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Sissejuhatus. Analüüsi koostamise eesmärk 
 

AS Eesti Energia uurib tuuleenergeetika arendamise võimalusi Lääne-Harjumaal. Kuna 

olulise ruumilise mõjuga objekti (tuuleelektrijaam) võimalikud asukohad jäävad mitme 

kohaliku omavalitsuse territooriumile ja võimalikke asukohti on rohkem kui kaks, tehakse 

enne olulise ruumilise mõjuga objekti asukohta määrava planeeringu koostamist asukoha 

eelvalik vastavalt planeerimisseaduse §292.  

 

Asukoha eelvalikut teostab AS Eesti Energia kui olulise ruumilise mõjuga objekti 

ehitamisest huvitatud juriidiline isik. Asukoha eelvaliku protsessi läbiviimiseks ja selle 

käigus koostatavate analüüside koostamiseks on sõlmitud leping konsultandiga 

Hendrikson&Ko. 

 

Käesoleva aruande koostamise eesmärk on olulise ruumilise mõjuga objekti 

(tuuleelektrijaama) võimalikke asukohtade hulgast välja selgitada sobivaim asukoht 

(asukohad) tuuleenergeetika arendamiseks Lääne-Harjumaal. Asukoha eelvaliku 

tulemusena selgunud asukoht (asukohad) võib lülitada tuuleelektrijaama kui olulise 

ruumilise mõjuga objekti asukohavaliku planeeringualasse. 

 

Koostatud materjal on sisendiks planeerimisseaduse § 292 järgse olulise ruumilise 

mõjuga objekti planeeringu koostamise algatamisel. 
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1 Terminid ja määratlused 
 

Elektrituulik (kasutatakse ka tuulik ja tuuleturbiin) - tuule kineetilist energiat 

elektrienergiaks muundav tootmisseade. 

 

Tuuleelektrijaam (kasutatakse ka tuulikupark ja tuulepark) – mitmest elektrituulikust 

ning elektrituulikuid omavahel ja neid liitumispunktiga ühendavatest seadmetest, 

ehitistest ning rajatistest koosnev elektrijaam.  

 

ORMO – olulise ruumilise mõjuga objekt planeerimisseaduse § 292 mõistes. 

 

Sobivusanalüüs (geoinformaatiline sobivusanalüüs, asukohavaliku sobivusanalüüs) - 

Olemasolevatele andmebaasidele tugineva GIS-analüüsi (Geo Info Süsteemi abil toimuv 

analüüs) abil kogu planeeringuala (kõiki ruumipunkte) hõlmavana teostatud  

süstemaatiline analüüs, mis annab esialgse baasinformatsiooni elektrituulikute sobivuse 

kohta.  

 

Tõenäoliselt ebasobivad alad - elektrituulikute rajamist tõenäoliselt välistava 

kriteeriumi esinemise ala ning puhverala, millega sobivusanalüüsi koostamisel arvestati. 

Määratlus tõenäoliselt on tingitud asjaolust, et teemaplaneering ei saa olla täpsem kui 

selle koostamisel kasutatud informatsioon, mistõttu on sobivusanalüüsi alad paratamatult 

võimalikku ebatäpsust sisaldavad ning ajas muutuvad. 

 

Täiendavat tähelepanu vajavad alad – alad,  kus elektrituulikute rajamine ei ole 

otseselt välistatud, kuid oma iseloomust tulenevalt vajavad alad edasiste täpsemate 

planeeringute koostamise protsessi käigus täiendavat tähelepanu (st analüüsitavad iga 

üksikjuhtumi puhul eraldi). 

 

Põhimõtteliselt sobivad alad - tõenäoliselt ebasobivatest aladest ning täiendavat 

tähelepanu vajavatest aladest väljajäävad alad. 

 

Väärtuslik maastik – ala, mis omab kultuurilis-ajaloolist, esteetilist, looduslikku, 

identiteedi või rekreatiivset väärtust. Väärtuslik maastik on määratud 

maakonnaplaneeringu teemaplaneeringuga „Asustust ja maakasutust suunavad 

keskkonnatingimused“ ning omavalitsuste üldplaneeringutes. 

 

Roheline võrgustik – on ökoloogiline võrgustik, mis koosneb nii kaitstavatest aladest 

kui muudest looduslikest aladest (mitte kaitse all olevatest aladest). Roheline võrgustik 

on määratud maakonnaplaneeringu teemaplaneeringuga „Asustust ja maakasutust 

suunavad keskkonnatingimused“ ning omavalitsuste üldplaneeringutes. 

 

KSH - Keskkonnamõju strateegiline hindamine. 
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2 Sobivusanalüüs Lääne-Harjumaal 
 

2.1 Sobivusanalüüsi ruumiline ulatus 
 

Planeeringu ruumilise ulatuse määramise hõlbustamiseks ning tuuleenergeetika 

arendamiseks sobivate asukohtade väljaselgitamiseks on läbi viidud geoinformaatiline 

sobivusanalüüs Lääne-Harjumaal. 

 

Sisuliselt analoogse metoodikaga töö on maakonnaplaneeringute teemaplaneeringute 

kaudu koostatud kogu Lääne-Eestis (Läänemaa, Hiiumaa, Pärnumaa ja Saare maakond). 

Loomulikult oleks teretulnud kui analoogne süstemaatiline analüüs/planeering 

koostatakse ka Tallinnast kuni Narvani ulatuval alal, selliselt saaks kogu Eesti kõige 

suurema tuulepotentsiaaliga piirkond (st kogu mereäärne rannikupiirkond ja meresaared) 

ühtlase ja võrreldava metoodikaga analüüsitud. 

 

Käesolevas töös on uuringualaks valitud piirkond, milles on ka Arendaja jaoks 

huvipakkuvaid konkreetseid maaüksuseid, kuid analüüsipiirkond on piisavalt suur 

teostamaks metoodiliselt asjakohane ja objektiivne analüüs. Sobivusanalüüsi 

läbiviimiseks valiti Harjumaa lääneosa arvestades tuuletingimusi, inimasustuse iseloomu 

ning piirkonna optimaalset haaratavust. 

 

Ida- ja Lääne-Harjumaad eraldav mõtteline piirjoon tõmmati Tallinn-Tartu-Luhamaa 

maantee üldistatud asukohta ning analüüsi haarati maa-alad omavalitsusüksuse 

täpsusastmes. Analüüsist jäeti välja Tallinna linn kui tuulikute rajamiseks tõenäoliselt 

liialt sobimatu ja keerukas tiheasustusala, kus elektrituulikute paigutamine ei ole 

välistatud, kuid sobivate asukohtade leidmine vajaks tõenäoliselt mõnevõrra teistsugust 

metoodikat.  

 

Sobivusanalüüsi on haaratud Harku vald, Keila vald, Keila linn, Paldiski linn, Padise vald, 

Nissi vald, Vasalemma vald, Kernu vald, Saue vald, Saku vald ja  Kiili vald. 

Sobivusanalüüsi läbiviimisel lähtus Hendrikson&Ko varasemast kogemusest erinevate 

tuuleelektrijaamade planeerimisel. 

 

 

2.2 Kasutatud algandmed 
 

Tuuleelektrijaama asukohavaliku sobivusanalüüsi kaardi koostamisel on kasutatud 

järgmiseid andmeid: 

 Keskkonnateabe Keskuse Keskkonnaregister ja EELIS (seisuga 21.03.2013); 

 Maa-ameti katastriüksused (seisuga 07.08.2012); 

 Maa-ameti maardlad (seisuga 11.06.2012); 

 Maa-ameti Eesti Topograafilise Andmekogu põhikaardi failid (seisuga 08.08.2012); 

 Maa-ameti haldusjaotus (seisuga 01.06.2012); 

 Kultuurimälestiste Riikliku Registri kultuurimälestised (seisusuga 2010); 

 Põllumajandusameti eesvoolud (seisuga 02.2011); 

 Riigimetsa Majandamise Keskuse puhkealad (seisuga 2010); 

 Harju maakonna teemaplaneeringute "Asustust ja maakasutust suunavad 

keskkonnatingimused" (2003); 

 Keskkonnaamet väikeluikede alad ja lindude peamised ränded (2011). 
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2.3 Analüüsimeetod 
 

Analüüsi läbiviimisel tugineti geoinformaatilisele meetodile, mille käigus klassifitseeriti 

ning hinnati ruumiandmete kihte, lähtudes sobivusest tuuleelektrijaama rajamiseks. 

 

Ruumiandmete klassifitseerimisel lähtuti järgmistest kriteeriumi tüüpidest: 

 Tõenäoliselt  ebasobivad alad; 

 Täiendavat tähelepanu vajavad alad (tingimuslikud kriteeriumid ehk need, mis 

võivad olla mittesoovitava iseloomuga, kuid analüüsitavad iga üksikjuhtumi puhul 

eraldi); 

 Põhimõtteliselt sobivad alad. 

 

Valitud kriteeriumid ei tulene üldjuhul otseselt õigusaktidest vaid baseeruvad senisel 

praktikal, mis omakorda sisaldab erinevate otsustajate kaalutlust (näiteks planeeringuid 

kooskõlastavate ametkondade senises seisukohad). Sealjuures tuleb märkida, et esitatud 

kriteeriumid on tuuleenergeetika suhtes pigem konservatiivsed (st kui praktikas esineb 

ka teistsuguseid kaalutlusotsustel tuginevaid lahendusi, siis antud juhul on lähtutud 

pigem rangetest näidetest). Samuti on oluline märkida, et ebasobiva ala kriteeriumi 

esinemine käesoleva analüüsi puhul (mis on algandmete ja analüüsi üldistusastmest 

tulenevalt suhteliselt suure nn „lennukõrgusega“) ei pruugi konkreetses asukohas 

asjaolusid täpsustades osutuda siiski välistavaks.  

