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Saare Wind Energy OÜ meretuulepargi
keskkonnamõju hindamise programmi
heakskiitmine
Austatud härra Kartau
Keskkonnaministeerium tutvus Saare Wind Energy OÜ meretuulepargi keskkonnamõju hindamise
(KMH) programmiga.
Lähtudes keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS)
23.03.2014–30.06.2015 kehtinud redaktsiooni (RT I, 13.03.2014, 32) § 10 lõikest 1, lõike 3
punktidest 2 ja 4–5, § 13 ning § 18 lõigetest 2 ja 3, Keskkonnaministeerium kui keskkonnamõju
hindamise järelevalvaja kiidab eelnimetatud KMH programmi heaks.
Keskkonnaministeerium peab KeHJS § 19 lõike 1 alusel KMH programmi heakskiitmisest teatama
arendaja kulul väljaandes Ametlikud Teadaanded ning kirjalikult menetlusosalistele 14 päeva
jooksul heakskiitmise otsuse tegemisest arvates.
Käesoleva otsusega seotud kaalutlused on esitatud järgnevalt.
Otsuse põhjendused ja kaalutlused
1. Õiguslik alus ja pädevus
Keskkonnaministeerium on KeHJS § 10 lõike 1 alusel Saare Wind Energy OÜ meretuulepargi
keskkonnamõju hindamise järelevalvaja, kuna tegevusloa andjaks on Vabariigi Valitsus ning
kavandatava tegevusega eeldatavalt kaasnev oluline keskkonnamõju võib olla riigipiiri ülene.
KMH programmi heakskiitmise või heakskiitmata jätmise üle otsustamiseks peab
Keskkonnaministeerium KMH järelevalvajana hindama programmi sisu ja KMH menetluse
vastavust seadusest tulenevatele nõuetele. Anda tuleb üldine hinnang KMH programmi
kvaliteedile ja menetluse õiguspärasusele.
Vastavalt kehtiva KeHJS § 56 lõikele 12 kuulub kohaldamisele tegevusloa taotluse esitamise ajal
(9.04.2015) kehtinud KeHJS redaktsioon (RT I, 13.03.2014, 32; kehtis 23.03.2014–30.06.2015).
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KMH programmi heakskiitmise otsus on tehtud KeHJS § 10 lõike 1, lõike 3 punktide 2 ja 4–5,
§ 13 ning § 18 lõigete 2 ja 3 alusel.
2. Menetluse senine käik
Saare Wind Energy OÜ esitas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile 9.04.2015
hoonestusloa taotluse avaliku veekogu koormamiseks tuuleelektrijaamaga. Taotluse kohaselt
kavandatakse Saaremaa läänerannikust 10–27 km kaugusele 100 tuulikuga meretuuleparki
koguvõimsusega 600 MW. Vabariigi Valitsus algatas 28.05.2020 korraldusega nr 183
„Hoonestusloa menetluse ja keskkonnamõju hindamise algatamine“ hoonestusloa menetluse
Saare Wind Energy OÜ esitatud taotluse alusel kavandatava tuulepargi rajamiseks Saaremaa
läänerannikule. KeHJS § 6 lõike 1 punktide 5 ja 17 alusel on kavandatav tegevus olulise
keskkonnamõjuga. KeHJS § 11 lõike 11 järgi peatub kavandatava tegevuse KMH algatamise
korral tegevusloa taotluse menetlus KMH aruande heakskiitmiseni. Hoonestusloa menetluses on
otsustaja (tegevusloa andja) Vabariigi Valitsus, menetluse viib läbi Tarbijakaitse ja Tehnilise
Järelevalve Amet (TTJA).
KMH programmi järgi on kavandatavaks tegevuseks maksimaalselt kuni 100 tuulikuga
meretuulepargi võimsusega kuni 1400 MW püstitamine Saaremaa lääneranniku piirkonnas
territoriaalmeres ning ülekandesüsteemi kuni liitumiseni üldise elektrisüsteemiga (põhivõrguga)
rajamine. Keskkonnaministeerium esitas KMH programmi kohta seisukoha avaliku väljapaneku
käigus 30.04.2021 kirjaga nr 7-12/20/2555-26.
