ja 2050.
aastal. Energia tootmine ja kasutamine kõigis majandussektorites põhjustab üle 75% ELi kasvuhoonegaaside
heitest. Üleminek puhtale energiale peaks kaasama tarbijaid ja tooma neile kasu. Taastuvatel energiaallikatel
on väga suur roll. Oluline on suurendada avamere tuuleenergia tootmist, tuginedes liikmesriikide piirkondlikule
koostööle. Taastuvate energiaallikate, energiatõhususe ja muude kestlike lahenduste arukas integreerimine
kõigis sektorites aitab saavutada süsinikuheite vähendamise võimalikult väikeste kuludega.
Euroopa Komisjon võttis 20.05.2020 vastu „Euroopa Liidu elurikkuse strateegia aastani 2030“
Käesoleva KMH kontekstis on olulisemad teemad esitatud ptk 2.2. (EL-i looduse taastamise kava: maismaa ja mere
ökosüsteemide taastamine):
• 2.2.5. Kõigile kasulikud energiatootmislahendused. Kliimaneutraalsuse saavutamiseks ning ELi taastumiseks
pärast COVID-19 kriisi ja ELis pikaajalise heaolu saavutamiseks on äärmiselt vajalik vähendada energiasüsteemi
süsinikdioksiidiheidet. Kestlikumalt hangitud taastuvenergia on väga oluline, et võidelda kliimamuutuste ja
elurikkuse vähenemise vastu. EL seab esikohale lahendused, mis on seotud näiteks ookeanienergia, avamere
tuuleparkide (mis võimaldavad ka kalavarudel taastuda), päikeseparkide (mis toetavad elurikkust soodustava
taimkatte teket) ja kestliku bioenergia kasutusele võtmisega.
• 2.2.6. Mereökosüsteemide hea keskkonnaseisundi taastamine. Taastatud ja nõuetekohaselt kaitstud
mereökosüsteemid toovad olulisi tervise-, sotsiaal- ja majandushüvesid rannikukogukondadele ja ELile
tervikuna. Vajadus jõulisemate meetmete järele on seda teravam, et globaalne soojenemine suurendab väga
palju mere ja ranniku ökosüsteemide elurikkuse vähenemist. Mereökosüsteemide hea keskkonnaseisundi
saavutamine, sealhulgas rangelt kaitstud alade loomise kaudu, peab hõlmama süsinikurikaste ökosüsteemide
ning oluliste koelmute ja noorkalade kasvualade taastamist. Osade tänapäeva merekasutusviisidega seatakse
ohtu toiduga kindlustatus, kalurite elatusvahendid ning kalandus- ja mereannisektor. Mereressursse tuleb
kasutada kestlikult ning ebaseaduslike tavade suhtes tuleb rakendada nulltolerantsi. Seepärast on tähtis
rakendada ELi ühist kalanduspoliitikat, merestrateegia raamdirektiivi ning linnudirektiivi ja elupaikade
direktiivi täies ulatuses.

4.2. Eesti siseriiklikud strateegilised dokumendid
4.2.1. Eesti kui terviku arengut käsitlevad strateegilised arengudokumendid
Asjakohane on nimetada Riiklik strateegia „Säästev Eesti 21“, Üleriigiline planeering „Eesti 2030+“ ja Eesti 2035+ strateegia.
Riigikogus 14.09.2005 heaks kiidetud riiklikus strateegias „Säästev Eesti 21” on määratletud säästva arengu
põhimõtted. Sõnastati Eesti eesmärgid aastani 2030 kooskõlas globaalsete (Agenda 21) ja Euroopa Liidu pikaajalise
arengu visioonidega. Muuhulgas mainiti vajadust (juba 2005) kavandada sammud üleminekuks põlevkivijärgsele
energeetikale.
Vabariigi Valitsus kehtestas 30.08.2012 Üleriigilise planeeringu „Eesti 2030+“. Planeeringu kohaselt on
üks olulisemaid valdkondi kohalikul taastuval ressursil põhineva energiatootmisvõimsuse suurendamiseks
tuuleenergeetika ja bioenergia. Planeeringu kohaselt on vajalik suurendada teiste energiaallikate (peale ühe fossiilse
energiaallika) osakaalu riigi energiabilansis. Meretuulikuparkide rajamiseks sobib Eesti läänepoolne rannikumeri.
„Eesti 2030+“ peamised eesmärgid energeetikavaldkonnas on:
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• Elektritootmisvõimsuse arendamisel on vaja keskenduda Eesti varustamisele energiaga. Uued
energiatootmisüksused tuleb paigutada ruumis ratsionaalselt ja kestlikult. Seejuures märgitakse, et
„Elektritootmine Eestis on seni põhinenud peamiselt põlevkivienergeetikal, mis ei ole pika aja jooksul
konkurentsivõimeline (nt keskkonnatasude kasvu tõttu). Energiajulgeoleku ja keskkonnaga seotud
kaalutlustel ei ole otstarbekas ühe fossiilse energiaallika sedavõrd suur osakaal riigi energiabilansis, sest see
on seotud varustuskindluse, energiaturu ja keskkonnakaitseriskidega. Seepärast on vaja suurendada teiste
energiaallikate osakaalu ja arendada taristut, et kaubelda energiavaldkonnas ulatuslikumalt teiste Euroopa
Liidu liikmesriikidega.
• Eesti energiavarustuse võimalusi tuleb avardada, luues välisühendusi Läänemere piirkonna energiavõrkudega.
• Tuleb vältida soovimatut mõju kliimale, saavutada taastuvenergia suurem osakaal energiavarustuses, tagada
energiasäästlike meetmete rakendamine. Seejuures juhitakse tähelepanu, et „tuleb arvestada võimaluse ja
vajadusega rajada uusi maismaa- või meretuulikuparke, sest Eesti hea tuulepotentsiaal laseb toota märgatava
osa elektrienergiast just tuulikute abil.“

4.2.2. Energeetika, keskkonna- ja kliimapoliitika valdkonna
strateegilised planeerimisdokumendid
Eesti kontekstis on olulisimaks ja värskeimaks 05.04.2017 Riigikogus heaks kiidetud Kliimapoliitika põhialused
aastani 2050. Dokumendis fikseeritud eesmärgiks on saavutada aastaks 2050 Eestis konkurentsivõimeline vähese
süsinikuheitega majandus. Tagatud on riigi valmisolek ja võimekus kliimamuutuste põhjustatud negatiivsete mõjude
minimeerimiseks ja positiivsete mõjude parimaks ärakasutamiseks.
Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030 on keskkonnavaldkonna arengustrateegia, mis juhindub Eesti säästva
arengu riikliku strateegia “Säästev Eesti 21” põhimõtetest ja on katusstrateegiaks kõikidele keskkonna valdkonna
ala-valdkondlikele arengukavadele, mis peavad koostamisel või täiendamisel juhinduma keskkonnastrateegias
toodud põhimõtetest. Riigikogu 14.02.2007 otsusega heaks kiidetud Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030 eesmärk
on määratleda pikaajalised arengusuunad looduskeskkonna hea seisundi hoidmiseks, lähtudes samas keskkonna
valdkonna seostest majandus- ja sotsiaalvaldkonnaga ning nende mõjudest ümbritsevale looduskeskkonnale
ja inimesele. Keskkonnastrateegia eesmärk kliimamuutuste ja õhukvaliteedi osas on järgmine: toota elektrit
mahus, mis rahuldab Eesti tarbimisvajadust, ning arendada mitmekesiseid, eri energiaallikatel põhinevaid väikese
keskkonnakoormusega jätkusuutlikke tootmistehnoloogiaid, mis võimaldavad toota elektrit ka ekspordiks.
Keskkonnastrateegia rakendusplaan „Eesti keskkonnategevuskava aastateks 2007-2013“ nägi ette järgmised tegevused
kliimamuutuste leevendamiseks ja õhukvaliteedi parandamiseks tuuleparkide osas: tuuleenergia kasutuselevõtu
võimaluse suurendamiseks kompenseerivate seadmete rajamine ning täiendavate tuuleparkide rajamine Eesti
taastuvenergia eesmärgi saavutamiseks.
Säästva arengu tegevuskava aastaks 2030 annab juhised inimeste ja planeedi kaitseks ning heaolu saavutamiseks.
Tegevuskava eesmärk on ka maailmarahu ja suurem vabadus. Me teame, et raskeim ülemaailmne ülesanne ja
säästva arengu vältimatu eeldus on vaesuse, sealhulgas äärmise vaesuse kaotamine mistahes kujul ja mõõtmetes.
Käesoleva KMH kontekstis on olulisimad tegevuskava eesmärgid järgmised:
• 7. eesmärk. Tagada taskukohane, usaldusväärne, säästev ja kaasaegne energia kõigile.
• 7.2 Suurendada 2030. aastaks oluliselt taastuvenergia osakaalu ülemaailmselt toodetavas energias.
• 9. eesmärk. Ehitada vastupidav taristu, toetada kaasavat ja säästlikku industrialiseerimist ning innovatsiooni.
• 9.1 Arendada välja kvaliteetne, usaldusväärne, säästlik ja vastupidav taristu, sealhulgas piirkondlik ja piiriülene
taristu, et toetada majandusarengut ja inimeste heaolu, ning tagada, et see taristu on kõikidele taskukohane
ja võrdselt kättesaadav
• 13. eesmärk. Võtta kiiresti meetmeid kliimamuutuste ja nende mõjuga võitlemiseks.
• 13.2 Lülitada kliimamuutustega võitlemise meetmed riiklikesse tegevuspoliitikatesse, tegevuskavadesse ja
planeerimisse.
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• 14. eesmärk. Kaitsta ja kasutada säästvalt ookeane, meresid ja mere elusressursse, et saavutada säästev areng.
• 14.2 Saavutada 2020. aastaks mere- ja rannikuökosüsteemide säästev haldamine ja kaitse, et vältida tõsist
kahjulikku mõju, tugevdades muu hulgas nende ökosüsteemide vastupidavust ja võttes meetmeid nende
taastamiseks, et ookeanid oleksid heas seisundis ja viljakad.
19. detsembril 2019 kinnitas valitsus Eesti riikliku energia- ja kliimakava aastani 2030 (REKK 2030), mis on
koostatud erinevate ministeeriumite (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi ning
Maaeluministeeriumi) ühistööna toetudes kehtivatele arengudokumentidele ning mitmesugustele uuringutele ja
analüüsidele. REKK 2030 koondab Eesti energia- ja kliimapoliitika eesmärgid ning nende täitmiseks välja töötatud 71
meedet. REKK 2030 laiem eesmärk on anda Eesti inimestele, ettevõtetele ning ka teistele liikmesriikidele võimalikult
täpselt informatsiooni sellest, milliste meetmetega kavatseb Eesti riik saavutada Euroopa Liidus kokku lepitud
energia- ning kliimapoliitikat puudutavad eesmärgid.
REKK 2030 peamised eesmärgid, mis on käesoleva KMH kontekstis olulised, on järgnevad:
• Eesti kasvuhoonegaaside heite vähendamine 80% aastaks 2050 (sh 70% aastaks 2030)
• Taastuvenergia osakaal energia summaarsest lõpptarbimisest peab aastal 2030 olema vähemalt 42%: aastal
2030 moodustab taastuvenergia 16 TWh ehk 50% energia lõpptarbimisest, sh taastuvelekter 4,3 TWh (2018
= 1,8 TWh), taastuvsoojus 11 TWh (2018 = 9,5 TWh), transport 0,7 TWh (2018 = 0,3 TWh).
• Energiajulgeoleku tagamine hoides imporditud energiast sõltuvuse määra võimalikult madalal: hoitakse
kohalike kütuste kasutust võimalikult kõrgel (sh suurendatakse kütusevabade energiaallikate kasutust),
rakendatakse biometaani tootmise ja kasutuse potentsiaali.
06.10.2016 Vabariigi Valitsuse poolt heaks kiidetud Energiamajanduse arengukava 2030 (ENMAK 2030) koondab
elektri-, soojus- ja kütusemajanduse, transpordisektori energiakasutuse ja elamumajandusega seonduvad tuleviku
tegevused. Lisaks määrab ENMAK 2030 lähtekohad järgnevatele arengukavadele, mida tuleb esitada Euroopa
Komisjonile:
• Taastuvenergia tegevuskava taastuvenergia direktiivi 2009/28/EÜ alusel.
• Energiasäästu tegevuskava energiasäästudirektiivi 2012/27/EL alusel.
• Hoonete renoveerimise kava energiasäästudirektiivi 2012/27/EL alusel.
Arengukava kohaselt on riigi põhitegevused energiajulgeolekuga seotud taristu tagamisel täna ning tulevikus
elektri- ja gaasivarustuses piiriüleste ühenduste tagamine, õigusnõuetes sätestatud vedelkütuste varu ja gaasivaru
tagamine Eestis, soojuse tootmise võimsuste olemasolu baas- ja tipukoormuste katmiseks, õigusloome tagamine
haja- ja mikrotootmise edendamiseks. Elutähtsate teenuste energiavarustus peab olema tagatud. Elektritootmine
toimub avatud elektrituru tingimustes. Uusi elektritootmise võimsusi rajatakse lähtuvalt elektrituru tingimustest,
kus riigipoolne sekkumine toimub vaid elektri tootmise võimekuse kriteeriumi täitmiseks või uute innovaatiliste
tehnoloogiate turuleaitamiseks.
Kütusevabade energiaallikate osakaal lõpptarbimises moodustab aastal 2030 vähemalt 10%. Hüdroenergia potentsiaal
on täna kasutusel, päikeseenergia kasutus väikelahendustes suureneb prognooside järgi kuni 100 MW võrra aastaks
2050, kattes riigi elektritarbimise vajadusest ligi 1%. Tuuleenergia võib aastal 2050 katta riigi elektritarbimise
vajadusest kolmandiku. Üldise trendina elektri tootmises võib prognoosida tulevikus taastuvatel energiaallikatel
nagu tuul ja biomass põhinevate tootmisvõimsuste osakaalu suurenemist sõltuvalt tehnoloogiate odavnemisest
ning CO2 kvoodi hinnatõusust. Kõige rohkem elektri tootmises kasutatavad taastuvad energiaallikad Eestis täna
on biomass ja tuul.

4.2.3. Mereala ruumiline planeerimine ja merestrateegia
Merekasutust käsitlevaks kõige värskemaks ja kõiki valdkondi koondavaks ruumilise planeerimise strateegiliseks
dokumendiks on Eesti mereala planeering. Tegemist on üleriigilise planeeringu teemaplaneeringuga, mis hõlmab
kogu Eesti mereala, välja arvatud juba varem maakonnaplaneeringutena koostatud merealad Pärnumaal ja Hiiumaa.
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Planeering on veel koostamisel.
Mereala planeerimise eesmärk on leppida kokku Eesti mereala kasutuse põhimõtetes pikas perspektiivis, et panustada
merekeskkonna hea seisundi saavutamisse ja säilitamisse ning edendada meremajandust. Planeeringuga määrati
kindlaks, millistes piirkondades ja millistel tingimustel saab merealal tegevusi ellu viia. Mereala planeeringu koostamise
käigus käsitleti merealal juba toimuvate ja alles kavandatavate tegevuste koosmõju. Samuti hinnati nendega
kaasnevat mõju merekeskkonnale ja majandusele ning tegevuste sotsiaalset ja kultuurilistmõju. Planeeringus on
muuhulgas määratletud tuuleenergeetika arendamiseks sobivad alad, suunised ja tingimused.
Eesti merestrateegia ja Eesti merestrateegia meetmekava Eesti mereala hea keskkonnaseisundi saavutamiseks
ja säilitamiseks. Keskkonnaministeeriumi tellimusel ja eestvedamisel on koostatud Eesti merestrateegia. Selle
esimene etapp sisaldas Eesti mereala keskkonnaseisundi esialgset hindamist, sotsiaal-majanduslikku analüüsi, mereala
hea keskkonnaseisundi määratlust ning seatud sihte aastaks 2020 mereala hea keskkonnaseisundi saavutamiseks.
Esimene etapp valmis 2012. aasta septembris. Merestrateegia teine etapp sisaldas seireprogrammi koostamist.
Mereseire eesmärgiks on koguda andmeid Eesti mereala keskkonnaseisundi perioodiliseks hindamiseks, sh
merestrateegia raamdirektiivi alusel kehtestatud keskkonnaalaste sihtide saavutamiseks või mittesaavutamiseks
ja kehtestatava meetmekava tõhususe hindamiseks. Eesmärgiks on koguda andmeid merekeskkonda otseselt või
kaudselt mõjutavate inimtegevuste kohta, sh tuuleenergia kasutamine. Meretuulepargi ehitustegevus võib põhjustada
füüsikalisi häiringuid merepõhjas ning tekitada heljumi levikut. Kolmanda etapina koostati Eesti merestrateegia
meetmekava, mille valitsus kinnitas 23.03.2017. Eraldi koostati Eesti merestrateegia meetmekava meetmete sotsiaalmajanduslik analüüs.
Käesoleva KMH kontekstis on oluline välja tuua, et meetmekavas pakuti mh välja meede D11 (Merealune müra
ja energia), mille eesmärk oli sõnastatud järgmiselt: energia keskkonda juhtimine, sealhulgas veealune müra, on
tasemel, mis ei kahjusta merekeskkonda. Veealust müra kui survetegurit on soovitatud hinnata kahe indikaatori abil:
(1) Tugevate, madala ja keskmise sagedusega lühiajaliste helide jaotus ajas ja ruumis; (2) Pidev madalsageduslik müra.

4.2.4. Saaremaa arengut käsitlevad strateegilised dokumendid
Saare maakonnaplaneering on kehtestatud 27.04.2018. Eesti maakondade, sh Saare maakonnaplaneering,
käsitleb maakonna territooriumi, ehk need planeeringud käsitlevad maismaad. Meremaakondade planeeringutes
on merega seonduv siiski kajasatud üldistes arengusuundumustes, liikuvuse ja taristu valdkondades (nt läbi
sadamate ja meretranspordi), rekreatsiooni ja päästevõimekuse teemades. Saare maakonnaplaneering rõhutab
kasvavat rolli sinimajandusel – kaubandusel, laevaehitusel, kalatööstusel, paatide hoiustamisel, remondil ja
tootmisel jms. Soodustatakse väikesadamate arengut, eristatakse riikliku ja maakondliku tähtsusega väikesadamad
ning kogukonnasadamad. Turismi arendamises nähakse olulist osa reisilaevaühenduse taastamises Lätti ning
rohkemate ristluslaevade Saaremaa sadama külastamises. Välja tuuakse tendents, et sadamad on üha enam
multifunktsionaalsed, täites peale sildumise ja traditsioonilise kalapüügi võimaldamise paljusid teisi funktsioone.
Sadamate multifunktsionaalne kasutus on seatud edasises arengus eelistuseks. Saare maakonnaplaneering märgib,
et meretuuleparkide asukohad määratakse üleriigilise mereala planeeringuga.
Saaremaa valla arengukava 2019-2030 on Saaremaa Vallavolikogu poolt vastu võetud 12.10.201816, mis on
Saaremaa vallas aluseks eri eluvaldkondade arengu integreerimisele ja koordineerimisele. Saaremaa valla arengukava
koostamise peaeesmärk on tagada järgnevatel aastatel erinevate tegevusvaldkondade tasakaalustatud ja jätkusuutlik
areng. Saaremaa vald soovib arengukava elluviimisega parandada saarlaste elukvaliteeti ning muuta Saaremaa
investoritele ja külalistele senisest veelgi atraktiivsemaks. Arengukava seab keskseks eesmärgiks saarlaste heaolu
ja Saaremaa konkurentsivõime.
Saaremaa valla arengukavas 2019-2030 on määratletud seitse üldist arengusuunda:
1. jätkusuutliku arengu tagamine;
2. elukeskkonna väärtustamine;
16 < link >
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3. ühtse ja turvalise valla kujundamine;
4. piirkondliku pärandi, külaelu ja keele hoidmine;
5. Saaremaa eripära arvestava konkurentsivõimelise majanduskeskkonna arendamine;
6. Saaremaa kui külalislahke ja erinevaid puhkamisvõimalusi pakkuva sihtkoha arendamine ning turundamine;
7. Kuressaare linna identiteedi hoidmine ja linnalise elukeskkonna arendamine.
Saaremaa valla üldplaneering. Käesoleval ajal on koostamisel Saaremaa valla üldplaneering. Üldplaneeringu
eelnõu avalikud arutelud toimusid 31.07-10.08.2020. Saaremaa vald on otsustanud 2021. a esimesel poolaastal
korraldada täiendava üldplaneeringu eelnõu avalikustamise.
Planeeringu eskiisi sissejuhatuses on esitatud kandev põhimõte: Saaremaa valla tuleviku kujundamisel on keskseteks
võtmesõnadeks inimkesksus ja hoolivus ning tasakaalustatud ja jätkusuutlik areng. Aastaks 2030 soovib Saaremaa olla
uutele tuultele avatud, traditsioone hoidev, turvalise ja puhta elukeskkonnaga, mere ja taeva kaudu ühendatud tugeva
kogukonnaga saar.
Planeering rõhutab vajadust Saaremaal arvestada üleilmastumist: tingimusi, tegureid ja suundumusi. Üldplaneeringu
kontekstis olulisemad üleilmsed suundumused on:
• maailmamajanduse raskuskeskme nihkumine Aasiasse;
• üleminek teadmispõhisele majandusele;
• rahvastiku vananemine; linnastumine ja väiksemate asustuste hääbumine;
• kliima muutumine;
• ökoloogiliste väärtuste mõjujõu kasv;
• üleminek laialdasele taastuvenergia kasutamisele;
• rohelise ja hõbedase majanduse kasv.
SWE meretuulepargi arendamine on sobiva tehnilise ja korraldusliku lahenduse korral kooskõlas Saaremaa valla
üldplaneeringuga.
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5.

Eeldatavalt mõjutatava keskkonna kirjeldus
5.1. Looduskeskkond
5.1.1. Läänemeri17
Meretuulepargi piirkonna merekeskkonna tingimused tulenevad suuresti Läänemere üldistest omadustest.
Läänemeri pindalaga ca 370 000 km2 (koos Taani väinade ja Kattegatiga ca 415 000 km2) on Atlandi ookeani lääneosas
asuv sisemeri, millel on maailmamerega kitsas ja madal ühendus vaid läbi Taani väinade. Läänemeri on maailma
suurimaid riimveekogusid.
Oma suhtelise suletuse tõttu on Läänemeri üks maailma kõige tugevama inimmõju all olevaid meresid. Kõige rohkem
mõjutavad Läänemere keskkonna seisundit eutrofeerumine, saasteainete koormus, kalade väljapüük ning võõrliikide
sissetoomine. Peamine eutrofeerumise survetegur nii Läänemeres tervikuna kui Eesti merealal on inimtegevuse
tagajärjel maismaalt, eeskätt väetiste kasutusest pärinev liigne toitainete koormus. Peamiseks saasteainete koormuse
surveteguriks on saasteainete juhtimine veekogudesse või atmosfääri tööstusest, transpordist või olmest. Üheks
saasteainete sissetoojaks on ka sademed, mille abil satuvad-sadenevad merre atmosfääris olevad saasteained18.
Läänemeri on madal meri keskmise sügavusega 50-55 meetrit, sealjuures ca 20% Läänemerest on sügavusega alla
10 meetri. Läänemere vee maht on umbes 20 000 km3 (koos Taani väinade ja Kattegatiga 21 000 km3). Läänemere
väike ühendus maailmamerega tingib madala soolsuse, mis väheneb Taani väinadest kaugenedes. Maailmamere
keskmine soolsus on 35 promilli (3,5 %), Läänemeres on see kõigest 0,9%. Vee soolsus väheneb Taani väinadest
Soome lahe ja Botnia lahesoppide suunas. Jõgede sissevool ja asjaolu et sademeid mere pinnale on rohkem kui
aurumine, tingib summaarselt vee väljavoolu Läänemerest. Teatud määral (sõltuvalt ilmaoludest ja veetasemest)
toimub ka riimvee sissevool, mille maht on suurusjärgus 500 km3 aastas (kuid see erineb erinevate aastate kaupa
märkimisväärselt). Läänemere veevahetus on keskmisena vaid ligikaudu 2-3 % aastas.

5.1.2. Geoloogilised tingimused19
Saaremaa geoloogia on võrdlemisi hästi uuritud, eeskätt Eesti Geoloogiakeskuse ja Eesti Teaduste Akadeemia
Geoloogia Instituudi poolt aastakümnete jooksul teostatud geoloogilise kaardistuse ja konkreetsete teaduslike
uuringutega. Oluliselt vähem on vahetult uuritud mereala geoloogiat. Merealal alustati kõrgema kvaliteediga
süsteemseid seismilisi profileerimisi 1990-ndatel koostöös Rootsi geoloogidega. Teostatud uuringute fookusest
tulenevalt kasutati tehnikat, mis annab informatsiooni sügavama ulatusega, kuid on seetõttu väiksema eraldusvõimega
(nt kvaternaari setete iseloomustamiseks). Mõningad uuringuprofiilid on siiski ka selles aspektis üsna täpsed.
17 Peatüki koostamisel on kasutatud Pärnu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneering materjale (Pärnu Maavalitsus /
Hendrikson&Ko 2016).
18 Keskkonnaministeerium, 2019. Eesti mereala keskkonnaseisund 2018 < link >
19 Peatüki koostamisel on kasutatud ühe allikana Eesti Entsüklopeediakirjastus ja TTÜ Kuressaare Kolledž (2002) raamatut „Saaremaa“.
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Tänaseks teadaoleva informatsiooni põhjal on SWE meretuulepargi ala Siluri ladestu Jaagarahu, Rootsiküla ja
Paadla lademete avamualal, kuhu on moodustunud madala mere tingimustes erinevad lubjakivid. Olemasoleva
informatsiooni kohaselt on lubjakivi kaetud õhukeste kvaternaariaegsete setetega või lausa paljanduvad merepõhjas.
Kogu Läänemerd hõlmavate kaartide koostamisel, näiteks EMODnet geoloogia pilootprojekti raames (Joonis 5-1) ja
Interreg projekti BALANCE raames on Eesti mereala põhja iseloomu kirjeldamisel kasutatud peamiselt olemasolevaid
varasemate uuringute andmeid arhiividest. EMODnet projekti raames teostatud analüüsi ja kasutatud klassifikatsiooni
põhjal esineb Eesti merealal kõige rohkem mudaseid setteid. Samuti on levinud moreen, liiv ja jämedateralised
setted (veerised). Vähemal määral esineb kaljuse pinnasega alasid või on liigitatud piirkondi segasetetega aladeks20.

Joonis 5-1. Eesti mereala ja naaberalade põhjasubstraat EMODnet pilootprojekti andmetel21 . Klassid: roheline – muda-liivane
muda (mud to sandy mud); helekollane – liiv-mudane liiv (sand to muddy sand); pruun – jämedateraline sete (coarse-grained
sediment); lilla – segasetted (mixed sediment); tumekollane – moreen (till); punane – kalju (bedrock).

Antud joonise alusel lasuvad SWE kavandatud tuulepargi alal muda ja liivase muda setted ning moreen setted.

5.1.3. Kliimaatilised üldtingimused22
Eestit iseloomustab mereliselt mandrilisele üleminekuline parasvöötme kliima. Saaremaa lääneosa on üheks kõige
merelisema kliimaga piirkonnaks Eestis. Merelise kliima tunnused – pikk soe sügis, pehme talv, hiline jahe kevad,
tugevad tuuled, päikesepaiste rohkus ning sademete vähesus, iseäranis kevadsuvel – ilmnevad kõige selgemini
just Saaremaa läänerannikul ja Sõrves. Võrreldes Eesti mandriosaga, on Saaremaal lumeolud aastate viisi väga
muutlikud. Karmidel talvedel, kui enamikku rannikumerd katab jää, nõrgeneb mere kliimat pehmendav toime ning
erinevused sisemaaga hakkavad järk-järgult kahanema. Pehmel talvel aga Saaremaa rannikumeri oluliselt ei jäätugi.
20 Tallinna Tehnikaülikooli Meresüsteemide Instituut, OÜ Alkranel. „Eesti merestrateegia meetmekava Eesti mereala hea keskkonnaseisundi
saavutamiseks ja säilitamiseks keskkonnamõju strateegiline hindamine. Aruanne 2015-2016“.
21 < link > Kaardi on avaldanud TÜ Eesti Mereinstituut (2012) ja seda on kasutatud Eesti merestrateegia meetmekava Eesti mereala hea
keskkonnaseisundi saavutamiseks ja säilitamiseks KSH-s.
22 Peatüki koostamisel on kasutatud allikatena Eesti Entsüklopeediakirjastus ja TTÜ Kuressaare Kolledž (2002) raamatut „Saaremaa“ ning
Eesti mereala planeeringu mõjude hindamise aruande eelnõud (OÜ Hendrikson & Ko, versioon 03.07.2020).
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Õhuniiskus on mere ääres soojal ajal alati suurem kui sisemaal. Näiteks maikuus, kui suhteline õhuniiskus varieerub
Eesti piires kõige rohkem, ulatub see keskpäeviti Saaremaal 65-70 %-ni, vahetult rannikul isegi üle 75 %, suuremas
osas Sise-Eestis jääb aga 50-55 %-le. Samas on Saaremaa Eesti üks väikseima sademete hulgaga piirkond. Eriti
kuiv on kevad-suvi. Kõige vähem sajab rannikul.
Tuul. Eesti tuulekliimat kujundab parasvöötme põhjaosale iseloomulik sage madalrõhkkondade ja kõrgrõhkkondade
vaheldumine ehk tsüklonaalne tegevus, mis põhjustab tuuliseid ilmu. Tugevaimad tuuled ja sagedasemad tormid
on iseloomulikud ajavahemikule oktoobrist jaanuarini, tavapäraselt nõrgema tuulega ja suurema tuulevaikusega
päevade esinemisega on periood maist augustini. Aasta keskmine tuule kiirus on saartest läände jääval merealal
8,5–9 meetrini sekundis, puhangud üle 30 m/s. Liivi lahe avatud keskosas on aasta keskmine tuule kiirus 8–8,5 m/s,
puhangud 26–28 m/s. Väinamere tuuled on saarte ning mandri tõttu tugevalt varjutatud, aasta keskmine tuule
kiirus jääb alla 8 m/s kuid puhangud võivad siiski küündida üle 29 m/s. Soome lahes kahaneb nii tuule kiirus kui
puhangute tugevus selgelt lääne-idasuunaliselt: lahe avatud lääneosas on keskmine tuule kiirus 8–8,8 m/s, idaosas
vaid 7–7,5 m/s ning puhangud vastavalt > 30 m/s ja alla 28 m/s. Saaremaa kliimat iseloomustavad tugevad tuuled.
Keskmine tuule kiirus on mere rannal palju suurem kui sisemaal, mitu korda sagedamini esineb torme. Kõige
tuulisemas piirkonnas, Lääne-Saaremaa rannikul, ületab keskmine tuule kiirus 6 m/s, Saaremaa siseosas jääb see
alla 5 m/s. Tormipäevi (tuule kiirus üle 15 m/s) on enim Vilsandil – aastas 41 – samas aga Süda-Eesti aladel ainult
5 päeva ümber.
Läänemere vahetu mõju tuultele piirdub peamiselt saarte ja rannikualadega (ca 10 km rannikust mere suunas ja 20
km lai vöönd sisemaa suunas), kus avara vetevälja kohal kiirust kogunud tuule jõud maismaa takistuse tõtu kahaneb.
Eesti mereala planeeringu mõjuhindamise aruande (Hendrikson & Ko, 2020) andmetel on pikaajaline keskmine
tuuleenergia (energiatihedus, W/m2) 150 m kõrgusel Liivi lahe keskosas keskmiselt 700–780 W/m2 ja Saaremaast
läänes avamerel 810–880 W/m2, Hiiumaa juures 800–840 W/m2, Soome lahes kahaneb energiatihedus lääneosast
(750 W/m2) ida suunas (550 W/m2).
Kavandatava SWE meretuulepargi alal on head tuuletingimused. Kõige sagedasemad on edelast puhuvad tuuled,
samuti on see suund kõige energiarikkam. Olemasolevad tuuleandmed nii modelleeritud andmebaasidest kui
Vilsandi ilmajaama pikaajalisete andmetega võrrelduna on piisavad KMH raames vajalikus täpsuses meretuulepargi
tuulikute paigutuse kavandamiseks.

5.1.4. Merevee kvaliteet, lainetus ja hoovused 23
Vee temperatuur ja soolsus määravad paljuski ära piirkonna ökosüsteemi karakteristikud, sh nt liigilise koosseisu.
Läänemere temperatuuri ja soolsusevälju iseloomustab suur varieeruvus nii ajas kui ka ruumis, mis tuleneb keerulisest
topograafiast, tugevatest gradientidest nii horisontaalis kui ka vertikaalis ning suurest atmosfääri muutlikkusest
erinevates ajamastaapides.
Soolsus ja temperatuur. Läänemerd iseloomustab väga väike veevahetus maailmamerega, mis tingib
madala soolsuse, mis omakorda väheneb Taani väinadest kaugenedes. Kui maailmamere keskmine soolsus on 35
promilli, siis Läänemeres on see enamasti alla 10 promilli. Soolsus on erinev ka erinevatel sügavustel. Soolasem vesi
on sügavamas veekihis, järsem soolsuse muutus toimub enamasti 50-80 meetri tsoonis ehk halokliinis. Soolasem
vesi valgub suurema erikaalu tõttu kõige sügavamale. Läänemerest välja voolab vähem soolane pindmine vesi.

23 Peatüki koostamisel on kasutatud Eesti mereala planeeringu materjale < link >ning ning Eesti mereala planeeringu mõjude hindamise
aruande eelnõud (OÜ Hendrikson & Ko, versioon 03.07.2020).
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Joonis 5-2. Eesti mereala keskmine pinnavee soolsus. Soolsuse alusandmed pärinevad Copernicus portaalist 24.

Joonis 5-3. Eesti mereala keskmine pinnavee temperatuur veebruaris. Temperatuuri alusandmed pärinevad Copernicus portaalist25 .
24 Vesiviljelus Eesti merealal alusandmed ja uuringud, Tartu Ülikool Eesti Mereinstituut 2020
25 Vesiviljelus Eesti merealal alusandmed ja uuringud, Tartu Ülikool Eesti Mereinstituut 2020
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Lainetus, hoovused ja veetaseme muutused. Eesti mereala lainetuste ja hoovuste iseloomu kujundab
tuulekliima (tuule suund ja tugevus). Sagedamini esineb veevool piki Eesti rannikut ida suunas. Iseloomulikuks
hoovuse kiiruseks Eesti mereala pinnakihis on 10–20 cm/s. Samas on hoovused väga muutlikud ja sõltuvad suurel
määral lokaalsest tuulest. Maksimaalsed hoovuse kiirused, mis ületavad 1 m/s, on registreeritud väinades (nt Suur
väin) ja piki rannikut (nt Soome lahes) aegajalt esinevate tugevate jugahoovuste korral. Intensiivseid hoovusi
kiirusega 40–50 cm/s võib esineda ka mere sügavamates kihtides (sh merepõhja lähedal).
Ajutised, lühiajalised veetaseme tõusud ja langused sõltuvad ranna topograafiast ning lokaalsetest tuuleoludest.
Veetaseme muutused on väikseimad avamere rannikul ja suurenevad Soome lahe idaosa suunas ja mandri
lääneranniku lahtedes: Liivi laht, kitsamalt Pärnu laht, samuti Haapsalu laht. Veetaset tõstavad tugevad läänekaarte
tuuled, seda alandavad idatuuled. Äärmusjuhtudel on kõikumised 2–2,5 m üle keskmise veetaseme ja 1,2 m alla
keskmise veetaseme.
Lainekõrgus on enamasti 1–2 m, avamerel on lainekõrgus tormi ajal 5–6 m, erakordse läänetormi ajal kuni 10 m.
Lainekõrgus ulatub Soome lahes 6 m ja Liivi lahes 3–4 meetrini.

Joonis 5-4. Eesti mereala keskmine lainekõrgus (m). Lainetuse andmed pärinevad Copernicuse portaalist26 .

Jääolud. Eesti mereala planeeringu koostamisel oli üheks alusuuringuks “Jääolude analüüs ja kaartide koostamine“
(TTÜ Meresüsteemide Instituut, 201627). Vastavalt nimetatud uuringule esineb Eesti merealal jääkate igal aastal
vähemalt Pärnu lahel ja Väinameres. Ekstreemselt pehmetel talvedel (nt 2007/2008) esineb jää vaid Pärnu lahes
ja Väinamere lahtedes. Karmidel talvedel (nt 2010/2011) on jääga kaetud kogu Eesti mereala ning isegi Hiiumaa ja
Saaremaa läänerannikul esineb jääd 30 päeva jooksul (päevade arvu puhul on oluline teada ka kasutatud metoodikat
– alguse ja lõpu päevaks on 10-ne päeva keskmine jääkontsentratsioon vähemalt 10% vaadeldavas võrgupunktis).
26 Vesiviljelus Eesti merealal alusandmed ja uuringud, Tartu Ülikool Eesti Mereinstituut 2020
27 “Jääolude analüüs ja kaartide koostamine“, TTÜ Meresüsteemide Instituut, 2016
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Joonis 5-5. Jää hooaja keskmine (a) kestus päevades perioodil 2000-2016 igas võrgupunktis. Jää hooaja kestvus päevades erinevate
talve stsenaariumite korral: (b) pehmete talvede keskmine, (c) keskmiste talvede keskmine ja (d) karmide talvede keskmine28 .

Triivjää esineb peamiselt piirkondades, kus jääkatte kestvus on keskmiselt lühem –Soome lahe lääne- ja keskosa,
Liivi lahe avaosa ning Saaremaa läänerannik.
Vaadeldes jääolusid Eesti merealal piirkondade kaupa, siis on osundatud uuringus välja toodud, et Saaremaa ja
Hiiumaa läänerannikul on kõige leebemad jääolud, kus jääkate esineb vaid karmidel talvedel kuni 30 päeva. Vaid
suletud lahtedes võib jääkate kesta 3 kuud. Mererajatistele võib ohtu kujutada karmidel talvedel Saarema lääneosas
esinev triivjää (keskmine kiirus kuni 0,03 m/s).
Merevee kvaliteet on merevee seisundi hindamiseks kasutatavate indikaatorite väärtuste ja seisundi hinnangute
kogum. Rannikuvee iseloomustamiseks kasutatav koondseisund koosneb kahest osast: ökoloogiline seisund ja
keemiline seisund.
Oluliseks merekeskkonna kvaliteedi näitajaks on läbipaistvus. Valguse kättesaadavus määrab ära esmase vee
fotosünteesi võimalikkuse merekeskkonnas. Üldiselt on vee läbipaistvus suurem avamerel (Eesti merealal näiteks
Ida-Gotlandi basseinis ja Läänemere põhjosas) ning madalam Liivi lahes ja Soome lahes.
Alljärgneval joonisel on näha Eesti rannikuveekogumid ning nende koondseisund 2019. aasta hinnangu järgi.
Kihelkonna lahe rannikuveekogumi koondseisundi klass on halb. 2019. a seisundiinfo alusel (Keskkonnaagentuur,
2020) on Kihelkonna rannikuveekogumi ökoloogiline seisund kesine (põhjuseks toitained, hindamissüsteemi
puudulikkus) ning keemiline seisund halb (Hg kalas).
28 “Jääolude analüüs ja kaartide koostamine“, TTÜ Meresüsteemide Instituut, 2016
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Joonis 5-6. Eesti rannikuvee kogumite koondseisund 2019. a hinnangu alusel 29

Keskkonnaministeeriumi andmetel ei ole vastavalt viimasele mereala keskkonnaseisundi hindamisele Eesti mereala
seisundihinnangule enamus Eesti merealast saavutanud Hea Keskkonnaseisundi (HKS) taset. Hea Keskkonnaseisundi
tase on saavutatud vaid “Merepõhja elupaikade” ja “Hüdrograafiliste tingimuste muutmise” kriteeriumite osas30.
Eesti riikliku merekeskkonna seire andmed näitavad, et nii talvised anorgaanilise lämmastiku ja fosforiühendite
kontsentratsioonid kui ka suvised keskmised üldlämmastiku ja -fosfori sisaldused on kaugelt üle soovitud taseme.
Hindamise kokkuvõte
SEISUND

SURVE

Bioloogiline mitmekesisus

HALB

HALB

Võõrliigid

linnud

HALB

HALB

Kalandus

kalad

HALB

HALB

eutrofeerumine

imetajad

HALB

HEA

Hüdrograafiliste tingimuste muutmine

Veesamba elupaigad

HALB

HALB

Saasteained

Mereökosüsteem ja toiduvõrgud

HALB

HALB

Mereprügi

HEA

N/A

Veealune müra

Merepõhja elupaigad

Joonis 5-7. Eesti mereala seisundihinnangu kokkuvõte mereökosüsteemi komponentide kaupa

29 Keskkonnaagentuur, 2020. Pinnavee ja põhjavee seisund – interaktiivne kaart < link >
30 Eesti mereala keskkonnaseisund 2018 < link >
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Vee füüsikalised ja keemilised näitajad proovivõtupunktides. Konkreetsetest asukohtadest meres
on võetud veeproove ja määratud vee füüsikalised ja keemilised parameetrid SWE meretuulepargi alal ja piirkonnas
varasematel aastatel nii mereseire programmi raames kui muude uuringute raames. Uuringu „Merepõhja elustiku
ja elupaikade uuring Natura ja HELCOMi elupaigatüüpide leviku hindamiseks ning mere CO2 sidumispotentsiaali
selgitamiseks“ (Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut, 2020) raames määrati näitajad 10 jaamas. Teostatud veesamba
vertikaalsed sondeerimised näitasid, et mõõtmiste ajal, 22. juulil 2019, oli tegemist nii temperatuuri kui soolsuse järgi
stratifitseeritud olukorraga. Kõigis jaamades näitasid kõik mõõdetud parameetrid üsna sarnaseid sügavuskõveraid.
Mõõtmiste hetkel oli pindmise veekihi temperatuur üle 18 °C samas kui põhjalähedase veekihi temperatuuri näit
oli veidi üle 4 °C. Merevee soolsuse vahe oli samuti pindmise ja põhjalähedase veekihi vahel peaaegu üks soolsuse
ühik (pind 6,8 ja põhi 7,6). Fluorestsens näitas piiki 5 m sügavusel, mille järel klorofülli sisaldus veesambas järkjärgult
langes. Hapnikuküllastus oli kogu veesamba osas 100% või üle selle. CO2 sisaldus ja partsiaalrõhk suurenesid
sügavuse kasvades. pH langes 8,4-lt ühikult pinnal 7,6-ni põhjalähedases kihis. Kõik need näitajad olid iseloomulikud
Läänemere avaosa kesksuvistele näitajatele ning anomaaliaid uurimisalal vaatluste hetkel ei leitud.