  

 

Tõenäoliselt ebasobivad alad 

Alljärgnevalt on esitatud tuulelektrijaama rajamist tõenäoliselt välistavad ehk tõenäoliselt 

ebasobiva ala kriteeriumid (mis esinevad kas alade või objektidena) ning neile määratud 

puhverala ulatused, millega sobivusanalüüsi koostamisel arvestati. Kriteeriumid alade ja 

objektidena ning määratud puhveralad moodustavad piirkonnad, kuhu tõenäoliselt on 

välistatud tuuleelektrijaamade (st ORMO kriteeriumile vastavad suhteliselt võimsate 

elektrituulikute grupid) paigutamine.  

 

Käesolevas suhteliselt suurt territooriumi hõlmavas ja üldistusastmelt suhteliselt suure 

„lennukõrgusega“ analüüsis on tõenäoliselt ebasobivate aladena määratletud: 

1. Asustusalad, olemasolevad elamud. Puhverala ulatus 1000 m. 

2. Puhke- ja virgestusalad. Puhverala ulatus 1000 m. 

3. Kaitstavad loodusobjektid, Natura 2000 võrgustik ja vääriselupaigad. Täpne 

loetelu ja puhveralade ulatus (kui see on määratud) objektide ja alade lõikes on 

esitatud lisas 1. 

4. Suured infrastruktuuri elemendid (kõrgepingeliinid, riigimaanteed, raudteed, 

gaasitrass, telekommunikatsiooni mastid). Puhverala ulatus 150 m1. 

5. Riigikaitselised objektid.  

6. Veekogud. Puhverala ulatus veekogu ehituskeeluvöönd, mis on: meresaartel 200 

m; mererannal 100 m; üle kümne hektari suurusel järvel ja veehoidlal ning üle 25 

ruutkilomeetri suuruse valgalaga jõel, ojal, maaparandussüsteemi eesvoolul 50 

meetrit; allikal ning kuni kümne hektari suurusel järvel ja veehoidlal ning kuni 25 

ruutkilomeetri suuruse valgalaga jõel, ojal, maaparandussüsteemi eesvoolul 25 

meetrit. 

Metsamaal ehituskeeluvöönd laieneb ranna või kalda piiranguvööndi piirini. 

7. Kalmistud. Puhverala ulatus 500 m. 

8. Lennuväljad. Loetelu ja puhveralade ulatus on esitatud lisas 1. 

                                                           

1
 Esitatud 150 meetrit kehtib hüpoteetilise elektrituuliku puhul, mille kogukõrgus laba kõrgeima asendini on 150 meetrit.. 
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Täiendavat tähelepanu vajavad alad 

Täiendavat tähelepanu vajavad alad ei välista otseselt elektrituulikute rajamist, kuid oma 

iseloomust tulenevalt vajavad planeeringu koostamise protsessi käigus täiendavat 

tähelepanu. Sobivusanalüüsis käsitletakse neid kui tuuleelektrijaamade rajamisel 

täiendavat tähelepanu vajavate alade kriteeriumeid, mis võivad olla elektrituulikute 

rajamiseks mittesobiva iseloomuga, kuid analüüsitavad iga üksikjuhtumi puhul eraldi. 

 

Kriteeriumid alade ja objektidena (ilma puhveralata), millega sobivusanalüüsi 

koostamisel arvestati ja mis edaspidi elektrituulikute asukoha valikul täiendavat 

tähelepanu vajavad, on: 

1. Roheline võrgustik maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Asustust ja 

maakasutust suunavad keskkonnatingimused“ mõistes. 

2. Väärtuslikud maastikud maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Asustust 

ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused“ mõistes. 

3. Kaitsestaatuseta loodusväärtuslikud objektid ja kaitstavate objektide 

puhvertsoonid. 

4. Kultuurimälestised ja pärandkultuuri objektid. 

5. Keskkonnaregistrisse kantud maardlad. 
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Põhimõtteliselt sobivad alad 

GIS-analüüsi meetodile tuginedes on asukoha eelvaliku kaardil (kaart nr 1) tõenäoliselt 

ebasobivad alad ning täiendavat tähelepanu vajavad alad koos puhveralaga. 

Elektrituulikute rajamiseks põhimõtteliselt sobivate aladena (sobivusanalüüsi kaardil 

põhimõtteliselt sobivad alad tumedama sinise puhverjoonega, põhimõtteliselt sobivad 

alad Ämari radarile lähemal kui 15 km heledama sinise puhverjoonega) on määratletud 

tõenäoliselt ebasobivatest aladest ning täiendavat tähelepanu vajavatest aladest 

väljajäävad alad. Need on alad, kus teadaolevalt ei asu eelnevates lõikudes loetletud 

välistavaid ja täiendavat tähelepanu vajavaid kriteeriumeid ning puhveralasid. 

 

Sobivusanalüüsis on eraldi tähistatud Ämari radari I piirangutsooni (ulatusega 15 km 

radarist) jäävad põhimõtteliselt sobivad alad. Ämari radari II piirangutsooni (ulatusega 

15-100 km radarist) jäävad kõik käesolevas sobivusanalüüsis käsitletavad alad. 

Tuulikuparkide rajamine võib mõjutada radarite tööd ning vähendada nende 

seireulatust2. Hetkel seadusandlikud normidena väljendatud piirangud elektrituulikute 

paigutamise osas radarite kontekstis puuduvad. Eelkõige lähtutakse aktiivsest koostööst 

ja kooskõlastamisest, tagamaks võimalikult vähene radarite häirimine, mis on veel 

aktsepteeritav. Radarite piirangutsoonide ulatuse määratlemisel on lähtutud Saare, Hiiu, 

Lääne ja Pärnu maakonnaplaneeringute tuuleenergeetika teemaplaneeringute koostamise 

raames Kaitseministeeriumilt saadud kirjalikust seisukohast. Radarite piirangutsoone ei 

ole käesolevas analüüsis siiski käsitletud tõenäoliselt ebasobiva ega ka täiendavat 

tähelepanu vajava kriteeriumitüübina, tulenevalt Kaitseministeeriumi seniste otsuste 

muutlikkusest seoses konkreetsete asjaoludega konkreetses asukohas. Senise praktika 

põhjal ei ole elektrituulikute rajamine radarite piirangutsoonidesse alati välistatud ning 

sõltub pigem konkreetsest projektist ja juhtumist. Võimalikuks välistavaks kriteeriumiks 

on otstarbekas lugeda paiknemist radari I piirangutsoonis. Elektrituulikute rajamine 

radari II piirangutsoonis on senise teadmise ja praktika kohaselt pigem tõenäoliselt 

võimalik (vajadusel rakendatakse täiendavaid leevendavaid meetmed, mis selguvad aga 

arendustegevuse/planeerimise edasistes etappides). 

 

 

                                                           

2
 Saare, Hiiu, Lääne ja Pärnu maakonnaplaneeringute tuuleenergeetika teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise 

hindamise aruande (Hendrikson & Ko töö nr 1337/10)  
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2.4 Analüüsi tulemused 
 

Sobivusanalüüsi tulemuste ülevaade 

 
Skeem 2.4.1: sobivusanalüüsi tulemuste kokkuvõtlik skeem. Põhimõtteliselt sobivate, 

täiendavat tähelepanu vajavate ning tõenäoliselt ebasobivate alade jaotumine 

analüüsitavas piirkonnas. 

 

 

Analüüsitaval alal leidub 40 põhimõtteliselt sobivat ala, kogupindalaga 486 ha. Neist 21 

(kogupindalaga 282 ha) asuvad Ämari radari I piirangutsoonis, mis tähendab, et 

elektrituulikute rajamise võimalikkus neile aladele saab lõplikult selguda koostöös 

Kaitseministeeriumiga konkreetse planeeringu koostamise käigus, kuid senise praktika ja 

teadmise kohaselt on need alad pigem välistatud. Väljapoole Ämari radari I 

piirangutsooni (ning radari II piirangutsooni) jääb seega 19 põhimõtteliselt sobivat ala 

(kogupindalaga 204 ha). Nende alade pindala on niivõrd väike, et väikesemõõtkavalistel 

skeemidel (näiteks 2.4.1) ei ole selliste alade esitamine sisuliselt võimalik.  
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Põhimõtteliselt sobivatele aladele lisaks leidub analüüstavas piirkonnas 154 täiendavat 

tähelepanu vajavat ala (kogupindalaga 6575 ha), neist 74 (kogupindalaga 3057 ha) 

asuvad Ämari radari I piirangutsoonis. Väljaspool radari I piirangutsooni (ning radari II 

piirangutsoonis) paikneb 80 täiendavat tähelepanu vajavat ala (kogupindalaga 3518 ha).  

Põhimõtteliselt sobivaid ja täiendavat tähelepanu vajavaid alasid kokku on analüüsitavas 

piirkonnas 7060 ha, sellest väljaspool Ämari radari I piirangutsooni  (ning radari II 

piirangutsoonis) 3722 ha. Analüüsitava piirkonna kogupindala on 172 220 ha, ehk siis 

põhimõtteliselt sobivaid ja täiendavat tähelepanu vajavaid alasid kokku on kogupindalast 

4,1 %, põhimõtteliselt sobivaid alasid 0,3 %. Kui arvestada Ämari radari I piirangutsooni 

välistava kriteeriumina, on põhimõtteliselt sobivaid alasid ja täiendavat tähelepanu 

vajavaid alasis analüüsitavas piirkonnas kokku 2,16 % kogupindalast, põhimõtteliselt 

sobivaid alasid 0,12 % kogupindalast. 

