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* Hiiu mereala planeering on tühistatud tuuleenergeetika osas.

Eesti mereruum



http://mereala.hendrikson.ee/
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MIKS
mereplaneeringut

on vaja

MIDA 
mereplaneeringu
eelnõu käsitleb

Merekasutus intensiivistub, 
vaja on erinevad kasutusviisid mereruumi ära

mahutada

Mereplaneeringu eelnõu annab suuniseid ja
tingimusi, sh loamenetlusele tasandile

ja tõstatab teemasid

Üldiselt kõiki merekasutusviise, fookus on 
uutel kasutustel – vesiviljelusel ja tuule-

energeetikal

KUIDAS
mereplaneering

arengut ja
merekasutust

reguleerib
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Vesiviljelus

• Mereplaneering ei määra kalakasvatuse arengualasid, et mitte tehnoloogilist 
arengut piirata. 

• Mereplaneering kaardistab vetika- ja karbikasvatuseks sobilikud alad. 
Arendamine on võimalik ka väljaspool sobilikke alasid, kuid seal ei pruugi see 
olla otstarbekas.

• Ei kavandata riigikaitselisele eripiirkonnale, laevateele, STS-alale. 
Kalakasvatust ei kavandata looduskaitselisele objektile.

Suunised ja tingimused ning kaasnevad mõjud on eristatud kalakasvatuste
ja karbi-vetikakasvatuse lõikes. 

Vesiviljeluse ruumiliseks prioriteediks Eesti merealal on:
Vesiviljeluse tasakaalustatud areng looduslikult sobivates kohtades.







Ee
st

i V
ab

ar
iik

Sadamad
Mereplaneering teeb

ettepaneku sadamate
funktsionaalse liigituse

kasutuselevõtuks. 
Väljapakutud liigitus võimaldab
hinnata sadamavõrgu toimimist
ja piirkondlikku tasakaalu, loob

paremad alused sadamate
toimimiseks vajalike ressursside

jagamisel. 
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Kultuuriline kaardistus
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Taastuvenergeetika
Energiatootmise ruumilisteks prioriteetideks Eesti merealal on:
• Tuule-energeetika arendamine sobivates piirkondades ja sünergias teiste 

kasutusvaldkondadega
• Merevee soojuse kasutuselevõtt tiheasustusalade lähedases rannikumeres 

soojuspumpadega soojusenergia tootmiseks
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Tuule-energeetika alade leidmine Tuul/energiatihedus (0,55)
Sügavus (0,25)

Kaugus alajaamast (0,1)
Laine (0,04)

Jää (0,06)
Võimalikud tuule-energeetika alad

lähtuvalt looduslikest oludest (abiootilistest teguritest) ja alajaama kaugusest

Looduskaitselised piirangud
(Natura, siseriiklikud kaitsealad)Võimalikud tuule-energeetika alad – looduskaitseliste piirangutega arvestav

ettepanek
Lindude üldistatud

rändekoridorid, hüljeste analüüs, 
lindude peatumispaikade 

analüüs, nahkhiirte rändedeed
jpm

Võimalikud tuule-energeetika alad – looduskaitseliste piirangute ja erinevate
liikide levikuga arvestav ettepanek

11,1 km rannajoonestVõimalikud tuule-energeetika alad –
“sotsiaalse puhvriga” arvestav ettepanek

Riigikaitse õhuseireradarite
töövõimeVõimalikud tuule-energeetika alad















Tänan kuulamast!

Nõunik planeeringute osakonnas

Triin Lepland

triin.lepland@fin.ee
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