5.1.5. Mere-elustik
Merepõhja elupaigad ja elustik 31
Merepõhja elustik. Eesti merealal moodustab makroskoopilise merepõhja elustiku taimestik (suurvetikad ja
kõrgemad taimed) ning põhjaloomastik. Liigiliselt koosseisult on elustik üsna mitmekesine, leidub nii merelise
päritolu kui mageveelisi liike.
Merepõhja taimestik. 1992.–2018. aastate andmete põhjal on Eesti merealal registreeritud 60 suurtaimestiku
taksonit (sh 57 liiki ja taksonid Ulotrix, Pseudolithodermaja Fontinalis määratuna perekonna tasemeni). Eesti merealal
sagedamini esinevateks liikideks on niitjas punavetikas (Vertebrata fucoides), niitjas rohevetikas (Cladophora glomerata)
ja niitjas punavetikas (Ceramium tenuicorne). Eesti merealal esineb enim hõimkonna pruunvetikas liike/taksoneid.
HELCOMi mereala alambasseinide vahelised erinevused taimestiku liikide/taksonite osas on suhteliselt väikesed,
liigirikkaim bassein on Liivi laht.
Suurselgrootud. 1992.–2018. aastate andmete põhjal on Eesti merealal registreeritud 92 põhjaloomastiku
taksonit (sh 73 liiki ja 19 taksonit).
Eesti merealal on sagedamini esinevaks selgrootuks söödav rannakarp (Mytilus trossulus), balti lamekarp (Limecola
balthica) ja substraadile kinnituv tavaline tõruvähk (Amphibalanus improvisus). Põhjaloomastiku liikide/taksonite
arvust 59% kuulub lülijalgsete hõimkonda. Liigiline mitmekesisus on kõrgeim Liivi lahe alambasseinis ja madalaim
Gotlandi idaosa basseinis32.
Merega seotud elupaigatüübid. Euroopa Liidus on looduskaitseliselt olulised elupaigatüübid ära toodud
loodusdirektiivi (92/43/EEC direktiiv looduslike elupaikade ja loodusliku fauna ning floora kaitsest) I lisas, mis
koondab endas elupaigatüüpe maismaalt, merest ja mageveekogudest. Loodusdirektiivi I lisas on kokku kaheksa
merega seotud elupaigatüüpi, millest Eesti merealal esineb kuus (sulgudes loodusdirektiivi I lisa kood):
• mereveega üleujutatud liivamadalad (1110, edaspidi “liivamadalad“),
• jõgede lehtersuudmed (1130),
• mõõnaga paljanduvad mudased ja liivased laugmadalikud (1140, edaspidi “laugmadalikud“),
• rannikulõukad (1150),
• laiad madalad abajad ja lahed (1160),
• karid (1170).
31 Peatüki koostamisel on kasutatud Eesti mereala planeeringu materjale < link >, uuringut „Merepõhja elustiku ja elupaikade uuring Natura
ja HELCOMi elupaigatüüpide leviku hindamiseks ning mere CO2 sidumispotentsiaali selgitamiseks“, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut, 2020
ning TÜ Eesti Mereinstituut, TTÜ Meresüsteemide instituut „Avamereseire“, 2016 < link >.
32 „Eesti mereala makrofüütide ja suurselgrootute liiginimekirjade koostamine“, Georg Martin, Tartu Ülikool, Eesti mereinstituut, 2018.
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Täielikult merepõhja elupaigatüüpideks saab nimetatutest pidada liivamadalaid ja karisid, sest nende määrang ei
ole kuidagi seotud rannajoone kuju või maismaaga. Rannikust kaugel avamere tingimustes on välistatud jõgede
lehtersuudmete, laugmadalike, rannikulõugaste ning laiade madalate abajate ja lahtede esinemine, sest kõik need
elupaigatüübid on vahetult seotud rannajoonega.
Merepõhja elupaikade kaardistamisega alustati Eestis 2005. aastal ja inventuuridega on 2019. aasta kevade seisuga
kaetud ligikaudu kolmandik (38%) kogu Eesti merealast. Inventuuridega kaetud mereala ulatuse juures tuleb silmas
pidada, et katvushinnang on saadud kõigi kaardistamisalade uuringupolügoonide pindalade liitmisel olenemata
konkreetse kaardistustöö meetoditest ja proovipunktivõrgustiku tihedusest. 2018. aastal teostati olemasolevate
materjalide põhjal karide ja liivamadalate elupaigatüüpide leviku modelleerimine kogu Eesti mereala kohta. Ülevaate
tegemisel koostati kaart ka varasemate uuringute detailsusastme kohta. Proovipunktide tihedus määrab ära
mudelite usaldusväärsuse. Merestrateegia raamdirektiivi (MSRD) kohaselt on vajalik keskkonnaseisundi hindamisel
arvestada suureskaalaliste elupaikadega. EL Komisjoni otsus 2017/848 31, mis kehtestab MSRD merepõhja elupaikade
põhitüübid, ilmus alles hiljuti ja seetõttu ei ole Eestis MSRD kohaseid merepõhja elupaikasid veel kaardistatud.
Küll aga on 2018. aastal läbi viidud MSRD merepõhja elupaikade põhitüüpide leviku modelleerimine, mis tugineb
samadele algandmetele, millel põhineb ka eelnev loodusdirektiivi elupaikade modelleerimine. Käimas on mereRITA
projekt “Eesti mereala keskkonna ja loodusväärtuste hindamise ja seire innovaatilised lahendused”33, mille käigus
töötatakse välja mitmeid innovatiivseid lahendusi võimaldamaks kaardistada ja hinnata mereökosüsteeme ning
arendada sinimajandust.

Joonis 5-8. Loodusdirektiivi elupaigatüüpide levik 34

33 < link >
34 Eesti mereala elupaikade kaardiandmete kaasajastamine. Versioon 2: 05.04.2018.Tartu Ülikool, 2018
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2020 aastal valminud uuring „Merepõhja elustiku ja elupaikade uuring Natura ja HELCOMi elupaigatüüpide leviku
hindamiseks ning mere CO2 sidumispotentsiaali selgitamiseks“ (Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut, 2020) oli oluliseks
täiendavaks tööks just Eesti mereala planeeringu kavandis Saaremaast läänes tuuleenergeetika arendamiseks
sobilike alade keskkonnatingimuste täpsustamiseks.
SWE meretuulepargi ala asub 2020 uuringualal hõlmates selle lõunapoolsema osa.
Uuringuga „Merepõhja elustiku ja elupaikade uuring Natura ja HELCOMi elupaigatüüpide leviku hindamiseks
ning mere CO2 sidumispotentsiaali selgitamiseks“ (Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut, 2020) tuvastati et uuringualal
(ja seega ka SWE meretuulepargi alal) ei esine liivamadalaid. Liivamadalate esinemine oli tehniliselt võimalik
kuues proovipunktis, kus olid täidetud substraadi, footilise vööndi ja settes elavate karpide biomassi nõuded.
Ekspertarvamusena otsustati neid siiski mitte klassifitseerida liivamadalate elupaigana, sest videopildis oli sageli
näha, et liivavaalud katsid paeplaati. Sellised aluspõhjalisel kõrgendikul õhukese ja liikuva kihina olevad liivad ei
moodusta püsivaid elupaikasid. Proovipunktid paiknesid liivamadalate tähenduses väga suures sügavuses (23–32
m), mis jääb antud uuringu videovaatluste põhjal põhjataimestiku levikupiirile. Loodusdirektiivis on märgitud, et
liivamadalad ei tohiks üldiselt olla sügavamal kui 20 m. Arvestades nende asjaoludega – mobiilsed liivad paekivist
aluspõhjal, suur sügavus, avamerelised tingimused – leiti, et liivamadalatena klassifitseeritavaid alasid uuringualal
ei esine.
Karide elupaigatüübi omistamiseks merealale on vajalik põhjasubstraadi ja elustiku kriteeriumite samaaegne
täitmine. Põhjasubstraadi osas on vajalik kõvade substraaditüüpide (väikesed kivid 6,4-20 cm, suured kivid > 20
cm ja kalju) summaarne osakaal > 50%. Elustiku osas on vajalik ühe või kõigi tunnusliikide summaarne katvus ≥
10%. Sügavus ei ole piiratud.
Teostatud inventuuri käigus tuvastati uuringualalt Loodusdirektiivi elupaigatüübi 1170 (karid) levik (kogupindala
alal 228 km2, 48% uuringualast). Muid direktiivides ega teistes loodusväärtuste nimekirjades olevaid merepõhja
elupaigatüüpe ega liike uuritud alal ei leitud.
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Joonis 5-9. Loodusdirektiivi elupaigatüübi 1170 (karid) levik uuringualal35

Loodusdirektiivi elupaigatüübi esinemine alal iseenesest ei eelda selle eraldi kaitse alla võtmist. Karide elupaigatüüp
levib Eesti jurisdiktsiooni all oleval merealal olemasoleva informatsiooni põhjal 3421,3 km2. Eestis juba olemasolevad
loodusalad katavad sellest 19,2%. HELCOMi merekaitsealade võrgustikku pakutud Eesti alad (sisaldab nii loodusalasid
kui linnualasid) katavad kogu Eesti merealadel esinevatest karide elupaigatüübist 27,8%. Eesti on raporteerinud
Eesti merealal asuva elupaigatüübi karid olevat soodsas looduskaitselises seisundis.
Hetkel puudub metoodika, mille järgi saaks olemasoleva loodusdirektiivi elupaigatüübi sees prioritiseerida
looduskaitse seisukohast teatud elupaiga fragmente või selle komponente. Inventeeritud uuringualal teostati
prioritiseerimine 4 gruppi: kogu footiline tsoon, sügavus alla 20 meetri, sügavus alla 15 meetri ja põhjataimestiku
üldkatvus üle 10%.
Põhjataimestiku üldkatvus on seostatav kõige paremini merepõhja koosluste liigirikkusega. Uuringualal olid
põhjataimestiku katvusnäitajad enamasti üsna madalad. Üle 10% katvusega põhjataimestiku kooslusega karid
moodustasid uuringualast 7,3% ja katsid merepõhja pindalal 34,4 km2 suuremate ja väiksemate laikudena.
Suurim laikude kontsentratsioon oli uuringuala kirde- ja põhjaosas. Prioritiseerimise tulemusel on bioloogiliselt ja
ökoloogiliselt väärtuslikum elupaigatüüp 1170 fragmentide esinemine koondunud uuringuala kirde- ja põhjaossa.
Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut (2020) uuringu järeldus oli järgmine: Arvestades, et uuringualal ei tuvastatud
muid looduskaitseliselt tähtsust omavaid objekte kui võrgustikuga piisaval määral, ja arvestades ka uuringuala
vahetus läheduses paikneva kahe potentsiaalse uue merekaitselaga (menetluses olev Vilsandi rahvuspargi laiendus
ja potentsiaalne avamere kaitseala uuringuala majandusvööndis), ei ole vajadust kehtestada uuringualal uusi
looduskaitselisi piiranguid juhul, kui planeeritud ja menetluses olevad kaitsealad ka realiseeruvad ja tagavad
elupaigatüübi 1170 soodsa seisundi säilimise.
35 „Merepõhja elustiku ja elupaikade uuring Natura ja HELCOMi elupaigatüüpide leviku hindamiseks ning mere CO2 sidumispotentsiaali
selgitamiseks“, TÜ Eesti Mereinstituut, 2020
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Kalastik 36
Läänemeri on väikese ja muutliku soolsusega, mistõttu on nii merelise kui ka mageveelise päritoluga kalade
levik takistatud ning seetõttu on liikide arv väiksem kui normaalse soolsusega meres. Samas on Läänemere
kalapopulatsioonid arvukad.
Merelist päritolu kalaliike leidub Eesti vetes ligikaudu 30 liiki, siirdekalu 10 liiki ja rannikumeres elab ligi 20 liiki
mageveekalu. Liigiti on kalade eelistused elu- ja kudepaikade suhtes väga erinevad: osad liigid vajavad kudemiseks
Läänemere sügavaimaid alasid, sõltudes neis valitsevatest hapniku- ja soolsustingimustest, teised liigid sõltuvad
vabast läbipääsust magevees asuvatele koelmutele või koevad erineval sügavusel rannikualadel, omades erinevaid
temperatuuri, soolsuse, substraadi jm eelistusi.
Sarnaselt kogu maailmaga ja Läänemeres tervikuna mõjutab ka Eesti kalastikku põhiliselt inimtegevus, mille
tulemusena on vähenenud nii liigirikkus kui enamiku kalaliikide arvukus. Kalapüügi kõrval on teisigi inimtegevusi,
mis mõjutavad alade arvukust Läänemeres: näiteks rändetõkked Läänemerre suubuvatel jõgedel ning jõgede
reostatus. Läänemere sügavamatel aladel laienevat anoksiat mõjutab eelkõige maakasutusest tulenev toitainete
sissevool ning mereala kasutusest tuleneva reostuskoormuse osakaal on siiani väike.
Üldiselt on merealadest kaladele tähtsamad madalamad (kuni 15 m) rannikuveed ja meremadalikud. Madalamatel
rannikualadel (kuni 5 m) paiknevad suurema osa kalaliikide koelmud ja noorkalade turgutusalad või läbivad neid
vesi magevette kudema suunduvad liigid. Avatumad merealad, sügavusega üle 5 m, võivad olla koelmualadeks
räimele (kudealade sügavuseelistus kuni 15 m) ja Läänemere lestale (kudealade sügavuseelistus kuni 30 m). Eesti
majandusvööndi sügavaimad piirkonnad üldjuhul kaladele kudemiseks ei sobi, kuna neis puuduvad merekaladele
(tursk, Euroopa lest, kilu) kudemiseks sobivad tingimused: vajalik soolsuse-ja hapnikurežiim.

Joonis 5-10. Kalastikule tundlikud alad: potentsiaalsed koelmualad ja olulised alad merekalade noorjärkudele (väljavõte
Eesti mereala planeeringust)

36 Peatüki koostamisel on kasutatud Eesti mereala planeeringu materjale < link > ning Eesti mereala planeeringu mõjude hindamise
aruande eelnõud (OÜ Hendrikson & Ko, versioon 03.07.2020).
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Joonis 5-11. Läänemere räime ja lesta võimalikud kudemisalad (andmed HELCOm PanBalticScope37)

Mereimetajad 38
Eesti merealal on mereimetajatest levinud kaks hülgeliiki – hallhüljes (Halichoerus grypus) ja viigerhüljes (Pusa hispida).
Läänemere hallhülge populatsiooni hea keskkonnaseisund Eesti merealal on saavutatud hinnates seda nii arvukuse,
levikuala kui ka levikumustri kriteeriumite järgi. Viigerhülge puhul hea keskkonnaseisund saavutatud ei ole39.
Viigerhüljes on Läänemeres kohatise levikuga liik, kelle alamasurkondadest hõlmavad Eesti rannikut Väinamere/
Liivi lahe ning Soome lahe levilad. Loomad liiguvad eri alamasurkondade vahel harva ning pigem üksikute isendite
tasandil. Eestis on viigerhüljeste võtme-elupaikadeks Väinameri ja Liivi laht – nende piirkondadega on seotud
hüljeste talvitumis- ja sigimisalad. Jäävabal perioodil on loomade peamised puhkealad Väinameres ning Väikese
ja Suure väina lõunapoolsetel suudmetel. Nende alade vahel esinevad regulaarsed ränded ning seda eelkõige
Suurest väinast lõuna suunas, kus on välja kujunenud olulise tähtsusega rändekoridor. Lisaks on loomade edukaks
sigimiseks vältimatu merejää olemasolu, mille tüübid, ulatus ja paiknemine varieerub aastati.
Telemeetria abil kogutud andmete põhjal on eristatud (2019) viigerhüljeste toitumisalad, puhkealad, sigimis- ja
talvitusalad ning rändealad, mis on esitatud alljärgnevatel joonistel 5-12-5-14.

37 projekt Pan Baltic Scope < link >
38 Peatüki koostamisel on kasutatud Eesti mereala planeeringu alusuuringut „Eesti mereala planeering: Hüljeste leviku ja merekasutuse
hinnang”. Mart Jüssi, MTÜ Pro Mare, 2019.
39„Eesti mereala keskkonnaseisund 2018“ < link >
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Joonis 5-12. Viigerhüljeste toitumisalad Lääne-Eestis. Telemeetriliste uuringute andmetel toitumiskäitumise intensiivsus 5x5
km võrgustikus 40 .

Joonis 5-13. Viigerhülge talvitus- ja sigimisalad. Telemeetriliste uuringute andmetel talvitus- ja sigimisalad 5x5 km võrgustikus41 .

40 „Eesti mereala planeering: Hüljeste leviku ja merekasutuse hinnang”. Mart Jüssi, MTÜ Pro Mare, 2019
41 „Eesti mereala planeering: Hüljeste leviku ja merekasutuse hinnang”. Mart Jüssi, MTÜ Pro Mare, 2019
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Joonis 5-14. Viigerhüljeste liikumised (toitumisega mitteseotud)42

Hallhülge kohta puuduvad Eesti rannikuvetest viigerhülgega analoogilised telemeetrilised uuringud. Aastatel 19952000 on läbi viidud täiskasvanud emastele hüljestele keskendunud liikumise ja paigatruuduse uuring, mis kasutas
foto-identifikatsiooni meetodit. Selle tulemusena selgus, et liik on kogu Läänemeres vabalt liikuv, kuid jäävabal
perioodil ja üle aastate seotud kindlate lesilate ja merepiirkondadega. Merekasutust selle meetodiga uurida ei saa.
Piiratud mahus tehtud telemeetriauuring osutab, et samast kohast samal ajal püütud isendite käitumine võib olla
väga erinev ja esineb kindlasti seotust mõne merepiirkonnaga, mida korduvalt toitumiseks kasutatakse.

Joonis 5-15. Samas lesilas märgistatud isase (vasakul) ja emase (paremal) hallhülge merekasutus 2007- 2008 aastal43

42 „Eesti mereala planeering: Hüljeste leviku ja merekasutuse hinnang”. Mart Jüssi, MTÜ Pro Mare, 2019
43 „Eesti mereala planeering: Hüljeste leviku ja merekasutuse hinnang”. Mart Jüssi, MTÜ Pro Mare, 2019
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Olemasolevate andmete kombineerimisel ei saa üheselt tuvastada eri merealade kasutust (kasutusiseloomu eristades).
Samas liigi teadaolevat käitumist arvestades võib väita, et see liik kasutab vabalt kogu Eesti rannikumerd. Kõige
olulisemad puhkealad on valdavalt kaetud olemasolevate kaitserežiimidega. Nende osas viiakse läbi regulaarset
seiret ning arvukuse muutused ja alade kasutus on kajastatud riiklikus seireandmebaasis.
Üldiselt on teada, et tegemist on väga kohanemisvõimelise liigiga, kes harjub inimtegevusega ning erinevalt viigrist
isegi kasutab seda ära tulles saaki püüdma nt sadamatesse, kalapüüniste ja vesiviljeluse ehitiste lähedusse.

Joonis 5-16. Telemeetria andmetel põhinev hallhülge levikumuster Läänemeres HELCOM andmetel44

Linnustik
Eesti merealaga on oma elutsükli jooksul seotud enam kui 60 veelinnuliiki. Eesti vetes peatuvad veelinnud erinevatel
aastaaegadel sulgimiseks, talvitumiseks ja läbirändel. Rannikul ja väikestel meresaartel pesitsevad veelinnud toituvad
ja kasvatavad oma pojad üles merel. Läbirände kaudu on merealaga seotud lisaks veel paljud maismaalinnud. Eesti
rannikumere tähtsus veelindudele tuleneb eelkõige geograafilisest paiknemisest vahetult Ida-Atlandi rändetee
ühel olulisel harul. Seda haru kasutavad enamus arktilisi veelinnuliike teel Euraasia arktilistelt pesitsusaladelt
talvitusaladele, mis ulatuvad Lõuna-Aafrikani. Eesti meremadalikud on neile sobivateks rändepeatuskohtadeks,
kus täiendatakse rasvavarusid edasiseks rändeks, samuti kasutatakse neid madalike talvitusaladena. Vaatamata
meie akvatooriumi suhteliselt väikesele pindalale peatub siin märkimisväärne osa mõne linnuliigi kõigist isenditest.
Ligikaudsete hinnangute alusel võib meie vetes peatuda näiteks 48% merivardi, 25% auli ja 20–22% vaeraste
rändetee asurkondadest.

44 HELCOM, 2015
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Eesti mereplaneeringu koostamise raames teostati kaks põhjalikku ülevaadet merega seotud linnustiku ja
võimalike mõjude kohta, mis võivad kaasneda erinevate merekasutusviisidega. Mainitud uuringuteks on Eesti
mereala planeeringu alusuuringud „Eesti merealal paiknevate lindude rändekoridoride olemasolevate andmete
koondamine ja kaardikihtide koostamine ning analüüsi koostamine tuuleparkide mõjust lindude toitumisaladele“
Eesti Ornitoloogiaühing 2016 ning „Lindude peatumisalade analüüs“ Eesti Ornitoloogiaühing 2019.
Tegemist on mahukate uuringutega, kus on esitatud põhjalik ülevaade erinevate linnuliikide käitumismustrite kohta.
Alljärgneval joonisel on esitatud näitena kõigi rändlindude skemaatilised rändeteed, vee- ja maismaalindude nn
„pudelikaelad“ ja sensitiivsed alad.

Joonis 5-17. Linnustiku osas sensitiivsed alad ja linnustikust tulenevalt tuuleenergeetika tootmiseks kõige sobivamad alad45

Nahkhiired46
Eestis esineb tõestatult 14 liiki nahkhiiri, neist 7 liiki ka talvitamas ehk neid peetakse paikseteks liikideks. Need on
5 lendlaseliiki (perekond Myotis), põhja-nahkhiir (Eptesicus nilssonii) ja pruun-suurkõrv (Plecotus auritus).
Looduskaitseseaduse alusel on Eestis kaitse all 12 liiki II kategooria kaitsealuse liigina (st kõik va väikevidevlane ja
euroopa laikõrv). Loodusdirektiivi (EÜ Nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ) kohaselt vajavad kaitset kõik väikekäsitiivalised
(Microchiroptera), s.o kõik nahkhiired, kes meil looduslikult esinevad.
Teadaolevalt on nahkhiired suutelised ületama ulatuslikke merealasid. Üksikuid üle mere saabunud nahkhiiri on
leitud Fääri saartelt, Islandilt, aga ka Põhjamerel naftapuurtornidelt ja laevadelt, vahel on olnud tegemist isegi
45 Mereala planeeringu alusuuring, “Lindude peatumisalade analüüs” Eesti Ornitoloogiaühing, 2019
46 Peatüki koostamisel on kasutatud Eesti mereala planeeringu alusuuringut „Nahkhiirte uuring Veiserahul ja Kerjurahul 2016. aasta
augustis, septembris ja oktoobris“ Lauri Lutsar, Eestimaa Looduse Fond, 2016.
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Ameerikast pärit liikidega. Shetlandi saartelt Fääri saartele jõudmiseks peavad nahkhiired läbima vähemalt 290
km ookeani kohal, edasi Fääri saartelt Islandini on vähemalt 430 km. Eesti kontekstis näiteks Liivi lahte ületades
pole nahkhiirtel vaja nii pikki lende ette võtta. Läbitav vahemaa on Kura kurgu kõige kitsamas kohas ainult 29 km.
Oletada võib, et sellises kohas on nahkhiirte aktiivsus rände ajal suurem kui näiteks Läänemere kohal Hiiumaa ja
Rootsi vahel.
Rootsis on mere kohal vaadeldud 11 liiki nahkhiiri, kellest 10 liiki esinevad ka Eestis. Eestis on varasemate (enne
2016) uuringutega tõestatud üksnes põhja-nahkhiire, pargi nahkhiire ja täpsemalt määramata lendlase (Myotis)
lendamine mere kohal lähimast rannast 1,5 km kaugusel. Eesti territoriaalvetest on teateid mere kohal lendavatest
nahkhiirtest reisilaevadelt ja jahtidelt.
Uuringud Rootsis on näidanud, et mere kohal võivad nahkhiired lennata nii rändel olles kui ka saaki jahtides.
Vahel võivad nahkhiired need kaks tegevust ühendada ning rännates ühtlasi saaki püüda. Mere kohal lennates
on nahkhiirte lennu kõrguseks tavaliselt kuni 10 m merepinnast, kuid merel olevate tuletornide, elektrituulikute
jt vertikaalsete objektide juures tõusevad nahkhiired palju kõrgemale, lennates näiteks ka elektrituulikute labade
ümber. Sellised vaatlused näitavad, et merre ehitatud elektrituulikud võivad suurendada nahkhiirte suremust.
Sagedamini toituvad nahkhiired merel sellistes paikades, kus õhus lendavate putukate või veepinnal tegutsevate
vähilaadsete arvukus on kõrge. EUROBATS’i nahkhiire-ekspertide hinnangul kulgeb pargi nahkhiire rändetee Eesti
läänesaartelt üle mere lääne-edelasse ja lõunasse.
Nahkhiired, eriti rändliigid, võivad koonduda teatud kohtades ranniku lähedal, kus nad ootavad mere ületamiseks
sobiva ilma saabumist. Rootsi andmetel toimub selline koondumine sügisrände ajal suve lõpus. Kevadrändel
saabuvad nahkhiired Skandinaaviasse hajutatult. Eestis võib oletada nahkhiirte koondumist sügisel Saaremaa
lõunarannikule, kus nad ootavad sobiva ilma saabumist, et ületada Liivi laht. Sarnased ja toetavad andmed (parginahkhiire arvukuse tõus augusti lõpus ja septembri alguses) on saadud Hiiumaalt Kõpu poolsaarelt maismaalt.
Pargi-nahkhiirte arvukat rännet üle mere on näidanud Rootsi uuringud. Taani nahkhiireatlase järgi peetakse parginahkhiirt Rootsi rannikust 38 km kaugusele jääval Bornholmi saarel väikesearvuliseks külaliseks rändeaegadel.
Eestis on mere kohal nahkhiiri uuritud kolmes piirkonnas: Kõpu poolsaare ümbruses ning Tallinna madalal,
Kuradimunal ja Uusmadalal (Lutsar, 2012; Lutsar, 2013) ning 2016 aastal Saaremaal Sõrve poolsaarest idas Kerjurahul
(merelaid) ja Veiserahul (meremärk).
Veiserahul töötas salvesti 62 ööl ning tehti kindlaks pargi-nahkhiir (Pipistrellus nathusii) ja suurvidevlane (Nyctalus
noctula).
Kerjurahul töötas salvesti 4 ööl ja tehti kindlaks pargi-nahkhiir (Pipistrellus nathusii), lendlane (Myotis sp., tõenäoliselt
veelendlane Myotis daubentonii).
Seega tuvastati 2016 uuringuga kolme nahkhiireliigi esinemine merel. Neist kaks, pargi-nahkhiir ja suurvidevlane,
on rändliigid, kes Eestis ei talvitu.
Nahkhiired lendasid mere kohal (Veiserahu andmed), kui tuule kiirus oli 0,3...7,7 m/s (tunnikeskmine kiirus Sõrve
ilmajaama andmetel). Kõvema tuulega nahkhiiri ei täheldatud. 2016 aasta uuringuga tõestati esmakordselt Eestis
otseste vaatlustega pargi-nahkhiire lendamine rannikust kaugel mere kohal. Vaatluste kellaaegade ja päikese
loojangu ning tõusu aegade võrdlemisel ilmnes, et suve lõpus oli tõenäoline pargi-nahkhiire lennusuund Saaremaalt
Kuramaale.
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Joonis 5-18. Tundlikud alad nahkhiirtele 47

5.1.6. Kaitstavad loodusobjektid, sh Natura 2000 võrgustiku alad
Kaitstavad loodusobjektid
Vastavalt looduskaitseseadusele (LKS § 4) on kaitstavateks loodusobjektideks:
• kaitsealad;
• hoiualad;
• kaitsealused liigid ja kivistised;
• püsielupaigad;
• kaitstavad looduse üksikobjektid;
• kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstavad loodusobjektid.
Kavandatava meretuulepargi käsitletavas mõjupiirkonnas paiknevad järgmised kaitstavad alad: Kura Kurgu hoiuala,
Kaugatoma-Lõu hoiuala, Rahuste looduskaitseala, Riksu ranniku hoiuala, Karala-Pilguse hoiuala ja Vilsandi rahvuspark.
Detsembris 2020 on Keskkonnaministeeriumile projekti „Avamere kaitsealade ettepaneku koostamine Eesti
majandusvööndis“ (leping 3-2_14/8523-3/2018) uuringute ja tegevuste tulemusel esitatud ettepanek moodustada
kaks kaitseala Eesti majandusvööndis. Üks esitatud moodustatavatest kaitsealadest -Kolgi madaliku merekaitsealajääb kavandatava tuulepargi lähedusse ja mõjualasse.
47 Eesti mereala planeeringu mõjude hindamise aruande eelnõu. OÜ Hendrikson & Ko, versioon 03.07.2020
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Kaabelkoridoride puhul on KMH programmi koostamisel lähtutud Eesti mereala planeeringu eelnõus (Hendrikson&Ko,
2020) toodud tuuleenergeetika arendusalade kaablikoridoride põhimõttelistest asukohtadest. Kaitstavatest
loodusobjektidest jäävad merealal potentsiaalsete kaabelkoridoride alale ning nende mõjualale mh eelnevalt
nimetatud alad: Riksu ranniku hoiuala, Karala-Pilguse hoiuala, Kurg Kurgu hoiuala. Lisaks kulgeb kaabelkoridor
Saaremaa lähistel Kasti lahe hoiuala lähistel. Võimalikud mõjutatavad kaitse- ja hoiualad merealal seoses
kaabelühendustega Virtsu-Lihula suunal on Väinamere hoiuala ja Puhtu-Laelatu looduskaitseala.
KMH läbiviimise käigus võivad kaablikoridoride asukohad merealal täpsustuda.
Maismaaühenduste puhul on tegemist väga esialgsete põhimõtteliste kaablilahenduste visualiseerimisega, kus
on näidatud otseühendus võrgu liitumispunktidega. Maismaa kaitstavaid loodusobjekte täpsustatakse vastavalt
kaablikoridoride maismaalahenduste edasisele täpsustamisele KMH protsessi jooksul.

Joonis 5-19. Ülevaade kaitstavatest loodusobjektidest kavandatava tuulepargi ja kaabelkoridoride mõjualas (Alus: Maa-amet
ja EELIS, 2021)
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Tabel 5-1. Kaitstavad loodusobjektid kavandatava tuulepargi või kaablikoridori alal ja ning nende mõjualas

Kaitstav
loodusobjekt

Ala kirjeldus

Kura Kurgu
hoiuala
(KLO2000316)

Võeti kaitse alla Vabariigi Valitsuse 18. mai 2007. a määrusega nr 156 Vabariigi Valitsuse 27. juuli
2006. a määruse nr 176 „Hoiualade kaitse alla võtmine Saare maakonnas” muutmine”. Kura kurgu
hoiuala pindala on 189 792,2 ha, millest 189 429,5 ha on meri, 352,9 ha on maismaa ja 9,8 ha
siseveekogud. kaitstakse järgmisi elupaigatüüpe, mis on nimetatud EÜ nõukogu direktiivi 92/43/
EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta I lisas: karid
(1170), üheaastase taimestuga esmased rannavallid (1210), rannaniidud (1630*), väikesaared ja laiud
(1620), püsitaimestuga liivarannad (1640), hallid luited ehk kinnistunud rannikuluited (2130*) ja
sinihelmikakooslused (6410). Lisaks kaitstakse loodusdirektiivi II lisas nimetatud liigi – hallhülge
(Halichoerus grypus) elupaiku. Kura kurgu hoiuala kaitse-eesmärk on lisaks Euroopa Parlamendi
ja nõukogu direktiivi 2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta I lisas nimetatud linnuliikide
ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitse. Kaitstavad liigid on: punakurk-kaur (Gavia
stellata), järvekaur (Gavia arctica), kormoran (Phalacrocorax carbo), kühmnokk-luik (Cygnus olor),
väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), hallhani (Anser anser), valgepõsk-lagle (Branta leucopsis),
mustlagle (Branta bernicla), viupart (Anas penelope), piilpart (Anas crecca), sinikael-part (Anas
platyrhynchos), soopart (Anas acuta), luitsnokk-part (Anas clypeata), rääkspart (Anas strepera), merivart
(Aythya marila), hahk (Somateria mollissima), aul (Clangula hyemalis), tõmmuvaeras (Melanitta
fusca), sõtkas (Bucephala clangula), väikekoskel (Mergus albellus), rohukoskel (Mergus serrator),
jääkoskel (Mergus merganser), naaskelnokk (Recurvirostra avosetta), liivatüll (Charadrius hiaticula),
plüü (Pluvialis squatarola), suurrüdi (Calidris canutus), väikerüdi (Calidris minuta), soorüdi (Calidris
alpina), vöötsaba-vigle (Limosa lapponica), tumetilder (Tringa erythropus), kivirullija (Arenaria
interpres), alk (Alca torda) ja krüüsel (Cepphus grylle). Ala kuulub ka HELCOM-i Läänemere kaitsealade
võrgustikku Kura kurgu HELCOM-i alana (registrikood RAH0000670, rahvusvaheline kood 95,
kinnitatud 09.04.2010) ja on ka Euroopa Liidu tähtsusega linnuala (IBA-ala) (Kura kurk; kood 049).

KaugotomaLõu hoiuala
(KLO2000313

Võeti kaitse alla Vabariigi Valitsuse 27. juuli 2006.a. määrusega nr 176 „Hoiualade kaitse alla võtmine
Saare maakonnas. Kaugatoma-Lõu hoiuala pindala on 4154,8 ha ja haarab enda alla Kaugatoma
lahe vee-ala ja ranniku (välja arvatud Kaugatoma-Lõu maastikukaitsealasse kuuluv territoorium).
Kaugatoma-Lõu hoiuala kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud
elupaigatüüpide – liivaste ja mudaste pagurandade (1140), laiade madalate lahtede (1160), karide
(1170), püsitaimestuga kivirandade (1220), väikesaarte ning laidude (1620), rannaniitude (1630*1
), kadastike (5130), lubjarikkal mullal kuivade niitude (6210*), lubjavaesel mullal liigirikaste niitude
(6270*), loodude (6280*), liigirikaste madalsoode (7230), soostuvate ja soolehtmetsade (9080*)
ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/147/EÜ I lisas nimetatud linnuliikide ja I lisas
nimetamata rändlinnuliikide elupaikade kaitse. Linnuliigid, kelle elupaiku hoiualal kaitstakse, on:
kühmnokk-luik (Cygnus olor), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), laululuik (Cygnus cygnus),
hallhani (Anser anser), valgepõsk-lagle (Branta leucopsis), sinikael-part (Anas platyrhynchos), piilpart
(Anas crecca), tuttvart (Aythya fuligula), merivart (Aythya marila), hahk (Somateria mollissima),
aul (Clangula hyemalis), sõtkas (Bucephala clangula), väikekoskel (Mergus albellus), rohukoskel
(Mergus serrator), jääkoskel (Mergus merganser), rüüt (Pluvialis apricaria), kiivitaja (Vanellus vanellus),
niidurüdi (Calidris alpina schinzii), tumetilder (Tringa erythropus), punajalg-tilder (Tringa totanus),
heletilder (Tringa nebularia), tõmmukajakas (Larus fuscus) ja liivatüll (Charadrius hiaticula).
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Rahuste
looduskaitseala
(KLO1000305)

Kaitse alla võetud Vabariigi Valitsuse määrusega 11.01.2007 nr 11 „Rahuste looduskaitseala kaitseeeskiri“. Looduskaitseala moodustati Kingissepa Rajooni TSN Täitevkomitee 3. aprilli 1965. a otsusega
nr 32 „Looduse kaitsest Kingissepa rajoonis“ kaitse alla võetud Ooslamaa linnustiku keeluala baasil.
Looduskaitseala pindala on kokku 689,5 ha, sh 183,4 ha maismaa ja 506,1 ha veeosa. Rahuste
looduskaitseala kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta I
lisas nimetatud liikide, kes on ühtlasi II kategooria kaitsealused liigid, valgepõsk-lagle (Branta leucopsis)
ja randtiiru (Sterna paradisaea), kes on ühtlasi III kategooria kaitsealused liigid; II kategooria kaitsealuse
liigi, III kategooria kaitsealuste liikide liivatülli (Charadrius hiaticula) ja punajalg-tildri (Tringa totanus)
ning rändlinnuliikide kaitse. Nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku
loomastiku ja taimestiku kaitse kohta I lisas nimetatud elupaigatüübi – rannaniidu (1630*) kaitse.

Riksu
ranniku
hoiuala
(KLO2000327)

Kaitse alla võetud Vabariigi Valitsuse 27. juuli 2006. a määruse nr 176 „Hoiualade kaitse alla
võtmine Saare maakonnas” muutmisega 18.05.2007 (määrus nr 156). Hoiualapindala on kokku
2188 ha, millest veeosa 1683,4 ha ja maismaad 504,6 ha. Riksu ranniku hoiuala kaitse-eesmärk
on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide - rannikulõugaste (1150*),
esmaste rannavallide (1210), püsitaimestuga kivirandade (1220), väikesaarte ning laidude (1620),
rannaniitude (1630*), püsitaimestuga liivarandade (1640), hallide luidete ehk kinnistunud
rannikuluidete (2130*), kadastike (5130), lubjarikkal mullal kuivade niitude (6210*), loodude (6280*),
sinihelmikakoosluste (6410), puiskarjamaade (9070) ning nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ I lisas
nimetatud linnuliikide ja I lisas nimetamata rändlinnuliikide elupaikade kaitse. Linnuliigid, kelle
elupaiku kaitstakse, on: hallpõsk-pütt (Podiceps grisegena), sarvikpütt (Podiceps auritus), kühmnokkluik (Cygnus olor), laululuik (Cygnus cygnus), väike-laukhani (Anser erythropus), valgepõsk-lagle
(Branta leucopsis), sinikael-part (Anas platyrhynchos), tuttvart (Aythya fuligula), hahk (Somateria
mollissima), aul (Clangula hyemalis), mustvaeras (Melanitta nigra), tõmmuvaeras (Melanitta nigra),
sõtkas (Bucephala clangula), väikekoskel (Mergus albellus), rohukoskel (Mergus serrator), jääkoskel
(Mergus merganser), roo-loorkull (Circus aeruginosus), liivatüll (Charadrius hiaticula), kiivitaja (Vanellus
vanellus), niidurüdi (Calidris alpina schinzii), tundrarüdi (Calidris alpina alpina), tutkas (Philomachus
pugnax), tumetilder (Tringa erythropus), punajalg-tilder (Tringa totanus), heletilder (Tringa nebularia),
randtiir (Sterna paradisaea), vööt-põõsalind (Sylvia nisoria) ja punaselg-õgija (Lanius collurio).

KaralaPilguse
hoiuala
(KLO2000310)

Kaitse alla Vabariigi Valitsuse 18. mai 2007. a määrusega nr 156 „Vabariigi Valitsuse 27. juuli 2006.
a määruse nr 176 „Hoiualade kaitse alla võtmine Saare maakonnas” muutmine”. Hoiuala pindala
on 2507,5 ha, sh 1055,2 ha maismaad, 136 ha siseveekogusid ja 1316,3 ha mereosa. Karala-Pilguse
hoiualal kaitstakse järgmisi elupaigatüüpe, mis on nimetatud EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ
looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta I lisas: rannikulõukad
(1150*), esmased rannavallid (1210), merele avatud pankrannad (1230), väikesaared ning laiud (1620),
rannaniidud (1630*), püsitaimestuga liivarannad (1640), valged luited ehk liikuvad rannikuluited
(2120), hallid luited ehk kinnistunud rannikuluited (2130*), kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal
mullal (6210*), lood (6280*), sinihelmikakooslused (6410), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga
(7210*), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010*). Lisaks kaitstakse loodusdirektiivi
II lisas nimetatud liigi – kauni kuldkinga (Cypripedium calceolus) elupaiku ning Euroopa Parlamendi
ja nõukogu direktiivi 2009/147/EÜ I lisas nimetatud linnuliikide ja I lisas nimetamata rändlinnuliikide
elupaiku. Linnuliigid, kelle elupaiku kaitstakse, on: kühmnokk-luik (Cygnus olor), valgepõsk-lagle (Branta
leucopsis), piilpart (Anas crecca), sinikael-part (Anas platyrhynchos), luitsnokk-part (Anas clypeata),
sõtkas (Bucephala clangula), merikotkas (Haliaeetus albicilla), sookurg (Grus grus), naaskelnokk
(Recurvirostra avosetta), liivatüll (Charadrius hiaticula), kiivitaja (Vanellus vanellus), niidurüdi (Calidris
alpina schinzii), tutkas (Philomachus pugnax), punajalg-tilder (Tringa totanus), kassikakk (Bubo bubo),
nõmmelõoke (Lullula arborea), vööt-põõsalind (Sylvia nisoria) ja punaselg-õgija (Lanius collurio).
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Vilsandi
rahvuspark
(KLO1000250)

Vilsandi looduskaitseala reorganiseeriti rahvuspargiks 1993. aastal. Hetkel kehtib rahvuspargis 1996.
aastal 22. mail Vabariigi Valitsuse määrusega 144 kinnitatud kaitse-eeskiri, mis on moodustatud
eelkõige linnustiku kaitseks. Vilsandi rahvuspark hõlmab 23 760 ha suuruse ala, millest maismaa
moodustab 7 497 ha ning veeosa 16 263 ha. Ala kuulub ka HELCOM-i Läänemere kaitsealade
võrgustikku Vilsandi HELCOM-i alana (registrikood RAH0000002, rahvusvaheline kood 91).
Keskkonnaamet kavandab laiendada Vilsandi Rahvusparki (vt Joonis 36). Projekteeritava Vilsandi
Rahvuspargi piirid on kantud EELISe infosüsteemi Keskkonnaameti 4.02.2019 kirja nr 7-4/19/1813 alusel.