 

Andes teostatud analüüsi põhjal selgunud faktidele hinnanguid, võime väita, et Lääne-

Harjumaal osutus kasutatud kriteeriumeid kasutades tuuleenergeetika arendamiseks 

vähegi sobivateks aladeks väga väike osa (sisuliselt 0%) territooriumist. Analoogsele 

tulemuseni (0% nn probleemideta arendamiseks sobivad alad) jõuti ka Lääne-Eesti neljas 

maakonnas ning tõenäoliselt oleks sarnane tulemus ka Tallinnast-Narvani ulatuval 

rannikualal. Samas on taastuvenergeetika (ja sealhulgas ühe potentsiaalseimana 

tuuleenergeetika) arendamise vajadus fikseeritud erinevates rahvusvahelistes3 ja 

siseriiklikes dokumentides ning neid dokumente ega otsuseid ei ole põhjust kahtluse alla 

seada. 

 

Seega oleme olukorras, kus tuuleenergeetika arendamise vajalikkus on läbi erinevate 

dokumentide ja otsuste kõige kõrgemal riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil fikseeritud, 

kuid hakates otsima reaalseid asukohti mõnele konkreetsele tuuleelektrijaamale, leiame, 

et sisuliselt ükski koht Eestis ei ole päris sobiv. 

 

Ilmselt on ühiskonnas (mille osaks on ka erinevad ametkonnad, kes teevad oma 

ametkondlikke otsuseid) vajalik tunnistada tõsiasja, et tuuleenergeetika arendamiseks 

tuleb siiski leida konkreetsed asukohad. Ja et need konkreetsed asukohad ei asu kuskil 

abstraktses kohas „mujal“, vaid need asukohad tuleb leida praeguseks väljakujundatud 

ametkondlike seisukohtade ümbervaatamise kaudu, see tähendab et sisuliselt tuleb 

leevendada seniseid piiravaid otsuseid. Loomulikult on vajalik rakendada ka erinevaid 

leevendavaid meetmeid, mille kaudu saab elektrituulikute sobivust teiste objektide 

suhtes parandada. 

 

Kokkuvõtvalt illustreerivad analüüsi tulemusi skeemid 2.4.1 (peatüki alguses) ja 2.4.2.  

 

 

 

                                                           

3 Näiteks Euroopa Liidu energiapoliitika arengusuund (nn 20/20/20 eesmärgid) 2020. aastaks, mis 

tähendavad süsinikuheitmete vähendamist ning energiaefektiivsuse ja taastuvenergiaallikate 

osakaalu suurendamist 2020. aastaks. Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu Nõukogu 23. aprilli 2009. 

a direktiiv (2009/28/EÜ) taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise 

kohta seab eesmärgiks, et aastaks 2020 peab taastuvenergia osakaal kogu energiatarbimisest olema 

Eestis 25% ning biokütuste osakaal Eesti transpordis 10%.   
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Sobivusanalüüsi tulemuste alusel põhimõtteliselt sobivateks ning täiendavat 

tähelepanu vajavateks osutunud alade paiknemine tuuleressursi suhtes 

Sobivusanalüüsi läbiviimisel ptk 2.3 kirjeldatud meetodil on arvestatud elektrituulikute 

rajamise põhimõttelise tõenäolise võimalikkusega, kuid ei ole arvestatud erinevate 

tuuleoludega analüüsitavas piirkonnas. Skeemil 2.4.2 on esitatud põhimõtteliselt sobivate 

ja täiendavat tähelepanu vajavate alade paiknemine tuuleressursi suhtes. Skeemilt 

järeldub, et soodsad tuuleolud vähenevad kiiresti merelt mandrile ja sisemaa suunas 

liikudes ning on kõige soodsamad vahetult rannikul, saartel ja merel. Ühtlasi on skeemi 

põhjal näha, et soodsate tuuleoludega piirkonda ei jää sisuliselt ühtki 

sobivusanalüüsi alusel põhimõtteliselt sobivat ning täiendavalt tähelepanu 

vajavat ala (Pakri poolsaarel on tuulikupargid juba olemas). 

 

 
Skeem 2.4.2. Sobivusanalüüsi tulemusena põhimõtteliselt sobivateks ning täiendavalt 

tähelepanu vajavateks aladeks osutunud alade (skeemil musta piirjoone ja täpitusega 

tähistatud alad) paiknemine piirkonna tuuleressursi suhtes. Tuuleressursi hindamisel on 

alusmaterjalina kasutatud Saare, Hiiu, Lääne ja Pärnu maakonnaplaneeringute 

tuuleenergeetika teemaplaneeringute koostamisel kasutatud Uppsala Ülikooli 

Meteoroloogia Instituudi poolt teostatud tuuletingimuste mudelarvutuse andmeid. 

Mudelarvutustes on tuuletingimuste hindamisel lähtutud kõrgusest 103 m maa- või 

merepinnast, tingimused on paremad suuremate väärtuste korral (st ressurss väheneb 

punastelt aladelt roheliste alade suunas). Skeemil on punase sakk-joonega tähistatud ka 

Ämari radari I piirangutsooni ulatus. 
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Võrdlev sobivusanalüüs ilma looduskaitselisi kriteeriume arvestamata 

Selgitamaks välja looduskaitseliste kriteeriumite rolli ja olulisust tuulikuparkide 

arendamiseks põhimõtteliselt sobivate ning täiendavat tähelepanu vajavate alade 

paiknemisel ja ulatusel Lääne-Harjumaal, viidi läbi sobivusanalüüs, milles ei arvestatud 

looduskaitseliste kriteeriumite esinemisega.  

 

Looduskaitselised kriteeriumid, mille esinemist sobivusanalüüsi läbiviimisel ei arvestatud, 

olid:  

Natura2000 loodusala 

Natura2000 linnuala 

Kaitseala 

Hoiuala 

Püsielupaik 

Vääriselupaik 

Kaitsealune liik 

Kaitsealune üksikobjekt 

Ehituskeeluvöönd 

Projekteeritav kaitsealune objekt  

 

Põhjuseks on asjaolu, et looduskaitselisi piiranguid ei saa alati lugeda välistavaks 

teguriks. Tulenevalt ala iseloomust ja väärtustest võib osutuda vajalikuks täpsemate 

uuringutega ja analüüside läbiviimine, et selgitada loodusväärtuste tegelik leidumine ja 

paiknemine. Samuti on konkreetse projekti arendamisel võimalik välja töötada erinevaid 

leevendavaid meetmeid (näiteks erinevad tehnoloogilised variandid).  

 

Võrdleva analüüsi tulemuste põhjal on põhimõtteliselt sobivaid alasid 77 (kogupindalaga  

1270 ha), neist 39 asuvad Ämari radari I piirangutsoonis (kogupindalaga 666 ha). 

Väljaspool radari I piirangutsooni (ning II piirangutsoonis) on 38 ala, kogupindalaga 604 

ha. 

 

Põhimõtteliselt sobivatele aladele lisaks on 86 täiendavat tähelepanu vajavat ala 

(kogupindalaga 20 048 ha), neist 27 asuvad Ämari radari I piirangutsoonis 

(kogupindalaga 6861 ha). Väljaspool radari I piirangutsooni (ning II piirangutsoonis) on 

59 ala, kogupindalaga 13 187 ha. 

 

Põhimõtteliselt sobivaid ja täiendavat tähelepanu vajavaid alasid kokku on 21 318 ha, 

sellest väljaspool radari I piirangutsooni (ning II piirangutsoonis) 13 791 ha. Kogu 

analüüsitava ala pindala on 172 220 ha, seega põhimõtteliselt sobivaid ja täiendavat 

tähelepanu vajavaid alasid kokku on kogupindalast 12,38 %, põhimõtteliselt sobivaid 

0,74 %. Kui arvestada Ämari radari I piirangutsooni välistava kriteeriumina, on 

põhimõtteliselt sobivaid alasid ja täiendavat tähelepanu vajavaid alasid analüüsitavas 

piirkonnas kokku 8,01 % kogupindalast, põhimõtteliselt sobivaid alasid 0,35 % 

kogupindalast.  
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Skeem 2.4.3. võrdleva sobivusanalüüsi tulemuste kokkuvõtlik skeem. Põhimõtteliselt 

sobivate, täiendavat tähelepanu vajavate ning tõenäoliselt ebasobivate alade jaotumine 

analüüsitavas piirkonnas ilma looduskaitselisi kriteeriume arvestamata. 

 

 

Kokkuvõtvalt illustreerib looduskaitselisi kriteeriume mittearvestava analüüsi tulemusi 

skeem 2.4.3. Põhimõtteliselt sobivate ja täiendavat tähelepanu vajavate alade 

paiknemine tuuleressursi suhtes illustreerib skeem 2.4.4. 

 

Looduskaitseliste kriteeriumite mittearvestamisel on põhimõtteliselt sobivate ja 

täiendavat tähelepanu vajavate alade osakaal ootuspäraselt suurem, võrreldes 

tõenäoliselt ebasobivate aladega. Samas paiknevad sel viisil põhimõtteliselt sobivateks ja 

täiendavat tähelepanu vajavateks osutunud alad peamiselt siiski suhteliselt 

ebasoodsamate tuuleoludega piirkondades. Paiknemisel tuuleolude suhtes eristuvad 

muudest piirkondadest Pakri saared, kus tuuleolud on suhteliselt soodsamad ning mis 

looduskaitselisi kriteeriume mitte arvestades kuuluvad täiendavat tähelepanu vajavate 

alade hulka. Täiendavat tähelepanu vajavad alad ei välista otseselt elektrituulikute 

rajamist, kuid oma iseloomust tulenevalt vajavad planeeringu koostamise protsessi 
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käigus täiendavat tähelepanu ning alade sobivuse üle saab otsustada igal üksikjuhul 

eraldi. 

