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Liivi lahe meretuulepargi projekti 

koostöökohtumine

Häädemeestel 9.12.2021



Kohtumise kava
1. Osapooled

2. Projekti hetkeseis, käimasolevad tegevused ja üldine ajakava

3. Kavandatavad keskkonnamõju hindamise tegevused 

4. Riigi eriplaneering ühenduskaabli rajamiseks ning põhivõrguga liitumiseks

5. Tuulepargi visuaal

6. Arutelu KOV ja kohalike huvigruppide kaasamiseks, koostöö ja sisendid



Koguvõimsus Kuni 1000 MW

Turbiinide võimsus 10-20 MW

Toodang 4 TWh/a

Asukoht 40 km Pärnu sadamast, 10 km Kihnust lõunas

Vee sügavus 10-30m

Ühenduskaabli 
pikkus

16 km merel ja 35 km maismaal (Kilingi-
Nõmme 330 kV alajaama puhul)

Liivi lahe meretuulepargi peamised näitajad



Liivi lahe meretuulepargi arendus
• Projekti arendamise varajasemad teetähised:

– Veebruaris 2010 esitas Eesti Energia AS Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile 
(MKM)  hoonestusloa taotluse avaliku veekogu koormamiseks meretuulepargiga

– Aprillis 2017 kinnitati  Pärnumaa mereala planeering

– Novembris 2017 esitas Tehnilise Järelevalve Amet MKMile ettepaneku hoonestusloa 
menetluse algatamiseks

– Detsembris 2019 algatas Vabariigi Valitsus hoonestusloa menetluse

– Aprillis 2021 kiitis TTJA heaks KMH programmi

• Edasised tegevused:

– Meretuulepargi KMH uuringute läbiviimine ja aruande koostamine

– Riigi eriplaneeringu koostamine meretuulepargi liitumistrassile



Liivi lahe projekti üldine ajakava

• Analüüsi etapis on tööde põhimaht seotud KMH läbiviimisega hoonestusloa saamiseks ja 
trassikoridori valik riigi eriplaneeringu kaudu.

• Arenduse etapis viiakse läbi investeerimisotsuse ettevalmistamiseks vajalikud merepõhja 
ehitustehnilised uuringud ning tuulikute tarnija ja ehitajate valik.

2021 2022 2023 2024 2025

Töövood Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

KMH programmi kinnitamine

Riigi eriplaneering I etapp: trassi asukoht

Riigi eriplaneering II etapp: tehniline lahendus

KMH uuringud, eelprojekt ja raporti 
koostamine

Hoonestusluba

Merepõhja ehitustehnilised uuringud

Projekteerimistööd

Arenduse etapp: 

detailne projekteerimine

Analüüsi etapp: kontseptsiooni edasiarendamine



• Arendaja eesmärk on Liivi lahe meretuulepargi keskkonnamõju hindamise (KMH) 
läbiviimine ja tuulepargi KMH aruande heakskiitmine Keskkonnaministeeriumi poolt.

• KMH viib läbi Skepast & Puhkim OÜ, kes on KMH koostaja ja juhtekspert.

• KMH läbi viija ülesanded:

– Liivi lahe meretuulepargi KMH aruande koostamine;

– uuringute lähteülesande koostamine, kooskõlastamine, tööde koordineerimine;

– hindamiseks vajalike uuringute koostamise korraldamine;

– uuringute tulemuste kajastamine aruandes;

– aruande menetluse organiseerimine.

KMH olemus ja läbiviimiseks eksperdi kaasamine



Lähima 12 kuu põhitegevused: KMH uuringute lähteülesannete koostamine, 
tegijate valik ja uuringutega alustamine

Uuringu teema
Eesmärk

Teostamise aeg
Töö ajaline 

kestvus

Merepõhjasetted Tuulepargialade põhjasetete koostise iseloomustamine, võimaliku reostuse tuvastamine 2022 1 kuu

Merepõhja-protsessid Tuulepargi mõju hindamine lainetuse režiimile valitud kohtades Kihnu ja Häädemeeste rannikul 2022 2 kuud

Merepõjaprotsessid
Tuulepargi ja merekaablite mõju hindamine lainetusele, heljumi levikule ja settimisele, jääga seotud riskidele ja 
navigatsioonile ning  õlilaigu võimalikule levikule ning alternatiivide võrdlemine

2022 6 kuud

Merepõhjaelustik ja 
põhjaelupaigad

Tuulepargialade merepõhjaelustiku ja elupaikade liigilise koosseisu ja leviku iseärasuste ning piirkonna põhjakoosluste 
kvantitatiivne iseloomustamine ning tuulepargi rajamise mõju hindamine merepõhja elupaikadele ja elustikule

2022 6 kuud

Kalastik
Tuulepargialade kalastiku iseloomustamine; piirkonna olulisuse väljaselgitamine kalastiku kontekstis; tuulepargi 
võimaliku mõju hindamine kalastikule.