Kasti lahe
hoiuala
(KLO2000312)

Võeti kaitse alla Vabariigi Valitsuse 27. juuli 2006. a määrusega nr 176 „Hoiualade kaitse alla võtmine
Saare maakonnas”. Hoiuala pindala on 3726,4 ha, millest maismaaosa 1162,9 ha ning veeosa
2563,5 ha. Kasti lahe hoiuala kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud
elupaigatüüpide – veealuste liivamadalate (1110), laiade madalate lahtede (1160), väikesaarte ning
laidude (1620), rannaniitude (1630*), kadastike (5130), lubjarikkal mullal kuivade niitude (6210*),
loodude (6280*), sinihelmikakoosluste (6410), puisniitude (6530*), vanade loodusmetsade (9010*),
puiskarjamaade (9070), soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080*) ja nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ I
lisas nimetatud linnuliikide ning I lisas nimetamata rändlinnuliikide elupaikade kaitse. Linnuliigid,
kelle elupaiku kaitstakse, on: sarvikpütt (Podiceps auritus), hüüp (Botaurus stellaris), kühmnokkluik (Cygnus olor), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), laululuik (Cygnus cygnus), hallhani (Anser
anser), valgepõsk-lagle (Branta leucopsis), ristpart (Tadorna tadorna), viupart (Anas penelope),
rääkspart (Anas strepera), piilpart (Anas crecca), sinikael-part (Anas platyrhynchos), soopart (Anas
acuta), rägapart (Anas querquedula), luitsnokk-part (Anas clypeata), tuttvart (Aythya fuligula),
merivart (Aythya marila), jääkoskel (Mergus merganser), roo-loorkull (Circus aeruginosus), hiireviu
(Buteo buteo), rooruik (Rallus aquaticus), täpikhuik (Porzana porzana), sookurg (Grus grus), liivatüll
(Charadrius hiaticula), kiivitaja (Vanellus vanellus), niidurüdi (Calidris alpina schinzii), tundrarüdi
(Calidris alpina alpina), suurkoovitaja (Numenius arquata), tumetilder (Tringa erythropus), punajalgtilder (Tringa totanus), heletilder (Tringa nebularia), naerukajakas (Larus ridibundus), kalakajakas
(Larus canus), tõmmukajakas (Larus fuscus), räusktiir (Sterna caspia), jõgitiir (Sterna hirundo), sooräts
(Asio flammeus), musträhn (Dryocopus martius) ja rästas-roolind (Acrocephalus arundinaceus).
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Võeti kaitse alla Vabariigi Valitsuse 28. veebruari 2006. a määrusega nr 59 „Hoiualade kaitse alla võtmine
Lääne maakonnas”. Hoiuala pindala on 66 311,7 ha, millest maismaa osa 3045 ha ning veeosa 63 266,7 ha.
Väinamere hoiuala kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide
- veealuste liivamadalate (1110), liivaste ja mudaste pagurandade (1140), rannikulõugaste (1150*),
laiade madalate lahtede (1160), karide (1170), esmaste rannavallide (1210), püsitaimestuga kivirandade
(1220), soolakuliste muda- ja liivarandade (1310), väikesaarte ning laidude (1620), rannaniitude (1630*),
püsitaimestuga liivarandade (1640), kuivade nõmmede (4030), kadastike (5130), lubjarikkal mullal kuivade
niitude (6210*), lubjavaesel mullal liigirikaste niitude (6270*), loodude (6280*), sinihelmikakoosluste
(6410), niiskuslembeste kõrgrohustute (6430), puisniitude (6530*), allikate ja allikasoode (7160), liigirikaste
madalsoode (7230), puiskarjamaade (9070), soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080*) kaitse ning II lisas
nimetatud liikide ja nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ I lisas nimetatud liikide, samuti I lisast puuduvate
rändlinnuliikide elupaikade kaitse. Liigid, mille elupaiku kaitstakse, on: kaunis kuldking (Cypripedium
calceolus), madal unilook (Sisymbrium supinum), hallhüljes (Halichoerus grypus), saarmas (Lutra lutra),
viigerhüljes (Phoca hispida bottnica), võldas (Cottus gobio), teelehe-mosaiikliblikas (Euphydryas aurinia), suurmosaiikliblikas (Euphydryas maturna), raudkull (Accipiter nisus), rästas-roolind (Acrocephalus arundinaceus),
jäälind (Alcedo atthis), soopart (Anas acuta), luitsnokk-part (Anas clypeata), piilpart (Anas crecca), viupart
(Anas penelope), sinikael-part (Anas platyrhynchos), rägapart (Anas querquedula), rääkspart (Anas strepera),
suur-laukhani (Anser albifrons), hallhani (Anser anser), väike-laukhani (Anser erythropus), rabahani (Anser
fabalis), hallhaigur (Ardea cinerea), kivirullija (Arenaria interpres), sooräts (Asio flammeus), punapea-vart
(Aythya ferina), tuttvart (Aythya fuligula), merivart (Aythya marila), hüüp (Botaurus stellaris), mustlagle (Branta
bernicla), valgepõsk-lagle (Branta leucopsis), sõtkas (Bucephala clangula), hiireviu (Buteo buteo), karvasjalgviu (Buteo lagopus), niidurüdi (Calidris alpina schinzii), suurrüdi (Calidris canutus), kõvernokk-rüdi (Calidris
ferruginea), väikerüdi (Calidris minuta), värbrüdi (Calidris temminckii), väiketüll (Charadrius dubius), liivatüll
(Charadrius hiaticula), mustviires (Chlidonias niger), valge-toonekurg (Ciconia ciconia), roo-loorkull (Circus
aeruginosus), välja-loorkull (Circus cyaneus), soo-loorkull (Circus pygargus), aul (Clangula hyemalis), rukkirääk
(Crex crex), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), laululuik (Cygnus cygnus), kühmnokk-luik (Cygnus olor),
valgeselg-kirjurähn (Dendrocopos leucotos), väike-kirjurähn (Dendrocopos minor), põldtsiitsitaja (Emberiza
hortulana), tuuletallaja (Falco tinnunculus), lauk (Fulica atra), rohunepp (Gallinago media), järvekaur (Gavia
arctica), punakurk-kaur (Gavia stellata), sookurg (Grus grus), merikotkas (Haliaeetus albicilla), väänkael
(Jynx torquilla), punaselg-õgija (Lanius collurio), hallõgija (Lanius excubitor), kalakajakas (Larus canus),
tõmmukajakas (Larus fuscus), väikekajakas (Larus minutus), naerukajakas (Larus ridibundus), plütt (Limicola
falcinellus), vöötsaba-vigle (Limosa lapponica), mustsaba-vigle (Limosa limosa), nõmmelõoke (Lullula
arborea), mudanepp (Lymnocryptes minimus), tõmmuvaeras (Melanitta fusca), mustvaeras (Melanitta nigra),
väikekoskel (Mergus albellus), jääkoskel (Mergus merganser), rohukoskel (Mergus serrator), suurkoovitaja
(Numenius arquata), kalakotkas (Pandion haliaetus), nurmkana (Perdix perdix), kormoran (Phalacrocorax
carbo), veetallaja (Phalaropus lobatus), tutkas (Philomachus pugnax), hallrähn (Picus canus), rüüt (Pluvialis
apricaria), plüü (Pluvialis squatarola), sarvikpütt (Podiceps auritus), tuttpütt (Podiceps cristatus), hallpõskpütt (Podiceps grisegena), väikehuik (Porzana parva), täpikhuik (Porzana porzana), rooruik (Rallus aquaticus),
naaskelnokk (Recurvirostra avosetta), kaldapääsuke (Riparia riparia), hahk (Somateria mollissima), väiketiir
(Sterna albifrons), räusktiir (Sterna caspia), jõgitiir (Sterna hirundo), randtiir (Sterna paradisaea), tutt-tiir (Sterna
sandvicensis), vööt-põõsalind (Sylvia nisoria), teder (Tetrao tetrix), tumetilder (Tringa erythropus), mudatilder
(Tringa glareola), heletilder (Tringa nebularia), punajalg-tilder (Tringa totanus) ja kiivitaja (Vanellus vanellus).
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Moodustati 2003. a (Vabariigi Valitsuse 21.01.2003 määrusega nr 18 „Puhtu-Laelatu looduskaitseala
kaitse-eeskiri”). Kehtiv kaitse-eeskiri, millega muudeti kaitseala tsoneeringut ja millega liideti kaitsealale
Rame hoiuala, kehtestati 2017. a (VV 26.10.2017 määrus nr 153; Lisa 1). Looduskaitseala pindala on 3058
ha, millest ligikaudu 1980 ha on veeala (madalad rannikujärved 150 ha ja mereala 1830 ha). PuhtuLaelatu looduskaitseala eesmärk on kaitsta, taastada ja säilitada: eluslooduse mitmekesisust, looduslikke
ja poollooduslikke kooslusi, kaitsealuseid liike, rahvusvahelise tähtsusega veelindude rändepeatuspaiku,
vee- ja rannikulinnustiku pesitsus-, sulgimis- ja toitumisalasid; elupaigatüüpe, mida nõukogu direktiiv
92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta nimetab I lisas.
Need on liivased ja mudased pagurannad (1140)3, rannikulõukad (1150*), laiad madalad lahed (1160),
karid (1170), esmased rannavallid (1210), püsitaimestuga kivirannad (1220), väikesaared ja laiud (1620),
rannaniidud (1630*), jõed ja ojad (3260), kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210*),
liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270*), lood (alvarid) (6280*), niiskuslembesed kõrgrohustud
(6430), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (6530*), allikad ja allikasood (7160),
lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (7210*), liigirikkad madalsood (7230), vanad laialehised
metsad (9020*), puiskarjamaad (9070) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080*); liike, keda Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta nimetab I lisas, ja
nende elupaiku. Need liigid on hüüp (Botaurus stellaris), valgepõsk-lagle (Branta leucopsis), rooloorkull (Circus aeruginosus), välja-loorkull (Circus cyaneus), soo-loorkull (Circus pygargus), väikeluik
(Cygnus columbianus), laululuik (Cygnus cygnus), valgeselg-kirjurähn (Dendrocopos leucotos), väikekärbsenäpp (Ficedula parva), sookurg (Grus grus), merikotkas (Haliaeetus albicilla), punaselg-õgija
(Lanius collurio), nõmmelõoke (Lullula arborea), luha-sinirind (Luscinia svecica cyanecula), väikekoskel
(Mergus albellus), tutkas (Philomachus pugnax), täpikhuik (Porzana porzana), väiketiir (Sterna albifrons),
jõgitiir (Sterna hirundo), tutt-tiir (Sterna sandvicensis), randtiir (Sterna paradisaea), händkakk (Strix
uralensis) ja vööt-põõsalind (Sylvia nisoria); nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ II lisas nimetatud liike ja
nende elupaiku. Need liigid on emaputk (Angelica palustris), kaunis kuldking (Cypripedium calceolus),
soohiilakas (Liparis loeselii), vasakkeermene pisitigu (Vertigo angustior), väike pisitigu (Vertigo
genesii) ja luha-pisitigu (Vertigo geyeri); ohustatud ja haruldasi taimeliike ning nende elupaiku.
Need liigid on randtarn (Carex extensa), valge tolmpea (Cephalanthera longifolia), punane tolmpea
(Cephalanthera rubra), rohekas õõskeel (Coeloglossum viride), Ruthe sõrmkäpp (Dactylorhiza ruthei),
harilik muguljuur (Herminium monorchis), vahelmine näkirohi (Najas marina subsp. intermedia),
kärbesõis (Ophrys insectifera), tõmmu käpp (Orchis ustulata), liht-randpung (Samolus valerandii) ja
kõrge kannike (Viola elatior); kaitsealuseid linnuliike, kahepaiksete ja käsitiivaliste liike ning nende
elupaiku. Need liigid on lindudest merivart (Aythya marila haudeasurkond), niidurüdi (Calidris alpina
schinzii), liivatüll (Charadrius hiaticula), õõnetuvi (Columba oenas), väike-kirjurähn (Dendrocopos
minor), väänkael (Jynx torquilla), mustsaba-vigle (Limosa limosa), tõmmuvaeras (Melanitta fusca),
hänilane (Motacilla flava), suurkoovitaja (Numenius arquata), rooruik (Rallus aquaticus), kodukakk
(Strix aluco), ristpart (Tadorna tadorna) ja punajalg-tilder (Tringa totanus); kahepaiksetest rabakonn
(Rana arvalis) ning käsitiivalistest põhja-nahkhiir (Eptesicus nilssonii), tiigilendlane (Myotis dasycneme),
veelendlane (Myotis daubentoni), pargi-nahkhiir (Pipistrellus nathusii) ja suurkõrv (Plecotus auritus).

Natura 2000 alasid on täpsemalt käsitletud KMH programmi peatükis 7 Natura eelhindamine.

5.2. Kultuuriline keskkond
Veealune kultuuripärand
Eesti merealas on kultuurimälestistena kaitstud mitmed vrakid. Vrakid on osa laiemast merekultuuripärandist ning
nende säilimine on laiemaks avalikuks huviks. Mitte kõik vrakid ei ole kultuurimälestiseks tunnistatud, kuid see ei
tähenda, et vrakkidel puuduks kultuuriline väärtus.
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Veeteede Ameti (edaspidi Transpordiamet) hüdrograafilise andmekogu andmetel (vt Joonis 5-20) jääb SWE
kavandatava meretuulepargi piirkonda üks vrakk (id 1150; nimetu-91). Vraki sügavus on 28,87 m, pikkus 70,0 m
laius 12,0 m ja kõrgus 3,31 m. Tegemist on auriku vrakiga (L-Est koordinaadid: 351554.90; 6447551.58).
Samuti jääb kavandatud meretuulepargi ala kirdenurgast ~1km kaugusele veealune takistus sügavusega 8,33 m
(L-Est koordinaadid 366587.73; 6452577.33).
Kui lähtuda mereplaneeringu eelnõuga näidatud tuuleenergeetika arendusalade põhimõttelistest kaablikoridoridest,
siis Abruka saare ümbruses paikneb Abruka saarest läänes ning Abruka ja Kuressaare vahelisel mereala mitmeid
vrakke:
• NIMETU-66 (sügavus 3.23 m, pikkus 19.5 m, laius 6,5 m, kõrgus 2,0 m (411384.42 6452670.06);
• NIMETU-57 (sügavus 3,84 m, pikkus 14,5 m, laius 4,0 m. kõrgus 1,45 m, 410042.67 6451695.55);
• NIMETU-58 (sügavus 4,31 m, pikkus 36,5 m, laius 9,5 m, kõrgus 2,53 m, 408339.79 6450268.63);
• NIMETU-68 (sügavus 6,79 m, pikkus 15,0 m, laius 1,5 m, kõrgus 1,5 m, 408439.72 6448817.12);
• NIMETU-69 (sügavus 7,27 m, pikkus 12,0 m, laius 4,0 m, kõrgus 1,45 m, 407928.44 6447151.57)
• NIMETU-110 (sügavus 8,58 m, pikkus 10,0 m, laius 3,0 m, kõrgus 2,48 m, 404926.51 6446256.95);
• NIMETU-109 (sügavus 9,77 m, pikkus 9,0 m, laius 5,0 m, kõrgus 1,3 m, 404522.19 6444517.92);
• OLDAMBT (sügavus 7,95 m, pikkus 48,8 m, laius 10,5 m, kõrgus 5,8 m, 405389.52 6444289.44);
• KRISTINE (sügavus 3,55 m, pikkus 18,0 m, laius 8,0 m, kõrgus 1,5 m, 408784.74 6444531.92);
• NIMETU-343 (sügavus 13,0 m, pikkus - , laius -, kõrgus -, 406359.61 6440611.73).
Kuna kaablikoridoride täpsed asukohad pole paigas, siis KMH programmi faasis ei vaadelda ülejäänud merealale jäävaid
vrakke KMH programmis, kuid nende asukohtadega arvestatakse edasise KMH protsessi raames kaablikoridoride
kavandamisel.
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Joonis 5-20. Lokaliseeritud vrakid ja takistused SWE kavandatava meretuulepargi piirkonnas (ristikestega, või laeva sümbolitega
on tähistatud teadaolevad lokaliseeritud vrakid; ringidega, mille kõrval on number, on tähistatud veealused takistused)48.

Kultuuripärand võimalike kaablikoridoride maismaaühenduste piirkondades
Kuna käesoleval hetkel ei ole tuulepargi maismaaühenduste kaablikoridorid täpselt teada, siis ei ole KMH programmis
esitanud ülevaadet maismaaühenduste piirkonna kultuuripärandi kohta. Seetõttu analüüsitakse KMH aruande
koostamise raames kaablikoridoride piirkonda jäävat kultuuripärandit ja selle võimalikku mõjutamist võimalike
kaablikoridoride piirkonnas (sh arvestatakse kultuurimälestisi, pärandkultuuriobjekte ja muid kultuuriliselt olulisi
objekte).

5.3. Sotsiaalne ja majanduslik keskkond
Asustus49 ja tööhõive
Saaremaa vald hõlmab terve Saaremaa ja vald moodustati 2017. aastal 12 omavalitsuse liitumisel olles 2718 km2
suurima pindalaga omavalitsusüksus ja suurima rahvaarvuga vald Eestis. Saare maakonnas ei kuulu Saaremaa valda
Muhu vald ja Ruhnu vald. Saaremaa valla keskus asub Kuressaare linnas.
01.01.2020 seisuga oli Saaremaa valla rahvaarv 31 073. Saaremaa valla arengukava alusel on omavalitsuse üheks
suurimaks väljakutseks rahvastiku vähenemine. 2001. aastal elas Saaremaa vallas 36 969 inimest. Aastatel 20082017 vähenes Saaremaa valla elanike arv 2500 elaniku võrra (ca 250 elanikku aastas) ja rahvaarv on kahanenud ka
järgnevatel aastatel. Elanike arvu vähenemise põhjuseks on negatiivne iive ja negatiivne rändesaldo.
Piirkondlikult on eriti kiirelt rahvastik kahanenud Kuressaarest kaugemates piirkondades - Torgus, Kihelkonnal,
48 Aluskaart Transpordiameti (endine Veeteede Ameti) hüdrograafiline andmekogu < link >
49 Peatüki koostamisel on kasutatud Saaremaa valla arengukava 2019 – 2030 ning Saaremaa valla üldplaneeringu (koostamisel) materjale.

Saare Wind Energy
meretuulepargi keskkonnamõju hindamine

52

Mustjalas, Orissaares, Pöides ja Laimjalas. Üldine rahvastiku dünaamika viitab maakonna servaalade ääremaastumisele
ning Kuressaare lähiümbruses endises Kaarma vallas toimuvale ees- ja valglinnastumisele.
2017. aastal oli Saaremaa vallas keskmine maksumaksjate arv Rahandusministeeriumi andmetel 14 474, mis moodustas
valla elanikkonnast (32 007 inimest) 45,2%. Töötute arv sõltub hooajast: talvekuudel on registreeritud töötuid
rohkem, suvekuudel nende arv väheneb.
Statistikaameti andmetel (Statistikaamet, Statistika andmebaas, 26.08.2020) oli töötute arv Saaremaa vallas 2020.
a jaanuaris 682 ning see kerkis 2020. a maiks 959-ni, ning langes mõnevõrra 2020. a juulis (922 töötut). Võrdluseks
oli 2018. a jaanuari seisuga töötute arv vallas 695 ja 2018. a juuli seisuga 478 ning 2019. a jaanuari seisuga 566 ja
2019. a juuli seisuga 546.
Saaremaa valla arengukava 2019-2030 kohaselt on Saare maakonnas kõige enam hõivatuid teenussektoris (turism),
seejärel tööstuses ja ehituses ning kõige vähem põllumajanduses, metsanduses ja kalanduses.
Kalandus
Kalapüük toimub kogu Eesti merealal, välja arvatud kalapüügipiirangutega aladel. Kalapüük on läbi aegade olnud
rannaäärsete elanike oluliseks elatusallikaks. Kalapüük Läänemerest jaguneb traal- ja rannapüügiks. Rannapüük
merel toimub üldjuhul 12 meremiili ulatuses või kuni 20 m samasügavusjooneni ning püüki teenindavad väikesed
kohalikul tasandil olulise tähtsusega kalasadamad ja lossimiskohad. Vastavalt Vabariigi Valitsuse 16.06.2016. a
määrusele nr 65 Kalapüügieeskiri tohib traalpüük toimuda vaid neil merealadel, mis on sügavamad kui 20 meetrit.
Eesti mereplaneeringu raames loodud mereplaneeringu portaalis (http://mereala.-hendrikson.ee/) on esitatud
informatsioon mh traalpüügialade ja nende intensiivsuse kohta. SWE kavandatav tuulepargiala ei kattu oluliselt
kaardistatud traalpüügi teekondadega.

Joonis 5-21. Rannapüük 2011-2019. Kavandatava meretuulepargi alast kirdes ja idas paiknevates püügialadel (4 ala) olid aastased
saagikused 1, 3, 13 ja 18 tonni aastas. helesinine viirutus - Eesti mereala planeeringu eelnõuga kavandatud tuuleenergeetika ala50)
50 Eesti mereala planeeringu portaali väljavõte seisuga 02.10.2020 < link >
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Joonis 5-22. Traalimise intensiivsus 2014-2017. Kavandatava meretuulepargi alal toimub väga väheses mahus traalipüüki51.

51 Eesti mereala planeeringu portaali väljavõte seisuga 02.10.2020 < link >
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6.

Kavandatava tegevuse eeldatavalt
kaasnev oluline keskkonnamõju
Keskkonnamõju hindamise eesmärk on hinnata ja kirjeldada kavandatava tegevuse elluviimisega kaasnevat eeldatavat
olulist keskkonnamõju, analüüsida selle mõju vältimise või leevendamise võimalusi ning teha ettepanek sobivaima
lahendusvariandi valikuks.
Alljärgnevas tabelis 6-1 on esitatud SWE kavandatava meretuulepargi ja sellega seotud taristu elluviimisel mõjutatavad
keskkonnaelemendid, mõjuallikad, eeldatavalt kaasnevad olulise mõjud (vajadusel täpsustakse mõjualade suurused)
ning nende mõjude prognoosmeetodid.
Eeldatava mõjuala moodustab tuulepargi arendusalade ja merekaablitrassi ehk kavandatava tegevuse otsene ala
ning selle lähiümbrus. Mõjuala suurus sõltub konkreetsest mõjufaktorist (näiteks müra, häiringud, visuaalne mõju
jne). Mõjuala erineb ka sõltuvalt mõjutatavast looduskeskkonna komponendist (veekeskkond, mere-elustik jm).
5253545556
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Tabel 6-1. Kavandatava tegevuse eeldatavad olulised mõjud ning nende prognoos- ja hindamismeetodid

Mõju valdkond
(st mõjutatavad
keskkonnaelemendid)

Eeldatavalt olulised mõjud
(sh mõjuala, mõjuallikad)

Mõju prognoos- ja
hindamismeetodid
(sh algatamise otsusega
ettenähtud vajalikud
uuringud)

1. Mõju looduskeskkonnale
1.1.
Mõju merevee
kvaliteedile, sh heljumi
levikule

Meretuulepargi mõju merevee kvaliteedile võib avalduda eeskätt ehitamise aegselt
tuulikute vundamentide ja merekaablite paigaldamise käigus meresetete veesambasse
paisatava heljumi kaudu. Heljumi hulk sõltub eeskätt merepõhja looduslikust olekust
(ehitusgeoloogilised tingimused) ning seejärel vundamentide arvust, suurusest, tüübist
ja paigaldustehnoloogiast ning merekaablite pikkusest ja paigaldustehnoloogiast.
KMH raames analüüsitakse tekkiva heljumi hulka, selle leviku ulatust ja muud
asjakohast. Mõju on seotud tuulepargi ja kaablite ala ja nende lähiümbrusega.
Meretuulepargi opereerimise aegselt on pigem teoreetiliseks mõjuks merekaablite
soojenemisest tulenev mõju merepõhja setetele ja seeläbi vee temperatuurile.
Kaablid maetakse merepõhja ja kaablitest eralduv soojushulk on ka lokaalsel
tasandil eeldatavasti tühine kuid temaatikat käsitletakse KMH aruandes.
Meretuulepark ei avalda mõju merevee keemilisele koostisele (sh toitainete
koormusele), soolsusele ega muudele füüsikalistele ja keemilistele parameetritele.
Merevee kvaliteeti võidakse mõjutada ka võimaliku avariiolukorra esinemisel,
mis võib kaasa tuua õlireostuse esinemise riski. Õlireostuse tekke oht on nii
tuulepargi ehitamise kui ka kasutamise faasis. Õlireostuse tekke vältimiseks
tuleb ehitustööde ja hooldustööde käigus järgida ohutusreegleid.

1.2
Mõju
hüdrodünaamikale
(sh hoovused) ja
lainetusele,
jäätumisega
seotud riskid

Eksperthinnang varasemate
uuringute, teaduskirjanduse
ning käesoleva KMH käigus
teostatavate uuringute põhjal.
KMH raames läbiviidavad
uuringud:
• Merevee kvaliteedi uuring
tuulepargi piirkonnas.
• Heljumi ja settetranspordi
leviku modelleerimine.
• Võimaliku õlilaigu leviku
modelleerimine.
Vt täpsemaid uuringute kirjeldusi
ptk 8.2.

Eksperthinnang varasemate
uuringute, teaduskirjanduse
ning käesoleva KMH käigus
teostatavate modelleerimiste
põhjal.
KMH koostamise raames viiakse
läbi „Tuuletingimuste, lainetuse
ja jääolude täpsustav uuring“,
sh lainetuse, hoovuste ja nende
muutuste modelleerimine (vt
kirjeldus ptk 8.2)
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Mõju valdkond
(st mõjutatavad
keskkonnaelemendid)

1.3
Mõju merepõhja
elupaikadele ja
põhjaelustikule

Eeldatavalt olulised mõjud
(sh mõjuala, mõjuallikad)

Meretuulepargi mõju merepõhja elupaikadele võib avalduda eeskätt tuulikute
vundamentide ja merekaablite näol. Tuuliku vundament paigutatakse merepõhja
ja konkreetselt vundamendi (ja vajadusel selle kaitseks paigutatava materjali) alal
muudetakse senine looduslik merepõhi antropogeenseks. Mõju olulisus ja suurus
sõltub eeskätt vundamentide arvust, mõõtmetest ja tüübist (samasuguse tuuliku
gravitatsiooniline vundament on palju suurema merepõhja pindalaga kui vaivundament)
ning merepõhja looduslikust olekust (merepõhja tüüp). Vundament on kõva
merepõhjaga (karid) sarnaste omadustega tehisobjekt, mistõttu sedalaadi merepõhjale
vundamentide paigaldamine ei muuda oluliselt merepõhja elupaikade olemust.
Loomulikult esineb ehituse aegne otsene tugev mõju, kuid seejärel mõne aastaga
elupaigad uuel antropogeensel rajatisel taastuvad. Pehmetel merepõhja aladel (liiv,
muda jms) on vundamendi näol tegemist varasemast erineva struktuuriga merepõhjas.
Konkreetselt vundamendi suuruses alas senine merepõhja elupaik hävineb, kuid see
asendub mõne aastaga inimtekkelise kõva substraadiga elupaigaga (kari laadne).
Sealjuures on tekkiv elupaik nö kolmemõõtmeline ja seeläbi elupaikade kogupindala
meres suureneb. Kuna piirkonnas on kõva merepõhja elupaik laialdaselt levinud, siis kõva
merepõhja elupaiga täiendav inimtekkeline loomine ei too kaasa näiteks soovimatut
võõrliikide leviku riski.
Merekaablite paigaldamisel on käesoleval ajal pehmete põhjasubstraatide puhul
sagedasemaseks meetodiks kaabli matmine põhjasetetesse, mis aitab vältida
võimalikke kahjustusi (majanduslikku mõju) ning millega leevendatakse ühtlasi ka
keskkonnamõjude avaldumist (elektromagnetkiirguse ja võimaliku soojusenergia
ülekande vähenemine kaabli ümbruses). Merekaablite merepõhja matmisel toimub
oleva merepõhja tugev häiring ehituse ajal, kuid kuna ehitustegevuse järgselt jääb
merepõhi endisega sarnasesse olukorda, siis mõne aastaga taastub esialgne olukord.
Kõva põhjasubstraadiga aladel võib vajalikuks võib osutuda ka süvistamata kaabli
kaitsmine kõva substraadi alla matmisega. Selleks kasutatakse erinevad võimalusi
nagu betoonmadratsid, liiva/kruusakotid või kivid vms. Seda meetodit kasutatakse
nii esmase kaablikaitse meetodina riskantsemates piirkondades kui ka näiteks teiste
kaablitega ristumisel. Tegemist on selliste meetodite kasutamisel uue kõva substraadi
paigaldamisega merepõhja. Uue kõva substraadi lisamist kaablitrassile vajalikesse
kohtadesse võib pidada väheolulise keskkonnamõjuga tegevuseks. Põhjaelustik,
sh fütoplankton on oluliseks toiduks karpidele, kes omakorda on oluliseks toiduks
mitmetele kalaliikidele ja ka linnuliikidele. Zooplankton on oluliseks toiduks mitmetele
kalaliikidele (nt räim ja kilu) ning noorjärkude eas paljudele Läänemere kalaliikidele.
Seega võib mõju planktonikooslustele omada kaudset mõju kalastikule ja ka linnustikule.
Olulisemaks fütoplanktonit mõjutavaks teguriks on merekeskkonna rikastumine
toitainetega ehk eutrofeerumine. Toitainete kontsentratsioonide tõus merevees
põhjustab intensiivseid vetikaõitsenguid ehk fütoplanktoni biomassi kasvu. Kuivõrd
meretuulepark ei mõjuta merevee toitainete koormust, siis ei ole mõju avaldumine
tuulepargi ekspluatatsiooni perioodil fütoplanktonile tõenäoline.
Mõjud planktonikooslustele võivad olla seotud ka ehitusaegsete mõjudega läbi tuulikute
vundamentide ja merekaablite paigaldamise käigus meresetete veesambasse paisatava
heljumi, mis võib muuta ajutiselt nt valgustingimusi veesambas. Kuivõrd tegemist on
lühiajalise mõjuga, siis on olulise mõju esinemise tõenäosus minimaalne.
KMH raames hinnatakse mõju põhjaelustikule, sh mereala planktonikooslustele
ja merepõhja elupaikadele. Mõjuala on piiritletav eeskätt konkreetse tuulepargi
arendusalaga ning selle kaablikoridoride asukohtadega.
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Mõju prognoos- ja
hindamismeetodid
(sh algatamise otsusega
ettenähtud vajalikud
uuringud)

Eksperthinnang varasemate
uuringute, teaduskirjanduse ning
käesoleva KMH käigus teostatava
uuringu põhjal.
KMH raames teostatakse uuring
põhjataimestiku ja -loomastiku
kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete
parameetrite väljaselgitamine
arenduspiirkonnas ja võimaliku
mõju alla jääval alal (vt kirjeldus
ptk 8.2).
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Mõju valdkond
(st mõjutatavad
keskkonnaelemendid)

1.4
Mõju setete
liikumisele ja
rannaprotsessidele

Eeldatavalt olulised mõjud
(sh mõjuala, mõjuallikad)
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Mõju prognoos- ja
hindamismeetodid
(sh algatamise otsusega
ettenähtud vajalikud
uuringud)

Eksperthinnang varasemate
uuringute, teaduskirjanduse ning
käesoleva KMH käigus teostatava
• tuuleparkide rajamiseks tehtava ehitustöö käigus ei muudeta merealal põhjareljeefi
ehitusgeoloogilise uuringu
iseloomu (reljeefi madaldamine/tõstmine), siis pole oodata ka olulisi muutusi
põhjal.
hüdrodünaamilises režiimis, mis võiks mõjutada lainetuse iseloomu rannalähedases
KMH või hoonestusloa protsessi
piirkonnas.
käigus teostatavad uuringud:
• SWE meretuulepargi ala asub Siluri ladestu Jaagarahu, Rootsiküla ja Paadla lademete
• Ehitiste ja kaabelliinide
avamusalal, kuhu on moodustunud madala mere tingimustes erinevad lubjakivid.
ümbruse batümeetriat
Olemasoleva informatsiooni kohaselt on lubjakivi kaetud õhukeste kvaternaariaegsete
täpsustav uuring.
setetega või lausa paljanduvad merepõhjas, mis vähendab võimalust suuremahuliste
• Merepõhja ehitusgeoloogiline
setete liikumiseks.
uuring.
• 	Tuulepargi rajamine 10 km ja enam kaugusele rannikust ei mõjuta rannaprotsesside
• Samuti viiakse KMH käigus
iseloomu, nende ägenemist või nõrgenemist, kuna rajatav tuulepark asub piisavalt
läbi „Tuuletingimuste,
kaugel.
lainetuse ja jääolude täpsustav
uuring“, mille tulemuste
alusel saab KMH aruandes
täpsemalt analüüsida
mõju setete liikumisele ja
rannaprotsessidele.
Tuulepark võib mõjutada tormilainete režiimi ja setete dünaamikat. Eeldatavalt ei ole
tegemist olulise mõjuga, sest:

Vt uuringute kirjeldusi täpsemalt
ptk 8.2.

Saare Wind Energy
meretuulepargi keskkonnamõju hindamine

Mõju valdkond
(st mõjutatavad
keskkonnaelemendid)

1.5
Mõju kalastikule

Eeldatavalt olulised mõjud
(sh mõjuala, mõjuallikad)

Meretuulepargi ehitamise aegselt toimub piirkonnas tihenenud laevaliiklus ja
meretuulikute vundamentide ning merekaablite paigaldamine toimub veekeskkonnas.
Sõltuvalt merepõhja iseloomust, vundamendi tüübist ja paigaldamise tehnoloogiast
kaasneb vundamendi paigaldamisega müra emissioon ja merepõhjasetete veesambasse
paiskamine (heljumi tekitamine). Merepõhjasetete liigutamise ja müra temaatika on
oluline ka merekaablite paigaldamisel.
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Mõju prognoos- ja
hindamismeetodid
(sh algatamise otsusega
ettenähtud vajalikud
uuringud)

Eksperthinnang varasemate
uuringute, teaduskirjanduse
ning käesoleva KMH käigus
teostatavate uuringute põhjal.

Teostatakse kalastiku ja
kudealade uuring ning
koostatakse eksperthinnag
Opereerimise aegselt on meretuuleparkide puhul sageli täheldatud positiivset mõju.
tuulepargi ja merekaabli
Vundamendid pakuvad elupaika mereelustikule, kes on toidubaasiks erinevatele
elektromagnetvälja võimaliku
kaladele. Töötavatest tuulikutest lähtuva veealuse meremüra tase ja kaasnev mõju
mõju kohta kalastikule (vt
kalastikule ei ole seniste töötavate meretuuleparkide baasil tehtud uuringute alusel
osutunud oluliseks ega negatiivseks. Siiski on KMH raames vajalik veealuse müra mõjusid kirjeldusi ptk 8.2).
täpsemalt analüüsida.
Samuti teostatakse KMH raames
veealuse mürataseme hindamine
Samuti vajab analüüsimist merekaabli ekspluatatsiooni ajal kaabli ümber tekkiv
olemasolevas olukorras ning
elektromagnetväli ja sellega kaasneda võivad mõjud. Ebasoodsa tehnilise lahenduse
veealuse mürataseme hindamine
puhul on täheldatud mõningast kalade rände aeglustamise mõju. Mõju ärahoidmiseks
nii tuulepargi ehituse kui ka
on olemas toimivad tehnilised lahendused (varjestamine / matmine).
opereerimise faasis.
Ehitustööde ja opereerimise aegset mõju saab vältida ja oluliselt vähendada sobivate
meetmete rakendamisega. Universaalseimaks esmaseks meetmeks on kavandatava
tuulepargi asukoha valik võimalikult minimaalselt häiringuid tekitavas asukohas,
see ülesanne on lahendatud üleriigilise mereplaneeringu koostamise raames – SWE
meretuulepark asub meretuuleparkide arendamiseks sobivaks (mitmekriteeriumilise
analüüsi tulemusel, kus on arvesse võetud ka kalastikku ja kalandust) määratletud
piirkonnas. Tehnilistest ja töökorralduslikest võtetest on näideteks ehitusperioodi
kohandamine kalade kudemisele vastavalt, müra vähendavate meetmete kasutamine
vundamentide paigaldamisel (nt rammimise vältimine või rammimisel summutavate
vahendite kasutamine), merekaablite süvistamine merepõhja setetesse jms. Mõjude
esinemine, nende suurus ja levikuulatus ning sobivad leevendavad meetmed töötatakse
välja edasise KMH protsessi käigus ja fikseeritakse KMH aruandes.
Eeldatavalt on mõjuala piiritletav otseselt meretuulepargi koosseisu hõlmatava alaga
ning selle vahetu lähiümbrusega Saaremaast läänes paikneval merealal. Seoses
võimaliku elektromagnetkiirguse levikuga võib mõjuala hõlmata ka merepõhja
paigaldatavaid kaablikoridore, samuti omavad kaablikoridorid potentsiaalset
ehitusaegset mõju. Nimetatud mõjusid analüüsitakse KMH käigus.

Saare Wind Energy
meretuulepargi keskkonnamõju hindamine

Mõju valdkond
(st mõjutatavad
keskkonnaelemendid)

1.6
Mõju linnustikule

Eeldatavalt olulised mõjud
(sh mõjuala, mõjuallikad)

Merega on seotud linnustiku erinevad aspektid: haudelinnustik (merel toituvad ja
poegi kasvatavad liigid), läbirändavate ja talvitavate lindude peatuspaigad merel ja
läbirändavate lindude ülelend mere kohal. Eesti mereala ületab märkimisväärne osa
mõne liigi kogupopulatsioonist ja kõrgete tehisobjektide rajamine merre võib olla
rändele oluliseks takistuseks ning põhjustada ka lindude otsest hukkumist. Lindude
peatuspaigad ja ülelend on omavahel tihedalt seotud – peatuspaikade lähiümbruses on
laskuvate ja startivate lindude tõttu ka lendavate lindude tihedus suurem.
Veelindude kevadränne algab veebruari lõpus ja lõpeb juuni alguses. Primaarne
rändesuund on enamikul liikidel valdavalt NE, tegelik lennusuund varieerub vahemikus
NW…N…NE…E, sõltuvalt maastikust ja tuule suunast. Enamiku veelindude sügisränne
algab augusti keskel ja vältab kuni talveni (detsember), kusjuures osa veelinde jääb meie
merealadele talvitama. Primaarne rändesuund on SW, tegelik lennusuund varieerub W…
SW…SSW…S suundades.
Meretuuleparkide mõju hindamisel on asjakohased järgmised lindude rände üldised
põhimõtted:
• Olenevalt liigist, päevaajast ja ilmastikutingimustest võib ränne, ka ühes ja samas
kohas, toimuda erinevatel kõrgustel. Suur osa öisest rändest, samuti suur osa
päevasest rändest soodsate ilmastikutingimuste korral (sademeteta, selge või vähene
pilvisus ja nõrk kuni mõõdukas taganttuul) toimub kõrgel ja võib jääda visuaalselt
registreerimata.
• Kõrge ränne toimub sageli laial rindel liigile omases valitsevas nn esmases (primaarses)
rändesuunas ja on vähe seotud all oleva maastikuga.
• Madala rände korral eelistavad linnud lennata neile omase maastiku (veelinnud
veekogude, maismaaliigid maismaa) kohal. Seal toimub ränne valdavalt laial rindel,
juhtjoontel koondub madal ränne aga rohkem kui kõrge ränne.
• Enne väljalendu neile mitteomase maastiku kohale muudavad linnud sageli
lennusuunda ja sellistel maastiku juhtjoontel toimub rändavate lindude koondumine
ja rändevoo tihenemine. Eesti tingimustes on merel juhtjooneks eelkõige mandri ja
saarte rannik.
• Väljalennul neile mitteomase maastiku kohale lennukõrgus enamasti suureneb ja
võõras maastik püütakse ületada kõrgemal lennates.
Eelnevast tulenevalt on olulisimaks võimalikuks negatiivseks mõjuks mõju veelindude
rändele, sest nemad võivad rännata massiliselt madalal (tuulikute kõrgustsoonis
ja seega otsese mõju piirkonnas) mere kohal. Eesti mereplaneeringu koostamise
raames teostati kaks alusuuringut merega seotud linnustiku ja võimalike mõjude
kohta: „Eesti merealal paiknevate lindude rändekoridoride olemasolevate andmete
koondamine ja kaardikihtide koostamine ning analüüsi koostamine tuuleparkide mõjust
lindude toitumisaladele“ Eesti Ornitoloogiaühing 2016 ning „Lindude peatumisalade
analüüs“ Eesti Ornitoloogiaühing 2019. Mahukate tööde tulemusena anti soovitused
meretuuleparkide alade valikuks ning nendeks mittesobivate alade kohta. SWE
kavandatav tuulepark jääb väljapoole linnustiku osas kõige tundlikumaid alasid.