 
Skeem 2.4.4. Looduskaitselisi kriteeriume mittearvestava sobivusanalüüsi tulemusena 

põhimõtteliselt sobivateks ning täiendavalt tähelepanu vajavateks aladeks osutunud 

alade (skeemil musta piirjoone ja täpitusega tähistatud alad) paiknemine piirkonna 

tuuleressursi suhtes. Infoallikate osas vt skeem 2.4.2. Mudelarvutustes on 

tuuletingimuste hindamisel lähtutud kõrgusest 103 m maa- või merepinnast, tingimused 

on paremad suuremate väärtuste korral (st ressurss väheneb punastelt aladelt roheliste 

alade suunas). Skeemil on punase sakk-joonega tähistatud ka Ämari radari I 

piirangutsooni ulatus. 

 
 
Kokkuvõttes analüüsitaval alal (Lääne-Harjumaal) tuulikuparkide rajamiseks 

põhimõtteliselt sobivad alad puuduvad (arvestades kõikide ptk 2.3 toodud kriteeriumite, 

juba olemasolevate ja rajatavate tuulikuparkide paiknemise ning radari I piirangutsoonist 

tuleneda võivate takistustega) ning täiendavat tähelepanu vajavad alad paiknevad 

tuuleressursi suhtes suhteliselt ebasoodsamates piirkondades.  

 

Looduskaitselisi kriteeriume geoinformaatilises mudelis kõrvale jättes leidub 38  

väiksemat põhimõtteliselt sobivat ala (kogupindalaga 604 ha) analüüsitava ala erinevates 

piirkondades, mis ühtlasi jäävad väljapoole Ämari radari I piirangutsooni. Täiendavat 

tähelepanu vajavad alad väljaspool Ämari radari I piirangutsooni paiknevad suuremas 

ulatuses Padise vallas ja Paldiski linnas (Pakri saartel). Padise vallas asuvad alad on 

tuuleolusid arvestades suhteliselt ebasoodsas positsioonis. Tuuleolusid arvestades ning 
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looduskaitselisi kriteeriume mitte arvestades kerkivad täiendavat tähelepanu vajavate 

alade seast soodsamal positsioonil olevatena esile Pakri saared, eeskätt Suur-Pakri saar. 

Seega on Suur-Pakri saare asukoht ülejäänud aladega võrreldes soodsam tuuleolude 

poolest, kuid ebasoodsal positsioonil, tulenevalt looduskaitselistest piirangutest. 

Looduskaitselisi kriteeriume sobivusanalüüsis arvestamata, leidub Lääne-Harjumaal lisaks 

Suur-Pakri saarele ka teisi alasid, mis on samuti hüpoteetiliselt sobivad tuulikupargi 

rajamiseks, kuid kus tuuleolud on ebasoodsamad. 

 

Arvestades looduskaitseliste kriteeriumite iseloomu, on tuulikupargi rajamine nende 

kriteeriumitega hõlmatud aladel eeldatavalt keeruline ning nõuab tihedat ja 

konstruktiivset koostööd asjassepuutuvate osapoolte vahel. Tuulikupargi põhimõttelise 

sobivuse ning rajamise teoreetilise võimalikkuse üle Suur-Pakrile saab otsustada 

uuringute tulemuste alusel. Uuringutega selgitatakse välja saarel kaitstavate 

loodusväärtuste tegelik leidumine ja paiknemine. Samas tuleb siiski arvestada, et 

soodsad uuringutulemused ei taga üheselt positiivset otsust tuulikupargi rajamise osas. 

 

Seega selgus geoinformaatilise objektiivse süsteemse analüüsi põhjal ja tuuleolusid 

arvestades, et märkimisväärse territooriumiga (st ala kuhu võiks füüsiliselt mahtuda 

ORMO kriteeriumile vastav tuuleelektrijaam) alad, kus on asjakohane edasi tegeleda 

tuuleelektrijaama rajamise potentsiaali uurimisega asuvad Padise valla lääneosas ja 

Paldiski linnas Suur-Pakri saarel. Sellest tulenevalt analüüsitakse tuuleenergeetika 

arendamise võimalusi täpsemalt Paldiski linna ja Padise valla territooriumil.  
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3 Põhimõtteliselt sobivad ja täiendavat tähelepanu vajavad alad 
Padise valla ja Paldiski linna territooriumil 

 

Põhimõtteliselt sobivate ja täiendavalt tähelepanu vajavate alade ülevaade  

Peatükis 2 esitatud info kohaselt leidub Paldiski linna ja Padise valla territooriumil 16 

põhimõtteliselt sobivat ala, kogupindalaga 264 ha. Neist 10 (kogupindalaga 243 ha) 

asuvad Ämari radari I piirangutsoonis, mis tähendab, et elektrituulikute rajamise 

võimalikkus neile aladele saab lõplikult selguda koostöös Kaitseministeeriumiga 

konkreetse planeeringu koostamise käigus, kuid praeguseks ajaks muudes projektides 

kujunenud praktika ja informatsiooni kohaselt on see tõenäoliselt välistatud. Väljapoole 

Ämari radari I piirangutsooni (ning radari II piirangutsooni) jääb seega 6 põhimõtteliselt 

sobivat ala (kogupindalaga 21 ha).  

 

Põhimõtteliselt sobivatele aladele lisaks leidub analüüstavas piirkonnas 50 täiendavat 

tähelepanu vajavat ala, kogupindalaga 2376 ha. Neist 34 (kogupindalaga 1142 ha) 

asuvad Ämari radari I piirangutsoonis. Väljaspool radari I piirangutsooni (ning radari II 

piirangutsoonis) paikneb 16 täiendavat tähelepanu vajavat ala (kogupindalaga 1234 ha).  

Põhimõtteliselt sobivaid ja täiendavat tähelepanu vajavaid alasid kokku on analüüsitavas 

piirkonnas 2640 ha, sellest väljaspool Ämari radari I piirangutsooni  (ning radari II 

piirangutsoonis) 1255 ha.  

 

Kokkuvõtvalt illustreerib täpsema analüüsi tulemusi skeem 3.1.  
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Skeem 3.1. Sobivusanalüüsi kokkuvõtlik skeem. Põhimõtteliselt sobivate, täiendavat 

tähelepanu vajavate ning tõenäoliselt ebasobivate alade jaotumine analüüsitavas 

piirkonnas.  
 

 

Põhimõtteliselt sobivateks ning täiendavat tähelepanu vajavateks osutunud 

alade paiknemine tuuleressursi suhtes 

Lääne-Harjumaal (sh Paldiski linna ja Padise valla territooriumil) asuvate põhimõtteliselt 

sobivate ja täiendavat tähelepanu vajavate alade paiknemine tuuleressursi suhtes on 

kirjeldatud ptk 2.4. Soodsamate tuuleoludega piirkonda ei jää sisuliselt ühtki 

põhimõtteliselt sobivat ning täiendavalt tähelepanu vajavat ala (Pakri 

poolsaarel on tuulikupargid juba olemas või rajamisel). 

 



Olulise ruumilise mõjuga objekti (tuuleelektrijaam) asukoha eelvalik Lääne-Harjumaal   18 

Töö nr 1859/13 
                                                                                          

 

Skeem 3.2. Sobivusanalüüsi tulemusena põhimõtteliselt sobivateks ning täiendavalt 

tähelepanu vajavateks aladeks osutunud alade (skeemil musta piirjoone ja täpitusega 

tähistatud alad) paiknemine piirkonna tuuleressursi suhtes.  

 

Sobivusanalüüs ilma looduskaitselisi kriteeriume arvestamata  

Looduskaitseliste piirangute mittearvestamisel geoinformaatilise analüüsi koostamisel on 

Padise valla ja Pakri linna territooriumil põhimõtteliselt sobivaid alasid loomulikult rohkem 

- 33 (kogupindalaga  639 ha), neist 25 asuvad Ämari radari I piirangutsoonis 

(kogupindalaga 558 ha). Väljaspool radari I piirangutsooni (ning II piirangutsoonis) on 8 

ala, kogupindalaga 81 ha. 

Põhimõtteliselt sobivatele aladele lisaks on 33 täiendavat tähelepanu vajavat ala 

(kogupindalaga 9933 ha), neist 19 asuvad Ämari radari I piirangutsoonis (kogupindalaga 

2268 ha). Väljaspool radari I piirangutsooni (ning II piirangutsoonis) on 14 ala, 

kogupindalaga 7665 ha. 

Põhimõtteliselt sobivaid ja täiendavat tähelepanu vajavaid alasid kokku on 10 572 ha, 

sellest väljaspool radari I piirangutsooni (ning II piirangutsoonis) 7746 ha.  

 

Looduskaitseliste kriteeriumite mittearvestamisel on põhimõtteliselt sobivate ja 

täiendavat tähelepanu vajavate alade osakaal Paldiski linna ja Padise valla territooriumil 

ootuspäraselt suurem. Samas paiknevad sel viisil põhimõtteliselt sobivateks ja täiendavat 

tähelepanu vajavateks osutunud alad peamiselt siiski suhteliselt ebasoodsamate 

tuuleoludega piirkondades. Soodsamate tuuleoludega eristuvad muudest piirkondadest 

Pakri saared ning kuigivõrd Padise valla loodeosa. Täiendavat tähelepanu vajavad alad ei 

välista otseselt elektrituulikute rajamist, kuid oma iseloomust tulenevalt vajavad 

planeeringu koostamise protsessi käigus täiendavat tähelepanu ning alade sobivuse üle 

saab otsustada igal üksikjuhul eraldi (võttes sealjuures arvesse täiendavate uuringute 

tulemusi). 
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Skeem 3.3. Sobivusanalüüsi kokkuvõtlik skeem ilma looduskaitselisi kriteeriume 

arvestamata. 
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Skeem 3.4. Looduskaitselisi kriteeriume mittearvestava sobivusanalüüsi tulemusena 

põhimõtteliselt sobivateks ning täiendavalt tähelepanu vajavateks aladeks osutunud 

alade (skeemil musta piirjoone ja täpitusega tähistatud alad) paiknemine piirkonna 

tuuleressursi suhtes.  