Kuna kavandatava tegevusega võib kaasneda oluline piiriülene keskkonnamõju, palus TTJA
5.06.2020 kirjaga nr 16-7/20-06558-004 Keskkonnaministeeriumil teavitada eeldatavalt
mõjutatud riike. Keskkonnaministeerium teavitas 9.07.2020 kirjaga nr 7-12/20/2555-2
kavandatava tegevuse KMH algatamisest Rootsit, Soomet, Lätit ning Leedut. Rootsi, Läti ja Leedu
avaldasid soovi KMH menetluses osaleda, Soome ei soovi osaleda.
TTJA saatis 5.04.2021 kirjaga nr 16-7/20-06558-025 Keskkonnaministeeriumile arendaja tõlgitud
KMH programmi materjalid, mille Keskkonnaministeerium edastas 15.04.2021 kirjaga nr 712/20/2555-24 Rootsile, Lätile ning Leedule. Leedu esitas programmi kohta seisukoha 3.06.2021
kirjaga nr (10)-D8(E)-3866, Rootsi 9.06.2021 kirjaga nr NV-05980-20 ning Läti 10.06.2021
kirjaga nr 5-01/612.
Saare Wind Energy OÜ esitas KMH programmi esmakordselt Keskkonnaministeeriumile
heakskiitmiseks 25.06.2021 (registreeritud Keskkonnaministeeriumi dokumendihaldussüsteemis
28.06.2021 nr 7-12/20/2555-31 all). Keskkonnaministeerium tagastas programmi täiendamiseks
16.07.2021 kirjaga nr 7-12/20/2555-32. Täiendatud KMH programm esitati uuesti heakskiitmiseks
22.08.2021 (registreeritud Keskkonnaministeeriumi dokumendihaldussüsteemis 23.08.2021
nr 7-12/20/2555-33 all). Keskkonnaministeerium pikendas 23.09.2021 kirjaga nr 7-12/20/2555-34
KMH programmi heakskiitmise või heakskiitmata jätmise otsuse tegemise tähtaega
21. oktoobrini 2021.
3. KMH programmi avalikustamine
3.1. KMH programmi avalikustamisest teatamine
KeHJS § 16 lõiked 2, 3 ja 4 sätestavad KMH programmi avalikust väljapanekust ning avaliku
arutelu toimumisest teatamise tingimused ja viisid.
Saare Wind Energy OÜ meretuulepargi KMH programmi avalikustamise teade ilmus 14.04.2021
väljaandes Ametlikud Teadaanded ning ajalehtedes Eesti Päevaleht, Saarte Hääl ja Meie Maa.
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Kirjalik teade saadeti TTJA 14.04.2021 kirjaga nr 16-7/20-06558-026 vastavalt KeHJS § 16
lõikele 3 kõikidele menetlusosalistele. KMH programmi avalikustamise teade avaldati ka TTJA
veebilehel.
KMH programmi avalikustamise teated sisaldasid KeHJS § 16 lõikes 4 nõutud teavet.
3.2. KMH programmi avalik väljapanek ja avalik arutelu
KeHJS § 16 lõike 1 kohaselt korraldatakse KMH programmi tutvustamiseks vähemalt 14-päevase
kestusega programmi avalik väljapanek ning seejärel avalik arutelu.
KMH programmi avalik väljapanek kestis 23 päeva, st 15.04–7.05.2021. Avaliku väljapaneku
käigus oli KMH programmiga võimalik tutvuda elektrooniliselt TTJA veebilehel.
KMH programmi avalik arutelu toimus 13.05.2021 veebipõhiselt Microsoft Teams keskkonnas.
Arutelul osales 39 inimest, sealhulgas TTJA, arendaja ning KMH eksperdirühma esindajad.