2022-2024 3 aastat

Linnud Tuulepargialade piirkonna linnustiku iseloomustamine, tuulepargi mõju hindamine linnustikule 2022 1,5 aastat

Käsitiivalised
Tuuleparkidest tulenevate riskide kirjeldamine, piirkonnas toimuva võimaliku rände iseloomustamine ja tuulepargi 
mõju hindamine nahkhiirtele

2022-2023 4 kuud

Hülged
Hüljeste käitumuslike iseärasuste iseloomustamine, esinemine tuulepargialadel ning hinnang hüljestele avalduvale 
mõjule

2022 18 kuud

Müra Tuulikute töötamisel tekkiva ja välisõhus leviva müra leviku ulatuse iseloomustamine 2022 2 kuud

Madalsageduslik heli, 
infraheli

Tuulepargi töötamisel tekkiva madalsagedusliku ja infraheli mõju hindamine tuulepargile lähemates punktides 
Häädemeestel ja Kihnus viivivatele inimestele

2022 3 kuud

Vibratsioon
Tuulepargi poolt tekitava vibratsioonitaseme hindamine, sh tuuliku võnkumisest põhjustatud lainete leviku ulatus 
pinnases, vibratsiooni mõju ulatus ning vibratsiooni mõju pinnases olevale paekihile ja  põhjaveele

2022 6 kuud

Visuaal Tuulepargialade visuaalse väljanägemise iseloomustamine Häädemeestelt ja Kihnust 2022 6 kuud

Turbulents Tuulepargi töötamisel tekkiva turbulentsi mõju hindamine Häädemeeste ja Kihnu rannikule 2022 4 kuud

Sotsiaalmajanduslikud mõjud Tuulepargiga kaasnevate sotsiaalmajanduslike mõjude  hindamine 2022-2023 1,5

Vee kvaliteet Vee kvaliteedi hindmaine 2022 1,5 aastat

Ohutus ja ajaloo väärtused Ohutus ja ajaloo väärtused 2022 1 kuu

*Soovime kaasata valla esindajaid helerohelisega märgitud uuringute lähteülesannete arutelusse.



Riigi eriplaneering ühendusliini trassikoridori väljaselgitamiseks
• Meretuulepargi ühenduse rajamine Eleringi 

põhivõrguga pannakse paika riigi 
eriplaneeringus. 

• Eriplaneering hõlmab nii mere- kui ka 
maismaa kaabli ja maismaa elektriliini 
asukohtade valikut ja tehnilise lahenduse 
koostamist.

• Merel paiknevast tuulepargist tuleb 
maismaale merekaabel, mis jätkub rannikul 
maakaablina kuni maismaa alajaamani. 

• Edasine ühendus Eleringi alajaamani 
realiseeritakse kas maakaabli või õhuliinina, 
sõltuvalt trassi asukohast ja selle 
keskkonnamõjust.

• Võimalikke trassikoridore analüüsitakse 
planeeringu esimeses etapis.

• Eriplaneeringut menetleb 
Rahandusministeeriumi planeeringute 
osakond.



Liivi lahe 
meretuulepargi visuaal

• Foto on tehtud Jaagupi 
sadamast.

• Visualisatsioonis on näidatud 
67 tuulikut, mille laba pikkus 
on 115,5m, rootori diameeter 
kokku 236m, tuuliku gondli 
kõrgus 142,5m ja  tipu kõrgus 
260m. 



Liivi lahe 
meretuulepargi visuaal

• Foto on tehtud Treimani
sadamast.

• Fotomontaažide 
koostamisel on kasutatud 
juhendmaterjalina riigi 
2020.a. tellitud 
Meretuulikuparkide 
arendamise edendamiseks 
visuaalse mõju hindamise 
metoodiliste soovituste 
juhendmaterjali



Tuulikutasu: meretuulepargid
• Tänane tuulikutasu eelnõu (MKM):

– Tasu makstakse meretuulepargi hoonestustasust. Tasu suuruseks on 
0,3 €/MWh (1000 MW suuruse pargi puhul ca 1 400 000 €/a) ning 
see laekub kohalikule omavalitsusele.

– Tasu makstakse KOV-dele, kes asuvad lähimale tuulikule lähemal kui 
25 km ja kellel on merepiir. Kui kattuvus on mitme KOV-i vahel, siis 
jaotatakse tasu võrdselt.

– Vahetult mõjutatud isikute (nt traalpüüdjad) kompenseerimine 
toimub hoonestustasult.

– Tasu hakatakse maksma ehituse perioodist vastavalt veeseaduses 
sätestatule (10% ehitusperioodi jooksul). Hoonestustasu makstakse 
täismääras alates ehitise kavandatud otstarbel kasutamise algusest.



Eelnõu ajakava (MKM novembri seisuga)

• Juuni-oktoober 2021 – VTK kooskõlastusring, sh paralleelselt 
konsultatsioonid huvitatud osapooltega (sektor, ministeeriumid, KOVid);

• November 2021 – Seaduseelnõu esimene kooskõlastusring (laekunud 
ettepanekute arutelud, arutelud huvitatud osapooltega);

• Jaanuar 2022 – Seaduseelnõu teine kooskõlastusring (laekunud 
ettepanekute arutelud, arutelud huvitatud osapooltega);

• Veebruar 2022 – Seaduseelnõu kinnitamine Vabariigi Valitsuse poolt;

• I poolaasta 2022 – Seaduse menetlus Riigikogus.



Edasise koostöö arutelu: kes ja kuidas soovib 
olla kaasatud?

1. Töögruppide moodustamine uuringute lähteülesannete tutvustamiseks

2. Kavandatavad KOV-dele suunatud tegevused, avalikud arutelud

3. Huvigruppide, MTÜ-de kaasamine ja sisendi korje



Tänan tähelepanu eest!