59

Mõju prognoos- ja
hindamismeetodid
(sh algatamise otsusega
ettenähtud vajalikud
uuringud)

Eksperthinnang varasemate
uuringute, teaduskirjanduse ning
käesoleva KMH käigus teostatava
uuringu põhjal.
Teostatakse linnustiku rände- ja
toitumisalade uuring (vt kirjeldus
ptk 8.2).

Saare Wind Energy
meretuulepargi keskkonnamõju hindamine

Mõju valdkond
(st mõjutatavad
keskkonnaelemendid)

1.7
Mõju hüljestele

Eeldatavalt olulised mõjud
(sh mõjuala, mõjuallikad)

Meretuuleparkide arendamisel on peamine hüljeste elualasid mõjutada võivaks
aspektiks hallhülgele veealune müra, eeskätt ehitusaegne müra.
Eesti mereplaneeringus (mis ei käsitlenud Pärnumaa ja Hiiumaa merealasid)
tuuleenergeetika arendamiseks määratletud aladest on valdav osa väljaspool hüljestele
(nii hallhülge kui viigerhülge) olulisi merealasid.
Hüljestele võib olla häiringuks ka tuulikute vundamentide ning merekaablite
paigutamisel meresetete liigutamisega kaasnev merevee kvaliteedi ajutine muutus.
Tekkiva heljumi kogus sõltub merepõhja geoloogiast, kasutatavast vundamenditüübist
ja vundamendi ja merekaabli paigaldamise tehnoloogilisest protsessist. Praeguste
teadmiste kohaselt on SWE meretuulepargi ala valdavalt lubjakiviplatoo puuduva või
väga õhukese pinnakattega, seega võib eeldada vähest heljumi teket.
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Mõju prognoos- ja
hindamismeetodid
(sh algatamise otsusega
ettenähtud vajalikud
uuringud)

Eksperthinnang varasemate
uuringute, teaduskirjanduse ning
käesoleva KMH käigus teostatava
uuringu põhjal.
Teostatakse uuring „Mõju
hüljestele kohalikul tasandil,
sh jää lõhkumisega tekkivad
võimalikud mõjud“ (vt kirjeldust
ptk 8.2).

Meretuulepargi opereerimise faasis võib häiring hüljestele tuleneda hooldusel
kasutatavast regulaarsest laevaliiklusest. Eriti laevade poolt merejää lõhkumisega seotud
riskid. Näiteks võivad hülged piiratud jääkatte tingimustes koguneda poegimiseks
jäämurdjate poolt hooldatavatele laevateedele või seisva jääga tuuleparkidesse
kui sobiva jääga elupaika. Tavaoludes esineb sobiv jää väga suurtel aladel avamere
piirkonnas või hülged sigivad saartel, mis on olemasoleva kaitserežiimiga kaetud.
SWE meretuulepargi ala asub sisuliselt jäävabas merealas. Ka karmidel talvedel tekib jää
vaid lühiajaliselt (ja on seetõttu suhteliselt õhuke). Seetõttu ei ole SWE meretuulepargi
hooldusel vajalik jäälõhkuja kasutamine, kasutatavad hoolduslaevad peavad olema aga
sobiva jääklassiga.
KMH käigus edasises protsessis hinnatakse meretuulepargiga kaasneda võivaid mõjusid
hüljestele.
Eeldatavalt on mõjuala piiritletav otseselt meretuulepargi koosseisu hõlmatava alaga
ning selle lähiümbrusega Saaremaast läänes paikneval merealal. Kaablikoridoridega
seotud mõjud saavad olla ainult ehitusaegsed. Nimetatud mõjude ulatust analüüsitakse
KMH aruande koostamise käigus.
1.8
Mõju nahkhiirtele

Meretuulepargi mõju nahkhiirtele võib avalduda juhul kui meretuulepark asub
nahkhiirte toitumisalal või rändeteel. Eesti mereplaneeringu eelnõu koostamisel võeti
arvesse parim teadaolev teaduslik informatsioon ning selle alusel määratleti merel
tuuleenergeetika arendamiseks sobivad alad (sh sobivad alad arvestades nahkhiirte
temaatikat).

Eksperthinnang varasemate
uuringute, teaduskirjanduse ning
käesoleva KMH käigus teostatava
uuringu põhjal.

Teostatakse nahkhiirte rände- ja
Vastavalt Eesti mereala planeeringu eelnõule leevendab tuulikute ja nahkhiirte
toitumisalade uuring (vt kirjeldus
võimalikku konflikti asjaolu, et tuulikud töötavad suurematel tuulekiirustel (keskmine
ptk 8.2).
tuulekiirus tuulepargi alal üle 9 m/s), mil nahkhiirte lennuaktiivsus on madal või
puudub üldse. Tuulikud alustavad tööd tuulekiirusega umbes 5 m/s ning arvesse võttes
nahkhiirte rändekiirust ca 5–6 m/s), siis toimub ränne enamasti suhteliselt vaikse ilmaga,
mil tuulikud ei tööta või töötavad aeglastel pööretel, mille puhul oht nahkhiirtele on
väike. Samuti ei kattu üldjuhul nahkhiirte lennukõrgus tuuliku labade omaga. Antud
asjaolu ilmselt vähendab oluliselt nahkhiirte hukkumise tõenäosust ja olulist ebasoodsat
mõju.
SWE meretuulepark, asub piirkonnas, kus praeguste eelduste kohaselt ei esine
olulist negatiivset mõju nahkhiirtele. Nahkhiirte toitumine niivõrd kaugel merel ei ole
tõenäoline. Nahkhiirte üle mere kulgev ränne Eesti ja Rootsi vahel ning Eesti ja Läti
vahel toimub eeldatavasti mitte otseselt SWE meretuulepargi ala kaudu. KMH edasises
protsessis hinnatakse meretuulepargiga kaasneda võivaid mõjusid nahkhiirtele.

Saare Wind Energy
meretuulepargi keskkonnamõju hindamine

Mõju valdkond
(st mõjutatavad
keskkonnaelemendid)

1.9
Mõju kaitsealustusele
loodusobjektidele

Eeldatavalt olulised mõjud
(sh mõjuala, mõjuallikad)

Eesti mereala planeeringu mõjuhindamise aruande eelnõu (OÜ Hendrikson & Ko,
2021) alusel lähtuti mereplaneeringu koostamisel tuuleenergeetika alade ruumilisel
paigutuse valikul kaitstavate alade paiknemisest ning kaitstavad alad võeti arvesse
välistava tegurina, et seeläbi välistata otsesed mõjud looduskaitstavate aladele (näiteks
merepõhja füüsilised muutused (sh elupaikade hävitamine) ja muutused lainetusele, vee
liikumisele jms).
Mereala planeeringuga määratud tuuleenergeetika aladega võivad siiski kaasneda
kaudsed mõjud piirnevatele kaitseala osadele (nt heljumi levik, ehitusaegne müra jm).
Seetõttu hinnatakse tuulepargi mõjusid kaitsealustele loodusobjektidele merealal.
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Mõju prognoos- ja
hindamismeetodid
(sh algatamise otsusega
ettenähtud vajalikud
uuringud)

Kaardikihtide analüüs ning
eksperthinnang varasemate
uuringute, Eesti Looduse
Infosüsteemi (EELIS), teostatud
inventuuride, liigikaitse
tegevuskavade, teaduskirjanduse
ning käesoleva KMH käigus
teostatava uuringute põhjal.

Mereala planeering määrab ka kavandatavate tuuleparkide merealal paiknevate
põhimõtteliste kaabelühenduste asukohad, mis on suunatud võimalusel kaitstavatest
aladest väljapoole. Siiski läbivad mõned põhimõttelised kaablikoridorid ka kaitstavaid
alasid (vt ptk 3.3).
Kuivõrd täpsemad SWE kavandatava tuulepargi kaablikoridorid pannakse paika KMH
koostamise protsessi raames, siis võib antud nimekiri KMH protsessi käigus täieneda ja
võimalikke kaablikoridoride mõjusid hinnatakse KMH aruande koostamise käigus.
1.10
Mõju Natura 2000
aladele ehk Natura
hindamine

Kaardikihtide analüüs ning
eksperthinnang varasemate
uuringute, Eesti Looduse
Võimalikud kavandatava tuulepargi või selle kaablikoridoride mõjualasse jäävad
Infosüsteemi (EELIS), teostatud
Natura 2000 võrgustiku loodus- ja linnualad on esitatud ptk 5.1.6. Mõju Natura aladele
inventuuride, liigikaitse
hinnatakse eraldi Natura asjakohases hindamises, mis vormistatakse KMH aruande eraldi
tegevuskavade, teaduskirjanduse
peatükina.
ning käesoleva KMH käigus
teostatava uuringute põhjal.
Suurem osa merealal kaitstavatest objektidest on samas ka rahvusvaheliselt kaitstavad,
kuuludes Natura 2000 loodus- ja/või linnualade võrgustikku.

Kõikidele mõjualasse jäävatele
Natura 2000 ala kaitseeesmärkidele viiakse läbi Natura
hindamine. Vt ptk 7 Natura
eelhindamine. Hindamisel
kasutatakse kõiki käesoleva KMH
raames läbiviidavaid uuringuid.

Saare Wind Energy
meretuulepargi keskkonnamõju hindamine

Mõju valdkond
(st mõjutatavad
keskkonnaelemendid)

1.11
Mõju kliimale

Eeldatavalt olulised mõjud
(sh mõjuala, mõjuallikad)
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Mõju prognoos- ja
hindamismeetodid
(sh algatamise otsusega
ettenähtud vajalikud
uuringud)

Teostatakse eksperthinnang,
Kliimamuutused- SWE meretuulepargi mõju kliimale on positiivne. Positiivse mõju
suurus sõltub meretuulepargi lõplikult realiseeritavast võimsusest ja seeläbi toodetavast mille aluseks on varasemad
uuringud, teadusajakirjandus,
elektri kogusest.
erialakirjandus ning
53
Põlevkivist 1 MWh elektri tootmiseks kulub umbes 1400 kg põlevkivi (1 TWh = 1,4
ekspertteadmised.
miljonit tonni põlevkivi) ja põlevkivi tuha erikulu on 700 kg /MWh kohta. CO2 eriheide
Käesoleva KMH raames ei
väljastatud elektrienergiale oli 2012. aastal 1211 tCO2/GWhe54. Eesti Energia esitatud
analüüsita kliimamuutuste
2018. aasta andmete põhjal on Auvere elektrijaama CO2 eriheide 0,946 kg CO2/kWh,
Eesti Elektrijaama keevkihtkateldega plokil 1,035 kg CO2/kWh ja tolmpõletuskateldega fundamentaalseid küsimusi.
Lähtutakse Euroopa Liidu ja seega
plokkidel 1,328 kg CO2/kWh, keskmiselt 1,270 kg CO2/kWh55.
ka Eesti Vabariigi ametlikust
Arvestades SWE meretuulepargi tootlikkuseks minimaalselt 5,0 TWh aastas, oleks väga
positsioonist kliimamuutuste
lihtsustatult CO2 heide võrreldes põlevkivist elektri tootmisega 4,7 miljonit tonni võrra
olemasolust, vajadusest selle
aastas väiksem (kui arvestada Auvere elektrijaama CO2 eriheidet).
vähendamiseks ja kohanemiseks.
Loomulikult ei toimu taastuvenergeetika arendamisel üks-ühele vähenemine
Taastuvenergeetika
põlevkivienergeetikas ja kaasnevas negatiivses keskkonnamõjus. Energeetika
alased strateegilised
komplekssusest tulenevalt ei ole seosed niivõrd lihtsad. Siiski on selge, et
dokumendid toovad välja
SWE meretuulepargi poolt toodetav elektrienergia on oluline element Eesti
meretuuleenergeetika
kliimaneutraalsuse suunas liikumisel.
kandva rolli energeetika
Lokaalne kliima- Meretuulepark avaldab lokaalset mõju tuulele: kiirusele,
kliimasõbralikumaks/
turbulentsusele, suunale ja õhukihtide segunemisele aluspinnalähedases kihis, kuid
kliimaneutraalseks
mõju hääbub tuulikupargist mõnede kilomeetrite kaugusel (Eesti mereplaneeringu
ümberkujundamisel – st
andmetel 7–9 km äärmisest tuulikust). Tuulikupargi sees ei kahane tuule kiirus enam kui vajadus meretuuleparkide
20% (va vahetult tuuliku tiiviku taga u 100 m ulatuses, kus vähenemine on kuni 50%).
rajamiseks on ilmselge.
Tuule omaduste muutus tuulepargis on ebaoluline keskmise tuule kiiruse juures 0–4
Lisaks meretuuleparkidele
m/s ja kiirustel üle 12 m/s, muutused on kõige suuremad kiirustel 7–10 m/s (vahetult
on vajalikud riikidevahelised
tuuliku tiiviku taga), kuid tuulikute omavahelisest vajalikust vahekaugusest tulenevalt
suure ülekandevõimsusega
(vahekaugus minimaalselt >4 tiiviku diameetrit, enamasti 6–8 tiiviku diameetrit) ei
elektriühendused ning
kahane ka tuulepargi sees tuule kiirus sedavõrd, et see mõjutaks oluliselt õhu liikumist
salvestustehnoloogiad.
või saasteainete levikut ja sadenemist. Tuule kiiruse jt omaduste taastumine toimub
KMH algatamise otsuse kohaselt
üldise piirkondliku õhurõhugradiendi tõttu ja väga piiratud ala (mõned kilomeetrid) ning
on KMH raames vaja läbi viia
aja (mõned kuni kümned minutid) jooksul.
„Tuuletingimuste, lainetuse ja
jääolude täpsustav uuring“,
mis on sisendiks lokaalsete
kliimamõjude hindamisele.

53 ÅF-Consulting AS, 2016. „Eesti põlevkivi energeetilise kasutamise parima võimaliku tehnika uuring“ < link >
54 Keskkonnaministeerium, 2015. „Põlevkivi kasutamise riiklik arengukava 2016-2030“ < link >
55Hendrikson & Ko, 2018-2019. „Õlitehase maa-ala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise täiendatud aruanne“ < link >

Saare Wind Energy
meretuulepargi keskkonnamõju hindamine

Mõju valdkond
(st mõjutatavad
keskkonnaelemendid)

Eeldatavalt olulised mõjud
(sh mõjuala, mõjuallikad)
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(sh algatamise otsusega
ettenähtud vajalikud
uuringud)

2. Mõju kultuuripärandile
2.1
Mõju
muinsuskaitsealustele
objektidele, sh vrakid

Transpordiameti (end Veeteede Ameti hüdrograafilise andmekogu) andmetel jääb
SWE kavandatava meretuulepargi piirkonda üks vrakk (id 1150; nimetu-91). Kui lähtuda
mereplaneeringu eelnõuga näidatud tuuleenergeetika arendusalade põhimõttelistest
kaablikoridoridest, siis Abruka saare ümbruses paikneb Abruka saarest läänes ning
Abruka ja Kuressaare vahelisel mereala mitmeid vrakke.

Hindamise aluseks on kultuurimälestiste riiklik register ja
Transpordiameti (endine
Veeteede Amet) hüdrograafiline
andmekogu.

Meretuulepargi rajamisel võib olla vrakkidele otsene füüsiline mõju: nt tegevus võib
ohustada vraki säilimist või head seisundit. Eeldatavalt on tegemist väheolulise
mõjuga. Mõju võib avalduda läbi ligipääsu takistamise ning setete kandumisega
muinsuskaitseväärtusele. Mõju leevendamiseks tuleb tuulikute asukohad valida selliselt,
et oleks tagatud väärtuslike laevavrakkide säilimine ja avalik ligipääs. Mõju on seotud
otseselt tuulepargi alaga.

Eksperthinnang varasemate
uuringute, teaduskirjanduse
ning käesoleva KMH käigus
teostatavate uuringute põhjal:

KMH koostamise käigus selgitatakse välja veealuste vrakkide olemasolu hoonestusloa
taotlusega hõlmataval alal ja võimalike kaablikoridoride alal.
Eeldatavalt on mõjuala piiritletav otseselt meretuulepargi koosseisu hõlmatava alaga
ning selle vahetu lähiümbrusega ning kavandatavate kaablikoridoridega, mille täpsed
asukohad selguvad KMH koostamise käigus.
Kuna käesoleval hetkel ei ole tuulepargi maismaaühenduste kaablikoridorid
täpselt teada, siis KMH aruande koostamise raames analüüsitakse kaablikoridoride
maismaaühenduste piirkonda jäävat kultuuripärandit ja selle võimalikku
mõjutamist võimalike kaablikoridoride piirkonnas (sh arvestatakse kultuurimälestisi,
pärandkultuuriobjekte ja muid kultuuriliselt olulisi objekte).

• Viiakse läbi
allveearheoloogiline uuring.
• Mõju kultuuripärandile
hinnatakse uuringu
„Sotsiaalsete ja
kultuuriliste mõjude
uuring, sealhulgas mõju
kohalikele omavalitsustele
ja rannikukogukondadele“
raames.
Vt täpsemad uuringud
kirjeldused ptk 8.2.

Saare Wind Energy
meretuulepargi keskkonnamõju hindamine

Mõju valdkond
(st mõjutatavad
keskkonnaelemendid)

2.2
Ajalooliste veealuste
lõhkekehade mõju

Eeldatavalt olulised mõjud
(sh mõjuala, mõjuallikad)

Ajalooliste veealuste lõhkekehade teadaolevate asukohade osas ning nende
kindlakstegemise osas tehakse KMH protsessi käigus koostööd Kaitseministeeriumiga
(sh Eesti mereväega).
Lähtuvalt kogutavast informatsioonist hinnatakse ajalooliste lõhkekehadega seotud
võimalikke mõjusid KMH aruande koostamise käigus ning viiakse vajadusel läbi
hoonestusloa taotlusega hõlmataval alal täiendavad uuringud.
Mõjuala on seotud otseselt tuulepargi alaga.
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Mõju prognoos- ja
hindamismeetodid
(sh algatamise otsusega
ettenähtud vajalikud
uuringud)

Ajalooliste veealuste
lõhkekehade teadaolevate
asukohade osas ning nende
kindlakstegemise osas tehakse
KMH protsessi käigus koostööd
Eesti Kaitseministeeriumiga.
Teostatakse uuring (vt kirjeldus
ptk 8.2).

3. Sotsiaalne ja majanduslik keskkond, sh mõju inimese tervisele, heaolule ja varale
3.1
Müra (sh infraheli ja
madalsagedusliku
heli) mõjud.

Mõju inimese tervisele on eeldatavalt väheoluline, kuna kavandatava tuulepargi
lähimate tuulikute kaugus Saaremaa rannikust on minimaalselt 10 km, mille tõttu ei ole
ette näha ei piirväärtusi ületavate müra- ja vibratsiooni tasemete, ega ka piirväärtuse
piiresse jäävate, kuid häiringuid põhjustavate müratasemete levikut lähimate elamuteni.
KMH aruande koostamise käigus hinnatakse veealuse müra teket ja suurust.

Eksperthinnang varasemate
uuringute, teaduskirjanduse
põhjal. Mõju kirjeldatakse
teaduskirjanduse ja varasemate
uuringute põhjal. Arvestades
kavandatava tuulepargi
kaugust rannikust, ei ole vajalik
tuulepargist rannikule jõudva
mürataseme modelleerimine.
Teostatakse olemasoleva
olukorra veealuse müraolukorra
hindamine ning veealuse
mürataseme hindamine nii
tuulepargi ehituse kui ka
opereerimise faasis (vt kirjeldus
ptk 8.2).
Uuringu tulemusi kasutatakse
mõjuhinnangutes mereelustikule.

3.2
Visuaalne mõju

Suured meretuulikud on ka 10-kilomeetriselt distantsilt hea nähtavusega ilma korral
nähtavad, mistõttu tuulikute visuaalsus ulatub Saaremaani. Meretuulepargi rajamine
selliselt, et meretuulepark ei oleks merevaates nähtav, ei ole võimalik. Seega toimub
merevaates muutus. Visuaalse mõju suurus sõltub meretuulepargi füüsilisest suurusest,
asukohast, ruumilisest lahendusest (nt tuulikute paigutamine ridadena jms) ja tehnilistest
lahendustest (nt tuulikute värv ja markeerimine tuledega).

Visuaalse mõju objektiivsemaks
väljaselgitamiseks ja täiendava
informatsiooni loomiseks
teostatakse meretuulepargi
visualiseering maismaa
erinevatest punktidest.

Visuaalne mõju küll esineb, kuid see ei ole kõigi inimeste jaoks negatiivne mõju. Paljude
inimeste jaoks on meretuulepark visuaalselt positiivse mõjuga.

Ülevaade varasematest
uuringutest ja (teadus)
kirjanduse põhjal ning staatiline
visualiseering maismaa
erinevate vaatepunktide
vaatesektoritest.

Arvestades, et lähim tuulik on Saaremaast vähemalt 10 km kaugusel, võib visuaalsete
mõjude mõjuala piiritleda ~10…15 km kaugusega.

Teostatakse visualiseering
maismaa erinevatest punktidest,
vt täpsemalt KMH programmi
ptk 8.2.

Saare Wind Energy
meretuulepargi keskkonnamõju hindamine

Mõju valdkond
(st mõjutatavad
keskkonnaelemendid)

3.3
Mõju majandusarengule ja tööhõivele,
sh kalandusele

Eeldatavalt olulised mõjud
(sh mõjuala, mõjuallikad)

Tööhõive- Meretuulepark vajab süstemaatilist plaanilist hooldust ning võimekust
erakorralise hoolduse teostamiseks. Tuulepargi hoolduskeskus võiks olla Saaremaal,
luues täiendavaid töökohti kõrge lisandväärtusega sektoris. Koostöös Eesti haridus- ja
teadusasutustega (sh Kuressaare Meremajanduse keskus ja Kuressaare ametikool) võiks
suur osa töökohtadest olla tulevikuvõimaluseks ka saarlastele. Teeninduskeskus vajab
ka sadamat, mis võiks olla arendatav mõne olemasoleva sadama baasil (lisanduvana
senisele funktsioonile) ning seeläbi aidata kaasa sadama arendamisele. Tuulepargi
hooldusel on väga kõrged ohutusstandardid, mis tähendab muuhulgas väga kõrge
võimekusega päästetehnika kasutamise võimekust. Merepäästevõimekuse arendamisel
on mõistlik teha koostööd olemasoleva merepäästevõimekusega (riiklik ja vabatahtlik)
ning seeläbi luua senisest parem tugi kõigile merel abi vajajate jaoks.
Laiem majandusareng- Meretuulepargi arendamise kõigis etappides (kavandamine,
ehitamine, opereerimine) on võimalik leida kasulikke koostöö lahendusi Saaremaa
ettevõtete ja meretuulepargi arendaja/operaatori vahel. Koostöö valdkondade näideteks
võivad olla piirkonna sadamate kasutamine hooldustööde teostamisel ja osaliselt
ehitusaegsel toel, majutus- ja toitlustusasutuste teenuste kasutamine nii ehituse kui
opereerimise faasis jm. Saaremaal on olemas oskus ja võimekus ka meretuulepargi
opereerimiseks vajalike laevade ehitamiseks – käesolevaga ei saa anda lubadust
vastavaid aluseid Saaremaalt tellida, aga selline potentsiaal on olemas.
Kalandus- Meretuulepark võib avaldada mõju kalastikule ja seeläbi kalandusele
(traalpüügile) nii meretuulepargi ehitamise aegselt kui ka opereerimise ajal. Ehitusaegne
mõju võib avalduda eeskätt vundamentide ja merekaablite paigaldamise käigus
meresetete veesambasse paisatava heljumi kaudu. Teiseks tuulepargi rajamisega
kaasnevaks mõjuks kalastikule on ehitusaegse veealuse mürataseme tõus – müra tekib
vundamentide ja merekaablite paigaldamisel ning laevaliiklusega.
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Mõju prognoos- ja
hindamismeetodid
(sh algatamise otsusega
ettenähtud vajalikud
uuringud)

Eksperthinnang varasemate
uuringute, teaduskirjanduse
ning käesoleva KMH käigus
teostatavate uuringute põhjal.
Mõju hinnatakse uuringu
„Sotsiaalsete ja kultuuriliste
mõjude uuring, sealhulgas mõju
kohalikele omavalitsustele ja
rannikukogukondadele“ raames.
Vt ka ptk 8.2.
Kalavarude temaatikat
käsitletakse käsikäes mõjudega
kalastikule. Mõju kalandusele
hinnatakse uuringu „Sotsiaalsete
ja kultuuriliste mõjude
uuring, sealhulgas mõju
kohalikele omavalitsustele ja
rannikukogukondadele“ raames.
Vt ka ptk 8.2.
Täiendavalt haakub mõju
kalandusele mõjudega
kalastikule, mille osas teostatakse
omakorda uuringud (vt käesoleva
tabeli loetelu nr 1).

Eeldatavalt on mõjuala piiritletav otseselt meretuulepargi koosseisu hõlmatava alaga
ning selle vahetu lähiümbrusega Saaremaast lääne pool.
Opereerimise aegne mõju kalandusele seisneb eeskätt meretuulepargi alal
kehtestatavates piirangutes laevade liiklusele. Piirangute detailsem olemus
töötatakse välja edasise KMH koostamisel, samuti KMH väliste protseduuridega (st
hoonestusloa menetlus) ja koostöös asjakohaste ametkondadega (nt Transpordiamet) ja
huvigruppidega (Eesti Kalurite Liit jt kalurite ühendused).
Samuti vajab analüüsimist merekaabli ekspluatatsiooni ajal kaabli ümber tekkiv
elektromagnetväli ja sellega kaasneda võivad mõjud. Ebasoodsa tehnilise lahenduse
puhul on täheldatud mõningast kalade rände aeglustamise mõju. Mõju ärahoidmiseks
on olemas toimivad tehnilised lahendused (varjestamine / matmine).
3.4
Mõju kohalike
omavalitsustele ja
ranniku
kogukondadele,
sh turism

Turism- Saaremaa majanduse olulise osa moodustab turismisektor. Meretuulepark
mõjutab turismisektorit mitmel viisil ja mõju võib olla nii negatiivne kui positiivne.
Negatiivne mõju turismile võib avalduda juhul kui rajatav meretuulepark oleks
niivõrd olulise negatiivse visuaalse mõjuga, et see mõjutaks tuulikuteta merevaadet ja
loodusturismi hindavate puhkusereisile tulevate turistide Saaremaa külastusotsuseid.
Sellise väga spetsiifilise sihtrühma hulk on eeldatavasti väga väike ning reaalselt seeläbi
olulist negatiivset mõju turismindusele ei saa eeldada. Samuti on tuulepark visuaalselt
nähtav ainult Lääne-Saaremaa rannikult ja ei saa seetõttu kuidagi mõjutada turismi mujal
Saaremaa osades.
Eeldatav mõjuala on eeskätt Saaremaa valla lääneosa ning mereala Saaremaast lääne
suunas.

KMH algatamise otsusest
tulenevalt on vajalik ühe
uuringuna läbi viia „Sotsiaalsete
ja kultuuriliste mõjude uuring, sh
mõju kohalikele omavalitsustele
ja rannikukogukondadele“, mis
koostatakse eksperthinnanguna.
Antud uuring annab sisendi
turismisektori mõjude
analüüsimiseks.

Saare Wind Energy
meretuulepargi keskkonnamõju hindamine

Mõju valdkond
(st mõjutatavad
keskkonnaelemendid)

Eeldatavalt olulised mõjud
(sh mõjuala, mõjuallikad)
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Mõju prognoos- ja
hindamismeetodid
(sh algatamise otsusega
ettenähtud vajalikud
uuringud)

4. Muud asjakohased mõjud
4.1
Eesti ja Saaremaa
elektrivarustus ja
varustuskindlus

Meretuulepargis toodetava elekter suunatakse üldisesse elektrivõrku (Eleringi 330
kV alajaamas), mis praeguse tõenäolisima lahenduse kohaselt toimub liitumispunktis
Virtsus-Lihulas, Saaremaal või Kilingi-Nõmme piirkonnas. Tehniliselt mõistliku lahenduse
olemasolul ning Saaremaa elektrivarustuse parandamiseks võib osutuda otstarbekas
elektrilise ühenduse rajamine SWE alajaama ja Läätsa (või Sikassaare) alajaama vahel ka
juhul kui Sikassaare alajaam (laiemalt kogu Saaremaa elektrisüsteem) jääb 110 kV pingele
(ehk ei sobi SWE liitumiseks põhivõrguga).
Nn „Nõrga ühenduse“ mõte seisneks vajadusel (st kui Saaremaad varustav
elektrisüsteem vajab täiendavat võimsust, kuid mingil põhjusel ei saa seda tagada
nn tavapäraselt mandrilt Muhu saarele suunduva ülekande suunal) elektri suunamist
SWE alajaamast Läätsa (või Sikassaare) alajaama, mis looks Saaremaa jaoks sisuliselt
alternatiivse varustuse ja suurendaks varustuskindlust oluliselt. Olukordi, kus SWE
mastaabiga meretuulepark ei tooda (nt vähese tuule tõttu) Saaremaa tarbimisvõimsuse
rahuldamiseks elektrit, esineb väga harva.
Selline lahendus parandaks oluliselt Saaremaa elektrivarustust ja varustuskindlust ning
oleks väga suure positiivse mõjuga Saaremaa majandusele (nii olemasolevad ettevõtted
kui võimalikud uued investeerimisotsused) ja mõningase positiivse mõjuga elanike
elukvaliteedile.
Eeldatav mõjuala on kogu Saaremaa vald, aga laiemalt kogu Eesti läbi elektrienergia
varustuskindluse.

Eksperthinnang varasemate
uuringute, teaduskirjanduse
ning käesoleva KMH käigus
teostatavate uuringute põhjal.
Uuring „Elektrienergia kvaliteedi
hindamise ja parandamise
vajaduse väljaselgitamiseks
eelnev sotsiaal-majanduslik
analüüs“ teostatakse KMH
raames ekspertarvamusena ning
huvigruppe kaasates. Vt ka ptk
8.2.

4.2
Mõju riigikaitsele ja
mereseiresüsteemile
(radari- ja
sidesüsteemi
sidesüsteemidele),
mõju navigatsioonisüsteemidele (sh
lennuohutusele ja
mereohutusele)

Kuna kavandatavad tuulikud on kõrged, siis võivad need häirida PPA mereseiresüsteemi
radarite ja/või Kaitseministeeriumi radarite tööd, tekitades tuulikute taha radari jaoks nn
pimeda ala. Mereala peab olema jälgitav vähemalt ühest mereseiresüsteemi radaripositsioonist. KMH või hoonestusloa menetluse raames raames teostatakse uuring „Mõju
mereseire- ja ESTER sidesüsteemidele“.

Koostöö Transpordiametiga.

Tuulepargi rajamisega võib kaasneda ka navigatsiooni raskendatud jälgimine planeeritava tuulepargi alal.
Tuulepargi kasutamine võib avaldada mõju ka lennundusele ja laevaliiklusele ning selle
mõjuga arvestamisel tehakse koostööd Transpordiametiga. Asjakohaste mõjudena
käsitletakse teemasid nagu tuulepargi mõju laevaliiklusele, meresidesüsteemidele, AIS
seadmetele, laevaradaritele, võimalik jääolude muutumisest tingitud mõju veeliiklusele.

Koostöö Kaitseministeeriumiga.
Koostöö Siseministeeriumiga.
Hindamise aluseks on erialane
kirjandus ja ekspertarvamus ning
käesoleva KMH või hoonestusloa
menetluse käigus teostatavad
uuringud.
Teostatakse uuringud „Mõju
navigatsiooni-märkide või -tulede
eristamisele veeliiklejate poolt“
ja „Mõju mereseire- ja ESTER
sidesüsteemidele“ (vt kirjeldused
ptk 8.2).

Saare Wind Energy
meretuulepargi keskkonnamõju hindamine

Mõju valdkond
(st mõjutatavad
keskkonnaelemendid)

4.3
Kumulatiivsed e
kuhjuvad mõjud

4.4
Piiriülesed mõjud

Eeldatavalt olulised mõjud
(sh mõjuala, mõjuallikad)

Kumulatiivsete mõjude all mõistetakse ühe või mitme tegevuse kombineeritud mõju,
mis võib avalduda mitme tegevuse sarnaste mõjude kuhjumisel, kus erinevaid tegevusi
võib olla palju ning oluline aspekt on, et tegevuste lisandumise tagajärjel toimub
muutus56. Kumulatiivne mõju võib ilmneda kui planeeringu(te) ja selle kavandatavate
tegevuste tõttu toimub mõjude territoriaalne või ajaline kattumine, ressursside korduv
eemaldamine või juurdevool, või maastiku korduv muutmine57.
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Mõju prognoos- ja
hindamismeetodid
(sh algatamise otsusega
ettenähtud vajalikud
uuringud)

Eksperthinnang varasemate
uuringute, teaduskirjanduse
ning käesoleva KMH käigus
teostatavate uuringute põhjal.

Piiriüleste mõjude kirjeldus
ja menetlust on kirjeldatud
täpsemalt ptk 11.3.

12

56 Peterson, K., Kutsar, R., Metspalu, P., Vahtrus, S. ja Kalle, H. 2017. Keskkonnamõju strateegilise hindamise käsiraamat.
Keskkonnaministeerium, 137 lk.
57 Cooper, L. M. 2004. Guidelines for Cumulative Effects Assessment in SEA of Plans. EPMG Occasional Paper 04/LMC/CEA. imperial College
London.
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7.

Natura eelhindamine
Natura 2000 on üleeuroopaline kaitstavate alade võrgustik, mille eesmärk on tagada haruldaste või ohustatud
lindude, loomade ja taimede ning nende elupaikade ja kasvukohtade kaitse või vajadusel taastada üleeuroopaliselt
ohustatud liikide ja elupaikade soodne seisund. Natura 2000 loodusalad ja linnualad on moodustatud tuginedes
Euroopa Nõukogu direktiividele 92/43/EMÜ (nn loodusdirektiiv e LoD) ja 2009/147/EÜ (nn linnudirektiiv e LiD).
KMH raames viiakse läbi Natura hindamine. Natura hindamine on menetlusprotsess, mida viiakse läbi vastavalt
loodusdirektiivi artikli 6 lõigetele 3 ja 4. Käesolevas töös tuginetakse hindamise läbiviimisel Euroopa Komisjoni
juhendile „Natura 2000 alasid oluliselt mõjutavate kavade ja projektide hindamine. Loodusdirektiivi artikli 6 lõigete
3 ja 4 tõlgendamise metoodilised juhised“, juhendile “Juhised Natura hindamise läbiviimiseks loodusdirektiivi artikli
6 lõike 3 rakendamisel Eestis”57 ja juhisele „Wind energy developments and Natura 2000“ (European Union, 2011)58.
KeHJS-e ning LKS-i alusel toimub Natura hindamine keskkonnamõju hindamise menetluse raames. KeHJS § 3 punkti
2 kohaselt hinnatakse keskkonnamõju, kui kavandatakse tegevust, mis võib üksi või koostoimes teiste tegevustega
eeldatavalt ebasoodsalt mõjutada Natura 2000 võrgustiku ala kaitse-eesmärke. Natura hindamise juures on oluline,
et hinnatakse tõenäoliselt avalduvat mõju lähtudes üksnes ala kaitse-eesmärkidest. Tegevuse mõjud loetakse
ebasoodsaks, kui tegevuse elluviimise tulemusena Naturea 2000 ala(de) kaitse-eesmärkide seisund halveneb või
tegevuse elluviimise tulemusena ei ole võimalik kaitse-eesmärke saavutada.
Natura hindamise esimeseks etapiks on Natura eelhindamine, mille eesmärgiks on kavandatava tegevuse tõenäoliste
mõjude prognoosimine, mille tulemusena saab otsustada, kas ja millises mahus on vajalik liikuda asjakohase (ehk
täis)hindamise etappi. Asjakohases hindamises viiakse läbi Natura alale avalduva tõenäoliselt ebasoodsa mõju
detailne hindamine ning kavandatakse vajadusel leevendavad meetmed.
Käesolev KMH programmi etapis viiakse läbi Natura eelhindamine osalises mahus kuna kavandatava tuulepargi
kaabliühenduste asukohad nii merealal kui maismaal veel KMH protsessi käigus täpsustuvad.
Käesolev eelhindamine koostatakse tuginedes olemasolevale teabele. Kasutatakse olemasolevaid materjale
Natura 2000 võrgustiku ala ja kaitse-eesmärkide kohta (Natura ala standard andmevormi info; Keskkonnaregistri
andmebaasid jms).
Kavandatava tegevuse seotus kaitsekorraldusega
Kavandatav tegevus ei ole seotud ega vajalik ühegi Natura 2000 võrgustiku ala kaitsekorraldamisega ning ei aita
otseselt ega kaudselt kaasa alade kaitse-eesmärkide saavutamisele.

57 Kutsar, R.; Eschbaum, K. ja Aunapuu, A. 2019. Juhised Natura hindamise läbiviimiseks loodusdirektiivi artikli 6 lõike 3 rakendamisel Eestis.
Tellija: Keskkonnaamet. https://www.envir.ee/sites/default/files/KKO/KMH/kemu_natura_hindamise_ juhendi_uuendus_2020.pdf
58 https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Wind_farms.pdf
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Informatsioon kavandatava tegevuse kohta
Kavandatavaks tegevuseks on maksimaalselt kuni 100 elektrituulikuga tuuleelektrijaama võimsusega kuni 1400 MW
Saaremaa lääneranniku piirkonnas territoriaalmeres ning ülekandesüsteemi kuni liitumiseni üldise elektrisüsteemiga
(põhivõrguga) rajamine. Kavandatava tegevuse eesmärk, asukoht (sh tegevuse asukoha kaart, joonis 2-1) ja
kavandatava tegevuse täpsem kirjeldus on leitav KMH programmi ptk 2.
Kavandatava tegevuse mõjualasse jääva Natura 2000 alade iseloomustus
Natura 2000 võrgustiku alad kavandatava meretuulepargi mõjualas Kura Kurgu linnuala, Kaugatõma-Lõu loodusja linnuala, Riksu ranniku loodus- ja linnuala, Karala-Pilguse loodus- ja linnuala, Vilsandi loodus- ja linnuala ning
Tagamõisa loodus- ja linnuala (vt Joonis 7-1).
Kaablikoridoriga seonduvad Natura 2000 võrgustiku alad merealal Saaremaa lähistel (mida pole eelpool juba
nimetatud seoses tuulepargi lähipiirkonnas asuvate Natura 2000 võrgustiku aladega) on Kasti lahe loodus- ja
linnuala. Mereala kaablikoridoriga seonduvad Natura 2000 võrgustiku alad Virtsu-Lihula suunal on Väinamere
loodus- ja linnuala.

Joonis 7-1. Ülevaade Natura 2000 võrgustiku aladest kavandatava tuulepargi ala ja eeldatavate kaabelkoridoride mõjualas
(Alus: Maa-amet ja EELIS, 2021)

Vastavalt piiriülese koostöö raames edastatud Läti Vabariigi ettepanekule käsitletakse Natura hindamises ka Läti
territooriumil Natura 2000 võrgustikku kuuluvat Irbes saurums linnuala (LV0900300; vt Joonis 7-2).
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Joonis 7-2. Irbes saurums linnuala asukoht Lätis 59

Täpsem alade kirjeldus koos eeldatava mõju prognoosimisega Natura 2000 alade kaitse-eesmärkidel on toodud
tabelis 7-1.
Maismaaühenduste puhul on tegemist väga esialgsete põhimõtteliste kaablilahendustega, kus on näidatud
otseühendus võimaliku võrgu liitumispunktidega. Maismaa kaabliühenduse alale ja/või selle mõjualale jäävate
Natura 2000 alade kirjeldused esitatakse koos Natura hindamisega KMH aruande koosseisus.
Tõenäoliselt ebasoodsate mõjude prognoosimine Natura ala(de) kaitse-eesmärkidele
Alljärgnevas tabelis 7.2 on esitatud Natura alade kaitse-eesmärgid ja nendele avaldus eeldava mõju prognoos.

59 Natura 2000 Network Viewer, European Environment Agency < link >, 10.11.2020
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Tabel 7-2. Natura 2000 võrgustiku ala(de) kaitse-eesmärgid ja nendele avalduv eeldatava mõju prognoosimine

Natura ala nimetus
Ala kaitse-eesmärgid
Kura kurgu linnuala
alk (Alca torda), soopart e pahlsaba-part (Anas acuta),
luitsnokk-part (Anas clypeata), piilpart (Anas crecca), viupart
(Anas penelope), sinikael-part (Anas platyrhynchos), rääkspart
(Anas strepera), hallhani e roohani (Anser anser), hallhaigur
(Ardea cinerea), kivirullija (Arenaria interpres), merivart (Aythya
marila), mustlagle (Branta bernicla), valgepõsk-lagle (Branta
leucopsis), sõtkas (Bucephala clangula), niidurisla e rüdi e
niidurüdi (Calidris alpina schinzii), suurrüdi e rüdi e suurrisla
(Calidris canutus),väikerüdi e rüdi e väikerisla (Calidris minuta),
krüüsel (Cepphus grylle), liivatüll (Charadrius hiaticula), aul
(Clangula hyemalis), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii),
kühmnokk-luik (Cygnus olor), punakurk-kaur (Gavia stellata),
merikotkas (Haliaeetus albicilla), tõmmukajakas (Larus fuscus),
vöötsaba-vigle (Limosa lapponica), tõmmuvaeras (Melanitta
fusca), väikekoskel (Mergus albellus), jääkoskel (Mergus
merganser), rohukoskel (Mergus serrator), kormoran e karbas
(Phalacrocorax carbo), plüü (Pluvialis squatarola), sarvikpütt
(Podiceps auritus), tuttpütt (Podiceps cristatus), naaskelnokk
(Recurvirostra avosetta), hahk (Somateria mollissima), räusktiir
e räusk (Sterna caspia) ja tumetilder (Tringa erythropus).