 

 

Kokkuvõte. Käesoleva aruande koostamise eesmärk on olulise ruumilise mõjuga objekti 

(tuuleelektrijaama) võimalikke asukohtade hulgast välja selgitada sobiv asukoht 

(sobivamad asukohad) tuuleenergeetika arendamiseks Lääne-Harjumaal. Olulise 

ruumilise mõjuga objektiks4 loetakse rohkem kui 5 tuulikuga tuuleelektrijaam 

koguvõimsusega üle 7,5 MW. Selleks, et rajada minimaalselt 6 tuulikuga 

tuuleelektrijaam, peab maaüksus pindala olema hinnanguliselt minimaalselt ca 50 ha5.  

 

Paldiski linna ja Padise valla territooriumil tuulikuparkide rajamiseks põhimõtteliselt 

sobivad alad sisuliselt puuduvad (arvestades kõiki ptk 2.3 toodud kriteeriumeid,  juba 

olemasolevaid/rajatavaid tuulikuparke ja radari I piirangutsoonist tulenevat piirangut 

jääb järgi 6 ala kogupindalaga 21 hektarit).  

 

Valdav osa täiendavat tähelepanu vajavatest aladest (väljaspool radari nn I 

piirangutsooni) paiknevad tuuleressursi suhtes suhteliselt ebasoodsamates piirkondades 

ning on pindalaliselt väiksemad kui 50 ha.  

 

                                                           

4
 Vabariigi Valitsuse 15.07.2003 määrus nr 198 „Olulise ruumilise mõjuga objektide nimekiri“ 

5
 Elektrituulikute paigutamisel on energeetilise  efektiivsuse tagamiseks vajalik tuulikud paigutada üksteisest teatud 

kaugusele, üheks nö „rusikareegliks“ on ca 6 kordne rootori diameeter kõige energeetilisema tuule suuna suhtes ja ca 4 
kordne vahemaa sellega risti olevas suunas.  
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Looduskaitselisi kriteeriume kõrvale jättes leidub 33  väiksemat põhimõtteliselt sobivat 

ala (kogupindalaga  639 ha) analüüsitava ala erinevates piirkondades, millest väljapool 

radari I piirangutsooni (ning II piirangutsoonis) on 8 ala, kogupindalaga 81 ha.  

Kõik väljaspool radari I piirangutsooni sobivusanalüüsi tulemusena põhimõtteliselt 

sobivad alad on aga pindalaliselt väiksemad kui 50 ha. Seega puudub ka looduskaitselisi 

kriteeriume kõrvale jättes põhimõtteliselt sobivatele aladele olulise ruumilise mõjuga 

objekti rajamise võimalus.  

Täiendavat tähelepanu vajavaid alasid väljaspool Ämari radari I piirangutsooni leidub nii 

Paldiski linnas (eelkõige Pakri saared) kui Padise vallas. Samas on Padise valla 

territooriumil asuvad alad tuuleolusid arvestades suhteliselt ebasoodsas positsioonis. 

Tuuleolusid arvestades ning looduskaitselisi kriteeriume geoinformaatilises analüüsis 

mitte arvestades kerkivad täiendavat tähelepanu vajavate alade seast soodsamal 

positsioonil olevatena esile Pakri saared, eeskätt Suur-Pakri saar. Kaaluda võib 

tuuleenergeetika arendamise võimalusi ka Padise valla lodenurgas, kus maa-ala suurus 

on vähemalt 50 ha. 

 

Suur-Pakri saare asukoht on ülejäänud aladega võrreldes soodsaim tuuleolude poolest, 

kuid ebasoodne tulenevalt praeguseks fikseeritud looduskaitselistest piirangutest 

tulenevalt.  

 

Põhjuseks on peamiselt looduskaitselised kriteeriumid: 

- kaitsealused liigid (kasvu- ja elupaiku leidub mitmetes kohtades saarel), 

- Pakri maastikukaitseala (hõlmab saare põhjaosa), 

- projekteeritav Pakri looduskaitseala (hõlmab mõlemat Pakri saart kogu ulatuses), 

- Pakri hoiuala (hõlmab saare maastikukaitsealast väljapoole jäävat osa täies 

ulatuses), 

- Natura 2000 loodusala (hõlmab ulatuslikku ala, sh Pakri saared), 

- Natura 2000 linnuala (hõlmab ulatuslikku ala, sh Pakri saared), 

- ehituskeeluvöönd, meresaartel 200 m. 

 

 

Seega saab tuuleelektrijaama põhimõttelise sobivuse ning rajamise teoreetilise 

võimalikkuse üle Suur-Pakrile otsustada täpsemate uuringute ja analüüside tulemuste 

alusel. Täpsemate uuringutega tuleb välja selgitada saarel kaitstavate loodusväärtuste 

tegelik leidumine ja paiknemine ning analüüsida, kas leevendavate meetmetega ja aruka 

tehnilise lahendusega on võimalik oluliselt vähendada tuulepargist tuleneda võivat 

negatiivset mõju. 
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3.1 Arenduspiirkondade täpsem võrdlus 
 
Alljärgnevalt antakse Padise ja Pakri saarte arenduspiirkondade kohta täpsem  

informatsioon arenduspiirkonna piiridest lähtuvalt. Arenduspiirkonnad on moodustatud 

väljaspool Ämari radari I piirangutsooni asuvatest põhimõtteliselt sobivateks ning 

täiendavalt tähelepanu vajavatest aladest. Pakri saarte puhul on arenduspiirkonna piir 

määratud üldistatult, kuid arenduspiirkonna pindala hulka on määratud üksnes maismaa 

pindala. 

Esitatud informatsioon kriteeriumite lõikes on abimaterjaliks detailplaneeringute, 

üldplaneeringu tuuleenergeetika teemaplaneeringute või üldplaneeringute koostamisel. 

 

Arenduspiirkonna tabeli lugemise seletus 

Arenduspiirkondade kohta on koostatud tabel, illustratiivne kaar ja tekstiline 

lühikokkuvõte. Tabel sisaldab sobivusanalüüsis käsitletud temaatika ja kriteeriumite 

kohta koondinformatsiooni arenduspiirkonna piiridest lähtuvalt. Tabeli eesmärk on anda 

ülevaade konkreetse piirkonna puhul oluliste ja vähem oluliste aspektide kohta, mille 

põhjal on võimalik ala edasise arenduse ja planeerimise käigus käsitlemist vajavate 

teemade ja sellest tulenevalt ala arendamise keerukuse üle otsustada. 

 

Tabeli sisus on toodud arenduspiirkonna nimetus, asukoht (omavalitus) ja pindala. 

Samuti antakse informatsioon potentsiaalse tuuleressursi kohta (vastavalt tuuleressursi 

mudelarvutuste kaardile). Lahtris antakse arenduspiirkondade kohta kriteeriumite lõikes 

selgitus, kas vastav kriteerium esineb piirkonna sees, st alaga kattuvalt (nt kui ala läbib 

maantee või kõrgepingeliin, ala kattub täielikult või osaliselt rohevõrgustikuga, ala sees 

asub vääriselupaik). Lisaks antakse täiendav sisuline info - märgitakse näiteks mitu 

vastava kriteeriumi objekti arendusalal asub (nt alal asub vääriselupaik nr x ja x), kui 

kaugel asuvad vastavad objektid alast (alast ca 970 m kaugusel asub asulakoht) jne. 

Info sellisel moel kajastamine annab ülevaate, millised kriteeriume objekti piirkonnas ei 

esine, siis saab aimu ka nendest väärtustest, mis on piirkonnale reaalselt lähedal (nt 

piirnevad), kuid ei tule eelnevatest lahtritest välja kuna neil puudub puhvertsoon. 

 

Edaspidi tähelepanuväärivaks võib pidada eeskätt neid kriteeriume, mis asuvad piirkonna 

sees või selle vahetus läheduses.  
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Skeem 3.1.1. Pakri saarte arenduspiirkond  
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Skeem 3.1.2. Pakri saarte arenduspiirkond (ortofoto)  
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Skeem 3.1.3. Padise arenduspiirkond  
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Skeem 3.1.4. Padise arenduspiirkond (ortofoto) 

 
 
Nii Pakri saarte kui Padise arenduspiirkonnad asuvad looduslike tingimuste poolest 

tuuleenergia arendamiseks suhteliselt keerukas asukohas. Padise piirkond hõlmab nii 

metsa kui ka soid (ca 30), ka Pakri saarte arenduspiirkonda jääb 9 sood. Mõlemad 

piirkonnad kattuvad väärtuslike maastike alaga  – Pakri saarte ala kattub Pakri saarte 

väärtusliku maastiku ja Padise arenduspiirkonna edelaosa Suursoo, Tänavjärv väärtusliku 

maastiku alaga.  Lisaks jääb Padise arenduspiirkonda 7 eluhoonet ja Pakri saarte 

arenduspiirkonda 3 eluhoonet, millede puhul tuleb arvestada 1 km puhvriga. Pakri saarte 

arenduspiirkonna puhul tuleb arvestada ka seda, et alale jäävad muinsuskaitselised 

objektid (Väike-Pakri ja Suur-Pakri kiriku vared ning Suur-Pakri ja Väike-Pakri 

kalmistud). 

Alade edasisel arendamisel peab tähelepanu pöörama mitmetele peamiselt looduskaitsest 

tulenevatele võimalikele konfliktidele. Nimelt kattub Pakri saarte arenduspiirkond Pakri 

loodusala ja linnualaga, samuti kattub Padise piirkonna lõunaosa Suursoo-Leidissoo 

loodusala ja linnualaga. Loodusalad on moodustatud erinevate elupaigatüüpide kaitseks. 

Pakri saarte arenduspiirkonnas on mitmeid kaitstavate taimeliikide ja ühe loomaliigi 

leiukoht ning ala lähedal on leitud kaitstavate linnuliikide (merikotka) püsielupaiku. 