3.3. KMH programmi kohta esitatud ettepanekud, vastuväited ja küsimused ning nendega
arvestamine
KeHJS § 16 lõike 5 alusel on igaühel õigus KMH programmi avaliku väljapaneku ja avaliku
arutelu ajal tutvuda programmi ning muude asjakohaste dokumentidega, esitada programmi kohta
ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi ning saada neile vastuseid.
KMH programmi avaliku väljapaneku jooksul esitati kokku 10 kirjalikku seisukohta. Arendaja
saatis vastuskirjad asutustele ja organisatsioonidele, kes olid avaliku väljapaneku jooksul esitanud
kirjaliku seisukoha. Avaliku väljapaneku jooksul esitatud kirjalikud seisukohad ning arendaja
vastuskirjad on lisatud KMH programmi materjalidele.
KMH programmi avalikul arutelul tutvustati kavandatavat tegevust, KMH programmi ning selle
kohta avaliku väljapaneku käigus esitatud seisukohti. Arutelul esitatud küsimustele vastati
kohapeal suuliselt. Avaliku arutelu protokoll on lisatud KMH programmi materjalidele.
KMH programmi materjalidele on lisatud ka piiriülese menetlusega seotud kirjad.
Lähtudes eelnevast on KMH programmi avalikustamise menetlus olnud õiguspärane. Arendaja on
KMH programmi kohta esitatud ettepanekute ja vastuväidetega arvestamist selgitanud, nendega
arvestamata jätmist piisavalt põhjendanud ning küsimustele vajaliku põhjalikkusega vastanud.
Programmile on lisatud KeHJS § 18 lõikes 1 nimetatud dokumendid.
4. KMH programmi ja KMH juhteksperdi vastavus kehtestatud nõuetele
KMH programmi kohaselt on keskkonnamõju hindajaks Roheplaan OÜ ning juhteksperdiks Riin
Kutsar, kelle litsents KMH0131 kehtib kuni 22.09.2023 (kuni 01.2021 oli juhteksperdiks Alar
Noorvee). Eksperdirühma liikmeteks on Veiko Kärbla, Kaile Eshbaum, Georg Martin, Redik
Eschbaum, Markus Vetemaa, Leho Luigujõe, Andrus Kuus, Andres Kalamees, Veljo Volke, Lauri
Lutsar, Mart Jüssi, Ivar Jüssi, Aleksander Klauson, Taavi Liblik, Igor Tuuling ning Raimo Pirksaar.
Samuti kuuluvad eksperdirühma navigatsiooniriskide, kultuuriliste mõjude (allveearheoloogia)
ning sotsiaalsete ja majanduslike mõjude eksperdid.
Saare Wind Energy OÜ meretuulepargi programm vastab KeHJS §-le 13. KMH programmis on
esitatud kavandatava tegevuse eesmärk, kavandatava tegevuse ja selle reaalsete alternatiivsete
võimaluste kirjeldus, keskkonnamõju hindamise sisu, sealhulgas eeldatavalt kaasneva
keskkonnamõju kirjeldus, hindamismetoodika kirjeldus, KMH ajakava ning osapooled, sealhulgas
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eksperdirühma koosseis. KMH programm on asjakohane ja piisav kavandatava tegevuse
keskkonnamõju hindamiseks.
Keskkonnaministeerium on kontrollinud KMH programmi ja KMH menetluse vastavust
kehtestatud nõuetele ning on leidnud, et puuduvad KeHJS § 18 lõikes 3 nimetatud programmi
heakskiitmist välistavad asjaolud.
KeHJS § 18 lõike 7 kohaselt kaotab KMH programm kehtivuse, kui arendaja ei ole kahe aasta
jooksul programmi heakskiitmisest arvates esitanud otsustajale KMH aruannet avalikuks
väljapanekuks, ning keskkonnamõju hindamiseks peab koostama uue programmi.
Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Tõnis Mölder
Minister
Teadmiseks: Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, info@ttja.ee
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