Kaugatoma-Lõu loodusala
kaitse-eesmärkideks on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I
lisas nimetatud elupaigatüüpide – liivased ja mudased
pagurannad (1140), laiad madalad lahed (1160), karid (1170),
esmased rannavallid (1210), püsitaimestuga kivirannad
(1220), väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (*1630),
kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised
orhideede kasvualad – 6210), liigirikkad niidud lubjavaesel
mullal (*6270), lood (alvarid – *6280), puisniidud (*6530),
liigirikkad madalsood (7230), lubjakivipaljandid (8210), vanad
loodusmetsad (*9010) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad
(*9080) – kaitse ning II lisas nimetatud liik, mille isendite
elupaika kaitstakse, on madal unilook (Sisymbrium supinum).

Mõju prognoosimine

Kavandatav meretuulepargi ala ei jää Natura 2000
võrgustiku linnualale ja seega puuduvad otsesed
füüsilised mõjud ala kaitse-eesmärkidele. Arvestada
tuleb aga ka lindude liikuvat eluviisi (nt ränded),
mistõttu võivad ebasoodsad mõjud (takistused/
hukkumine rändel jne) linnualadele, nende sidususele
ja linnustikule teatud juhtudel ilmneda ka väljaspoole
Natura alasid planeeritud tuulikute puhul.

Natura
eelhindamise
tulemused
KMH aruande
koosseisus läbi viia
Natura asjakohane
hindamine

Tuulepargi kui ka kaabliühenduste rajamisel Natura
linnuala lähedale võivad teatud juhtudel esineda
ka ajutised/kaudsed mõjud, nt ehitusaegsed ajutise
iseloomuga mõjud linnuala kaitse-eesmärkidele
(heljum, ehitusaegsed müra häiringud jm).
Tegemist on linnualale ilmselt ajutise ja ebaolulise
mõjuga ning kaitse-eesmärgiks olevate linnuliikide
elupaigatingimused ei muutu. Olulised häiringud
linnualani tõenäoliselt ei ulatu ning ehitustöödega
vette paisatud heljumi alale kandumise tõenäosus
on tehnoloogilise ettevaatusabinõusid kasutusele
võttes väike ning selle võimalik mõju ebaoluline.
Ainsaks võimalikuks mõjuteguriks on rändel
avalduvad mõjud linnuala kaitse-eesmärgiks
olevatele linnuliikidele, mida praeguses Natura
eelhindamise etapis välistada ei saa.
Kavandatava meretuulepargi ala ja mereala
planeeringuga ette nähtud merekaabli koridor ei
kattu Natura loodusala ja seal kaitstavate kaitseeesmärkidega, mis välistab otsesed füüsilised mõjud
loodusalale ja selle ala kaitse-eesmärkidele.
Loodusala lähedale ja/või loodusalale kavandatava
kaabliühenduste rajamisel võivad teatud juhtudel
esineda ka ajutised/kaudsed mõjud, nt ehitusaegsed
ajutise iseloomuga mõjud loodusala kaitseeesmärkidele (heljum jm). Tegemist on tõenäoliselt
loodusalale ajutise ja ebaolulise mõjuga.

KMH aruande
koosseisus viiakse
läbi täiendav Natura
eelhindamine.
Kui selgub, et ala
kaitse-eesmärkidele
kaasneb tõenäoliselt
ebasoodne mõju, siis
jätkatakse asjakohase
hindamisega.

Saare Wind Energy
meretuulepargi keskkonnamõju hindamine

Natura ala nimetus
Ala kaitse-eesmärgid
Kaugatoma-Lõu linnuala
piilpart (Anas crecca), sinikael-part (Anas platyrhynchos),
hallhani e roohani (Anser anser), valgepõsk-lagle (Branta
leucopsis), niidurisla e niidurüdi e rüdi (Calidris alpina schinzii),
liivatüll (Charadrius hiaticula), kühmnokk-luik (Cygnus olor),
tõmmukajakas (Larus fuscus), väikekoskel (Mergus albellus),
rohukoskel (Mergus serrator), hahk (Somateria mollissima),
räusktiir e räusk (Sterna caspia), randtiir (Sterna paradisaea),
punajalg-tilder (Tringa totanus) ja kiivitaja (Vanellus vanellus).

Mõju prognoosimine

Kavandatav meretuulepargi ala ei jää Natura 2000
võrgustiku linnualale ja seega puuduvad otsesed
füüsilised mõjud ala kaitse-eesmärkidele. Arvestada
tuleb aga ka lindude liikuvat eluviisi (nt ränded),
mistõttu võivad ebasoodsad mõjud (takistused/
hukkumine rändel jne) linnualadele, nende sidususele
ja linnustikule teatud juhtudel ilmneda ka väljaspoole
Natura alasid planeeritud tuulikute puhul.
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Natura
eelhindamise
tulemused
KMH aruande
koosseisus läbi viia
Natura asjakohane
hindamine

Tuulepargi kui ka kaabliühenduste rajamisel Natura
linnuala lähedale võivad teatud juhtudel esineda
ka ajutised/kaudsed mõjud, nt ehitusaegsed ajutise
iseloomuga mõjud linnuala kaitse-eesmärkidele
(heljum, ehitusaegsed müra häiringud jm).
Tegemist on linnualale ilmselt ajutise ja ebaolulise
mõjuga ning kaitse-eesmärgiks olevate linnuliikide
elupaigatingimused ei muutu. Olulised häiringud
linnualani tõenäoliselt ei ulatu ning ehitustöödega
vette paisatud heljumi alale kandumise tõenäosus
on tehnoloogilise ettevaatusabinõusid kasutusele
võttes väike ning selle võimalik mõju ebaoluline.
Ainsaks võimalikuks mõjuteguriks on rändel
avalduvad mõjud linnuala kaitse-eesmärgiks
olevatele linnuliikidele, mida praeguses
Natura eelhindamise etapis ei saa.

Riksu ranniku loodusala
Kaitse-eesmärkideks on kaitsta nõukogu direktiivi 92/43/
EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpe: annikulõukad (*1150),
esmased rannavallid (1210), püsitaimestuga kivirannad
(1220), väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud
(*1630), püsitaimestuga liivarannad (1640), hallid
luited (kinnistunud rannikuluited - *2130), kadastikud
(5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised
orhideede kasvualad - 6210), lood (alvarid - *6280),
sinihelmikakooslused (6410) ja puiskarjamaad (9070).

Kavandatava meretuulepargi ala ja mereala
planeeringuga ette nähtud merekaabli koridor ei
kattu Natura loodusala ja seal kaitstavate kaitseeesmärkidega, mis välistab otsesed füüsilised mõjud
loodusalale ja selle ala kaitse-eesmärkidele.
Loodusala lähedale kavandatava kaabliühenduste
rajamisel võivad teatud juhtudel esineda ka
ajutised/kaudsed mõjud, nt ehitusaegsed
ajutise iseloomuga mõjud loodusala kaitseeesmärkidele (heljum jm). Tegemist on tõenäoliselt
loodusalale ajutise ja ebaolulise mõjuga.

KMH aruande
koosseisus viiakse
läbi täiendav Natura
eelhindamine.
Kui selgub, et ala
kaitse-eesmärkidele
kaasneb tõenäoliselt
ebasoodne mõju, siis
jätkatakse asjakohase
hindamisega.

Saare Wind Energy
meretuulepargi keskkonnamõju hindamine

Natura ala nimetus
Ala kaitse-eesmärgid
Riksu ranniku linnuala
valgepõsk-lagle (Branta leucopsis), niidurisla e niidurüdi
e rüdi (Calidris alpina schinzii), kühmnokk-luik (Cygnus
olor), tõmmuvaeras (Melanitta fusca), rohukoskel (Mergus
serrator), tutkas (Philomachus pugnax), hahk (Somateria
mollissima) ja punajalg-tilder (Tringa totanus).

Mõju prognoosimine

Kavandatav meretuulepargi ala ei jää Natura 2000
võrgustiku linnualale ja seega puuduvad otsesed
füüsilised mõjud ala kaitse-eesmärkidele. Arvestada
tuleb aga ka lindude liikuvat eluviisi (nt ränded),
mistõttu võivad ebasoodsad mõjud (takistused/
hukkumine rändel jne) linnualadele, nende sidususele
ja linnustikule teatud juhtudel ilmneda ka väljaspoole
Natura alasid planeeritud tuulikute puhul.
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Natura
eelhindamise
tulemused
KMH aruande
koosseisus läbi viia
Natura asjakohane
hindamine

Tuulepargi kui ka kaabliühenduste rajamisel Natura
linnuala lähedale võivad teatud juhtudel esineda
ka ajutised/kaudsed mõjud, nt ehitusaegsed ajutise
iseloomuga mõjud linnuala kaitse-eesmärkidele
(heljum, ehitusaegsed müra häiringud jm).
Tegemist on linnualale ilmselt ajutise ja ebaolulise
mõjuga ning kaitse-eesmärgiks olevate linnuliikide
elupaigatingimused ei muutu. Olulised häiringud
linnualani tõenäoliselt ei ulatu ning ehitustöödega
vette paisatud heljumi alale kandumise tõenäosus
on tehnoloogilise ettevaatusabinõusid kasutusele
võttes väike ning selle võimalik mõju ebaoluline.
Ainsaks võimalikuks mõjuteguriks on rändel
avalduvad mõjud linnuala kaitse-eesmärgiks
olevatele linnuliikidele, mida praeguses Natura
eelhindamise etapis välistada ei saa.
Karala-Pilguse loodusala
kaitse-eesmärk on kaitsta I lisas nimetatud kaitstavad
elupaigatüübid on rannikulõukad (*1150), esmased
rannavallid (1210), püsitaimestuga kivirannad (1220), merele
avatud pankrannad (1230), väikesaared ning laiud (1620),
rannaniidud (*1630), püsitaimestuga liivarannad (1640),
valged luited (liikuvad rannikuluited – 2120), hallid luited
(kinnistunud rannikuluited – *2130), kadastikud (5130), kuivad
niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad –
6210), lood (alvarid – *6280), sinihelmikakooslused (6410),
lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (*7210), liigirikkad
madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), vanad
laialehised metsad (*9020) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad
(*9080); II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika
kaitstakse, on kaunis kuldking (Cypripedium calceolus).

Kavandatava meretuulepargi ala ja mereala
planeeringuga ette nähtud merekaabli koridor ei
kattu Natura loodusala ja seal kaitstavate kaitseeesmärkidega, mis välistab otsesed füüsilised mõjud
loodusalale ja selle ala kaitse-eesmärkidele.
Loodusala lähedale kavandatava kaabliühenduste
rajamisel võivad teatud juhtudel esineda ka
ajutised/kaudsed mõjud, nt ehitusaegsed
ajutise iseloomuga mõjud loodusala kaitseeesmärkidele (heljum jm). Tegemist on tõenäoliselt
loodusalale ajutise ja ebaolulise mõjuga.

KMH aruande
koosseisus viiakse
läbi täiendav Natura
eelhindamine.
Kui selgub, et ala
kaitse-eesmärkidele
kaasneb tõenäoliselt
ebasoodne mõju, siis
jätkatakse asjakohase
hindamisega.

Saare Wind Energy
meretuulepargi keskkonnamõju hindamine

Natura ala nimetus
Ala kaitse-eesmärgid
Karala-Pilguse linnuala
luitsnokk-part (Anas clypeata), piilpart (Anas crecca),
viupart (Anas penelope), sinikael-part (Anas platyrhynchos),
valgepõsk-lagle (Branta leucopsis), sõtkas (Bucephala
clangula), kühmnokk-luik (Cygnus olor), merikotkas (Haliaeetus
albicilla), naaskelnokk (Recurvirostra avosetta), punajalgtilder (Tringa totanus) ja kiivitaja (Vanellus vanellus).

Mõju prognoosimine

Kavandatav meretuulepargi ala ei jää Natura 2000
võrgustiku linnualale ja seega puuduvad otsesed
füüsilised mõjud ala kaitse-eesmärkidele. Arvestada
tuleb aga ka lindude liikuvat eluviisi (nt ränded),
mistõttu võivad ebasoodsad mõjud (takistused/
hukkumine rändel jne) linnualadele, nende sidususele
ja linnustikule teatud juhtudel ilmneda ka väljaspoole
Natura alasid planeeritud tuulikute puhul.
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Natura
eelhindamise
tulemused
KMH aruande
koosseisus läbi viia
Natura asjakohane
hindamine

Tuulepargi kui ka kaabliühenduste rajamisel Natura
linnuala lähedale võivad teatud juhtudel esineda
ka ajutised/kaudsed mõjud, nt ehitusaegsed ajutise
iseloomuga mõjud linnuala kaitse-eesmärkidele
(heljum, ehitusaegsed müra häiringud jm).
Tegemist on linnualale ilmselt ajutise ja ebaolulise
mõjuga ning kaitse-eesmärgiks olevate linnuliikide
elupaigatingimused ei muutu. Olulised häiringud
linnualani tõenäoliselt ei ulatu ning ehitustöödega
vette paisatud heljumi alale kandumise tõenäosus
on tehnoloogilise ettevaatusabinõusid kasutusele
võttes väike ning selle võimalik mõju ebaoluline.
Ainsaks võimalikuks mõjuteguriks on rändel
avalduvad mõjud linnuala kaitse-eesmärgiks
olevatele linnuliikidele, mida praeguses Natura
eelhindamise etapis välistada ei saa.
Vilsandi loodusala

Kavandatava meretuulepargi ala ja mereala
planeeringuga ette nähtud merekaabli koridor
kaitse-eesmärk on I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid
ei kattu Natura loodusala ja seal kaitstavate
on veealused liivamadalad (1110), liivased ja mudased
kaitse-eesmärkidega, mis välistab otsesed
pagurannad (1140), rannikulõukad (*1150), laiad madalad
füüsilised mõjud loodusalale ja selle ala kaitselahed (1160), esmased rannavallid (1210), püsitaimestuga
eesmärkidele. Suure vahemaa tõttu ei avaldu
kivirannad (1220), soolakulised muda- ja liivarannad
tõenäoliselt kaudsed mõjud Vilsandi loodusalani.
(1310), väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (*1630),
kadastikud (5130), lood (alvarid - *6280), puisniidud (*6530),
allikad ja allikasood (7160), lubjarikkad madalsood läänemõõkrohuga (*7210), liigirikkad madalsood (7230), plaatlood
(*8240), vanad loodusmetsad (*9010) ja vanad laialehised
metsad (*9020) ja II lisas nimetatud liigid, mille isendite
elupaiku kaitstakse, on hallhüljes (Halichoerus grypus), kaunis
kuldking (Cypripedium calceolus), soohiilakas (Liparis loeselii),
saaremaa robirohi (Rhinanthus osiliensis), madal unilook
(Sisymbrium supinum) ja jõesilm (Lampetra fluviatilis).

KMH aruande
koosseisus viiakse
läbi täiendav Natura
eelhindamine.
Kui selgub, et ala
kaitse-eesmärkidele
kaasneb tõenäoliselt
ebasoodne mõju, siis
jätkatakse asjakohase
hindamisega.

Saare Wind Energy
meretuulepargi keskkonnamõju hindamine

Natura ala nimetus
Ala kaitse-eesmärgid
Vilsandi linnuala
piilpart (Anas crecca), sinikael-part (Anas platyrhynchos),
hallhani e roohani (Anser anser), merivart (Aythya marila),
valgepõsk-lagle (Branta leucopsis), sõtkas (Bucephala
clangula), liivatüll (Charadrius hiaticula), kühmnokk-luik
(Cygnus olor), sookurg (Grus grus), jääkoskel (Mergus
merganser), rohukoskel (Mergus serrator), kirjuhahk
(Polysticta stelleri) ja hahk (Somateria mollissima).

Mõju prognoosimine

Kavandatav meretuulepargi ala ei jää Natura 2000
võrgustiku linnualale ja seega puuduvad otsesed
füüsilised mõjud ala kaitse-eesmärkidele. Arvestada
tuleb aga ka lindude liikuvat eluviisi (nt ränded),
mistõttu võivad ebasoodsad mõjud (takistused/
hukkumine rändel jne) linnualadele, nende sidususele
ja linnustikule teatud juhtudel ilmneda ka väljaspoole
Natura alasid planeeritud tuulikute puhul.
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Natura
eelhindamise
tulemused
KMH aruande
koosseisus läbi viia
Natura asjakohane
hindamine

Tuulepargi kui ka kaabliühenduste rajamisel Natura
linnuala lähedale võivad teatud juhtudel esineda
ka ajutised/kaudsed mõjud, nt ehitusaegsed ajutise
iseloomuga mõjud linnuala kaitse-eesmärkidele
(heljum, ehitusaegsed müra häiringud jm).
Tegemist on linnualale ilmselt ajutise ja ebaolulise
mõjuga ning kaitse-eesmärgiks olevate linnuliikide
elupaigatingimused ei muutu. Olulised häiringud
linnualani tõenäoliselt ei ulatu ning ehitustöödega
vette paisatud heljumi alale kandumise tõenäosus
on tehnoloogilise ettevaatusabinõusid kasutusele
võttes väike ning selle võimalik mõju ebaoluline.
Ainsaks võimalikuks mõjuteguriks on rändel
avalduvad mõjud linnuala kaitse-eesmärgiks
olevatele linnuliikidele, mida praeguses Natura
eelhindamise etapis välistada ei saa.
Tagamõisa loodusala
II lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on
rannikulõukad (*1150), karid (1170), esmased rannavallid
(1210), püsitaimestuga kivirannad (1220), merele avatud
pankrannad (1230), rannaniidud (*1630), püsitaimestuga
liivarannad (1640), eelluited (2110), valged luited (liikuvad
rannikuluited - 2120), hallid luited (kinnistunud rannikuluited
- *2130), metsastunud luited (2180), luidetevahelised niisked
nõod (2190), vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved
(3140), kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal
(*olulised orhideede kasvualad - 6210), liigirikkad niidud
lubjavaesel mullal (*6270), lood (alvarid - *6280), aasrebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud
(*6530), siirde- ja õõtsiksood (7140), lubjarikkad madalsood
lääne-mõõkrohuga (*7210), liigirikkad madalsood (7230),
vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad
(*9020), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel
(sürjametsad - 9060), puiskarjamaad (9070) ning soostuvad
ja soo-lehtmetsad (*9080); II lisas nimetatud liigid, mille
isendite elupaiku kaitstakse, on hallhüljes (Halichoerus
grypus), kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), soohiilakas
(Liparis loeselii) ja madal unilook (Sisymbrium supinum).

Kavandatava meretuulepargi ala ja mereala
planeeringuga ette nähtud merekaabli koridor ei
kattu Natura loodusala ja seal kaitstavate kaitseeesmärkidega, mis välistab otsesed füüsilised mõjud
loodusalale ja selle ala kaitse-eesmärkidele.
Loodusala lähedalekavandatava kaabliühenduste
rajamisel võivad teatud juhtudel esineda ka
ajutised/kaudsed mõjud, nt ehitusaegsed
ajutise iseloomuga mõjud loodusala kaitseeesmärkidele (heljum jm). Tegemist on tõenäoliselt
loodusalale ajutise ja ebaolulise mõjuga.

KMH aruande
koosseisus viiakse
läbi täiendav Natura
eelhindamine.
Kui selgub, et ala
kaitse-eesmärkidele
kaasneb tõenäoliselt
ebasoodne mõju, siis
jätkatakse asjakohase
hindamisega.

Saare Wind Energy
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Natura ala nimetus
Ala kaitse-eesmärgid

Mõju prognoosimine

Tagamõisa linnuala

Kavandatav meretuulepargi ala ei jää Natura 2000
võrgustiku linnualale ja seega puuduvad otsesed
alk (Alca torda), piilpart (Anas crecca), sinikael-part (Anas
füüsilised mõjud ala kaitse-eesmärkidele. Arvestada
platyrhynchos), hallhani e roohani (Anser anser), nõmmekiur
tuleb aga ka lindude liikuvat eluviisi (nt ränded),
(Anthus campestris), sõtkas (Bucephala clangula), merirüdi e
mistõttu võivad ebasoodsad mõjud (takistused/
rüdi e meririsla (Calidris maritime), krüüsel (Cepphus gryille),
hukkumine rändel jne) linnualadele, nende sidususele
liivatüll (Charadrius hiaticula), roo-loorkull (Circus aeruginosus),
ja linnustikule teatud juhtudel ilmneda ka väljaspoole
aul (Clangula hyemalis), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii),
Natura alasid planeeritud tuulikute puhul.
kühmnokk-luik (Cygnus olor), sookurg (Grus grus), merikotkas
(Haliaeetus albicilla), väikekoskel (Mergus albellus), rohukoskel Tuulepargi kui ka kaabliühenduste rajamisel Natura
linnuala lähedale võivad teatud juhtudel esineda
(Mergus serrator), hallpõsk-pütt (Podiceps grisegena),
ka ajutised/kaudsed mõjud, nt ehitusaegsed ajutise
kirjuhahk (Polysticta stelleri) ja hahk (Somateria mollissima).
iseloomuga mõjud linnuala kaitse-eesmärkidele
(heljum, ehitusaegsed müra häiringud jm).
Tegemist on linnualale ilmselt ajutise ja ebaolulise
mõjuga ning kaitse-eesmärgiks olevate linnuliikide
elupaigatingimused ei muutu. Olulised häiringud
linnualani tõenäoliselt ei ulatu ning ehitustöödega
vette paisatud heljumi alale kandumise tõenäosus
on tehnoloogilise ettevaatusabinõusid kasutusele
võttes väike ning selle võimalik mõju ebaoluline.
Ainsaks võimalikuks mõjuteguriks on rändel
avalduvad mõjud linnuala kaitse-eesmärgiks
olevatele linnuliikidele, mida praeguses Natura
eelhindamise etapis välistada ei saa.
Kasti lahe loodusala
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on veealused
liivamadalad (1110), liivased ja mudased pagurannad
(1140), rannikulõukad (*1150), laiad madalad lahed (1160),
karid (1170), väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud
(*1630), kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal
mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), lood
(alvarid – *6280), sinihelmikakooslused (6410), puisniidud
(*6530), vanad loodusmetsad (*9010), puiskarjamaad
(9070) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080).

Mereala planeeringuga ette nähtud merekaabli
koridor ei kattu Natura loodusala ja seal kaitstavate
kaitse-eesmärkidega, mis välistab otsesed füüsilised
mõjud loodusalale ja selle ala kaitse-eesmärkidele.
Loodusala lähedale kavandatava kaabliühenduste
rajamisel võivad teatud juhtudel esineda ka
ajutised/kaudsed mõjud, nt ehitusaegsed
ajutise iseloomuga mõjud loodusala kaitseeesmärkidele (heljum jm). Tegemist on tõenäoliselt
loodusalale ajutise ja ebaolulise mõjuga.
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Natura ala nimetus
Ala kaitse-eesmärgid
Kasti lahe linnuala
rägapart (Anas querquedula), rääkspart (Anas
strepera), hallhani e roohani (Anser anser), valgepõsklagle (Branta leucopsis), sõtkas (Bucephala clangula),
väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), sookurg
(Grus grus) ja merikotkas (Haliaeetus albicilla).

Mõju prognoosimine

Kavandatav meretuulepargi ala ei jää Natura
2000 võrgustiku linnualale. Suure vahemaa
tõttu olulisi ebasoodsaid mõjusid linnuala
kaitse-eesmärkidele tõenäoliselt ei avaldu.
Linnuala lähedale kavandatava merekaabliühenduste
rajamisel Natura linnualale võivad teatud juhtudel
esineda ka ajutised/kaudsed mõjud, nt ehitusaegsed
ajutise iseloomuga mõjud linnuala kaitseeesmärkidele (heljum, ehitusaegsed müra häiringud
jm). Tegemist on linnualale ajutise ja ebaolulise
mõjuga ning kaitse-eesmärgiks olevate linnuliikide
elupaigatingimused ei muutu. Olulised häiringud
linnualani tõenäoliselt ei ulatu ning ehitustöödega
vette paisatud heljumi alale kandumise tõenäosus on
tehnoloogilisi ettevaatusabinõusid kasutusele võttes
väike ning selle võimalik mõju ajutine ja ebaoluline.

77

Natura
eelhindamise
tulemused
KMH aruande
koosseisus viiakse
läbi täiendav Natura
eelhindamine.
Kui selgub, et ala
kaitse-eesmärkidele
kaasneb tõenäoliselt
ebasoodne mõju, siis
jätkatakse asjakohase
hindamisega.

Saare Wind Energy
meretuulepargi keskkonnamõju hindamine

Natura ala nimetus
Ala kaitse-eesmärgid
Väinamere loodusala
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on veealused
liivamadalad (1110), jõgede lehtersuudmed (1130), liivased
ja mudased pagurannad (1140), rannikulõukad (*1150), laiad
madalad lahed (1160), karid (1170), esmased rannavallid (1210),
püsitaimestuga kivirannad (1220), merele avatud pankrannad
(1230), soolakulised muda- ja liivarannad (1310), väikesaared
ning laiud (1620), rannaniidud (*1630), püsitaimestuga
liivarannad (1640), jõed ja ojad (3260), kuivad nõmmed (4030),
kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised
orhideede kasvualad - 6210), liigirikkad niidud lubjavaesel
mullal (*6270), lood (alvarid - *6280), sinihelmikakooslused
(6410), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud
(6450), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510),
puisniidud (*6530), rabad (*7110), allikad ja allikasood
(7160), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (*7210),
nõrglubja-allikad (*7220), liigirikkad madalsood (7230),
lubjakivipaljandid (8210), vanad loodusmetsad (*9010), vanad
laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050),
puiskarjamaad (9070), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080),
rusukallete ja jäärakute metsad (pangametsad - *9180),
siirdesoo- ja rabametsad (*91D0) ning lammi-lodumetsad
(*91E0) ja II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku
kaitstakse, on hallhüljes (Halichoerus grypus), saarmas (Lutra
lutra), tiigilendlane (Myotis dasycneme), viigerhüljes (Phoca
hispida bottnica), harilik hink (Cobitis taenia), harilik võldas
(Cottus gobio), jõesilm (Lampetra fluviatilis), harilik vingerjas
(Misgurnus fossilis), emaputk (Angelica palustris), kaunis
kuldking (Cypripedium calceolus), nõmmnelk (Dianthus
arenarius subsp. arenarius), roheline kaksikhammas (Dicranum
viride), könt-tanukas (Encalypta mutica), soohiilakas (Liparis
loeselii), madal unilook (Sisymbrium supinum), püstlinalehik (Thesium ebracteatum), jäik keerdsammal (Tortella
rigens), teelehe-mosaiikliblikas (Euphydryas aurinia), suurmosaiikliblikas (Hypodryas maturna), paksukojaline jõekarp
(Unio crassus), vasakkeermene pisitigu (Vertigo angustior),
väike pisitigu (Vertigo genesii) ja luha-pisitigu (Vertigo geyeri);

Mõju prognoosimine

Mereala planeeringuga ette nähtud merekaabli
koridor ei kattu Natura loodusala ja seal kaitstavate
kaitse-eesmärkidega, mis välistab otsesed füüsilised
mõjud loodusalale ja selle ala kaitse-eesmärkidele.
Loodusala lähedale kavandatava kaabliühenduste
rajamisel võivad teatud juhtudel esineda ka
ajutised/kaudsed mõjud, nt ehitusaegsed
ajutise iseloomuga mõjud loodusala kaitseeesmärkidele (heljum jm). Tegemist on tõenäoliselt
loodusalale ajutise ja ebaolulise mõjuga.
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Natura ala nimetus
Ala kaitse-eesmärgid
Väinamere linnuala
soopart e pahlsaba-part (Anas acuta), luitsnokk-part (Anas
clypeata), piilpart (Anas crecca), viupart (Anas penelope),
sinikael-part (Anas platyrhynchos), rägapart (Anas
querquedula), rääkspart (Anas strepera), suur-laukhani (Anser
albifrons), hallhani e roohani (Anser anser), väike-laukhani
(Anser erythropus), rabahani (Anser fabalis), hallhaigur (Ardea
cinerea), kivirullija (Arenaria interpres), sooräts (Asio flammeus),
punapea-vart (Aythya ferina), tuttvart (Aythya fuligula),
merivart (Aythya marila), hüüp (Botaurus stellaris), mustlagle
(Branta bernicla), valgepõsk-lagle (Branta leucopsis), kassikakk
(Bubo bubo), sõtkas (Bucephala clangula), niidurisla e rüdi e
niidurüdi (Calidris alpina schinzii), suurrüdi e rüdi e suurrisla
(Calidris canutus), väiketüll (Charadrius dubius), liivatüll
(Charadrius hiaticula), mustviires (Chlidonias niger), valgetoonekurg (Ciconia ciconia), roo-loorkull (Circus aeruginosus),
välja-loorkull (Circus cyaneus), aul (Clangula hyemalis),
rukkirääk (Crex crex), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii),
laululuik (Cygnus cygnus), kühmnokk-luik (Cygnus olor),
valgeselg-kirjurähn (Dendrocopos leucotos), põldtsiitsitaja
(Emberiza hortulana), lauk (Fulica atra), rohunepp (Gallinago
media), värbkakk (Glaucidium passerinum), sookurg (Grus
grus), merikotkas (Haliaeetus albicilla), punaselg-õgija (Lanius
collurio), kalakajakas (Larus canus), tõmmukajakas (Larus
fuscus), naerukajakas (Larus ridibundus), plütt (Limicola
falcinellus), vöötsaba-vigle (Limosa lapponica), mustsaba-vigle
(Limosa limosa), tõmmuvaeras (Melanitta fusca), mustvaeras
(Melanitta nigra), väikekoskel (Mergus albellus), jääkoskel
(Mergus merganser), rohukoskel (Mergus serrator), suurkoovitaja
(Numenius arquata), kormoran e karbas (Phalacrocorax
carbo), tutkas (Philomachus pugnax), hallpea-rähn e hallrähn
(Picus canus), plüü (Pluvialis squatarola), tuttpütt (Podiceps
cristatus), väikehuik (Porzana parva), täpikhuik (Porzana
porzana), naaskelnokk (Recurvirostra avosetta), hahk (Somateria
mollissima), väiketiir (Sterna albifrons), räusktiir e räusk (Sterna
caspia), jõgitiir (Sterna hirundo), randtiir (Sterna paradisaea),
tutt-tiir (Sterna sandvicensis), vööt-põõsalind (Sylvia nisoria),
teder (Tetrao tetrix), tumetilder (Tringa erythropus), mudatilder
(Tringa glareola), heletilder (Tringa nebularia), punajalgtilder (Tringa totanus) ja kiivitaja (Vanellus vanellus).

Mõju prognoosimine

Kavandatav meretuulepargi ala ei jää Natura
2000 võrgustiku linnualale. Suure vahemaa
tõttu olulisi ebasoodsaid mõjusid linnuala
kaitse-eesmärkidele tõenäoliselt ei avaldu.
Linnuala lähedale kavandatava merekaabliühenduste
rajamisel Natura linnualale võivad teatud juhtudel
esineda ka ajutised/kaudsed mõjud, nt ehitusaegsed
ajutise iseloomuga mõjud linnuala kaitseeesmärkidele (heljum, ehitusaegsed müra häiringud
jm). Tegemist on linnualale ajutise ja ebaolulise
mõjuga ning kaitse-eesmärgiks olevate linnuliikide
elupaigatingimused ei muutu. Olulised häiringud
linnualani tõenäoliselt ei ulatu ning ehitustöödega
vette paisatud heljumi alale kandumise tõenäosus on
tehnoloogilisi ettevaatusabinõusid kasutusele võttes
väike ning selle võimalik mõju ajutine ja ebaoluline.
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Natura ala nimetus
Ala kaitse-eesmärgid
Irbes saurums linnuala
alk (Alca torda), sinikael-part (Anas platyrhynchos), hallhaigur
(Ardea cinerea), tuttvart (Aythya fuligula), merivart (Aythya
marila), sõtkas (Bucephala clangula), krüüsel (Cepphus
grylle), aul (Clangula hyemalis), laululuik (Cygnus cygnus),
kühmnokk-luik (Cygnus olor), järvekaur (Gavia arctica),
punakurk-kaur (Gavia stellata), merikotkas (Haliaeetus
albicilla), hõbekajakas (Larus argentatus), kalakajakas (Larus
canus), merikajakas (Larus marinus), naerukajakas (Larus
ridibundus), tõmmuvaeras (Melanitta fusca), mustvaeras
(Melanitta nigra), väikekoskel (Mergus albellus), jääkoskel
(Mergus merganser), rohukoskel (Mergus serrator), kormoran
(Phalacrocorax carbo), tuttpütt (Podiceps cristatus), räusktiir
(Sterna caspia), jõgitiir (Sterna hirundo), tutt-tiir (Sterna
sandvicensis), sookurg (Grus grus) ja ristpart (Tadorna tadorna).

Mõju prognoosimine

Kavandatav meretuulepargi ala ei jää Natura
2000 võrgustiku linnualale. Suure vahemaa
tõttu olulisi ebasoodsaid mõjusid linnuala
kaitse-eesmärkidele tõenäoliselt ei avaldu.
Tuulepargi rajamisel Natura linnuala lähedale
võivad teatud juhtudel esineda ka ajutised/
kaudsed mõjud, nt ehitusaegsed ajutise iseloomuga
mõjud linnuala kaitse-eesmärkidele (heljum,
ehitusaegsed müra häiringud jm). Tegemist on
linnualale ilmselt ajutise ja ebaolulise mõjuga
ning kaitse-eesmärgiks olevate linnuliikide
elupaigatingimused ei muutu. Olulised häiringud
linnualani tõenäoliselt ei ulatu ning ehitustöödega
vette paisatud heljumi alale kandumise tõenäosus
on tehnoloogilise ettevaatusabinõusid kasutusele
võttes väike ning selle võimalik mõju ebaoluline.
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Natura hindamise tulemus ja järeldused
Meretuulepargi tehniline lahendus täpsustatakse edasises KMH protsessis ja tehnilisel projekteerimisel koostöös
vastava valdkonna ekspertidega. Eesmärk on rajada meretuulepark ja sellega kaasnev taristu selliselt, et sellel
puuduks ebasoodne mõju Natura alade kaitse-eesmärkide saavutamisele.
KMH aruande koosseisus viiakse mõjutatud Natura alade ja nende kaitse-eesmärkide lõikes läbi täiendav Natura
eelhindamine. Kui selgub, et vastava Natura ala kaitse-eesmärkidele kaasneb tõenäoliselt ebasoodne mõju, siis
jätkatakse asjakohase hindamisega.
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8.

Hindamismetoodika ja teostatavate uuringute kirjeldus
Käesoleva KMH läbiviimisel arvestatakse ja kasutatakse varasemalt teostatud keskkonnaseire tulemusi, uuringuid,
hinnanguid ning (teadus)kirjanduses leiduvaid analoogiliste olukordade võrdlusmaterjale. Varasemad uuringute
tulemused on oluliseks sisendiks käesoleva KMH aruande koostamiseks.

8.1. Hindamismetoodika
Keskkonnamõju hindamisel ja aruande koostamisel lähtub ekspertrühm kehtivast keskkonnamõju hindamise ja
keskkonnajuhtimissüsteemi seadusest (RT I 2005, 15, 8760) ja selle rakendusaktidest ning järgib keskkonnamõju
hindamise head tava61. KMH läbiviimisel arvestatakse kehtivaid keskkonnaalaseid õigusakte ning neis sätestatud
piiranguid.
Keskkonnamõju hindamine on avalik protsess. KMH protsessi saavad sekkuda ja põhjendatud soovitusi, ettepanekuid
ja kommentaare esitada kõik huvipooled, kes tunnevad, et nende huvisid võib kavandatav tegevus mõjutada,
vähemalt keskkonnamõju hindamise programmi avalikustamisel, hindamise protsessis ja aruande avalikustamise
käigus. Ettepanekute, vastuväidete ja küsimustega võib pöörduda nii otsustaja, arendaja kui keskkonnamõju
hindaja poole.
Keskkonnamõju hindamise protsess jaguneb kahte faasi: keskkonnamõju hindamise programmi koostamine ning
keskkonnamõju hindamise läbiviimine ja aruande koostamine. KeHJS-ist tulenevad protsessi etapid ja eeldatav
ajakava on esitatud ptk-s 9.
Keskkonnamõju hindamise programm (käesolev dokument) on kava, kuidas planeeritakse läbi viia
keskkonnamõju hindamine, sh tuuakse välja eeldatavad olulised mõjuvaldkonnad, läbiviimise ajakava ja
kommunikatsiooni plaan erinevate mõjude hindamise protsessi osapooltega.
Keskkonnamõju hindamise aruanne on kogu protsessi kokkuvõttev lõppdokument. Aruande koostamisel
arvestatakse KeHJS nõuetega ja KMH algatamise otsusega, samuti meretuulepagi kui tervikliku objektiga seonduvate
dokumentide (st sh maismaal asuvate rajatiste/ehitiste jaoks vajalikud load jms) keskkonnaküsimustega.
Mõju hindamisel lähtutakse põhimõttest, et hinnata tuleb muutusi keskkonnas, mis kaasnevad kavandatava
tegevuse elluviimisel. Selleks on oluline teada tegevusega kaasnevaid tagajärgi (aspekte), mis võivad viia muutusteni
keskkonnaelementides. Keskkonnamõju ruumilist ulatust hinnatakse lisaks kavandatava tegevuse alale ka ümbritseval
alal- sealjuures hinnatakse seda erinevate mõjude osas erinevas ruumilises ulatuses, kus konkreetset mõju saab
lugeda oluliseks.
Keskkonnamõju hindamine käsitleb ka maismaal vajalike tegevusi (üldisemal tasemel), mille käigus selgitatakse
välja maismaal toimuvate tegevuste põhimõttelised asukohad. Kuivõrd lähtuvalt PlanS-i § 27 tuleb algatada riigi
eriplaneering ja selle keskkonnamõju strateegiline hindamine kõrgepingeliini alates pingest 110 kilovolti planeerimisel,
60 eRT: https://www.riigiteataja.ee/akt/110072020046
61 Keskkonnamõju hindaja hea tava. Eesti Keskkonnamõju Hindajate Ühing (www.iaea.eu). Lisa 1.
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siis sellekohase vajaduse ilmnemisel hinnatakse maismaa kaabelkoridoride detailsed mõjud riigi eriplaneeringu
koostamise raames. Vähemalt osaliselt kasutatakse maismaal maakaableid (st eriplaneeringut mitte vajavaid
kõrgepingeliine / õhuliine) ning vajalikuks võivad osutuda alajaamad, seetõttu täpsustub nende objektide puhul
projekteerimistingimuste ja näiteks detailplaneeringute vajadus (sh keskkonnamõju hindamise ja keskkonnamõju
strateegilise hindamise vajadus).
Võimalusel ja vajadusel teostatakse käesolev keskkonnamõju hindamine asjakohases täpsusastmes ka maismaal
kavandatavate tegevuste kohta. Selliselt välditakse sisuliselt mittevajalikku ning administratiivkorraldust asjatult
koormavat samade protseduuride dubleerimist.
KMH koostamisel juhindutakse erinevatest ja asjakohastest allikatest, sh:
• „Keskkonnamõju hindamine. Käsiraamat” (Tõnis Põder, 2017);
• „Keskkonnamõju hindamise menetluse läbiviimise juhend” (Keskkonnaministeerium, September 2007).
Keskkonnamõju hindamisel kasutatakse nii kvantitatiivset, kui ka kvalitatiivset (võrdlevat) analüüsimeetodit, mille järgi
tegevusi ja leevendusmeetmeid analüüsitakse erinevate keskkonnaelementide lõikes (näiteks vastavus konkreetsele
normile). Kui keskkonnaelemntide lõikes eesmärke või indikaatoreid ei eksisteeri, kasutatakse üksnes subjektiivset
kogemuslikku (KMH eksperdirühma liikmete arvamused, eksperthinnangud) kui ka objektiivset hinnangut (uuringute,
jms tulemused). Keskkonnamõju hindamisel lähtutakse põhimõttest, et hinnata tuleb muutusi keskkonnas, mis
kaasnevad kavandatud tegevuse elluviimisel. Selleks on oluline tuua välja tegevusega kaasnevaid tagajärgi (aspekte),
mis võivad viia muutusteni keskkonnaelementides.
KMH metoodika seisneb kavandatava tegevuse (sh alternatiivsete lahenduste) prognoositavate keskkonnamõjude
võrdlemises õigusaktides kehtestatud piirnormidega ja soovituste andmises optimaalse ehk parima variandi
rakendamiseks. KMH aruande koostamisel kasutatakse eeldatavalt vähemalt Maa-ameti kaardirakendusi ja EELIS
(Eesti Looduse Infosüsteem – Keskkonnaregister: Keskkonnaagentuur) andmeid, erialakirjandust, varasemalt
kogutud uuringuandmeid, analoogiaid, strateegilisi dokumente ja Eesti Vabariigi õigusakte ning muud saadaval
olevat (asjakohast) informatsiooni, mis võimaldab tagada järelduste adekvaatsuse. Konsulteeritakse erinevate ja
asjakohaste asutuste, organisatsioonidega ja isikutega. KMH raames teostatakse täiendavaid uuringuid, koostatakse
ekspertarvamusi ning teostatakse modelleerimisi, mis on täpsemalt kirjeldatud ptk 8.2. Iga mõjuvaldkonna
(keskkonnaelemendi) mõjude prognoosimiseks kasutatavad meetodid on kirjeldatud peatükis 6 tabelis 6.1.
KMH raames viiakse läbi Natura hindamine ning käesolevas KMH töös tuginetakse hindamise läbiviimisel peamiselt
juhendile “Juhised Natura hindamise läbiviimiseks loodusdirektiivi artikli 6 lõike 3 rakendamisel Eestis”62. Täpsemalt
on Natura hindamise protsessi ja kasutatavad metoodikat kirjeldatud ptk-s 7.