Padise piirkonnas on leitud ala lähedalt kaitstavate linnuliikide (metsise, must-toonekure, 
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merikotka) püsielupaiku, lisaks on ala sees mitmeid kaitstavate taime- ja loomaliikide 

leiukohti. Seega tuleb täpsustada võimalikke mõjusid arenduspiirkondade taime-, looma- 

ja linnuliikidele.  

 

Pakri saarte põhjaosas kattub arenduspiirkond Pakri maastikukaitsealaga, ülejäänud osa  

alast Pakri hoiualaga. Padise arenduspiirkonna edelaosa kattub Läänemaa Suursoo 

maastikukaitsealaga ja kaguosa Suursoo-Leidissoo hoiualaga. Lisaks tuleb arvestada 

asjaolu, et Pakri saarte arenduspiirkonnas asub 3 järve ja Padise piirkonnas 9 

vooluveekogu, millest suuremad Vihterpalu ja Piirsalu jõed. Padise arenduspiirkonna 

puhul on tähtis see, et seal asub palju soiseid alasid ning üle poole alast kattub Suursoo 

turbamaardlaga, seega tuleb arvestada keerukate ehitusgeoloogiliste tingimustega ning 

võimalike konfliktidega samal territooriumil maavara kasutamise ja tuuleenergia 

arendamise vahel. 

 
Tabel 3.1 Arenduspiirkondade võrdlustabel 

 

Arenduspiirkond  
Pakri saarte 

arenduspiirkond 

Padise arenduspiirkond 

Arenduspiirkonna asukoht  Paldiski linn Padise vald 

Arenduspiirkonna pindala 2278 ha 6882 ha 

Tuuleressurss Ca 8,6 m/s 103 m kõrgusel Ca 7,5 m/s 103 m kõrgusel 

Nr Kriteerium 

1.  

A
su

st
u

sa
la

d
 

Elu ja ühiskondlik hoone Alas 7 eluhoonet, ala 

lähedal  1000 m puhvris 2 

eluhoonet 

Alas 3 eluhoonet 

Elamumaa (ühiskondlike 

hooneteta) 

Alale lähim ca 2,9 km 

kaugusel 

Alale lähim ca 1 km 

kaugusel 

2.  

Puhke- ja virgestusalad Väike-Pakril 1kü, mille 

maakatastri järgne 

sihtotstarve on 

ühiskondlike ehitiste maa 

Alast ca 1km kaugusel 

asub RMK Nõva puhkeala 

3.  

Väärtuslikud maastikud Ala kattub  Pakri saarte 

väärtusliku maastiku alaga 

Ala edelaosa kattub 

Suursoo, Tänavjärv 

väärtusliku maastiku 

alaga; ca  600 m kaugusel 

asub Keibu - Vihterpalu 

väärtuslik maastik 
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Arenduspiirkond  
Pakri saarte 

arenduspiirkond 

Padise arenduspiirkond 

Arenduspiirkonna asukoht  Paldiski linn Padise vald 

4.  

Muinsuskaitse Alas Suur-Pakri ja Väike-

Pakri kalmistu ning Suur-

Pakri kiriku vare 

Alast ca 970 m kaugusel 

asub asulakoht 

5.  

Kalmistud Alas Suur-Pakri ja Väike-

Pakri kalmistu ning Suur-

Pakri kiriku vare 

Alast ca 2080 m asub 

Vilivalla kalmistu 

6.  

Roheline võrgustik Pakri saared kattuvad 

Harju maakonna rohelise 

võrgustiku tuumalaga (T9) 

Enamus alast kattub Harju 

maakonna rohelise 

võrgustiku tuumalaga (T6) 

7.  

Lo
o

d
u

sk
ai

st
e

 

Kaitseala Ala põhjaosa kattub Pakri 

maastikukaitsealaga 

Ala edelaosa kattub 

Läänemaa Suursoo 

maastikukaitsealaga 

Hoiuala Enamus alast kattub Pakri 

hoiualaga (va kaitsealaga 

kattuv osa) 

Ala kaguosa kattub 

Suursoo-Leidissoo 

hoiualaga 

Püsielupaik  Alast  ca 3,4-4,4 km  

kaugusel asub 3 Pedase 

merikotka püsielupaika ja 

ca 4,6 km kaugusel Kurkse 

merikotka püsielupaika 

Ala lõunapiiri kõrval 

Suursoo metsise 

püsielupaik, alast ca 550 m 

kaugusel Metslõugu must-

toonekure püsielupaik, 

alast ca 870 m kaugusel 

Praski merikotka 

püsielupaik, alast ca 960 m 

kaugusel Vintse merikotka 

ja ca 4km  kaugusel 2 

Pedase merikotka 

püsielupaigad  

Kaitsealused liigid Ala sees Seligeria patula (I 

kat, kolmis-seligeeria) ja 

28 II kat taime, III kat 

looma ja 48 III kat taime 

leiukohta 

Ala sees väikepistriku (I 

kat), rabapüü leiukoht ja 6 

II kat looma, 14 II kat 

taime ning 11 III kat 

looma, 5 III kat taime 

leiukohta 

Täpsustamata kaitstav liik Alas 1 leiukoht Porzana 

porzana (täpikhuik), 

Alast ca 1,5 km kaugusel 

Lullula arborea 
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Arenduspiirkond  
Pakri saarte 

arenduspiirkond 

Padise arenduspiirkond 

Arenduspiirkonna asukoht  Paldiski linn Padise vald 

Melanitta fusca 

(tõmmuvaeras) 

(nõmmelõoke) 

Kaitstavad looduse 

üksikobjektid 

Alas Suur-Pakri rändrahn 

jaVäike-Pakri rändrahn 

Alast ca 1,3 km kaugusel 

Keibu jugapuu 

Vääriselupaik Alast ca 5 km VEP 

nr.000184 

Alast ca 5.5 km VEP 

nr.L00034 

Natura 2000 Ala kattub Pakri loodusala 

ja linnualaga 

Ala lõunaosa kattub 

Suursoo-Leidissoo 

loodusala ja linnualaga 

Natura 2000 varinimekirja 

alad  

Enamus arendusalast 

kattub Pakri varinimekirja 

alaga 

Alast ca 380 m Hatu 

varinimekirja ala 

Märgala Alas 9 sood Alas ca 30 sood 

ELF-i poolt inventeeritud 

alad 

Alas 27 ELF-i poolt Natura 

kõlbulikuks tunnistatud 

kooslust 

Alas 35 ELF-i poolt Natura 

kõlbulikuks tunnistatud 

kooslust 

Poollooduslikud kooslused Katavad üle poole alast Asuvad alast ca 8 km 

kaugusel 

Ürglooduse raamatu 

objektid 

Alas 10 Ürglooduse 

raamatu objekti 

Alas Tõnistuse kivi 

Projekteeritav kaitseala Ala kattub projekteeritava 

Pakri looduskaitsealaga 

Ala lõunapiir puutub kokku 

Suursoo metsise 

püsielupaigaga 

Kaitsestaatuseta liigid Alal 32 kaitsestaatuseta 

liigi leiukohta 

Alast ca 1,7 km kaugusel 

Lampetra fluviatilis 

(jõesilm) 

8.  
veekogud 

Alal Lihl-viki, Bodän ja 

nimetu järv 

Ala läbib 9 vooluveekogu 

(suuremad Vihterpalu ja 

Piirsalu jõed) 

9.  
maavarad 

Alast ca 7,6 km Suursoo 

turbamaardla 

Üle poole alast kattub 

Suursoo turbamaardlaga 
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Arenduspiirkond  
Pakri saarte 

arenduspiirkond 

Padise arenduspiirkond 

Arenduspiirkonna asukoht  Paldiski linn Padise vald 

10.  

In
fr

a-
st

ru
kt

u
u

r 

Maantee Alast ca 3,2 km 

kõrvalmaantee 

Ala põhjaosas läbib 

kõrvalmaantee nr 11230 

Kõrgepingeliin alates 35 kV Alast ca 4,9 km kaugusel, 

Paldiski linnas 

Kõrgepingeliin läbib ala 

põhjaosa 

Raudtee Alast ca 2,7 km kaugusel Alast ca 14,3 km kaugusel 

Gaasitrass Alast üle 30 km kaugusel Alast üle 30 km kaugusel 

11.  

Riigikaitseobjektid (sh 

õhuseireradarid) 

Alast ca 3,2 km Majaka tee 

8a, radar ca 15 km 

Alast ca 1,8km Vindla, 

radar ca 15 km 

12.  

Lennundus Alast ca 21 km Humala 

(eralennuväli) 

Alast ca 22 km Lyckholm 

13.  
Liitumine võrguga   
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3.2 Paldiski linna ja Padise valla territooriumil asuvate põhimõtteliselt 
sobivate ja täiendavat tähelepanu vajavate alade asukohtade vastavus 
kohalike omavalitsuste üldplaneeringuga kavandatule 

 

Üldplaneeringu põhiülesanne on  kohaliku omavalitsuse ruumilise arengu põhimõtete 

kujundamine, säästva ja tasakaalustatud ruumilise arengu tingimuste seadmine ning 

maa- ja veealade üldiste kasutamis- ja ehitustingimuste määramine. Üldplaneeringuga 

määratakse maa-alade juhtotstarve ning seatakse maa- ja veealade kasutamis- ja 

ehitustingimused. Juhtotstarve on üldplaneeringuga määratav territooriumi kasutamise 

valdav otstarve, mis annab kogu määratletud piirkonnale või kvartalile edaspidise 

maakasutuse põhisuunad.  