8.2. Teostatavad uuringud
Vabariigi Valitsuse 28.05.2020 hoonestusloa menetluse ja KMH algatamise otsuses (vt lisa 1) on ette nähtud mitmed
uuringuid ja/või vajalikud täpsustavad teemakäsitlused täiendavate eksperthinnangutena. Käesolevas KMH
programmis on algatamisotsuses ette nähtud uuringute nimekiri täies mahus arvesse võetud, täiendatud ning
täpsustatud uuringute ning eksperthinnangute metoodikat ja mahtu. Uuringute/-eksperthinnangute teostamine
ja tõstatud teemade käsitlus võib toimuda ka muude projektide või tegevuste raames (näiteks ühendamine teiste
arendusprojektidega, teadusprogranmmidega, riikliku seirega jms) ning KMH integreeritud osana (st mitte eraldiseisva
uuringuna). Erinevate uuringute teostamisel toimub teadlaste ja uurimisrühmade vaheline koostöö interdistsiplinaarse
lisandväärtuse loomiseks ja kvaliteetseimate uurimistulemuste saavutamiseks.
Alljärgnevas tabelis 8-2 on esitatud teostatavate uuringute ja detailsemat käsitlust vajavate teemade nimekiri ja
lühikirjeldus.63

62 Kutsar, R.; Eschbaum, K. ja Aunapuu, A. 2019. Juhised Natura hindamise läbiviimiseks loodusdirektiivi artikli 6 lõike 3 rakendamisel Eestis.
Tellija: Keskkonnaamet. https://www.envir.ee/sites/default/files/KKO/KMH/kemu_natura_hindamise_ juhendi_uuendus_2020.pdf
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Tabel 8-2. Teave vajalik uuringute/teemakäsitluste kohta

Uuringu sisu, metoodika

Uuring/
teemakäsitlus
1
Sotsiaalsete ja
kultuuriliste
mõjude uuring

Teostaja

Hoonestusloa ja KMH algatamisotsuses on ühe vajaliku uuringuna välja toodud „Sotsiaalsete ja
kultuuriliste mõjude uuring, sealhulgas mõju kohalikele omavalitsustele ja rannikukogukondadele“.

Uuringu teostaja
täpsustamisel.

Sotsiaalseid ja kultuurilisi mõjusid uuritakse nii hoonestusloa kui KMH raames olemasolevate
Eestis ja rahvusvaheliste teostatud uuringute analüüsimise kaudu. KMH protsessi raames ning
sellele täiendavalt toimub koostöö erinevate Saaremaa asutustega ja huvigruppidega ning
sellise koostöö raames koguneb ka informatsioon sotsiaalsete ja kultuuriliste mõjude kohta.

Uuringu viivad läbi
sotsiaalsete ja majanduslike
mõjude hindamise
kogemusega spetsialistid.

Koostöö kaudu soovitakse jõuda kõigi oluliste Saaremaa huvigruppideni, keda meretuulepargi
arendamine võiks mõjutada ning sellisel viisil selgitada välja mõjud ning samas leida lahendused
negatiivsete mõjude vältimiseks ja vähendamiseks ning positiivsete mõjude suurendamiseks.
Täiendavalt teostatakse sotsiaalsete ja kultuuriliste (sotsiaal-majanduslike)
mõjude uuring täpsustamaks eeskätt alljärgnevaid aspekte:

•
•
•
•

Mõju uute töökohtade loomisele.
Mõju kalandussektorile.
Mõju turismisektorile.
Mõju ettevõtluskeskkonnale (sh investeeringute võimalus tuuleparki) ja omavalitsuse tulubaasile.

Uuringu meetodiks on eksperthinnang teaduskirjanduse allikate ning varasemate
uuringute andmete põhjal, mida kombineeritakse fookusgrupi kohtumiste ning huvitatud
isikute intervjueerimise ja küsitlemise käigus kogutavate andmetega. Täiendavat
sisendinfot saadakse KMH programmi avalikustamise laekunud ettepanekute alusel.
2
Elektrienergia
kvaliteedi
analüüs

Hoonestusloa ja KMH algatamisotsuses välja toodud uuring „Elektrienergia kvaliteedi
hindamise ja parandamise vajaduse väljaselgitamiseks eelnev sotsiaal-majanduslik analüüs“
teostatakse hoonestusloa protsessi raames ekspertarvamusena ning huvigruppe
kaasates. Analüüs on üheks aluseks koos meretuulepargi arendamisega Saaremaa
elektrivarustuse ja varustuskindluse optimaalseima lahenduse leidmiseks.
Elektrienergia kvaliteedi uuringu põhipunktid:

Analüüsi teostaja: Raimo
Pirksaar (OÜ Vahelduvpinge)
KMH koosseisus käsitletakse
antud teemat nii palju kui
see vajalikuks osutub.

• Elektrienergia kvaliteedi olemasoleva olukorra ülevaade põhivõrgu tasandil, sh põhivõrgu
elektrivõrkude ja alajaamade tehniline ülevaade ning rikete/katkestuste ülevaade.

• Meretuulepargi võimalik mõju elektrienergia kvaliteedile põhivõrgu tasandil (sh täiendav
liitumisvõimalus, varustuskindlus, mõju riketele jm).
3
Visualiseering
maismaa
erinevatest
punktidest

Visuaalse mõju objektiivsemaks väljaselgitamiseks ja täiendava informatsiooni
loomiseks teostatakse meretuulepargi visualiseering maismaa erinevatest
punktidest. Töö metoodikat täpsustatakse KMH protsessi jooksul ning võimalusel
rakendatakse Eesti mereala planeeringu koostamisel väljatöötatud visuaalsete
mõjude hindamise metoodikat või sellega muud samaväärset metoodikat.
Visualiseeringu asukohad valitakse välja koostöös Saaremaa vallaga ning võttes
arvesse KMH programmile tehtavaid sellekohaseid ettepanekuid.
Visualiseeringud teostatakse spetsiaaltarkvara WindPro vastava
mooduliga või mõne muu sobiva visualiseerimistarkvaraga.

Töö teostaja täpsustub.

Saare Wind Energy
meretuulepargi keskkonnamõju hindamine

Uuring/
teemakäsitlus
4
Mereseireja ESTER64
sidesüsteemide
mõju analüüs

Uuringu sisu, metoodika

Hoonestusloa menetluse ja KMH algatamisotsuses on ühe vajaliku uuringuna välja
toodud „Mõju mereseire- ja ester sidesüsteemidele“. Mereseiret teostatakse eeskätt
riigipiiri valvamiseks, mereohutuse tagamiseks ning merereostuse vältimiseks ja tõrjeks.
Mereseire süsteem ja ESTER sidesüsteem on osaliselt mitteavalikku teavet sisaldav
ning seetõttu ei ole võimalik ka käesolevas KMH-s anda neist detailset ülevaadet.
Üheks peamiseks tehniliseks vahendiks mereseire teostamisel
on üldjuhul rannikul paiknevad radarid.

5
Ajalooliste lõhkekehade ja muude
ohtlike
objektide
leidumise
tõenäosuse väljaselgitamine

Hoonestusloa ja KMH algatamisotsuses on ühe vajaliku uuringuna välja toodud
„Selgitada koostöös kaitseministeeriumiga välja ajalooliste lõhkekehade ja muude ohtlike
objektide leidumise tõenäosus“. Kaitseministeeriumi valduses olev informatsioon
ajalooliste lõhkekehade ja muude ohtlike objektide kohta on valdavalt mitteavalik
teave ning seetõttu ei ole võimalik KMH-s anda selle kohta detailset ülevaadet.
Lõhkekehade (jt ohtlike objektide) osas on uuringute põhimõttelised etapid alljärgnevad:

• Olemasoleva informatsiooni analüüs (nn Desk study).
• Merepõhja uuringute raames kogutava informatsiooni (sh sonaruuring jms) analüüsimine ka
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Teostaja

Hoonestusloa protsessis
(KMH teostamisega
samaaegsel) teostatakse
koostöös Siseministeeriumiga
vajalikud meretuulepargiga
kaasneda võivad mõju
analüüsid mereseire
süsteemidele ja ESTER
sidesüsteemidele, kuid need
uuringud ei ole mitteavalikku
teabe tõttu otseselt KMH
osadeks. KMH aruandes
käsitletakse uuringut niivõrd,
kui see on võimalik ja vajalik.
Kaitseministeeriumiga
on tehtud koostööd ja
koostööga jätkatakse edasises
hoonestuloa protsessis.
KMH koosseisus käsitletakse
antud teemat nii palju kui
see vajalikuks osutub.

ajalooliste lõhkekehade (jt ohtlike objektide) tuvastamiseks. Tähelepanu vajavate objektide
tuvastamisel täpsem analüüs ja vajadusel tegutsemine.

• KMH järgne, ehitustöödele eelnev merepõhja detailne nn UXO uuring (nn Deep study), mis viiakse
läbi vastavalt meretuulepargi ehitamisel rakendatavaid väga kõrgeid ohutusstandardeid järgides.
6
Navigatsiooniriskide analüüs

Hoonestusloa ja KMH algatamisotsuses on ühe vajaliku uuringuna välja toodud „Mõju
navigatsioonimärkide või -tulede eristamisele veeliiklejate poolt“. Lisaks navigatsioonimärkide
ja -tulede eristamisele on väga oluliseks laiemalt navigatsiooni temaatika ja
navigatsiooni riskide adekvaatne hindamine (asjakohaste mõjudena käsitletakse
teemasid nagu tuulepargi mõju laevaliiklusele, meresidesüsteemidele, AIS seadmetele,
laevaradaritele, võimalik jääolude muutumisest tingitud mõju veeliiklusele).

Eeldatavalt koostöös Eesti
Mereakadeemiaga viiakse läbi
navigatsiooniriskide analüüs.
Metoodika töötatakse välja
koostöös Transpordiametiga.

1

64 Operatiivraadiosidevõrgu teenus ESTER (ESTER-i teenus) on elektroonilise side teenus, mis võimaldab teha ja võtta vastu Eesti Vabariigi
territooriumil kindlaks määramata asukohas ja ajal kasutajate terminalide vahelisi võrgusiseseid rühmakõnesid ja individuaalkõnesid ning
saata ja võtta vastu sõnumeid.

Saare Wind Energy
meretuulepargi keskkonnamõju hindamine

Uuring/
teemakäsitlus
7
Ehitiste ja
kaabelliinide
ümbruse
batümeetriat
täpsustav uuring

Uuringu sisu, metoodika

Batümeetrilised andmed (merepõhja sügavusandmed) kavandatava meretuulepargi ja
võimalike kaabelliinide alal on olemas ning need on piisavad tavapäraseks navigatsiooniks
ning ka paljude KMH raames teostatavate keskkonnaalaste (kalastik, hülged, linnustik, vee
liikumise ja setete dünaamika jt) hinnangute andmiseks. Olemasolevast informatsioonist
täpsemad batümeetrilised andmed on vajalikud meretuulepargi täpse tehnilise
lahenduse (projekteerimine ja lõplik tehnoloogiavalik) jaoks, ehk KMH järgses etapis.
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Teostaja

Uuringu teostaja
täpsustamisel
(hetkel on käimas
rahvusvaheline hange).

KMH raames teostatakse erinevate uuringute (allveearheoloogia, merepõhja elupaigad)
raames merepõhja mõõdistused erinevate seadmetega (sonarid, nn georadar jms),
mille käigus kogutakse ka senisest täpsemad batümeetrilised andmed. Need andmed
on piisavalt täpsed kõigi KMH raames läbiviidavate uuringute vajadusteks.
8
Allveearheoloogilised
uuringud

Merepõhjas paiknevate võimalike kultuuriväärtusega objektide leidumise väljaselgitamiseks
teostatakse allveearheoloogiline uuring. Muinsuskaitseameti seisukohta arvestades
koosneb allveearheoloogiline uuring kõrgresolutsioonilisest sonariuuringust (soovitavalt
külgvaate sonariga) ja leitud inimtekkeliste anomaaliate, mis võivad omada kultuuriväärtust
(nagu laeva või õhusõidukite vrakid), 3D video- või fotodokumentatsioonist.
Allveearheoloogiline uuring eeldab uuringukava kooskõlastamist ja uuringuteatise
esitamist Muinsuskaitseametile. Kooskõlastatud uuringukava ja esitatud uuringuteatis
annavad õiguse kasutada valitud otsinguvahendeid uuringu eesmärgil.
Sonaruuringuga kogutavat informatsiooni kasutatakse võimalusel ka teiste
distsipliinide uuringutes: merepõhja elupaikade väljaselgitamisel ning võimalike
ajalooliste lõhkekehade (jt ohtlike objektide) esmasel tuvastamisel.

Eestis on kaks
allveearheoloogilisi uuringuid
teostavat ettevõtet ning
võimalik on kaasata ka
ettevõtteid väljastpoolt
Eestit. Uuringu teostamiseks
toimuvad konsultatsioonid/
läbirääkimised uuringu
potentsiaalsete
teostajatega. Uuringukava
kooskõlastatakse enne
uuringute teostamist
Muinsuskaitseametiga.

Saare Wind Energy
meretuulepargi keskkonnamõju hindamine

Uuring/
teemakäsitlus
9
Merepõhja
ehitusgeoloogiline
uuring

Uuringu sisu, metoodika

Detailse merepõhja ehitusgeoloogilise uuringu teostamine on vajalik alles täpse tehnilise
lahenduse (projekteerimine ja lõplik tehnoloogiavalik) väljatöötamise etapis – sellise
detailsusega ehitusgeoloogiline uuring (mis sisaldab muuhulgas merepõhja proovipuurimisi
jms) teostatakse väljaspool KMH mahtu ning pärast KMH ja hoonestusloa protsessi.
KMH raames on vajalik üldisemat laadi ehitusgeoloogilise informatsiooni olemasolu,
mis võimaldaks teha esmaseid järeldusi ehitusliku lahenduse ja kasutatava tehnoloogia
kohta ning anda informatsioon võimalike avalduda võivate keskkonnamõjude kohta.
KMH raames lähtutakse valdavalt olemasolevast ehitusgeoloogilisest teabest (senised
geofüüsikalised tööd merealal, olemasolevad maismaal paiknevad puuraugud)
ning teostatakse olemasoleva teabe täiendav töötlemine ja analüüsimine (sh
ekspertarvamused). KMH käigus võetakse mõningad merepõhja pinnaseproovid ning
teostatakse nende laboratoorsed analüüsid (ohtlike ainete sisalduse kontrollimiseks).
Kaalumisel on (st tegemist ei ole otseselt KMH etapis vältimatult vajaliku
uuringuga, kuid uuringute optimaalsel korraldamisel saab sellise info
kogumise ühendada KMH raames kavandatud sonaruuringutega) nn
georadari kasutamine geofüüsikaliste tingimuste täpsustamiseks.
Merepõhja ehitusgeoloogilist informatsiooni saab kasutada ka teiste
uuringute (merepõhjaelustik, kalastik, heljumi teke ehitustöödel
jm) teostamiseks ja hinnangute andmiseks.
KMH käigus võib ilmneda vajadus merepõhja ehitusgeoloogilise uuringu
teostamiseks ranniku lähedases tsoonis, ehk merekaablite randumiskohtades.
Uuringute teostamise detailsus KMH raames ja faasis valitakse selline, et see on täielikult
piisav keskkonnamõjude hindamiseks ning tehnoloogiliste lahenduste põhimõtteliseks
valikuks (nt eelprojekti täpsusastmes), kuid see ei pea veel vastama täiesti täpses tuuliku
asukohas täpse tehnilise projekti (põhiprojekt) koostamisele esitatavatele nõuetele.
Sedalaadi väga detailsed ja asukohaliselt täpsed ehitusgeoloogilised uuringud viiakse
läbi pärast hoonestusloa väljastamist (millele eelneb KMH aruande heakskiitmine).
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Töö teostaja täpsustamisel.

Saare Wind Energy
meretuulepargi keskkonnamõju hindamine

Uuring/
teemakäsitlus
10
Tuuletingimuste,
lainetuse
ja jääolude täpsustav uuring

Uuringu sisu, metoodika

Tuul. Olemasolevad tuule andmed on piisavad meretuulepargi üldise
tehnilise lahenduse väljatöötamiseks ning ka KMH teostamiseks.
Täpsed mõõtmised elektrituuliku töökõrguses kestvusega umbes 1 aasta otseselt
meretuulepargi alal (nt kasutades poil paiknevat lidarit) või võimalikult lähedal maismaal
on vajalikud tuulikute lõplikul valikul ja tehniliste parameetrite nn peenhäälestamisel,
samuti on sedalaadi täpsemad tuuleandmed vajalikud toodanguarvutuste
täpsustamiseks ja sellest tulenevalt majanduslike arvutuste teostamiseks.
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Uuringu eeldatavaks
läbiviijaks on Tallina
Tehnikaülikooli (TalTech)
Meresüsteemide Instituut
ja Tartu Ülikoolist, Ain Kull.

Selline tuule mõõtmine viiakse läbi pärast hoonestusloa väljastamist
(millele eelneb KMH aruande heakskiitmine).
Lainetus ja jääolud. Otseselt merel on vahetul mõõtmisel kogu Eesti merealal ja
ka rahvusvaheliselt tehnilise keerukuse tõttu teostatud suhteliselt vähe uuringuid.
Näiteks meres asuvate poide ja sadamas kaidele paigutatud seadmete abil ja
muude instrumentidega on siiski kogunenud märkimisväärselt informatsiooni.
Lisaks vahetule mõõtmisele on lainetuse ja jääolude uurimisel laialdaselt
kasutusel kaugseire (satelliitpildid, aerofotod jms) ja modelleerimine.
Lainetuse ja jääolude täpsemaks väljaselgitamiseks kasutatakse olemasolevat
teavet (nii vähesed instrumentaalmõõtmised meres kui kaugseire andmed – nt nn
Copernicuse andmebaas) ning selle baasil teostatakse vastavalt vajadusele detailsemad
analüüsid ja modelleerimine SWE meretuulepargi alal ja mõjupiirkonnas.
Täiendavalt teostatakse kavandataval SWE meretuulepargi alal ühes punktis
laine-, hoovuse- ja hägususe mõõtmised (minimaalselt 3-6 kuu vältel).
Teostatakse hoovuste, lainetuse ja tuuleolude muutuste modelleerimine. Modelleerimisel
võetakse aluseks tuule ja lainetuse andmed (arvutuslik sisend mudelisse) ning teostatakse
hoovuste ja nende muutuste mudelarvutused. Mudelarvutuste abil saab samuti
simuleerida ehitusaegset heljumi levikut ning õnnetusjuhtumi puhul nt õlilaigu levikut.
11
Merevee
kvaliteedi
uuringud
tuulepargi
piirkonnas
ja ehitustegevuse
arvatavasse
mõjualasse
jääval
merealal ning
planktonikoosluste
kirjeldamine

Konkreetsetest asukohtadest meres on võetud veeproove ja määratud vee füüsikalised
ja keemilised parameetrid SWE meretuulepargi alal ja piirkonnas varasematel
aastatel nii mereseire programmi raames kui muude uuringute raames. Uuringu
„Merepõhja elustiku ja elupaikade uuring Natura ja HELCOMi elupaigatüüpide
leviku hindamiseks ning mere CO2 sidumispotentsiaali selgitamiseks“ (Tartu
Ülikooli Eesti Mereinstituut, 2020) raames määrati näitajad 10 jaamas.
SWE meretuulepargi KMH raames teostatakse vähemalt ühes asukohas
(mis asub SWE meretuulepargi hoonestusloa taotluse alal) analoogsed
(22.07.2019) veesamba vertikaalsed sondeerimised.
Uuringu käigus hinnatakse järgmisi parameetreid: vee läbipaistvus, hapniku
kontsentratsioon, klorofülli kontsentratsioon, üldlämmastik, üldfosfor,
nitraadid, nitrit, ammoonium, fosfaadid, räni, CTD profiilid. Uuringus on
taustandmetena võimalik käsitada rannikumere operatiivseire andmeid.
Merevee kvaliteedi hindamise jaamade võrgustikku saab kasutada ka
planktonikoosluste olukorra kirjeldamiseks. Uuringu metoodika vastab
riikliku rannikumere seire programmis kasutatavale metoodikale.

Töö teostaja täpsustamisel.

Saare Wind Energy
meretuulepargi keskkonnamõju hindamine

Uuringu sisu, metoodika

Uuring/
teemakäsitlus
12
Merepõhja
elustik –
põhjataimestiku ja
-loomastiku
kvalitatiivsete ja
kvantitatiivsete
parameetrite väljaselgitamine
arenduspiirkonnas ja
võimaliku mõju
alla jääval alal

Tuulepargi alal teostatakse merepõhjaelustiku uuring.
Merepõhja uuringud teostatakse kahes etapis:
1. Sonarimõõdustused. Sonarimõõdistused viib läbi kolmas osapool. Uuringutega
kaetakse 100% uuringualast. Saadavad andmed: batümeetria, signaali tagasihajumine.
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Uuringu läbiviijaks
on Tartu Ülikooli Eesti
Mereinstituut, uuringu
juhiks on Georg Martin.

2. Merepõhja kohtmõõtmised (kombinatsioon tuukritöödest,
kvantitatiivsests proovivõtust põhjaammutajaga, videovaatlused „drop“tüüpi kaameraga, videovaatlused ja proovivõtt allveerobotiga).
Proovipunktid pannakse paika pärast sonaritöid. Eesmärk on katta
võimalikult erinevaid substraaditüüpe ja sügavusvahemikke. Merepõhja
kontaktmõõtmised teostatakse juulis- augustis (mis on kõige aktiivsem
vegetatsiooni periood ja kogutavad andmed on parima kvaliteediga).
Proovipunktidest kogutud merepõhja substraadi ja elustiku punktandmed laiendatakse
üle kogu uuringuala polügooni pindandmeteks (raster) kasutades akustilist
skaneerimist (sonar) ja matemaatilist modelleerimist. Kirjeldatud metoodikat kasutades
modelleeritakse erinevate merepõhja muutujate ruumiline levik uuringualal:

•
•
•
•
•
•
•
•

kõva põhjasubstraadi (kivid, kalju) summaarne katvus;
liiva katvus;
niitjate vetikate katvus;
agariku (Furcellaria lubricalis) katvus;
söödava rannakarbi (Mytilus trossulus) katvus;
söödava rannakarbi (Mytilus trossulus) biomass;
põhjataimestiku üldkatvus;
HUB 3. taseme elupaikade substraaditüüp;ide elupaigatüübi tunnusliikidest/rühmadest
modelleeritakse neid, mida kohtvaatluste käigus tuvastatakse ja mille levimus uuringualal
võimaldab mudelite loomist.

Tehtav inventuur ja modelleerimine annab detailse ülevaate
põhjaelustiku ja -elupaikade levikust ja väärtusest.
13
Kalastiku ja
kudealade
uuring

Tuulepargi alal/piirkonnas teostatakse kalastiku ja kudealade uuring. Kalastiku uuringu
olulisimaks välitööde komponendiks on vastavasisulise metoodika kohaselt võrgujadadega
kevadised (mai-juuni) ja hilissuvised (juuli-august) kontrollpüügid (erinevate kalaliikide
kudealade olemasolu uuritaval alal, erinevate kalaliikide esinemine ja sesoonne arvukus).
Kalaproovide kogumine ja analüüs toimub vastavalt rahvusvaheliselt tunnustatud metoodikale.
Kevadräime uuringus teostatakse ka hüdroakustiline uuring (eeldatavalt
ajavahemikus märts-aprill 2021 ja veebruar-märts 2022).

14
Uuring
tuulepargi ja
merekaabli
elektromagnetvälja
võimaliku mõju
kohta kalastikule

Elektromagnetvälja mõju hinnatakse arvestades sarnaseid projekte, nende
kohta tehtud uuringuid, teaduskirjandust ning kogutud olemasolevaid
teadmisi ja nende baasilt koostatakse KMH käigus eksperthinnang.
Seejuures käsitleb uuring kaablite elektromagnetvälja võimaliku
mõju leevendamise võimalusi: kaablite matmine jm.

Uuringu läbiviijaks (sh
metoodika täpsustamine)
on Tartu Ülikooli Eesti
Mereinstituut, uuringu
juhtideks on Redik Eschbaum
ja Markus Vetemaa.

KMH ekspertrühm koostöös
EMI kalastiku ekspertidega.
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Teostaja

Uuringu läbiviijaks (sh
metoodika täpsustamine)
on Eesti Ornitoloogia Ühing
ja MTÜ Taevasikk,uuringu
juhiks on Leho Luigujõe.

15
Linnustiku
rände- ja
toitumisalade
uuring

Linnustiku uuringu osaks on piirkonnas peatuvate (viibivate) lindude loendus/tuvastamine
kevad-sügis perioodil (talvise perioodi kohta on varasemate uuringutega olemas piisav
informatsioon), 2021 aastal. Uuring teostatakse lennukilt (3 lendu kogu alal + kontrollalal).

16
Nahkhiirte
rände- ja
toitumisalade
uuring

KMH käigus viiakse läbi käsitiivaliste uuring. Uuringu tarbeks paigutatakse merre
kolm poid, millele omakorda paigaldatakse nahkhiirlaste määramiseks detektorid,
mille abil tuvastatakse nahkhiirte möödalennud maist oktoobrini (2021 aastal).
Uuringu tulemusena selgitatakse välja käsitiivaliste võimalikud rändekoridorid
ja toitumisalad kavandatava SWE tuulepargi merealal ja selle ümbruses.

Uuringu viib läbi (sh
metoodika täpsustamine)
Lauri Lutsar.

17
Mõju
hüljestele
kohalikul
tasandil,
sealhulgas jää
lõhkumisega
tekkivad võimalikud mõjud, ja
määrata
vajalikud leevendavad keskkonnameetmed

Keskkonnamõjude hindamiseks on vaja tuvastada olemasolev olukord hallhüljeste arvukuse,
leviku ja merealade kasutamise iseärasuste osas kavandatava tuulepargi alal. Hindamise
käigus analüüsitakse olemasolevaid andmeid ning kogutakse puuduvas osas täiendavat
teavet hallhüljeste kohta. Töö tulemusel saab hinnata võimalikke mõjusid tuulepargi ehituse
ja käituse ajal ning soovitada ning rakendada vajadusel kohaseid leevendusmeetmeid.

Uuringu läbiviijaks (sh
metoodika täpsustamine)
on MTÜ Pro Mare,
uuringu juhtideks on
Mart Jüssi ja Ivar Jüssi.

18
Heljumi leviku
modelleerimine
ning
settetranspordi
modelleerimine

KMH käigus teostatakse ehitusaegse heljumi leviku modelleerimine (modelleeritakse
tuulepargi rajamise ning merekaablite paigaldamisega seotud heljumi teket ning
levikut ümbritseval merealal). Mudeleksperiment viiakse läbi aastaajast sõltumatult.

19
Võimaliku
õlilaigu leviku
modelleerimine

Võimaliku õlireostuse leviku tõenäosusliku käitumise hindamine tuulepargi asukohas.

Hindamisel kasutatakse
Tallinna Tehnikaülikooli
(TalTech) Meresüsteemide
Instituudis välja töötatud
mudelit. Mudeleksperiment
viiakse läbi aastaajast
sõltumatult.

20
Veealuse
müra uuring

Uuringu eesmärgiks on välja selgitada

Veealuse müra uuringu viib
läbi TTÜ (TalTech) Ehituse
ja arhitektuuri instituut
professor Aleksander
Klausoni juhtimisel.

Lisaks lennukiloendusele viiakse läbi radaruuring rände uurimiseks.
Kavandatav maht on 2 tsüklit nii kevadel kui sügisel.

Olemasoleva olukorra tuvastamiseks Saaremaa läänerannikuga seotud hallhüljeste
arvukuse osas on vajalik seirata hallhüljeste arvukust ja selle muutusi piirkonna olulisemates
hallhülgelesilates perioodiliselt, vähemalt üks kord kuus, ühe aasta jooksul (drooniloendused).
Loendustega tuleb katta Laevarahu, Innarahu,
Lõu lahe madalad ja Sõrve poolsaare laiud,
kokku 4 seireala (vt ülevaatekaart).
Lesilatest väljaspool asuva elupaiga kasutuse
andmed kogutakse telemeetriliste märgistega.
Arvestades olemasoleva andmestikku kuuelt Lääne
Saaremaaga seotud loomalt peetakse piisavaks viie
uue märgise paigaldamisest, eelistatult täiskasvanud
isenditele. Märgised paigaldatakse hüljestele peale
karvavahetust (juuni). Märgised töötavad 9 kuud.

Samuti teostatakse settetranspordi modelleerimine seoses arendatava tuulepargiga.

1) loodusliku ja tehisliku veealuse ümbrusmüra tase tuulepargi merealal;
2) ennustatava veealuse ümbrusmüra taseme tuulepargi ehitustööde ajal;
3) ennustatava veealuse ümbrusmüra taseme tuulepargi ehitustööde järgsel perioodil;
4) ennustatava veealuse tehisliku müra mõju elustikule (sh kalastikule).
Selle tarbeks teostatakse heliallikate võimsuse hindamine ja
veealuse müra modelleerimine (3 stsenaariumi).

Uuringu eeldatav
teostaja: Tallinna
Tehnikaülikooli (TalTech)
Meresüsteemide Instituut.
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9.

Keskkonnamõju hindamise protsess ja ajakava
KeHJS § 56 lg 12 kohaselt kohaldatakse enne 13.07.2017 esitatud tegevusloa taotlusele, mille KMH algatamine või
algatamata jätmise üle ei otsustatud, tegevusloa taotluse esitamise ajal kehtinud KeHJS-e redaktsiooni64. Seega
menetlusprotse-duuride puhul lähtutakse hoonestusloa taotluse esitamise ajal (09.04.2015) kehtinud KeHJS-e
redaktsioonist ning vastavalt sellele lähtub käesolev KMH antud redaktsiooni etappidest ja seal seatud ajalistest
nõuetest (vt tabel 9-1).
Täpset KMH protsessi ajalist kulgemist on KMH programmi koostamise ajal raske fikseerida, seetõttu tuleb ajagraafikut
lugeda ligikaudseks tegevuste toimumise ajaks. Täpsustav teave avalikkuse kaasamise ürituste kohta ja KMH
aruande avaliku arutelu täpse toimumisaja kohta antakse seadusega ettenähtud korras. KMH läbiviimise etapid
on esitatud alljärgnevas tabelis.
Tabel 9-1. KMH läbiviimise etapid ja eeldatav ajakava

KMH etapp

Teostatav tegevus

Eeldatav läbiviimise
tähtaeg

Tegevusloa taotluse
esitamine

9.04.2015

KMH algatamine

28.05.2020
Programmi koostamine

Juuni 2020 - jaanuar 2021

KMH programmi kokkuvõtte tõlkimine piiriülese menetluse
Jaanuar - veebruar 2021
KMH programmi koostamine tarbeks ning vastuskirjad Lätile, Leedule ja Rootsile

Piiriülene koostöö

KMH programmi
kontroll ja avalikust
arutelust teavitamine

Piiriülene koostöö

Arendaja esitab KMH programmi ja KMH
programmi kokkuvõtete tõlked Otsustajale

Märts 2021

KMH programmi kokkuvõtte edastamine Lätile,
Leedule ja Rootsile Keskkonnaministeeriumi poolt

Märts - aprill 2021

Avalikust arutelust teavitamine 14 päeva
jooksul programmi saamisest

Märts - aprill 2021

Avaliku väljapanek kestus 28 päeva

Aprill 2021

KMH programmi avalik arutelu

13. mai 2021

KMH programmi piiriüleste kommentaaride saamine

Mai 2021

64 eRT: (RT I, 13.03.2014, 32; kehtivusaeg 22.03.2014 – 30.06.2015)
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KMH etapp

KMH programmi
täiendamine

KMH programmi
esitamine järelevalvajale
heakskiitmiseks

KMH aruande koostamine

Piiriülene koostöö

Avalik väljapanek ja
avalik arutelu

Teostatav tegevus

Eeldatav läbiviimise
tähtaeg

Avalikul arutelul tehtud ettepanekute lisamine ja nendega
arvestamise/mittearvestamise põhjendamine, hiljemalt
30 päeva jooksul kirjalikult vastamine ettepanekutele.

Mai 2021

KMH programmi täiendamine piiriüleste
kommentaaride alusel

Mai - juuni 2021

KMH programmi esitamine nõuetele vastavuse
kontrollimiseks (heakskiitmiseks)

Juuni 2021

KMH programmi heakskiitmise otsuse protsess, järelvalvaja
Juuni 2021
teeb otsuse 30 päeva jooksul materjalide laekumisest
Programmi heakskiitmise otsus

Juuli 2021

Otsusest teavitamine (14 päeva jooksul)

Juuli 2021

KMH aruande koostamine ja sealhulgas
vajalike uuringute teostamine

Veebruar 2021 - august 2022

KMH aruande laiendatud kokkuvõtte
tõlkimine piiriülese menetluse tarbeks

September - oktoober 2022

Arendaja esitab KMH aruande ja KMH
aruande kokkuvõtete tõlked Otsustajale

Oktoober 2022

KMH aruande laiendatud kokkuvõtte edastamine Lätile,
Leedule ja Rootsile Keskkonnaministeeriumi poolt

November 2022

KMH aruande avalik väljapanek Lätis, riikide
soovi korral ka Leedus ja Rootsis - paralleelselt
avaliku väljapanekuga Eestis

November 2022

Avalikust arutelust teavitamine 14 päeva jooksul

November 2022

Avaliku väljapanek kestus 28 päeva

November 2022

KMH aruande avalik arutelu

Detsember 2022

KMH aruande avalik arutelu Lätis

Detsember 2022

KMH aruande piiriüleste kommentaaride saamine

Jaanuar 2023

Avalikul arutelul tehtud ettepanekute lisamine
ja nendega arvestamise/mittearvestamise
põhjendamine, hiljemalt 30 päeva jooksul
kirjalikult vastamine ettepanekutele

Veebruar 2023

KMH aruande täiendamine lähtuvalt
ettepanekutega arvestamisest

Märts 2023

Aruande esitamine järelvalvajale heakskiitmiseks

Märts 2023

Piiriülene koostöö

KMH aruande täiendamine
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KMH etapp

KMH aruande
heakskiitmine
järelvalvaja poolt

Teostatav tegevus

Eeldatav läbiviimise
tähtaeg

KMH aruande heakskiitmise otsuse protsess, järelvalvaja
teeb otsuse 30 päeva jooksul materjalide laekumisest

Aprill - mai 2023

KMH aruande heakskiitmise otsus

Juuni 2023

Otsuse tegemisest teavitamine

Juuni 2023
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10.

KMH osapooled ning ekspertrühma koosseis
Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse kohased KMH protsessi osapooled on arendaja,
ekspert, otsustaja (tabel 10-1).
Tabel 10-1. KMH osapooled

Otsustaja:

Vabariigi Valitsus

Hoonestuloa

Arendaja:

menetleja:

Tarbijakaitse
ja Tehnilise
Järelevalve Amet

KMH järelevalvaja66:

KMH läbiviija:

Saare Wind
Energy OÜ67

Keskkonnaministeerium

Tartu mnt 24-20,
Tallinn 10115

Narva maantee 7a,
Tallinn 15172

Kontaktisik:
Liis Piper

Kontaktisik:
Kuido Kartau

Kontaktisik:
Rainer Persidski

Kontaktisik:
Riin Kutsar

Tel: +372 667 2151
E-post:
liis.piper@ttja.ee

Tel: +372 527 3671
E-post:
kuido@swe.ee

Tel: 626 2973
E-post:

E-post:
riin@roheplaan.ee

Endla 10a,
Tallinn 10142

Roheplaan OÜ
Koidu 20,
Tallinna 10316

keskkonnaministeerium
@envir.ee
rainer.persidski@envir.ee

Keskkonnamõju hindamine viiakse läbi keskkonnakonsultatsioonifirma Roheplaan OÜ poolt litsentseeritud KMH
eksperdi Riin Kutsar (litsents nr KMH0131) juhtimisel. Eksperdirühma kuuluvad vähemalt tabelis 10-2 toodud liikmed.
Tabel 10-2. KMH ekspertrühma liikmed

Töörühma liige

Vastutav valdkond

KMH juhtekspert (litsents KMH0131)
Riin Kutsar

Protsessi ja meeskonna juhtimine, mõju
looduskeskkonnale, Natura hindamine

Eksperdi pädevus

Roheplaan OÜ, BSc TÜ keskkonnatehnoloogia
eriala (võrdsustatud magistriga)

KMH juhtekspert (kuni 01.2021)
Alar Noorvee

12

Mõju mereveekvaliteedile, sotsiaalmajanduslik keskkond (mõju inimese
heaolule, tervisele ja varale), mõju kliimale,
kultuuriline keskkond sh kultuuripärand

Alranel OÜ, ekspert KMH programmi koostamisel,
PhD TÜ keskkonnatehnoloogia eriala.

66 Kuna käesolev KMH koostatakse vastavalt taotluse esitamise ajal (09.04.2015) kehtinud KeHJS redaktsioonile (RT I, 13.03.2014, 32;
kehtivusaeg 22.03.2014 – 30.06.2015), siis on KMH järelevalvaja Keskkonnaministeerium (KeHJS RT I, 13.03.2014, 32 §10 lg 1).
67 Saare Wind Energy on konkreetse meretuulepargi arendamiseks 2014. aastal loodud ettevõte. Käesoleval ajal on ettevõttel kolm
osanikku: Gottlieb OÜ (Veiko Väli), Kirsimäe OÜ (Kuido Kartau) ning Hollandi ettevõte Van Oord Renewable Finance III B.V.
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Vastutav valdkond
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Eksperdi pädevus

Veiko Kärbla

Keskkonnaspetsialist, müra,
vibratsioon ja visuaalsed mõjud

Hendrikson&Ko OÜ, BSc TÜ
Keskkonnatehnoloogia eriala
(võrdsustatud magistriga)

Kaile Eshbaum

Keskkonnaspetsialist; zooloog. Mõju
mereelustikule, kaitstavatele loodusobjektidele,
Natura hindamine. Kartograaf

Hendrikson&Ko OÜ, BSc TÜ bioloogia,
zooloogia eriala (võrdsustatud magistriga)

Georg Martin

Mõju põhjataimestikule, põhjaloomastikule,
merevee kvaliteet, mõju planktonikooslustele

PhD, Tartu Ülikool, merebioloogia eriala.

Redik Eschbaum

Mõju kalastikule ja kalapüügile sh kudealadele

MSc, Tartu Ülikool, ihtüoloogia ja kalanduse eriala

Markus Vetemaa

Mõju kalastikule ja kalapüügile sh kudealadele

PhD, Tartu Ülikool, ihtüoloogia ja kalanduse eriala

Leho Luigujõe,
Andrus Kuus,
Andres Kalamees,
Veljo Volke

Mõju linnustikule

Lauri Lutsar

Mõju nahkhiirtele

Eesti Ornitoloogiaühing MTÜ / Taevasikk MTÜ
MSc, Tartu Ülikool, zooloogia ja
loomaökoloogia eriala
Sicista Arenduskeskus MTÜ MSc,
Tartu Ülikool, zooloogia eriala
MTÜ Pro Mare

Mart Jüssi

Mõju hüljestele

Ivar Jüssi

Mõju hüljestele

Aleksander
Klauson

Veealune müra

PhD, Tallinna Tehnikaülikool,
Ehitusteaduskond, Mehaanikainstituut,
Tehnilise mehaanika õppetool.

Taavi Liblik

Mõju hüdrodünaamikale,
lainetusele, tuuleoludele,
heljumi levikule, jääga seotud riskid,
võimaliku õlilaigu leviku prognoos

PhD, Tallinna Tehnikaülikool, merefüüsika eriala.

Igor Tuuling

Mõju merepõhjasetetele, merepõhjageoloogiale

Raimo Pirksaar

Elektrienergia kvaliteedi uuring

Täpsustamisel

Navigatsiooniriskid, sh avariid ja Läti vabariigi
navigatsiooninõuded

Täpsustamisel

Sotsiaalsete ja majanduslike mõjude ekspert

Täpsustamisel

Kultuuriliste mõjude ekspert (allveearheoloogia)

Vajadusel kaasatakse KMH protsessi töö käigus täiendavaid eksperte/spetsialiste.

PhD, Tartu Ülikool, zooloogia ja
loomaökoloogia eriala
MTÜ Pro Mare
MSc, Tartu Ülikool, bioloogia eriala

PhD, Stockholmi Ülikool, geoloogia eriala
ning Valgevene TA Geokeemia Instituut, Minsk.
MSc, Tallinna Tehnikaülikool,
elektroenergeetika eriala
Eesti Mereakadeemia
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11.

Avalikkuse kaasamine ja ülevaade KMH
programmi avalikustamisest
11.1. Asjaomased asutused ja huvipooled
KMH avalikustamine on vastavalt seadusele otsustaja pädevus ja ülesanne. Menetlusosalised, keda, ja infokanalid,
mille kaudu, käesoleva KMH käigus eeldatavasti teavitatakse:
• Ametlikud Teadaanded (algatamine, programmi ja aruande avalik väljapanek ja arutelu, programmi ja aruande
heakskiitmine).
• Ajalehes (programmi ja aruande avalik väljapanek ning arutelu).
• Kirjaga teavitatakse KMH programmi ja aruande avalikust väljapanekust ja avalikust arutelust vastavalt
KeHJS-le § 16 lg 3.
Huvitatud asutuste ja isikute loetelu on esitatud tabelis 11-1. Asjaomaste asutuste määratlemisel on esmaselt lähtutud
KMH algatamise otsuses väljatoodust ning täiendatud seda käesoleva programmi koostamisel.
Tabel 11-1. Huvitatud asutuste ja isikute loetelu

Asutus või isik

Rahandusministeerium

Menetlusse kaasamise põhjendus

Vastutab ruumilise planeerimise eest riigis ning
on kaastaud projektidesse oma vastutusala
ja pädevusvaldkonna esindajana.
Korraldab üleriigilise mere teemaplaneeringu
koostamist (algatamine 2018, kehtestamine 2021)

Teavitamise vorm

Teavitatakse
e-kirjaga

Majandus- ja
Merenduspoliitika, sadamad, sadamate taristud. Energeetika
Kommunikatsiooniministeerium

Teavitatakse
e-kirjaga

Keskkonnaministeerium

Keskkonnamõju hindamise järelevalvaja

Teavitatakse
e-kirjaga

Keskkonnaamet

Kaitsealuste loodusobjektide valitseja

Teavitatakse
e-kirjaga

Kaitseministeerium

Kaastaud projektidesse oma vastutusala
ja pädevusvaldkonna esindajana.