 

Padise valla üldplaneering on kehtestatud Padise Vallavolikogu 25.04.2002 määrusega nr 

35. Üldplaneeringuga on reserveeritakse maa-alad kasutamiseks muul otstarbel, kui seda 

oli senine maakasutuse sihtotstarve. Padise valla üldplaneeringuga reserveeritakse maa-

alad elamuehituseks, tootmis- ja äritegevuseks, ühiskondlike ehitiste rajamiseks, 

puhkuseks jne. Maa-alade reserveerimisel on arvestatud olemasoleva asustuse 

paiknemise  ja teedevõrguga, juba tegutsevate või varem tegutsenud tootmisettevõtete 

paiknemisega (olemasolevaid tihendades ja laiendades). 

 

Tuuleenergeetika arendamise võimalusi ja perspektiivi üldplaneering ei käsitle ning 

tuuleenergeetika arendamiseks sobivaid alasid üldplaneeringuga ei määrata.  

 

Sobivusanalüüsi tulemusena selgunud põhimõtteliselt sobivad ja täiendavalt tähelepanu 

vajavad alad paiknevad asustusaladest ja teedest eemal (mis sobivusanalüüsi metoodikat 

arvestades on igati ootuspärane), valdavalt soistel metsaaladel või põllumaal. Seega 

otsene vastuolu kehtiva valla üldplaneeringuga puudub, kuna alad ei kattu näiteks 

elamu- või puhkealadena reserveeritud maa-aladega. Samas kehtiv üldplaneering ka ei 

toeta tuuleenergeetika arendamist Padise valla territooriumil, kuna konkreetselt 

tuuleenergeetika arendamiseks maa-alasid reserveeritud ei ole ning tootmismaad asuvad 

asustusalade naabruses või vahetus läheduses ja ei ole seetõttu sobilikud 

tuuleelektrijaama, kui olulise ruumilise mõjuga objekti, rajamiseks.  

 

 

Paldiski linna üldplaneering on kehtestatud Paldiski Linnavolikogu 15.06.2005 määrusega 

nr 15. Paldiski linna üldplaneering käsitleb tuuleenergeetika arendamise perspektiivi ja 

võimalusi, märkides, et Pakri poolsaar ja Pakri saared on seniteostatud uuringute 

tulemusi arvestades tuulte intensiivsuse, suuna ja tuuliste päevade sageduse poolest eriti 

perspektiivikad alad tuuleenergeetika arendamiseks.  Üldplaneeringuga on määratud 

Pakri poolsaare keskosa taastuva energia alaks, mis on tänaseks juba välja arendatud. 

 

Samuti on kehtiva linna üldplaneeringuga reserveeritud perspektiivne tuulikupargi ala 

Suur-Pakri saare lääneküljel, kus läbi keskkonnamõjude hindamise on võimalik kaaluda 

tuulikute rajamise sobivust ja otstarbekust nimetatud asukohas. Lisaks märgib 

üldplaneering, et saartele tuulegeneraatorite paigaldamine aitaks lahendada nende 

saarte elektrivarustuse probleemi ja võimaldaks tulevikus saartel turismimajandust 

arendada. 

Seega kehtiv Paldiski linna üldplaneering toetab tuuleenergeetika arendamist Pakri 

poolsaarel ja Suur-Pakri saarel. 

 

Paldiski linnavalitsus algatas Paldiski Linnavolikogu 8.02.2007 otsusega nr 1-3/17 Pakri 

saarte üldplaneeringu koostamise, mis käesolevaga on läbinud avalikustamise ning 
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esitamisel järelevalve teostajale järelevalve menetluse läbiviimiseks. Koostatav Pakri 

saarte üldplaneering tuuleenergeetika arendamiseks sobivaid alasid ei määratle, kuigi 

protsessi käigus on vastav ettepanek Paldiski Linnavalitsusele esitatud. Samas märgib 

koostatav Pakri saarte üldplaneering, et tuulikupargi rajamise võimalikkus Natura 

linnualale vajab täiendavat uurimist ning Pakri saartele tuulikupargi/-parkide rajamise 

soovi või vajaduse korral tuleb olenevalt tuulikupargi suurusest/võimsusest koostada 

üldplaneeringut täpsustav teemaplaneering või üldplaneeringut muutev detailplaneering 

ning viia läbi vastav planeerimisseaduse kohane menetlusprotsess. 

 

 

 

3.3 Tehnilis-majanduslik analüüs tuuleelektrijaama asukoha valikuks  
 

Tehnilis-majandusliku analüüsi eesmärk on anda ülevaade tehnilistest tingimustest ja 

põhjendustest, mis määravad tuulikupargi rajamise võimalikkuse ja majandusliku 

otstarbekuse.   

 

 

Asukoha valikul arvestatakse: 

a. tuuleenergia ressurssi piirkonnas; 

b. geoloogilisi (eeskätt ehitusgeoloogia) tingimusi; 

c. elektrienergia tootmisest ja tarbimisest lähtuvaid tingimusi; 

d. elektrivõrguga ühendamise võimalusi. 

 

Tehnilises analüüsis ei arvestata looduskaitselisi piiranguid ning lähtutakse vaid 

eelpooltoodud tingimustest. Tuulepargi võimalikke mõjusid loodusele ja vajadusel 

mõjude leevendamise meetmeid tuleb eraldi uurida ja hinnata järgnevates planeerimise 

etappides. 

 
 
Tuuleenergia potentsiaal  

Erinevad uuringud on näidanud, et tuuleenergia primaarenergia ressurss Eestis on 

sedavõrd suur, et teoreetiliselt on võimalik katta kogu Eesti elektrienergia vajadus. 

Vaatamata esialgu positiivsena näivale sõnumile ei ole need uuringud alati arvesse 

võtnud olulisi piiranguid. Kasutatav tuuleressurss ja tegelikud tuuleenergia kasutamise 

võimalused on piiratud seoses mitmete erinevate teguritega (sh tasuvus, hõre- ja 

tiheasustusega piirkonnad, looduskaitsealad, lennujaamad, radarid jne), mis oluliselt 

vähendab tuuleenergia kasutamise potentsiaali ja millega tuleb kahtlemata arvestada 

Eesti tuuleressursile hinnanguid andes. 

 

Eesti Energia AS on 2008. aastal tellinud Rootsi Uppsala Ülikoolist Eesti tuuleenergia 

potentsiaali hinnangu, milles kasutab tuuleenergia potentsiaali hindamisel MIUU-mudelit. 

MIUU-mudel on välja töötatud Uppsala Ülikooli poolt 1990. aastal ning tegemist on 

kolmemõõtmelise mudeliga, mis suudab arvesse võtta ka mere ja maa temperatuuri, 

topograafiat jne. Lisaks MIUU-mudelile on Eesti Energia AS teistes rannikualade 

piirkondades teostanud täiendavaid tuulemõõtmisi, mis kinnitavad MIUU-mudeli piisavat 

täpsust rannikualadel. 

 

Erinevate piirkondade tuuleenergia keskmiste kiiruste võrdlemisel on välja toodud tuulte 

keskmised kiirused kõrgusel 103 meetrit, mis on esitatud skeemil 3.4.1. Kõrguse valikul 

on lähtutud 2,5 – 5 MW võimsusega tuulikute tornide kõrgustest, mis jäävad tavaliselt 

100 meetri lähedale. Eestis on suhteliselt vähe piirkondasid, kus on piisavalt suur 

tuuleenergia olemasolu, ning kõrgema keskmise tuulekiirusega piirkonnad paiknevad 
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ootuspäraselt rannikul ja saartel. Samal ajal tuleb arvestada, et suurem osa 

rannikualasid pole sobilikud tuuleparkide rajamiseks tihedaasutuse ja nõrga elektrivõrgu 

tõttu, samuti on seal ohtralt looduskaitselisi piiranguid.  

 

Suur-Pakri saar asub piirkonnas, kus aastane keskmine tuulekiirus kõrgusel 103 meetrit 

on ~ 8,6 m/s. Tuule keskmine kiirus lähenedes rannikule ja ranniku aladel langeb järsult. 

Võrreldes Suur-Pakri tuuleolusid Padise vallas olevate maakasutuslikult sobivate 

piirkondadega (vt käesoleva dokumendi ptk 3.3), on nendes keskmine aastane 

tuulekiirus 103 meetri kõrgusel vaid kuni 7,5 m/s. 

 

Erialaselt mitteasjatundlikule lugejale võib tunduda, et keskmine tuulekiirus 8,6 m/s ja 

7,5 m/s on üsna sarnased (vahe vaid 13-15%), kuid tuules sisalduv energia hulk ei 

suurene mitte lineaarselt, vaid pigem eksponentsiaalselt – seega on elektrituuliku 

aastane tootlikkus neis erinevates tuuleoludes oluliselt suurem kui vaid suurusjärgus 

15%. Majanduslikes tasuvusarvutustes väljendub see veelgi ilmekamalt – näiliselt väike 

vahe tuulekiiruses võib osutuda kas suureks kahjumiks või kasumiks. 

 

Seega on tuuleressursi ja sellest tulenevalt elektritoodangu seisukohast Suur-Pakri 

oluliselt paremas asukohas, kui maakasutuslikult põhimõtteliselt sobivad ja täiendavat 

tähelepanu vajavad alad Padise valla territooriumil. 
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Skeem 3.3.1. Tuuleolud MIUU mudeli järgi 

 

 

Sarnased järeldused on võimalik teha ka Eesti tuuleatlase kaardi põhjal (skeem 3.1.2), 

kus on Eesti keskmised tuulekiirused toodud 10 meetri kõrgusel. On selge, et sisemaa 

suunas halvenevad tuuleolud oluliselt. 
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Skeem 3.3.2. Eesti keskmised tuulekiirused 10 m kõrgusel. 