Teavitatakse
e-kirjaga

Siseministeerium

Siseturvalisus.

Teavitatakse
e-kirjaga
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Asutus või isik

Menetlusse kaasamise põhjendus

Teavitamise vorm

Maaeluministeerium

Kalamajandus ja vesiviljelus

Teavitatakse
e-kirjaga

Transpordiamet (endised
Veeteede Amet, Lennuamet)

Sadamad, laevateed, akvatooriumid, ankrualad
ja navigatsioonimärgistus; lennuohutus

Teavitatakse
e-kirjaga

Muinsuskaitseamet

Kultuuriväärtused, sh veealune kultuuripärand

Teavitatakse
e-kirjaga

Piirivalve ja turvalisus
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Teavitatakse
e-kirjaga

Politsei- ja Piirivalveamet

Mereotsingute ja –pääste korraldamine, merereostuse
avastamise, lokaliseerimise ja likvideerimise korraldamine

Keskkonnaagentuur

Riikliku keskkonnaseire korraldaja

Teavitatakse
e-kirjaga

Veterinaar- ja Toiduamet

Kutselise kalapüügi korraldus

Teavitatakse
e-kirjaga

Terviseamet

Tervisekaitse ja –ohutus

Saaremaa Vallavalitsus

Kavandatava tegevuse asukoha lähim omavalitsus.

Teavitatakse
e-kirjaga

Tuulepargi kaabelühenduste poolt potentsiaalselt
mõjutatavad kohalikud omavalitsused

Teavitatakse
e-kirjaga

Keskkonnakaitset edendavate valitsusväliste
organisatsioonide ühendus

Teavitatakse
e-kirjaga

Kalurite huvisid esindavad ühendused

Teavitatakse
e-kirjaga

Kavandatav tegevus võib mõjutada piirkonna elanikke

Teavitatakse
ajalehes ja kohaliku
meedia kaudu.

Pärnumaa omavalitsused:
Lääneranna Vallavalitsus
Häädemeeste Vallavalitsus
Saarde Vallavalitsus
Kihnu Vallavalitsus
Eesti Keskkonnaühenduste
Koda
Eesti Kalurite Liit MTÜ
Liivi Lahe Kalanduskogu MTÜ
Saarte Kalandus MTÜ
Piirkonna elanikud

* Esitatud nimekiri on KMH programmi koostaja poolne ettepanek minimaalselt kirjaga teavitatavatest osapooltest. Lõpliku otsuse teavitatavatest
teeb otsustaja.

11.2. Koostöö ja kaasamine
SWE meretuulepargi arendamisel on algusest peale teadvustatud koostöö ja kasulikkuse põhimõtet Saaremaale ja
saarlastele. On ilmselge et hea meretuulepark on selline, mille puhul võimalikult suur osa majanduslikust positiivsest
efektist jõuab erineval viisil ja moel ka kohalikku konteksti, ehk Saaremaale ja saarlasteni. Tuulepargi kohalikul
tasandil kasulikkust toovad lahendused ei ole tänaseks veel välja töötatud, sest neid saab välja töötada vaid
koostöös edasises protsessis (sh KMH protsess). SWE on avatud koostööks Saaremaa vallaga, piirkonna ettevõtetega
ja laiema avalikkusega.
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Haridus, teadus ja innovatsioon
Kuressaares asuv Meremajanduse keskus on Tallinna Tehnikaülikooli (TalTech) Eesti Mereakadeemia koosseisus
olev õppe- ja teadusüksus. Väikelaevaehituse alane teadus- ja arendustegevus toimub Väikelaevaehituse
kompetentsikeskuses. Meretuulepark on tehniliselt keerukas elektrijaam, mis vajab mitmesuguseid kõrge
kvalifikatsiooniga erialaeksperte. Sellest tulenevalt on arukas kaaluda tuulepargi hooldusel vajaliku hariduse andmise
ning teadustegevuse ja innovatsiooni arendamise võimalusi Kuressaare Meremajanduse keskuses. Väikelaevaehituse
eriala on ka Kuressaare Ametikooli õppekavas ja võimalik on koostöö.
Osalemine omanikuna
Sarnaselt paljude meretuulepargi projektidega toimuvad ka Saare Wind Energy meretuulepargi arendamisel
vastavalt projekti arengufaasile muutused ja arengud arendava ettevõtte struktuuris, suuruses ja omanikeringis.
SWE meretuulepargi omanike ring tulevikus muutub - täna ei ole teada meretuulepargi tulevast operaatorit
(energeetikaettevõte) ega omanikke. Omanikuks võib olla operaatorfirma (nt Eesti Energia puhul on riigile kuluv
ettevõte nii tootmisüksuste omanikuks kui operaatoriks), kuid see ei pea tingimata nii olema. Meretuulepargi omanike
struktuuri saab kujundada sellisena, et omanikeringi kuuluvad ka väikeinvestorid (või nende ühendus). Sealjuures
on võimalik kujundada eelistatum investeerimisvõimalus inimestele, kes on näiteks Saaremaa valla elanike registris.
Klaster
Klaster on ettevõtjate, haridus- ja teadusasutuste ning teiste partnerite vaheline kooslus, mille liikmetel on sarnased
majandushuvid ning kes soovivad ühiselt arendada pikaajalist, strateegilist koostööd rahvusvahelise konkurentsivõime
tõstmiseks. Saare Wind Energy meretuulepargi arendamisel, ehitamisel ja opereerimisel on suur potentsiaal klastri
tüüpi arenguks ja koostööks Saaremaal.
Hoonestusloa ja KMH algatamise otsuses on nõututud ühe uuringuna viia läbi „Sotsiaalsete ja kultuuriliste mõjude
uuring, sealhulgas mõju kohalikele omavalitsustele ja rannikukogukondadele“, mis koostatakse eksperthinnanguna.

11.3. Piiriülene mõju
Arvestades kavandatava tuulepargi suurust ja asukohta, võib olla tegemist riigipiiriülest mõju omada võiva tegevusega
ning tuleb läbi viia piiriülene keskkonnamõju hindamine. Piiriülene mõjuhindamine korraldatakse rahvusvahelistes
kokkulepetes, piiriülese keskkonnamõju hindamise konventsioonis (Espoo konventsioonis) ning KeHJS-s sätestatud
korras. Piiriülese mõjuhindamise protsessi ja kaasamist juhib Keskkonnaministeerium, kõik vastavad teavitus- ja
tagasiside dokumendid on esitatud lisas 2.
Tarbijakaitse- ja Tehnilise Järelevalve Amet palus 5.06.2020 saadetud kirjas Keskkonnaministeeriumil teavitada
eeldatavalt mõjutatud riike Saare Wind Energy OÜ projektist rajada Saaremaa läänerannikule meretuulepark.
Keskkonnaministeerium saatis 9.07.2020 piiriülese KMH protsessi algatamise teate Rootsile, Soomele, Lätile ning
Leedule.
Vastused laekusid (august-september 2020): Rootsi, Läti ja Leedu soovivad KMH menetluses osaleda, Soome mitte.
Naaberriikide poolt KMH algatamise teatele antud tagasiside kokkuvõte on esitatud tabelis 11-2 ning menetlusekirjade koopiad lisas 2.
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Tabel 11-2. KMH algatamise teatele esitatud tagasiside piiriülese keskkonnamõju hindamise osas naaberriikidelt

Tähelepanu vajav teema

KMH vastus

LÄTI
Navigatsiooni ohutus ja võimalikud mõjud
navigatsioonile (sh lennundusele), mõju
radari-, navigatsiooni- ja sidesüsteemidele.
Navigation safety and possible impact
on the navigation (including air transport)
Control and communication systems, other
communication systems and devices

Võimalik mõju navigatsioonirežiimile,
mõju Läti mereala planeeringus määratletud
sadamate ja laevateede kättesaadavusele.
Possible impact on navigation regime,
impact on accessibility of Latvian ports and the
reserved navigation areas in the MSP of Latvia.
Läti merealaplaneeringus
näidatud perspektiivsete elektri
kaabelkoridoride analüüsimine.

KMH raames on juba tehtud ja tehakse koostööd Veeteede Ameti
(edaspidi Transpordiamet) ja Siseministeeriumiga. Koostööd
tehakse ka Lennuametiga (edaspidi Transpordiamet).
Nimetatud ametkonnad tegelevad Eesti vetes ja rahvusvahelisel
territooriumil Eesti vastutusalal laevaliikluse ja lennuliikluse temaatikaga.
Koostöö käigus selgitatakse välja võimalikud negatiivsed mõjud
ja leitakse lahendused nende vältimiseks ja leevendamiseks.
KMH raames käsitletakse eraldi teemana mõju
navigatsioonisüsteemidele, meresidesüsteemidele
ning lennuohutusele ja mereohutusele.

KMH raames hinnatakse mõju laevaliiklusele, sh käsitletakse
mõju Läti sadamatega seotud laevaliiklusele.
KMH raames on kavas teostada uuring „Mõju navigatsioonimärkide või -tulede eristamisele veeliiklejate poolt“.
KMH käigus vaadeldakse elektriülekande süsteemi
võimalikku täiendavat ühendamist ka Läti põhivõrku
ning sealjuures arvestatakse Läti MSP lahendust.

Analyse … corridors of perspective
electricity cables shown in MSP Latvia.
Kavandatavad ohutusalad, tuulepargi
hooldusalad, kütuse ja muude
vahendite tarne teekonnad.

Vastavad alad ja vajadused kujunevad välja tuulepargi arenduse käigus
paralleelselt KMH protsessi läbiviimisega. Teemad on KMH osadeks.

Ehitusaegne mõju
Intended security and protection areas,
planned/potential facility service sites, fuel and Opereerimise aegne mõju
other facility supply and resource delivery routes.
Õnnetuste toimumise riskid, võimalikud
õnnetuste stsenaariumid, planeeritud
riskijuhtimise meetmed, meetmed inimeste
otsingu ja päästeoperatsioonides.
The danger area in the event of accident,
possible accident scenarios, their course
and planned countermeasures in the case
of human search and rescue operations.

Riskihindamine on osa KMH’st (kuid mitte ülidetailselt).
KMH raames teostatakse õnnetustest tuleneva
võimaliku õlilaigu leviku modelleerimine.
Detailsed ohutusjuhendid koostatakse ehituse ajaks ja
opereerimise perioodiks. Need sõltuvad detailides konkreetsest
ehitusprotsessist ja tehnilisest lahendusest. Ehitajaks on
maailma juhtiv mereehitusettevõte Van Oord.

Võimalikud mõjud setete liikumisele
ja hoovuste liikumisele.

KMH raames teostatakse erinevad uuringud (merepõhja
elupaigad, merepõhja geoloogia, batümeetria, jms)
mille alusel hinnatakse põhjasetete dünaamikat ja mõju
setete liikumisele ning rannaprotsessidele.

Possible impact on the dynamics of sediment
flow and the regime of current flows.

KMH raames teostatakse mh uuring „Tuuletingimuste,
lainetuse ja jääolude täpsustav uuring“,
KMH’s käsitletakse ka mõju hoovustele.
Veelgi detailsemad uuringud (detailne ehitusgeoloogia konkreetselt
iga tuuliku asukohas) teostatakse KMH järgselt projekteerimise faasis.
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Tähelepanu vajav teema

KMH vastus

KMH raames viiakse läbi asjakohased uuringud. Uuringute
teostajateks on Eesti tunnustatud erialaeksperdid/institutsioonid.
Teostatakse kalastiku ja kudealade uuring.
Võimalikud mõjud mere elupaikadele,
linnustikule ja mere taimestikule.
Possible impact on underwater
habitats, birds and marine fauna.

Teostatakse uuring põhjataimestiku ja -loomastiku
kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete parameetrite väljaselgitamine
arenduspiirkonnas ja võimaliku mõju alla jääval alal.
Teostatakse planktonikoosluste kirjeldamine.
Teostatakse linnustiku rände- ja toitumisalade uuring.
Teostatakse käsitiivaliste rände- ja toitumisalade uuring.
Teostatalse uuring „Mõju hüljestele kohalikul tasandil,
sh jää lõhkumisega tekkivad võimalikud mõjud“.

Võimalik mõju Natura 2000
võrgustiku alale “Irbes šaurums”
Possible impact on Natura
2000 “Irbes šaurums”
Kui planeeritakse elektrikaabli
ühendust “Kurzeme Ring’iga”, siis
palun konsulteerida Läti TSO’ga.

KMH osa on ka Natura hindamine.
Vastavalt Läti soovile hinnatakse ka mõju Irbes
saurums linnualale (SiteCode: LV0900300).

Arendaja SWE konsulteerib Läti TSO’ga.

…. if Export Cable considered to “Kurzeme
Ring”, please consult Latvian TSO.
LEEDU
Meretuulepark võib mõjutada
linnuliike, kes talvituvad Leedus ja
rändavad läbi Eesti territoriaalmere.
Võimalikud mõjud kõikidele talvituvatele
linnuliikidele Läänemere idakaldal.
OWF may affect bird species that overwinter
in Lithuania and migrate through Estonian
territorial waters. Possible impact on all
wintering bird population in the eastern Baltic.

KMH käigus viiakse läbi asjakohased ornitoloogilised uuringud
meretuulepargi alal (ja referentsalal) ning muuhulgas hinnatakse
mõju populatsioonide tasandil ja kumulatiivset aspekti.
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Tähelepanu vajav teema

KMH vastus

ROOTSI
County administrative board of Gotland
Gotlandi maavalitsus

Tuleb uurida, kuidas erinevaid Rootsi
vetes kaitstavaid liike (kalastik, linnustik,
imetajad) võidakse mõjutada läbi elupaikade
või toitumisalade kao või häirimise.
Vaja hinnata ka kumulatiivseid mõjusid.

KMH raames viiakse läbi asjakohased uuringud. Uuringute
teostajateks on Eesti tunnustatud erialaeksperdid/institutsioonid.
Teostatakse kalastiku ja kudealade uuring.
Teostatakse uuring põhjataimestiku ja -loomastiku
kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete parameetrite väljaselgitamine
arenduspiirkonnas ja võimaliku mõju alla jääval alal.

Need to investigate how different species (fish, Teostatakse planktonikoosluste kirjeldamine.
birds, mammals) that are protected in Swedish Teostatakse linnustiku rände- ja toitumisalade uuring.
waters can be affected indirectly through loss
Teostatakse käsitiivaliste rände- ja toitumisalade uuring.
or disturbances of growth/foraging areas.
Teostatalse uuring „Mõju hüljestele kohalikul tasandil,
Cumulative effect.
sh jää lõhkumisega tekkivad võimalikud mõjud“.
Kumulatiivse mõju hindamine on KMH standardne
osa. See teostatakse ettenähtud täpsusastmes.
Rootsi Merenduse ja Veemajanduse Amet
Swedish Agency for Marine and Water Management

Pringlid
Porpoises
Merepõhi
Seabed
Veealune müra
Underwater noise

Hülgeuuring tehakse, pringleid Eesti vetes ei ole.
(Teostatakse uuring „Mõju hüljestele kohalikul tasandil,
sh jää lõhkumisega tekkivad võimalikud mõjud“).
Teostatakse uuring põhjataimestiku ja -loomastiku
kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete parameetrite väljaselgitamine
arenduspiirkonnas ja võimaliku mõju alla jääval alal.
Teostatakse veealuse mürataseme hindamine olemasolevas
olukorras ning veealuse mürataseme hindamine nii
tuulepargi ehituse kui ka opereerimise faasis.
Leevendavate meetmete käsitlemine on KMH standardne osa.

Rootsi Transpordiamet
Swedish Transport Administration

Vajalik arvestada laevateega Almagrundeti
(Stockholmi saarestikus ja Riia lahe vahel.
Kui laevade liikumisteedega arvestatakse,
siis täiendavaid kommetaare pole.
Maritime traffic route Almagrundet in the
Stockholm archipelago and Gulf of Riga.
If maritime traffic is taken into consideration,
STA has no further comments.

KMH raames on juba tehtud ja tehakse koostööd
Veeteede Ametiga (edaspidi Transpordiamet).
VTA (ja Siseministeerium) tegeleb Eesti vetes ja rahvusvahelisel
territooriumil Eesti vastutusalal laevaliikluse temaatikaga.
Koostöö käigus selgitatakse välja võimalikud negatiivsed mõjud
ja leitakse lahendused nende vältimiseks ja leevendamiseks.
KMH raames käsitletakse eraldi teemana mõju
navigatsioonisüsteemidele, mereside-süsteemidele
ning lennuohutusele ja mereohutusele.
KMH raames on kavas teostada uuring „Mõju navigatsioonimärkide või -tulede eristamisele veeliiklejate poolt“
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KMH vastus

Bird Life Sverige
Meretuulepark asub Euraasia ühel enam
kasutataval veelindude rändeteel. Soovitame
konsulteerida Eesti Ornitoloogia Ühinguga
Location of OWF in one of the most extensive
routes for seabirds in the whole of Eurasia.
BLS encourages to contact the Estonian
Ornithological Society for discussion.

KMH käigus viiakse läbi asjakohased ornitoloogilised uuringud
meretuulepargi alal (ja referentsalal) ning muuhulgas
hinnatakse mõju populatsioonide tasandil ja kumulatiivset
aspekti. Uuringu teostajaks on Eesti Ornitoloogia Ühing.

SOOME
Ei soovi KMH protsessis osaleda.
States that it will not participate
into the EIA of the project.

-

Keskkonnaministeerium teavaitas huvitatud riike, Lätit, Leedut ja Rootsit KMH programmi valmimist ja sellega
tutvumise võimalustest oma kirjaga 15.04.2021. Tabelis 11-3 on kokuvõtlik info riikide poolsest tagasisidest ja
tähelepanekutest ning lisas 2 on toodud esitatud kirjad terviklikus mahus.
Tabel 11-3. KMH programmi sisu osas esitatud tagasiside piiriülese keskkonnamõju hindamise käigus

Esitatud tähelepanekud

KMH vastus

LÄTI
/.../hinnata, et kavandatud tuulikud kõrgusega 310
m ei mõjutaks Läti Rahvuslike Relvajõudude
õhu- või mereseiresüsteemide tööd.
/.../ assess whether they (wind turbines- 310 m) will
not affect operation of the air or sea surveillance
systems of the National Armed Forces of Latvia.
/..../ tagada edukas ja pidev toimimine Riia sadamaga. /.../
/.../ to ensure the successful and continous
operation of the Freeport of Riga. /.../
Laevade liiklus ja nagigeerimine. /.../ konsulteerige
ruumilahenduste väljatöötamisel navigatsiooni
eest vastutavate Eesti ja Läti asutustega.
Shipping traffic and navigation /.../ and consult
with Estonian and Latvian authorities responsible
for navigation in developing spatial solutions.
Energiavarustussüsteeem
The energy supply system
...to evaluate the visual impact of the
project also in territory of Latvia
Palume analüüsida visuaalseid
mõjusid ka Läti territooriumilt.

KMH raames tehakse koostööd Eesti
Transpordiametiga, kellega mh hinnatakse
mõju ja koostöövajadust naaberriikidega.

Tuulepargi kavandamisel arvestatakse
nimetatud asjaoludega.

Tuulepargi kavandamisel arvestatakse nimetatud
asjaoludega ja tehakse koostööd vastavate asutustega.

Koostöö Eesti ja Läti vastavate asutustega.
Visuaalsete mõjude hindamine viiakse läbi Eesti
territoorimult hinnatuna. Läti territoorium asub
kavandatavast tuulepargist rohkem kui 50 km kaugusel,
kus visuaalne häiring on minimaalne või nähtamatu.
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KMH vastus

LEEDU
KMH programmis ei täpsustata, kas KMH
aruanne esitab keskkonnaseire nõuded enne
projekti ehitamise ja käitamise etappi./.../

Vastavalt KeHJS-ile on KMH aruande üks osa tuua välja
võimalikud leevndavad meetmed ja seire nõuded. Seega
The EIA programme does not specify whether the EIA report will
KMH aruande käigus keskkonnaseire nõudeid kajastatakse,
provide requirements for environmental monitoring before
the construction and operation phases of the Project. /.../
KMH programmis tuleks täpsustada lindude ja
nahkhiirte vaatluste periood ja ulatus ning
lindude ja nahkhiirte vaatluste üksikasjalik ulatus.
The EIA programme should specify the period and extent
to which bird and bat observations will be carried out,
as well as the detailed scope of surveys on birds and bats.
KMH aruandes tuleks analüüsida, kas kogu
Läänemere kontekstis võib olla potentsiaalselt
kumulatiivne mõju bioloogilisele mitmekesisusele
(eriti rändlindudele ja nahkhiireliikidele) /.../
The EIA report should analyse whether there might
be potential cumulative impacts on biodiversity
(especially on migratory birds and bat species)
in the context of the whole Baltic Sea /…/

Lindude ja nahkhiirte uuringud on töös, täpsem info
uuringu tulemuste osas esitatakse KMH aruandes.

Kumulatiivsed mõjusid käsitletakse tuulepargi mõjualasse
jäävate teisete sarnaste projektidega. Eesti mereala
planeeringu käigus on hinnatud ja välja toodud
olulised rändlindude kui nahkhiirte rändekoridorid,
millega antud projekti koostamisel arvestatakse. Ühtlasi
viiakse läbi täiendavad lindude ja nahkhiirte uuringud,
et välistada oluline mõju nimetatud liikidele.

ROOTSI
Rootsi Merenduse ja Veemajanduse Amet
... soovib saada üksikasjalikumat teavet
pringlite esinemise kohta Eesti vetes /.../

SAMBAH läbiviidud uuringu (https://www.sambah.
org/SAMBAH-Final-Report-FINAL-for-websiteApril-2017.pdf) alusel ei tuvastatud Eestis kaheaastase
perioodi vältel ühegi pringli esinemist.

/.../SwAM would like to receive some more detailed
information about the current knowledge of
harbour porpoises presence in Estonian waters /.../

Eesti Mereinstituut on viinud kohustuslikus korras läbi
vaalavaatlust kalalaevade pardal juba EL ühinemisest
saadik ja siiani pole ühtegi pringlit nähtud.

County administrative board of Gotland

SAMBAH läbiviidud uuringu (https://www.sambah.
org/SAMBAH-Final-Report-FINAL-for-websiteApril-2017.pdf) alusel ei tuvastatud Eestis kaheaastase
perioodi vältel ühegi pringli esinemist.

Swedish Agency for Marine and Water Management

Gotlandi maavalitsus
/.../KMH programmis puudub teave
pringlite võimaliku esinemise kohta.
/.../ there is no information regarding possible
occurrence of the porpoises /.../
/.../ andmetes on välja toodud mitu vrakki,
peavad jätkuvas protsessis olema head võimalused
nende arvestamiseks ja kaitsmiseks.
/.../ since several wrecks are highlighted in the
data, there must be good opportunities to consider
and safeguard them in the continued process.

Eesti Mereinstituut on viinud kohustuslikus korras läbi
vaalavaatlust kalalaevade pardal juba EL ühinemisest
saadik ja siiani pole ühtegi pringlit nähtud.
Merepõhjas paiknevate võimalike kultuuriväärtusega
objektide leidumise väljaselgitamiseks teostatakse
allveearheoloogiline uuring ning leitud objketide
säilitamine tagatakse koostöös Muinsuskaitseametiga.
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11.4 Avalikustamine
KMH programmi avalik väljapanek toimus perioodil 15.04 kuni 7.05.2021 ning KMH programmi avalik arutelu
toimus 13.05.2021.
KMH programmi avalikust väljapanekust ja arutelust teavitas TTJA, KMH menetluse läbiviijana, 14.04.2020 avalikus
väljaandes Ametlikud Teadaanded ja ajalehtedes Saarte Hääl, Meie Maa ja Eesti Päevaleht. Avaliku arutelu teade
avaldati täiendavalt TTJA kodulehel (https://www.ttja.ee/eraklient/tarbija-oigused/avalikud-teated/keskkonnamojuhindamisega-seotud-teated#ttja-teatab-keskkonn) ning saadeti kirjaga huvitatud ja mõjutatud isikutele/asutustele.
Tõendusdokumendid on esitatud programmi lisas 4.
Tabel 11-4. Programmi avalikustamisel laekunud tagasiside ja ettepanekud

Avalikul väljapanekul laekunud seisukohad/ettepanekud

Seisukoha/ettepanekuga arvestamine

Põllumajandus- ja Toiduamet, 28.04.2021 nr 4.1-1/3772-1

1

2

Tuulepargi ala hõlmavad väikesed püügiruudud
on leitavad Vabariigi Valitsuse 23.12.2016. a

Info teadmiseks võetud.

määruse nr 155 lisast 4 „Läänemeri,
väikesed püügiruudud.” /…/
Leiame, et tuulepargi keskkonnamõju hindamiseks
tuleks kindlasti küsida Eesti Kalurite Liidu ja Liivi
lahe kalanduspiirkonna kalurite piirkondlike
esindusorganisatsioonide arvamust.

KMH programmi teavitamise käigus teavitati mh
Liivi lahe kalanduskogu. Lisame ja toome viidatud
esindusorganisatsioonid ka välja kaasatavate
asjaomaste asutuste loetelus ja tabelis 11-1
ning teavitame neid edaspidisest protsessist.

Keskkonnaministeerium, 30.04.2021 nr 7-12/20/2555-26

1

/…/ Projekti maismaal toimuvaid seotud tegevusi
on ülevaatlikult kirjeldatud KMH programmi
erinevates peatükkides (sealhulgas näiteks lisades, et
vajadusel koostatakse planeeringud ning viiakse läbi
täpsustavad uuringud). Eelnevat arvestades teeme
aga ettepaneku täiendada KMH programmi seoses
maismaal toimuvate tegevuste mõju hindamise sisuga
(näiteks Tabel 6-1 kavandatava tegevuse eeldatava
olulise mõju ning hindamismeetodite kohta; Tabel
8-2 vajalike uuringute/teemakäsitluste kohta).

Käesolev KMH tegeleb hoonestusloa
taotlusega merealale taotletava tuulepargi
ja merekaablite asukohtadest tuleneva
keskkonnamõju hindamisega.
Juhul kui tuulepargi kavandatav projekt täpsustub
ja tekib koostöös Eleringiga selgus kuhu maismaale
hakkavad kaablid jooksma hinnatakse võimalusel
ka maismaale paigutatava taristuga kaasnevaid
mõjusid käesoleva KMH protsessi käigus. Seda
juhul kui formaalselt ja seadusandlikult on
see võimalik või seda võimaldab konkreetses
asukohas kehtiv nt KOV-i üldplaneering.
Hetkel ei ole võimalik esitatud ettepanekuga
arvestada ja ettepanek võetakse arvesse
ning vastavat teemat täpsustatakse
KMH aruande koostamise käigus.

Saare Wind Energy
meretuulepargi keskkonnamõju hindamine
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Tabeli 8-2 punktis 13 toodud kalastiku ja kudealade uuringu
puhul on selgitatud, et uuringu olulisimaks välitööde
komponendiks on kevadised ja hilissuvised kontrollpüügid.
Välitööde optimaalseima ajana on nimetatud juuli–
august (eeldatavasti 2021). Kuna võib osutuda vajalikuks
teostada kontrollpüüke ka sügisel, soovitame tarvilike
tööde teostamise aeg uuringu läbiviija Tartu Ülikooli
Eesti Mereinstituudiga üle täpsustada. Punkti 13 järgi
teostatakse kevadräime uuringus ka hüdroakustiline
uuring, mille puhul juhime tähelepanu järgnevale.
Kui uuringu tulemusena selgub, et tuulikud võidakse
püstitada olulisele räimede läbirändealale, siis vajadusel
tuleb teostada ka ehitusjärgne hüdroakustiline uuring,
et anda hinnang tuulikute mõjust räimede rändele.

Seisukoha/ettepanekuga arvestamine

Tabelis 8-2 punktis 13 toodud uuringu
kirjeldus ja läbiviimise aega on täpsustatud.
Hetkel ei pea TÜ EMI vajalikuks täiendavateks
kontrollpüükideks sügisel.

Läbiviidud uuringu tulemused kajastatakse
KMH aruande osana ja tulemustest lähtuvalt
tehakse ettepanekud jätkuuuringute osas
järgmistesse tuulepargi elluviimise etappidesse
(sh ehitusjärgsed kalastiku uuringud).

3

Tabelis 9-1 on KMH programmi etapis toodud tegevus
„KMH programmi nõuetele vastavuse kontroll 30 päeva
jooksul“ ning sellele järgnevalt tegevus „Programmi
heakskiitmise otsus“. Arvestades hoonestusloa taotluse
esitamise ajal kehtinud keskkonnamõju hindamise ja
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) redaktsiooni
palume täpsustada, mida on antud juhul silmas peetud.
Tabelis on vastava KMH etapi juurde lisatud viitena tärn,
kuid selle selgitust ei ole allmärkusena esitatud. Palume teha
sama ka KMH aruande kontekstis, kus on toodud etapp „KMH
aruande nõuetele vastavuse kontroll“ ning sellele järgnevalt
etapp „KMH aruande heakskiitmine“. Juhime ka tähelepanu,
et KMH järelevalvaja teeb otsuse KMH programmi/
aruande heakskiitmise või heakskiitmata jätmise kohta 30
päeva jooksul vastavate materjalide saamisest arvates.

4

Piiriülese koostöö kontekstis on Tabelis 9-1 toodud tegevus
„KMH aruande avalik väljapanek Lätis - paralleelselt avaliku
väljapanekuga Eestis“. Ettepanek lisada ka Rootsi ja Leedu,
kes mõjutatud riikidena osalevad samuti antud KMH
menetluses. Juhime tähelepanu, et KMH materjalide avaliku
väljapaneku riigisisese kestuse määravad mõjutatud riigid.
Ettepaneku alusel on tabelit täiendatud ja
Analoogselt KMH programmi etapiga tuleks ka KMH aruande täiendav teave on teadmiseks võetud.
etapis orienteeruva konsulteerimise perioodina arvestada
vähemalt kahte kuud (st mõjutatult riikidelt tagasiside
laekumise tähtaeg). Tabelis on toodud ka tegevus „KMH
aruande avalik arutelu Lätis“ – tuleb arvestada, et arutelu
korraldamine eeldab ka koostööd vastavate Läti asutustega.

Ajagraafiku tabelit on korrigeeritud
ja täpsustatud hoonestusloa taotluse
esitamise ajal kehtinud keskkonnamõju
hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi
seaduse redaktsiooni kohaselt.
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Teeme ettepaneku täiendada KMH programmi selliselt,
et KMH aruandes käsitletakse ekstreemset tuulekiiruste
kasvu ning jäitepäevade sagenemise mõju kavandatava
meretuulepargi tootmispotentsiaalile. Samuti ettepanek
analüüsida kliimamuutuse mõjule vastupidava taristu
tagamist, arvestades näiteks ekstreemsetest ilmastikuoludest
(nagu tormid, suurenenud sademed, jäitepäevade
sagenemine) tulenevaid takistusi tuulikute hooldamisel.
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KMH programmi täiendamist ei peeta
vajalikuks. Tabelis 6-1 on kirjeldatud ja
põhjendatud mõju hindamist kliimale.
Tehnilisi lahendusi projekteerides (sh pärast
KMH koostamist, kuid enne tuulepargi
ehitamist detailsete projektlahenduste
koostamisel ja tugevusarvutuste teostamisel)
on loomulik ja arendaja huvides arvestada
parima võimaliku teadmisega võimalike
ekstreemsete ilmastikutingimuste osas. KMH
aruande koostamisel võetakse mh arvesse
Keskkonnaagentuuri 2014 a poolt koostatud tööd
„Eesti tuleviku kliimastsenaariumid aastani 2100“.
Ettepanekutega arvestatakse, v.a loetelu 5 punkt.

Tehnilise sisuga märkused /…/
6

• lk 19 on märgitud, et EL kliima- ja energiapoliitika üheks
põhilist eesmärgiks aastani 2030 on toota 27% energiast
taastuvatest energiaallikatest – korrektne on 32%;

Lk 19 puhul toodud info pärineb
Keskkonnaministeeriumi kodulehelt https://
www.envir.ee/et/EL-eesmargid, kust leiame
jätkuvalt KMH programmis kajastatud teksti.
Hetkel esitatud ettepanekuga ei arvestatud.

Transpordiamet, 05.05.2021 nr 8-5/21/9233-2

1

Juhime tähelepanu, et alates 2021. aastast ühinesid
Veeteede Amet, Lennuamet ja Maanteeamet
Transpordiametiks. Palume selle aja kohta käivates
asjakohastes küsimustes kasutada Transpordiameti nime

Märkuse alusel on KMH programmi korrigeeritud.

2

Palume eeldatava mõjutatava keskkonna kirjelduse
sotsiaalse ja majandusliku keskkonna peatükki 5.3
täiendada ka piirkonna laevaliikluse kui ühe mõjutatava
tegevuse ülevaatega. Ülevaade peaks käsitlema
piirkonnas liikuvate laevade tüüpe, teekondasid ja
liikumissagedust, liikluse olemust (transiit, kala traalimine,
huvisõitjad jms) ja tuulepargi võimalikku mõju neile;

Täpsem kirjeldus lisatakse KMH
aruande koostamisel.

Saare Wind Energy
meretuulepargi keskkonnamõju hindamine
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3

4

Leiame, et hetkel ei ole tabelis 6-1 piisavalt selgelt
väljatoodud laevaliiklust ja meresõiduohutust puudutavad
mõjud ja hindamismeetodid. Palume lisada eraldi
punktina mõju laevaliiklusele ja meresõiduohutusele
ning käsitleda seal teemasid nagu tuulepargi mõju
laevaliiklusele, meresidesüsteemidele, AIS seadmetele,
laevaradaritele, võimalik jääolude muutumisest tingitud
mõju veeliiklusele. Nimetatud mõjusid analüüsida tabelis
8-2 punktis 6 mainitud navigatsiooniriskide analüüsis,
mille üheks osaks on ka tabelis 6-1 punktis 4.2 mainitud
navigatsioonimärkide ja -tulede eristamise analüüs;
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Ettepanekute alusel on nii tabelis 6-1 punktis 4.2
kui tabelis 8-2 punktis 6 puudutavaid mõjusid
täpsustatud ning lisatud, et edaspidise protsessi
käigus tehakse koostööd Transpordiametiga, mh
täpsustatakse ja räägitakse läbi töö metoodika.

Palume täpsustada tabelis 8-2 punktis 6 väljatoodud
navigatsiooniriski analüüsi sisu vastavalt eelmistes
lõikudes nimetatud teemadele. Lisaks tuleks riskianalüüsis
käsitleda ka veeliikluse (sh kalalaevad, väikelaevad)
ohutust tuulepargi alal. Palume KMH aruande
koostamisel kasutatava navigatsiooniriskide analüüsi
metoodikat eelnevalt tutvustada Transpordiametile.

Eesti Energia, 05.05.2021 nr KA-JUH-13/106

1

Meretuulepargi reaalsed alternatiivid. Ettepanek:
luua konkreetsed ja reaalsed alternatiivid
meretuulepargile (elektrituulikute arv, tuuliku rootori
diameeter, tuuliku võimsus, tuuliku tipukõrgus,
vundamendi tüüp), mille puhul viiakse KMH raames
eesmärgipäraselt läbi viia alternatiivide analüüs.

2

KMH menetluses tehtavate uuringute kestvused.
Ettepanek: KMH programmis on loetletud mitmeid
teostamist vajavaid uuringuid. Uuringute kirjelduste
juures ei selgu uuringute teostamise ajaline raamistik.
Jääb ebaselgeks, kas ja kuidas teostatavad uuringud
arvestavad hooajalisi muutusi keskkonnas. Tuua
teostavate uuringute juures välja uuringu kestvus.

Meretuulepargi põhialternatiivid 1 ja 2 (mis on
eeskätt territooriumi ulatust ja asukohta kirjeldavad
alternatiivid) on peatükis 3.1 kirjeldatud. Samuti
on peatükis selgitatud, et nn all-alternatiividena
vaadeldakse ja hinnatakse KMH käigus
erinevate komponentide: elektrituulikute arv,
tuuliku rootori diameeter, tuuliku tipukõrgus,
vundamendi tüüp, elektri ülekandesüsteem,
objektide (kaablite) asukohad jmt alternatiivseid
tehnilisi lahendusi. Alternatiivsete lahenduste
analüüsimine ja täpsustamine toimub edasises
KMH aruande protsessis ja tehnilise lahenduse
väljatöötamisel koostöös protsessi kaasatud
ametkondade ja vastava valdkonna ekspertidega.
KMH käigus teostatavatest uuringutest on
antud ülevaade peatükis 8.2, mis on täpsem
kui sageli KMH programmides toodud.
Osaliselt valitakse uuringu teostaja pärast KMH
programmi koostamist, samuti täpsustatakse
osade uuringute puhul teostatava töö
metoodikat vastava valdkonna ametkonnaga
samuti pärast KMH programmi koostamist.

Saare Wind Energy
meretuulepargi keskkonnamõju hindamine
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3

Müra modelleerimine. Ettepanek: KMH programmis tuuakse
peamiselt välja veealuse müra hindamise olulisust ning
leitakse, et arvestades kavandatava tuulepargi kaugust
rannikust, ei ole vajalik tuulepargist rannikule jõudva
mürataseme modelleerimine. Tuulikute puhul on tegemist
suuremõõduliste tehnoloogiliste objektidega ning samuti
tekitatakse müra tuulikupargi rajamise käigus. Et oleks
võimalik hinnata müra mõju loodusobjektidele, tuleb
aruandes välja tuua erinevatel perioodidel tekkiv mürtase.

108

Seisukoha/ettepanekuga arvestamine

Rannikust rohkem kui 10 kilomeetri kaugusel
asuva meretuulepargi puhul on maismaale
leviva müra tase ebaoluline ja pigem teoreetiline
arvutus ning seda käsitletakse kvalitatiivselt müra
peatükis. Vastava modelleerimise teostamiseks
puudub sisuline vajadus. Müra modelleerimist ei
ole peetud vajalikuks ka KMH algatamisotsuses
(Vabariigi Valitsuse 28.05.2020 korraldus nr 183).

Häädemeeste Vallavalitsus, 06.05.2021 nr 5-1/498-1

1

KMH programmis on toodud kaabelliinide võimalikud
ühendusliinid, milledest üks viitab Häädemeeste valla
territooriumile, kuid selgusetuks jääb täpne asukoht.
Tegevus ei ole kooskõlas alal kehtiva üldplaneeringuga.
Puuduvad selgitused, kuidas elektriliinid paiknevad
maismaal. Palun näidata alternatiividena ka teisi
võimalikke asukohti maismaa alajaama jaoks, (vajadusel
väljaspool Häädemeeste valla territooriumi paiknevaid)
millega liidetakse tuulepark elektrivõrku.
Tuleb hinnata maismaa alajaama asukohtade ja
elektriliini trassi asukohtade erinevate alternatiivide
keskkonnamõju, kaaluda maismaa alajaama asukohtasid
ja elektriliini trassi asukohtade erinevaid alternatiive
ja teha nende vahel valik. Hoonestusloa KMH peab
hõlmama maismaal asuvate alajaamade ja elektriliinide
rajamisega kaasnevate mõjude hindamist.

2

Vajalike võrgurajatiste planeerimiseks maismaale
arvestada kehtivat seadusandlust, viies läbi seadusekohase
planeeringu. Planeerimisseaduse (PlanS) § 27 lõiget 2. /…/

3

Hoonestusloa menetlusel tuleb arvestada asjakohaste
organisatsioonidega, teavitades neid piisava ajavaruga
ning piisava selgusega dokumentide abil. Hoonestusloa
taotluses esitatud koordinaatide baasil olev ruumiline info
on tavakodanikule väga raskesti mõistetav. Palun esitada
konkreetsed, piisavas formaadis joonised, millele oleks kantud
maismaal asuvate punktide (külade) nimed, et tuulepargi
asukoht ja kaabli maabumiskoht oleks hõlpsasti hoomatavad.

Käesolev KMH tegeleb eelkõige hoonestusloa
taotlusega merealale taotletava tuulepargi
ja merekaablite asukohtadest tuleneva
keskkonnamõju hindamisega.
Juhul kui tuulepargi kavandatav projekt täpsustub
ja tekib koostöös Eleringiga selgus kuhu maismaale
hakkavad kaablid jooksma hinnatakse võimalusel
ka maismaale paigutatava taristuga kaasnevaid
mõjusid käesoleva KMH protsessi käigus. Seda
juhul kui formaalselt ja seadusandlikult on
see võimalik või seda võimaldab konkreetses
asukohas kehtiv nt KOV-i üldplaneering.
KMH programmis joonisel 3-10 on kajastatud
koostatavas Eesti mereplaneeringus
näidatud üldised kaablikoridoride asukohad
ja võimalikud liitumiskohad. SWE projekti
raames ei ole neid (veel) täpsustatud.
Koostöös Eleringiga otsitakse parimaid lahendusi
SWE meretuulepargi liitmiseks Eesti põhivõrguga.
Hoonestusloa ja KMH protseduuri puhul on lähtutud
kehtivatest seadustest, järgitakse ka head tava ja
vajadusel riigis kehtivaid regulatsioone (nt covid).
Kui selguvad lõplikud ja täpsed liitumiskohad just
Häädemeeste valla territooriumil, siis esitatakse
vastavad visuaalid kavandatava tuulepargi
maismaaliine käsitleva planeeringu koosseisus,
projekti osana või ka KMH aruande juures.

Terviseamet, 07.05.2021 nr 9.1-1/21/4961-2

1

Terviseameti lääne regionaalosakond on tutvunud Saare
Wind Energy OÜ meretuulepargi KMH programmiga ning ei
esita täiendavaid ettepanekuid, küsimusi ega vastuväiteid.

-

Saare Wind Energy
meretuulepargi keskkonnamõju hindamine
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Eesti Kalurite Liit, 7.05.2021

1

KMH läbiviijaks on valitud Roheplaan OÜ. Äriregistri
andmetel on OÜ Roheplaan registrisse kantud 8. oktoobril
2020 ja selle juhatuse liikmed on Pille Metspalu ja Riin
Kutsar, kes on ka antud KHM juhtekspert. Hetkel viib Eesti
mereala planeeringut läbi Hendrsikon & Ko ning nüüd
hakkab antud projekti KHM-ga samuti tegelema grupp
inimesi kes seni on väga tihedalt seotud olnud ettevõttega
Hendrsikon & Ko. Eesti on küll väike, aga turul on veel teisigi
ettevõtteid, kes oleks võimelised KHM protsessi vedama.
Kas Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametil (TTJA) on
mingigi soov või vajadus antud protsessi objektiivsust
mõjutada või see ei olegi vajalik ega soovitud eesmärk?

Keskkonnamõju hindamise protsessi peab KeHJS-i
kohaselt hindama ja hindamist juhtima füüsiline isik,
kellel on keskkonnamõju hindamise litsents. Seisuga
03.05.2021 on litsentseeritud KMH juhteksperte
Eestis 18 (https://www.envir.ee/et/kmhlitsentsikomisjon), kellest mh kõik ei ole tegevad
enam konsultatsiooniturul ekspertidena ning
kõikidel pole paraku pädevust seotuna merealaga
kui tuuleparkide arendustega. Seega juhtekspertide
valik Eesti turul ei ole suur. Juhtekspert ja
eksperdirühma liikmed peavad olema kavandatava
tegevuse keskkonnamõju hindamisel erapooletud ja
objektiivsed, kajastades keskkonnamõju hindamise
aruandes kõiki asjaolusid, mis on tulenevalt
keskkonnamõju hindamise eesmärgist olulised.
Keskkonnamõju hindamise protsessi puhul on
tegemist avaliku protsessiga, kus juhteksperdi
ja eksperdirühma töö osas annab tagasiside nii
avalikkus, asjaomased asutused, otsustaja kui
järelvalvaja. Juhteksperdi roll on KMH protsessis
koondada parim teadaolev teadmine koostöös
ekspertrühma ja arendajaga ning otsuseid KMH
protsessi tulemusena saab langetada üksnes
KMH menetluses tegevusloa üle otsustaja.
Riin Kutsar on pikaajalise kogemusega
litsentseeritud ekspert, tema valiku puhul
loeme justnimelt tema tugevuseks juhtida
KMH protsessi ning teadmiste poolelt tuleb
kasuks juhtekspert, kes on pädev nii merealaga
seotud tegevuste hindamisel kui varasemalt
läbiviinud mitmeid tuuleparkide arendustega
seotud keskkonnamõjude hindamisi.

Saare Wind Energy
meretuulepargi keskkonnamõju hindamine
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KMH programmis joonisel 3-10 on kajastatud
koostatavas Eesti mereplaneeringus
näidatud üldised kaablikoridoride asukohad
ja võimalikud liitumiskohad. SWE projekti
raames ei ole neid (veel) täpsustatud.

2

Mis etapis ja kui detailselt määratakse meres
kulgevate kaablite trass ja tehnilised detailid (kas
süvistakse, mis tehnikaga, kui sügavale jne)?

Koostöös Eleringiga otsitakse parimaid lahendusi
SWE meretuulepargi liitmiseks Eesti põhivõrguga.
Tuulepargi tehnilise lahenduse väljatöötamisel ja
KMH protsessi käigus täpsustatakse kaablitrasside
asukohad ning neid hinnatakse KMH aruande
käigus. Kaablid on kavas üldjuhul süvistada.
Kaablite süvistamise tehnika ja maailma tipptasemel
oskusteave on Van Oordil olemas. Kasutatav
meetod sõltub suuresti põhjasetetest (n-ö pehmed
või kõvad). Pehmete setete puhul kasutatakse nn
jettimist (veejoaga muudetakse pinnas n-ö pulbiks
kuhu sisse kaabel vajub ja seejärel pulp tagasi
settib), kõvemate pinnaste puhul n-ö saetakse
merepõhja vagu (nt 1 m laiune) millesse asetatakse
kaabel ning seejärel kaetakse vagu kattepinnasega.
Süvistussügavus on üldjuhul piisav u 1
meeter aga see võib olla sügavam vajadusel
näiteks laevateede trajektooridel.

3

Kas kõik kaablid 100% süvistatakse merepõhja?
Millest tulenevalt seda otsustakse?

Tuulepargi tehnilise lahenduse väljatöötamisel ja
KMH protsessi käigus täpsustatakse kaablitrasside
asukohad ning neid hinnatakse KMH aruande
käigus. Kaablid on kavas üldjuhul süvistada.

4

„SWE kavandatav tuulepargiala ei kattu oluliselt
kaardistatud traalpüügi teekondadega.“ – millistel
andmetel ja analüüsil selline väide põhineb?

Info põhineb hetkel teadaoleval traalipüügi
statistika andmetel, mille vastav info osade aastate
kohta on kajastatud Eesti mereplaneeringu
kodulehel. KMH aruande koostamisel
võetakse aluseks sel hetkel värskeim info.

5

Tekkiva heljumi hulk sõltub kasutatavast
tehnoloogiast (mille määrab enamasti ära reaalne
ehitusgeoloogiline olukord) ja põhjasetete
iseloomust, sh samuti süvistussügavusest.
„Mõjud planktonikooslustele võivad olla seotud ka
Ühtlasi sõltub heljumi levik vee liikumisest
ehitusaegsete mõjudega läbi tuulikute vundamentide ja
antud asukohas (mis sõltub nii piirkonna
merekaablite paigaldamise käigus meresetete veesambasse
üldisest iseloomust, kui konkreetse ajahetke
paisatava heljumi, mis võib muuta ajutiselt nt valgustingimusi
tingimustest: tuul, laine, hoovused).
veesambas.“ Kuidas on plaan heljumi negatiivseid mõjusid
Heljumi leviku väljaselgitamiseks teostatakse
vähendada? Tuultega kandub heljum ka kaugemale kui
modelleerimisi ja kasutatakse ekspertarvamust.
ainult konkreetne ehitusala, kas ka sellega arvestatakse?
Vajadusel töötatakse välja leevendusmeetmed
(näiteks hooajalised või ilmastiku tingimused).
Teemat kajastatakse täpsemalt KMH aruandes.

Saare Wind Energy
meretuulepargi keskkonnamõju hindamine
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6

„Uuring tuulepargi ja merekaabli elektromagnetvälja
võimaliku mõju kohta kalastikule. Eksperthinnang varasemate
uuringute, teaduskirjanduse ning käesoleva KMH käigus
teostatavate uuringute põhjal.“ Kas me saame õigesti aru,
et reaalseid uuringuid elektromagnetvälja mõjude kohta
ei tehta? „Elektromagnetvälja mõju hinnatakse arvestades
sarnaseid projekte, nende kohta tehtud uuringuid,
teaduskirjandust ning kogutud olemasolevaid teadmisi“
– ehk kogu uuring põhineb kusagil mujal kellegi teise
poolt tehtud uuringutel ja kättesaadaval kirjandusel?

Seisukoha/ettepanekuga arvestamine

Reaalseid uuringuid on teostatud
olemasolevate elektrikaablite uurimisel
ning seda teadmist kasutatakse käesoleva
hoonestusloa ja KMH protsessi käigus
koostatava eksperthinnangu koostamisel.
Veel mitte olemasolevat elektrikaablit ei
saa SWE meretuulepargis uurida.

Veealuse müra uuringu teostajaks on
TalTech (Aleksander Klauson).

7

8

Samuti teostatakse KMH raames veealuse mürataseme
hindamine olemasolevas olukorras ning veealuse
mürataseme hindamine nii tuulepargi ehituse kui ka
opereerimise faasis.“ – kas palun selgitaksite kuidas
see täpsemalt välja nägema hakkab ja mis perioodi
jooksul see mürataseme hindamine ellu viiakse?

Põhimaht uuringus on müra modelleerimine
vastavate spetsiaaltarkvara mudeliga. Mudeli
arendamisel ja kalibreerimisel kasutatakse ka
reaalseid veealuse müra mõõtmisi (mis ei pea
tingimata toimuma SWE meretuulepargi alal).
Modelleeritakse 3 stsenaariumit:
olemasolev olukord, ehitusaegne olukord
ja opereerimise aegne olukord.

KMH programm on kogu mõjuhindamise protsessi
kavandamise dokument, kus kavandatava
tegevustele veel täpseid mõjuhinnanguid ei
„Töötavatest tuulikutest lähtuva veealuse meremüra
anta vaid prognoositakse eeldatavalt kaasnevad
tase ja kaasnev mõju kalastikule ei ole seniste töötavate
olulised mõjud, mida asutakse KMH aruande
meretuuleparkide baasil tehtud uuringute alusel osutunud
käigus täpsemalt hindama. Teostatav meremüra
oluliseks ega negatiivseks. Siiski on KMH raames vajalik
uuring esitatakse (hiljemalt) KMH aruande
veealuse müra mõjusid täpsemalt analüüsida.“ Milliste
uuringute alusel on sellised järeldused tehtud? Ehk et palume raames koos vajalike viidete ja selgitustega.
konkreetset viidet, millistest uuringutest selgub et meremüra Tõenäoliselt tutvustatakse valmivaid
tase ja kaasnev mõju kalastikule ei ole osutunud negatiivseks? uuringuid huvigruppidele ja avalikkusele
vastavalt uuringute valmimisele ka varasemalt
kui KMH aruande avalikustamine.

9

„Samuti vajab analüüsimist merekaabli ekspluatatsiooni ajal
kaabli ümber tekkiv elektromagnetväli ja sellega kaasneda
võivad mõjud. Ebasoodsa tehnilise lahenduse puhul on
täheldatud mõningast kalade rände aeglustamise mõju. Mõju
ärahoidmiseks on olemas toimivad tehnilised lahendused
(varjestamine / matmine).“ – kui ebasoodne või kui suur rände
aeglustumine peab tõestatud saama, et tuulepargi arendajale
tekiks kohustus kaablite varjestamiseks/matmiseks?

KMH programm on kogu mõjuhindamise protsessi
kavandamise dokument, kus kavandatava
tegevustele veel täpseid mõjuhinnanguid ei
anta vaid prognoositakse eeldatavalt kaasnevad
olulised mõjud, mida asutakse KMH aruande
käigus täpsemalt hindama. Teemaga tegeletakse
ja see on kajastatud KMH programmis.
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10

Mille alusel on paika pandud KHM programmis paika
pandud erinevate uuringute periood ja kestvus?
Kommetaar – kalandus on väga sesoone valdkond ehk
uurides midagi valel ajal ja vales kohas, siis see ei anna
mingit adekvaatset tulemust. Pean silmas siin kui vastav
kalaliik on vastavas piirkonnas ainult kevadel või sügisel
näiteks, siis ei anna suvised uuringud mingit tulemust.

KMH programmis nimetatud uuringute läbiviimise
metoodika ja ajaraamistik on paika pandud
koos uuringut läbiviidava institutsiooniga.
Avalikustamisele suunatud KMH programmis oli
tõesti kajastatud info eksitav, hetkel on uuringu
kirjeldust korrigeeritud. Hüdroakustiline kevadrände
uuring teostatakse loomulikult kevadel.

11

„Piirangute detailsem olemus töötatakse välja edasise
KMH koostamisel, samuti KMH väliste protseduuridega
(st hoonestusloa menetlus) ja koostöös asjakohaste
ametkondadega (nt Veeteede Amet) ja huvigruppidega.“
Paluksime arvestada võimalusega, et ka Eesti Kalurite
Liit antud huvigruppide nimistusse määratakse.

Ettepaneku alusel on sõnastust täpsustatud ning
toodud välja koostöö vajadus Eesti Kalurite Liiduga.

12

ICES püügiruudus 45H1 (mis jääb tuulepargi piirkonda)
püüti 2020 aastal kalalaeva kalapüügiloa alusel 1
983 390 kg kala (kilu ja räime). Käesoleva 2021. aasta
esimese 3 kuuga püüti samast piirkonnast 531 651 kg
kala ( kilu ja räime). Tulevikus seal piirkonnas enam
kilu ja räime püüda ei ole võimalik. Kuidas plaanitakse
KHM programmiga antud probleem lahendada?

KMH programm on kogu mõjuhindamise protsessi
kavandamise dokument, kus kavandatava
tegevustele veel täpseid mõjuhinnanguid ei
anta vaid prognoositakse eeldatavalt kaasnevad
olulised mõjud, mida asutakse KMH aruande
käigus täpsemalt hindama. Vajadusel töötatakse
välja leevendavad või kompenseerivad
meetmed koostööd huvigruppidega.

13

„Tuulepargi alal/piirkonnas teostatakse kalastiku ja
kudealade uuring. Kalastiku uuringu olulisimaks välitööde
komponendiks on vastavasisulise metoodika kohaselt
võrgujadadega kevadised ja hilissuvised kontrollpüügid.
Kalaproovide kogumine ja analüüs toimub vastavalt
rahvusvaheliselt tunnustatud metoodikale. Kevadräime
uuringus teostatakse ka hüdroakustiline uuring. Välitööde
optimaalseim aeg on juuli – august (eeldatavasti 2021), mis
on kõige aktiivsem vegetatsiooni periood ja kogutavad
andmed on parima kvaliteediga.“ Kas antud suvine uuring
peaks kaardistama kogu piirkonna kilu, räime ning kõigi
teiste kalaliikide kudealade ja rände? Kuidas on plaanis
juulist kuni augustini kevadräime uuringut teostada?
Kas seda ei peaks tegema varasemal perioodil?

Avalikustamisele suunatud KMH programmis
oli tõesti kalastiku uuringu läbiviimise ajaline
info eksitav, hetkel on uuringu kirjeldust
korrigeeritud. Hüdroakustiline kevadrände uuring
teostati kevadel 2021 ja korratakse hilistalvelvarakevadel (eeldatavalt veebruar-märts 2022).
Erinevate kalaliikide kudealade olemasolu uuritaval
alal, erinevate kalaliikide esinemine ja sesoonne
arvukus selgitatakse välja mais algava ja suve lõpuni
kestva uuringu käigus kui piirkonnas uuritakse
kalu erineva silmasuurusega nakkevõrkudega.
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Keskkonnaagentuur, 07.05.2021 nr 6 6/21/823 2

1

lk 23 räägitakse Eesti merestrateegiast Eesti mereala hea
keskkonnaseisundi saavutamiseks ja säilitamiseks. Juhime
tähelepanu, et vastavalt merestrateegia raamdirektiivile
ajakohastatakse seisundi hinnanguid 6 aastase intervalliga,
samuti seireprogramm ja meetmekava uuendatakse
6 aastase perioodiga. Viimane seisundihinnangu
ajakohastamine toimus aastal 2018. Eesti mereala seire
ja andmekogumisprogrammi uuendati 2020. aastal ning
ajakohastatud meetmekava koostatakse 2021. aasta
jooksul, sh avalik väljapanek ja avalikustamine toimus

Uuendatud infoga arvestatakse
KMH aruande koostamisel.

käesoleva aasta aprilli alguses. Kõik vastavad dokumendid
on leitavad Keskkonnaministeeriumi kodulehel.
Otsuste tegemisel palume lähtuda ajakohastatud.

2

3

lk 32 peatüki „Merepõhja elupaigad ja elustik“
koostamiseks kasutatud allikate nimekirjas puudub
viide 2018. a uuringule „ Eesti mereala makrofüütide
ja suurselgrootute liiginimekirjade koostamine.
tabel 6 1 punkt 1.1, tabel 8 2, punktid 9 ja 11 alusel
tuleks dokumenti täiendada, et ehitustööde läbiviimisel
võib toimuda settes akumuleerunud ainete eraldumine
vette, seega setteproovides ohtlike ainete tuvastamisel
merepõhja ehitusgeoloogilise uuringu raames (uuring
nr 9) tuleks kontrollida nende esinemist ja vajadusel
jälgida sisalduste muutust ka vees nt mere vee
kvaliteedi uuringute käigus (uuring nr 11). Merepõhja
morfoloogilised muutused on sisendiks mereala hea
keskkonnaseisundi ja hüdromorfoloogilise seisundi
hindamiseks. Oluliseks infoks on mh füüsiliselt häiritud
piirkonna ulatus (km 2 ) ja kahjulikult mõjutatud
elupaigatüübi ulatus (km 2 ) või osakaal (%) elupaiga
looduslikus koguulatuses. Sellise info kuvamine vastavates
uuringute aruannetes või asjakohastes dokumentides
oleks väärtuslikuks sisendiks Keskkonnaagentuuri tööks.

Ettepanekuga arvestatakse ja lisatakse viide.

Pärast ehitusgeoloogilist ja sonaruuringut võetakse
vajadusel mõned setteproovid kohtadest, kus
see on võimalik (pehmed setted) ja mõistlik.
Infot jagame hea meelega õigel ajal (st
ajal, mis ei kahjusta SWE ärihuvisid).

Saare Wind Energy
meretuulepargi keskkonnamõju hindamine

Avalikul väljapanekul laekunud seisukohad/ettepanekud

Seisukoha/ettepanekuga arvestamine

Rahandusministeerium, 11.05.2021 nr 15-1/2950-2

1

Peatüki 6 „Kavandatava tegevuse eeldatavalt kaasnev
oluline keskkonnamõju“ tabeli 6-1. „Kavandatava
tegevuse eeldatavad olulised mõjud ning nende
prognoos- ja hindamismeetodid“ punktis 1.5 täienda
nii, et oleks üheselt aru saadav, et müraga seotud
uuring käsitleb ka veealuse tehisliku müra mõju
elusikule, sh kalastikule (ennekõike räimedele).

2

Peatüki 6 „Kavandatava tegevuse eeldatavalt kaasnev oluline
keskkonnamõju“ tabeli 6-1. „Kavandatava tegevuse eeldatavad
olulised mõjud ning nende prognoos- ja hindamismeetodid“
punkti 1.11 lahtrisse „Mõju prognoos- ja hindamismeetodid
(sh algatamise otsusega ette nähtud vajalikud uuringud)“
lisada analüüs, millest nähtub, kuidas tuulepark ise
panustab kliimamuutuste ohjamisse. Näiteks võiks analüüs
vastata küsimusele, kui palju vähem tänu tuulepargile
paisatakse õhku kliimat soojendavaid heitmeid ning kuidas
see mõjutab Eesti kliimat, loodust ja inimeste heaolu.

3

Peatüki 6 „Kavandatava tegevuse eeldatavalt kaasnev
oluline keskkonnamõju“ tabeli 6-1. „Kavandatava tegevuse
eeldatavad olulised mõjud ning nende prognoos- ja
hindamismeetodid“ punktis 3.2 täiendada lahtrit
„Mõju prognoos- ja hindamismeetodid (sh algatamise
otsusega ette nähtud vajalikud uuringud)“ – märkida, et
visuaalsete mõjude hindamine viiakse läbi Eesti mereala
planeeringu koostamisel väljatöötatud visuaalsete mõjude
hindamise metoodika „Meretuulikuparkide arendamise
edendamiseks visuaalse mõju hindamise metoodiliste
soovituste juhendmaterjal“ või muu vähemalt samaväärse
metoodika alusel. Tuulikupargi visualiseerimise ülesanne
pole ainult näidata, milline tuulepark välja nägema hakkab.
Visuaalsete mõjude hindamise eesmärk on tuulepargi
kavandamisel läbivalt aidata kaasa visuaalsete häiringute
leevendamisele. Selleks on vajalik visuaalsete mõjude
hindamisega alustada võimalikult tuulepargi kavandamise
algetapis ja teha seda laiapõhjaliselt (nii nagu viidatud
juhendmaterjalis on kirjeldatud) ja osapooli kaasates.

Peatükk 6 kajastab hinnatavaid mõjuvaldkondi
ja hinnatavad mõjud on seostatud läbiviidavate
uuringutega. Uuringute kirjeldused on leitavad
peatükis 8.2. Seega peatükki 6 nimetatud
ettepanekute alusel ei täiendata.

Tabelis 6-1 punktis 1.11 on kirjeldatud mõju
kliimamuutustele käsitlust ning välja on
toodud, et käesoleva KMH raames ei analüüsita
kliimamuutuste fundamentaalseid küsimusi.
Eesti energia- ja kliimaeesmärkide saavutamise
vajadused tuleb üle vaadata ja vastavad
eesmärgid paika panna riiklikul tasandil.
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Peatükis 8.2 „Teostatavad uuringud“ tabeli 8-2. „Teave
vajalik uuringute/teema käsitluste kohta“ punkti 3 lahtrit
„Uuringu sisu, metoodika“ täiendada lähtudes käesoleva
kirja punktis 3 kirjutatust – märkida, et visuaalsete mõjude
hindamine viiakse läbi Eesti mereala planeeringu koostamisel
väljatöötatud visuaalsete mõjude hindamise metoodika
„Meretuulikuparkide arendamise edendamiseks visuaalse
mõju hindamise metoodiliste soovituste juhendmaterjal“
või muu vähemalt samaväärse metoodika alusel. Lahtrit
„Teostaja“ täiendada ja lisada visuaalsete mõjude hindamise
meeskonda ka maastikuarhitekt. Nimelt käesoleva
kirja punktis 3 viidatud juhendis on märgitud, et on
soovitatav juba algse tuulikute paigutuse väljatöötamisel
kaasata maastikuarhitekt, mis aitaks kaasa visuaalsete
leevendusmeetmete rakendamisele algusjärgus.

Peatükis 8.2. „Teostatavad uuringud“ tabeli 8-2. „Teave
vajalik uuringute/teema käsitluste kohta“ punkti 20 lahtri
„Uuringu sisu, metoodika“ alapunkti 4 täiendada, et oleks
üheselt arusaadav, et ennustatava veealuse tehisliku
müra mõju elusikule hõlmab ka kalastikku (ennekõike
räimi). Lahtrit „Teostaja“ täiendada – välja tuua ka elustiku
eksperdid (ennekõike kalastiku ekspert), kuna veealuse
tehisliku müra mõju elusikule hindamisel on oluline roll
elustiku ekspertidel (ennekõike kalastiku eksperdil).

Seisukoha/ettepanekuga arvestamine

Täiendasime tabelis 8-2 punkti 3 kirjeldust
ja lisasime, et visuaalsete mõjude hindamise
metoodikat täpsustatakse KMH protsessi
jooksul ning võimalusel rakendatakse Eesti
mereala planeeringu koostamisel väljatöötatud
visuaalsete mõjude hindamise metoodikat
või sellega muud samaväärset metoodikat.
Seni kuni täpsustub metoodika, töö teostaja,
ei saa ka töö meeskonda täpsustada.

Veealuse müra uuringu teostajaks on TalTech
(Aleksander Klauson), kus uuringu põhimaht on
müra modelleerimine vastavate spetsiaaltarkvara
mudeliga. Mudeli arendamisel ja kalibreerimisel
kasutatakse ka reaalseid veealuse müra mõõtmisi.
Modelleeritakse 3 stsenaariumit: olemasolev
olukord, ehitusaegne olukord ja opereerimise
aegne olukord. Nimetatud uuring on sisendiks
kalastiku ekspertidele, kes hindavad antud
mürauuringu alusel mõju kalade rändele.
Tegemist on eraldi uuringutega ja seega
ettepaneku alusel KMH programmi ei täiendata.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium 11.05.2021 nr 1.10-17/2021/2404-2

1

2

/…/Kuivõrd mereala planeering on kehtestamata, ei saa Saare
Info võetakse teadmiseks, ning sellega
Wind Energy OÜ hoonestusloa menetluse protsessiga liikuda
arvestatakse KMH aruande läbiviimisel.
alale, kus planeeringu protsess ei ole lõpule viidud./…/

Juhime tähelepanu ka asjaolule, et KMH programmi käigus
on jäänud hindamata mõju teistele sektoritele (nt traalpüük)
ja ka täiendavate uuringute raames ei ole seda välja toodud.

KMH programm on kogu mõjuhindamise
protsessi kavandamise dokument, kus
kavandatava tegevustele veel mõjuhinnanguid
ei anta vaid prognoositakse eeldatavalt
kaasnevad olulised mõjud, mida asutakse
KMH aruande käigus täpsemalt hindama.
Tabelis 6-1 punktis 3 on toodud, et KMH aruande
käigus hinnatakse „Mõju majandusarengule
ja tööhõivele, sh kalandusele (traalpüügile)“.
Täiendasime KMH programmi ja lisasime
sinna märksõnana – mõju mh traalpüügile.

3

MKM palub Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametil
veenduda, et KMH programmi menetluse käigus on
tehtud kõik vajalikud kaasamisega seotud tegevused.

Viidatud ettepanek jääb arusaamatuks. KMH
menetlus on läbi viidud vastavalt KeHJS-le.

4

Samuti on KMH programmi punkt 11.2 (lk 96)
väga üldsõnaline ning vajab täpsustamist.

Äramärkimine jääb selgusetuks. Peatükis 11.2 on
nimetatud täiendavad kaasamise põhimõtted, mille
osas arendaja on hoonestusloa menetluses avatud.
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KMH aruanne esitati Keskkonnaministeeriumile heakskiitmiseks 25.06.2021. Keskkonnaministeerium tagastas oma
kirjaga 16.07.2021 nr 7-12/20/2555-32 KMH programmi täienduste tegemiseks järgmistel asjaoludel: „KMH programmis
on selgitatud, et arendaja on 16.10.2020 esitanud Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile (edaspidi TTJA) hoonestusloa
taotluse muutmise taotluse, mille kohaselt soovitakse esialgset hoonestusloa taotluse ala suurendada. Sellest tulenevalt
on KMH programmis käsitletud hoonestusloa taotluse muutmise taotluse ala ühe põhialternatiivina ning mitmes kohas
viidatud, et eelnimetatud taotlus on menetluses. Täpsustunud info kohaselt on TTJA vastanud arendajale oma 10.06.2021
kirjaga nr 16-7/20-06558-038, et hoonestusloa taotluse muutmise taotlus on jäetud rahuldamata. Tulenevalt TTJA kirjast
vajab KMH programm meie hinnangul ajakohastamist ja korrigeerimist, sh tuleb eemaldada teave menetluses oleva
korrigeeritud taotluse kohta.”
TTJA on oma kirjas 10.06.2021 nr 16-7/20-06558-038 asunud seisukohal, et hoonestusloaga taotletava ala muutmine
hoonestusloa menetluse ajal oleks võimalik, kui selline vajadus tuleneks läbi viidud uuringute tulemustest. Käesoleval
hetkel on algatatud hoonestusloa menetlus ning käimas on keskkonnamõju hindamine. Keskkonnamõju hindamine on
programmi koostamise etapis. See tähendab, et taotletaval alal ei ole veel läbi viidud uuringuid, mille tulemusel tuleks ala
nihutada või suurendada. Seega eeltoodu ja haldusmenetluse seaduse § 43 lg 1 p 1 alusel lõpetas TTJA Saare Wind Energy
OÜ 16.10.2020 esitatud taotluse menetluse.
TTJA on samas selgitanud ja toonud oma kirjas välja, et kui KMH ja uuringute tulemusel selgub, et ala on vaja muuta, siis
on võimalik taotlus esitada uuesti enne hoonestusloa andmist. VeeS § 222 lõige 4 sätestab, et hoonestusloa menetlemisel
võib, tuginedes eelkõige uuringute ja keskkonnamõju hindamise tulemustele, avaliku veekogu koormatavat ala võrreldes
hoonestusloa menetluse algatamise otsuses määratud koormatava alaga kuni 33 protsenti nihutada või suurendada.
Eeltoodust lähtuvalt on KMH programmi korrigeeritud vastavalt peatükis 3 toodule.
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Hoonestusloa menetluse ja
keskkonnamõju hindamise algatamine
Vastu võetud 28.05.2020 nr 183
Korraldus kehtestatakse 9. aprillini 2015. a kehtinud veeseaduse § 227lõigete 1 ja 7 ja keskkonnamõju
hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõike 1 punktide 5 ja 17 ning § 11 lõike 3 alusel ja
kooskõlas ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 25 lõikega 1 ning keskkonnamõju
hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 56 lõikega 12.
1. Asjaolud ja menetluse käik
Saare Wind Energy OÜ (registrikood 12747106, asukoht Mõisa tn 10, Jüri alevik, Rae vald, 75301 Harju
maakond, edaspidi taotleja) esitas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile 9. aprillil 2015. a
hoonestusloa taotluse koos eksperdiarvamusega avaliku veekogu koormamiseks tuuleelektrijaamaga. Taotleja on
projekti arendaja, projekti konsultant on OÜ Hendrikson&Ko (registrikood 10269950). Taotleja põhitegevuseks
on äriregistri andmetel muu elektrienergia tootmine (EMTAK kood 35119, NACE rahvusvaheline klassifikaator
35.11). Taotleja kinnitusel toodab ta elektrit HL Solar ja Hyundai päikesepaneelidega ning on väiketootja
elektrituruseaduse (edaspidi ELTS) § 7 lõike 2 mõistes. Seega vastab taotleja ELTS §-s 922sätestatud nõuetele,
mille kohaselt võib hoonestusloa anda vaid elektriettevõtjale elektrituruseaduse tähenduses või elektriettevõtjaga
ühte kontserni kuuluvale ettevõtjale konkurentsiseaduse § 2 lõike 3 tähenduses.
Taotluse kohaselt kavandatakse Saaremaa läänerannikust 10–27 km kaugusele 100 tuulikuga meretuuleparki
koguvõimsusega 600 MW. Tuulepargi aastaseks elektritoodanguks on kavandatud 2800 GWh.
Meretuulepark koosneb järgmistest osadest:
1) 100 avamere tuulikut, igaüks võimsusega 6 MW;
2) merel paiknev alajaam;
3) merel suvasse alajaama ühendatud elektrikaablid;
4) elektri ülekandesüsteem kuni maismaal paiknevasse liitumispunkti (põhivõrgu alajaama).
Meretuulepargi hoonestusloa taotlusega hõlmatav maksimaalne pindala on 154,4 miljonit m2(154,4 km2) ning
nurgapunktide koordinaadid on järgmised:
X: 6449098.6 Y: 351529.2
X: 6451485.7 Y: 368758.4
X: 6442546.7 Y: 375585.7
X: 6441998.9 Y: 352769.
Merekaabelliin on kavandatud meretuulepargist suunaga Saaremaale ning sealt edasi mandrile. Lisaks kaalub
taotleja merekaabelliini maabumist nii Häädemeeste kui ka Virtsu piirkonnas. Tuulikute täpne paiknemine
ning ülekandeliini trassi lõplik asukohavalik selgub keskkonnamõju hindamise ja uuringute tulemusena. Lisaks
tuleb tuulikute ja kaabli asukoha valikul arvestada Pärnu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringus
kehtestatud tingimustega ning Vabariigi Valitsuse 25. mai 2017. a korraldusega nr 157 algatatud koostamisel
oleva üleriigilise mereala planeeringu tingimustega.
Hoonestusloa menetluse algatamise otsustamiseks küsiti 25. aprillil 2015. a seisukohti veeseaduse (edaspidi
VeeS) § 227lõike 2 kohaselt Keskkonnaministeeriumilt, Kaitseministeeriumilt, Siseministeeriumilt,
Veeteede Ametilt, Lennuametilt, Muinsuskaitseametilt, Rahandusministeeriumilt ja Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumilt.
Tehnilise Järelevalve Amet (alates 1. jaanuarist 2019. a Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet) avaldas
VeeS § 227lõike 3 kohaselt hoonestusloa menetluse algatamise kavatsuse teate Ametlikes Teadaannetes 3.
eebruaril 2016. a, üleriigilise levikuga päevalehes Eesti Päevaleht 4. veebruaril 2016. a ning oma veebilehel.
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Ühtegi teist taotlust käesolevas taotluses märgitud merealale hoonestusloa taotlemiseks VeeS § 227lõikes 4
nimetatud 20-päevase tähtaja jooksul teate avaldamisest ei esitatud.
Korralduse sisu, sealhulgas hoonestusloa menetluse algatamise tingimusi, on taotlejale 6. oktoobril 2016. a ning
26. mail 2020. a tutvustatud ning taotlejal vastuväiteid ei olnud.
Vabariigi Valitsus keeldus 5. aprilli 2019. a korraldusega nr 99 hoonestusloa algatamisest, lähtudes täiendavalt
esitatud informatsioonist. Tallinna Halduskohus menetles Saare Wind Energy OÜ kaebust Vabariigi Valitsuse
(edaspidi VV) 5. aprilli 2019. a korralduse nr 99 tühistamiseks ja VV kohustamiseks algatama hoonestusloa
taotluse menetluse uuendamine. Saare Wind Energy OÜ esitas kompromissettepaneku, mille Vabariigi Valitsus
9. aprilli 2020. a kabinetinõupidamisel heaks kiitis ja kohus 21. aprillil 2020. a kinnitas. Kohtumäärus jõustus 6.
mail k.a.
2. Õiguslikud järeldused
Hoonestusloa menetluse algatamise otsustamiseks VeeS § 227lõike 2 kohaselt küsitud Keskkonnaministeeriumi,
Kaitseministeeriumi, Siseministeeriumi, Veeteede Ameti, Lennuameti, Muinsuskaitseameti,
Rahandusministeeriumi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi seisukohtadest ei tuvastatud
hoonestusloa menetluse algatamist välistavaid asjaolusid. Teised isikud ei ole esitanud hoonestusloa taotlust
sama avaliku veekogu osa ehitisega koormamiseks.
VeeS § 228lõike 1 kohaselt keeldutakse hoonestusloa menetluse algatamisest, kui hoonestusloa andmine on
ilmselgelt võimatu, ja lõike 2 kohaselt siis, kui taotletaval alal on juba algatatud mõne teise hoonestusloa
menetlus või kui taotletaval alal on algatatud maakonnaplaneering ja planeeringu koostamise menetlus ei
ole lõppenud. VeeS § 228lõige 1 hõlmab juhtumeid, kus hoonestusloa taotluse esitamisel on ilma pikema
menetluseta selge, et taotlust rahuldada ei ole võimalik. Selliseid asjaolusid tuvastatud ei ole. Samuti ei ole
taotletava ala suhtes algatatud teist hoonestusloa menetlust ega maakonnaplaneeringut. Vabariigi Valitsuse 25.
mai 2017. a korraldusega nr 157 algatatud üleriigilise planeeringu Eesti mereala ja sellega piirneva rannikuala,
samuti majandusvööndi teemaplaneeringu puhul ei ole tegemist maakonnaplaneeringuga. Seetõttu ei ole
praegusel juhul tegemist olukorraga, kus Vabariigi Valitsusel tuleks hoonestusloa menetluse algatamisest VeeS §
228lõike 2 alusel keelduda. Seetõttu on põhjendatud hoonestusloa menetluse algatamine Saare Wind Energy OÜ
taotluse alusel.
Tulenevalt taotluse esitamise hetkel kehtinud keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse
(edaspidi KeHJS) § 6 lõike 1 punktidest 5 ja 17 ning § 11 lõikest 3 tuleb hoonestusloa menetluse algatamisega
algatada keskkonnamõju hindamine.
Keskkonnamõju hindamise algatamisest tulenevalt peatub tegevusloa taotluse menetlus KeHJS § 11 lõike 11
kohaselt keskkonnamõju hindamise aruande heakskiitmiseni.
Kuna taotleja kaalub meretuulepargi liitumise küsimuses koostöö võimalusi ka võimaliku täiendava Eesti ja
Läti vahelise elektriühendusega, kaasneb kavandatava tegevusega oluline piiriülene keskkonnamõju. Sellest
tulenevalt peab keskkonnamõju hindamisel lähtuma lisaks KeHJS-le ka piiriülese keskkonnamõju hindamise
konventsioonist (Espoo konventsioon) ning Eesti Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse vahelisest
riigipiire ületava keskkonnamõju hindamise kokkuleppest.
Hoonestusloa menetluse algatamisel määrab Vabariigi Valitsus VeeS § 227 lõike 7 punkti 3 kohaselt uuringud,
mida taotleja peab hoonestusloa andmise otsustamiseks tegema, ja nende tegemise tähtaja. Arvestades asjaolu,
et keskkonnamõju hindamise täpne ulatus ja sisu, sealhulgas hindamismetoodika, ei ole hoonestusloa menetluse
algatamisel veel teada ja see määratakse keskkonnamõju hindamise programmis, ei ole käesolevas otsuses
võimalik määrata lõplikku uuringute loetelu. Uuringute tegemise täpne vajadus määratakse keskkonnamõju
hindamise programmis. Praktikas võib keskkonnamõju hindamisel ilmneda eri asjaolusid, mis võivad mõjutada
ka uuringute tegemise tähtaega. Seetõttu tuleb uuringud teha keskkonnamõju hindamise käigus ning võtta
uuringute tulemused keskkonnamõju hindamise aruande koostamise üheks aluseks.
3. Otsus
3.1. Algatada hoonestusloa menetlus Saare Wind Energy OÜ esitatud taotluse alusel kavandatava
meretuulepargi rajamiseks Saaremaa läänerannikule.
3.2. Algatada meretuulepargi rajamiseks avalikku veekogusse keskkonnamõju hindamine võimalike lühi- ja
pikaajaliste, kaudsete ja otseste mõjude, samuti võimalike piiriüleste mõjude väljaselgitamiseks tuulepargi
ehitamise ja käitamise ajal.
3.3. Keskkonnamõju hindamise käigus selgitada välja tuuleelektrijaama püstitamise, käitamise ja kasutuselt
eemaldamisega kaasnevad mõjud ja analüüsida neid ning teha asjakohased uuringud meretuulepargiga
koormatava mereala suhtes tervikuna.
3.4. Teha koormataval merealal vähemalt järgmised uuringud:
1) mõju mereseire- ja ESTER sidesüsteemidele;
2) mõju navigatsioonimärkide või -tulede eristamisele veeliiklejate poolt;
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3) allveearheoloogilised uuringud;
4) ehitiste ja kaabelliinide ümbruse batümeetriat täpsustav uuring;
5) merepõhja ehitusgeoloogiline uuring;
6) visualiseering maismaa erinevatest punktidest;
7) tuuletingimuste, lainetuse ja jääolude täpsustav uuring;
8) merevee kvaliteedi uuringud tuulepargi piirkonnas ja ehitustegevuse arvatavasse mõjualasse jääval merealal;
9) planktonikoosluste kirjeldamine;
10) merepõhja elustik – põhjataimestiku ja -loomastiku kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete parameetrite
väljaselgitamine arenduspiirkonnas ja võimaliku mõju alla jääval alal;
11) uuring tuulepargi ja merekaabli elektromagnetvälja võimaliku mõju kohta kalastikule;
12) linnustiku ning nahkhiirte rände- ja toitumisalade uuring;
13) kalastiku ja kudealade uuring;
14) mõju hüljestele kohalikul tasandil, sealhulgas jää lõhkumisega tekkivad võimalikud mõjud, ja määrata
vajalikud leevendavad keskkonnameetmed tuulepargi ja kaabelühenduste mõju suhtes kalandusele;
15) elektrienergia kvaliteedi hindamise ja parandamise vajaduse väljaselgitamiseks eelnev sotsiaal-majanduslik
analüüs;
16) sotsiaalsete ja kultuuriliste mõjude uuring, sealhulgas mõju kohalikele omavalitsustele ja
rannikukogukondadele;
17) selgitada koostöös Kaitseministeeriumiga välja ajalooliste lõhkekehade ja muude ohtlike objektide
leidumise tõenäosus;
18) muud keskkonnamõju hindamise programmis määratavad uuringud.
Uuringud teha viie aasta jooksul keskkonnamõju hindamise programmi heakskiitmisest arvates.
3.5. Töötada välja logistika ja ehitusaegsete tööde korralduse kontseptsioon.
3.6. Keskkonnamõju hindamise programmi ja aruande koostamisse kaasata vähemalt Rahandusministeerium,
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Keskkonnaministeerium, Keskkonnaamet, Kaitseministeerium,
Siseministeerium, Veeteede Amet, Lennuamet, Muinsuskaitseamet ja piirkonna kohalikud omavalitsused.
3.7. Tuulikute täpsete asukohtade valikul teha koostööd Politsei- ja Piirivalveameti, Siseministeeriumi,
Kaitseministeeriumi, Veeteede Ameti ja Keskkonnaametiga.
3.8. Tuulikute kavandamisel lähtuda ettenähtud kõrguspiirangutest.
3.9. Keskkonnamõju hindamisel, uuringute tegemisel ning ülekandeliini trassi valikul teha koostööd teiste samas
piirkonnas planeeritavate tuuleparkide arendajatega.
3.10. Võimaliku piiriülese keskkonnamõju tõttu tuleb keskkonnamõju hindamisel täiendavalt lähtuda piiriülese
keskkonnamõju hindamise konventsioonist (Espoo konventsioon) ning Eesti Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi
valitsuse vahelisest riigipiire ületava keskkonnamõju hindamise kokkuleppest.
3.11. Hoonestusloa menetluses ja keskkonnamõju hindamisel tuleb arvestada Pärnu maakonnaga piirneva
mereala planeeringu tingimustega ja Vabariigi Valitsuse 25. mail 2017. a algatatud koostamisel oleva üleriigilise
mereala planeeringu tingimustega.
3.12. Tunnistada kehtetuks Vabariigi Valitsuse 5. aprilli 2019. a korraldus nr 99 „Hoonestusloa menetluse
algatamisest keeldumine“.
4. Korralduse vaidlustamine
Korraldust on võimalik vaidlustada halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul
korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.
5. Korralduse teatavaks tegemine
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametil teha korraldus teatavaks Saare Wind Energy OÜ-le, teavitada
keskkonnamõju hindamise algatamisest 14 päeva jooksul käesoleva otsuse tegemisest ametlikus väljaandes
Ametlikud Teadaanded ning puudutatud isikuid ja teisi menetlusosalisi eraldi kirjaga.
Jüri Ratas
Peaminister
Taimar Peterkop
Riigisekretär
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