 

 

Aastane keskmine tuulekiirus määrab tuulepargi aastase kasutusteguri (st reaalne 

elektritoodang suhtes teoreetiliselt maksimaalse toodanguga kui konkreetne tuulik 

töötaks terve aasta nominaalvõimsusel), millest sõltub tuulepargi investeeringu 

tasuvusaeg. Kehvemat kasutustegurit võib kompenseerida suuremate taastuvenergia 

subsiidiumitega, mis tähendavad suuremaid kulusid elektrienergia tarbijatele 

(kodukulusid kodutarbijate puhul). Kui tasuvusaeg on pikem kui tuulepargi eluiga, siis 

tuuleparkide rajamisse ei investeerita (või on mingil põhjusel siiski tehtud investeering 

kahjumlik ja lõppeb normaalses turumajanduslikus olukorras pankrotiga).  

 

Hendrikson&Ko senise sellealase kogunenud kompetentsi kohaselt (millest suur osa on 

konfidentsiaalne ja/või avalikult faktiliselt süsteemselt tõestamata) on suurem osa alasid 

Eestis majanduslikust aspektist tuuleparkide rajamiseks olevasolevas 

majanduskeskkonnas (st energia hind, toetuste tasemed, investeeringute maht, 

intressikulud jms) ebasobivad ning jäävad selliseks ka eeldatavasti aastakümneteks, 

kuna vajavad liigselt suurt taastuvenergia toetust või muud radikaalset muutust 

energeetikamajanduses. Seetõttu on arukas ja majanduslikult ainuvõimalik eelistada 

tuuleparkide asukohtadena kõrgema aastase keskmise tuulekiirusega piirkondi, nagu 

seda on näiteks Suur-Pakri.  

 

Taastuvenergia toodang moodustas 2011. aastal Eesti elektritarbimisest koos 

elektrijaamade omatarbega 12,9%, mis 2012. ja 2013. aastal peaks veel tõusma seoses 

mitmete erinevate elektrijaamade valmimisega ja energiasüsteemi lülitamisega. 

Vaatamata sellele, et Eesti on 2020. aasta eesmärkide täitmisele lähedal, tuleb 

arvestada, et uute tootmisvõimsuste (sh. tuuleparkide) planeerimine ja füüsilisteks 

ehitustöödeks kuluv aeg kestab aastaid. Erinevate uuringutega on vajalik alustada 

võimalikult varakult, et oleks võimalik need põhjalikult ja kaalutletult läbi viia. Esialgse 

ajakava järgi valmiks Suur-Pakri tuulepark kõige varasemalt peale 2020. aastat. 
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Vaadates kaugemasse tulevikku ja Euroopa Liidu arengusuundi siis taastuvenergia 

osakaalu suurendamine lõplikus energiatarbimises ja taastuvenergia osakaal elektri 

tarbimises on tõusvas trendis ka peale 2020. aastat. 15. detsembril 2011. aastal on 

Euroopa Komisjoni poolt vastuvõetud Energia tegevuskava aastani 2050 (EU Roadmap 

2050), mis toob välja olulised punktid, mida Euroopa Liit peab 2050. aastaks saavutama. 

Üheks oluliseks punktiks on taastuvenergiaallikate osakaalu suurendamine lõplikus 

energiatarbimises (2030. aastaks 30% ja 2050. aastaks 75 %) ja taastuvenergia 

osakaalu tõstmine elektri tarbimises 97 %ni. Lisaks on eesmärk 2050. aastaks 

vähendatakse kasvuhoonegaaside emissiooni 80–95 % võrreldes 1990. aasta tasemega.  

 

 

Geoloogilised tingimused 

 

Elektrituulikud on rasked ja peavad suutma taluda suurt koormust, mistõttu on vajalik 

piisavalt tugevate vundamentide rajamine. Elektrituulikute vundamentide 

projekteerimisel võetakse arvesse konkreetse elektrituuliku ning asukoha 

karakteristikuid. Iga elektrituuliku puhul projekteeritakse (sh insenertehnilised 

tugevusarvutused jms) vundament teadmisega, et see on konkreetses asukohas piisavalt 

tugev ja vastupidav antud tingimustes (sh niiskusrežiim pinnases, külmumised jms). 

 

Põhimõtteliselt on elektrituulikute vundamente insenertehniliselt võimalik rajada 

praktiliselt igasugustesse tingimustesse, kuid mida keerukamad on tingimused, seda 

keerukamaks ja kallimaks vundament kujuneb, mistõttu seab piirangu majanduslik 

tasuvusanalüüs. 

 

Maismaa elektrituuliku vundamentidel on tulenevalt eelpoolkirjeldatud põhjustel 

mõnevõrra erinevad tehnilised lahendused ja mõõtmed/kaal, kuid üldiselt sarnaneb 

elektrituuliku vundament tavapärase raske ehitise vundamendile. Seetõttu kehtivad ka 

elektrituulikute puhul tavapärasest ehitusgeoloogiast tulenevad põhimõtted. Soodsamate 

ehitusgeoloogiliste tingimustega kohtadesse on lihtsam püstitada ka elektrituulikuid ning 

ebasoodsate ehitusgeoloogiliste tingimustega kohtadesse on neid püstitada keerulisem 

(= kallim). 

 

Käesoleva töö raames ei ole võimalik ega otstarbekas teostada detailset analüüsi 

võimalike elektrituulikute arenduspiirkondade ehitusgeoloogiast ja sellest tulenevalt 

eeldatavast vundamendi tüübist või maksumusest. Sellekohased asjaolud tuleb selgitada 

välja edaspidiste detailsemate uuringute ja planeeringutega. 

 

Üldinformatsioonina saab käesolevas töös märkida, et Suur-Pakri omab soodsaid 

ehitusgeoloogilisi tingimusi ja on sobilik tuulepargi rajamiseks.   

2010. aastal teostati Suur-Pakri saarel ja selle lähiümbruses AS Eesti Geoloogiakeskuse 

poolt geoloogilis-geotehnilis-hüdrogeoloogilised uuringud, mille käigus puuriti kolm 30 m 

sügavust ja üks 302 m sügavune puurauk. Uuringute tulemusena selgus, et Suur-Pakri 

on geoloogiliselt väga stabiilne, pehme pinnakate (kvaternaarsed setted) on õhuke ja 

tugev kaljukivim (lubjakivi) on lähedal maapinnale.  

 

Padise vallas asuv arenduspiirkond asub valdavalt soode ja rabade aladel, kus on nii 

teede, montaažiplatside kui vundamentide rajamist keerukaks muutev turbalasund. 

Lisaks ehituslikule keerukusel kaasneb seal ka vajadus tagada veerežiimi sobiv 

toimimine, mis tekitab täiendavaid väljakutseid piirkonna arendamisele. 
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Elektrienergia tootmine ja tarbimine Eestis 

Eesti elektrienergia varustuskindluse tagamiseks on oluline, et igal ajahetkel oleks 

piisavalt tootmisvõimsusi ja piisavalt tugevad võrguühendused naabervõrkudega. 

Elektrivõrkude ja nende välisühenduste eest vastutab põhivõrguettevõtja (Elering). 

Tootmisvõimsused tagavad aga erinevad tootjad, kuna elektrituru direktiiv 2009/72/EÜ 

keelab võrguettevõtjatel peaaegu täielikult elektrienergia tootmise, lubades seda teha 

vaid reservvõimsuse tagamiseks või võrgukadude korvamiseks. 

Vaadates Eesti elektrisüsteemi kaarti ja elektrijaamade paiknemist Eestis (vt joonis 4) ja 

tabelis 1 toodud elektrijaamade võimsusi, selgub et suuremad elektrijaamad paiknevad 

Kirde-Eestis. Viimasel kümnendil on tekkinud juurde mitmeid väiksemaid elektrijaamu 

tänu energeetilist tõhusust ja taastuvenergeetikat toetavate poliitikate rakendamisele. 

Vaatamata suhteliselt soodsatele majanduslikele ja energiapoliitilistele strateegilistele 

oludele on juurde lisandunud elektrijaamade summaarne koguvõimsus väike, 

moodustades ca 10% kogu installeeritud tootmisvõimsusest. Suurema osa elektrienergia 

tarbimisest (~90%) kaetakse endiselt põlevkivi-elektrijaamadega. Eesti 

elektrisüsteemiga on 2012. aasta seisuga ühendatud 258 MW ulatuses tuuleparke. Narva 

põlevkivi elektrijaamade netovõimsus on 2023 MW.  

 

Skeem 3.3.3. Eesti Elektrivõrk seisuga 1. september 2012 (Elering) 

 

 

Tabelis 3.1.1. on toodud Eleringi andmetel Eesti elektrisüsteemi kindlalt lisanduvate, 

konserveeritavate ja piirangutega kasutatavate elektrijaamade võimsused. Nähtub, et 

järgnevate aastate jooksul väheneb summaarne tootmisvõimsus vaatamata lisanduvatele 

elektrijaamadele rohkem kui 700 MW. Vaatamata sellele, et Eleringi Eesti elektrisüsteemi 

tarbimisnõudluse rahuldamiseks vajaliku tootmisvaru hinnangus on märgitud, et 

tarbimisnõudluse rahuldamiseks vajalik tootmisvaru talvel on piisav kuni 2022. aastani, 

on vajalik alustada uute tootmisvõimsuste planeerimisega. Peamiseks ohuks, mis on 

välja toodud ka Eleringi Eesti elektrisüsteemi tarbimisnõudluse rahuldamiseks vajaliku 
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tootmisvaru hinnangus, on investeerimiskeskkonna ebakindlus, mis tuleneb 

energiapoliitika suunast tulevikus ja konkreetsest rakendamisest Euroopa Liidu tasandil. 

Uute tootmisvõimsuste rajamine ja nende hajutamine Eestis aitab tugevdada 

varustuskindlust. Samal ajal on oluline, et tarbimiskeskmetesse või nende vahetutesse 

lähedusse rajatavad elektrijaamad oleksid võimalikud vähe keskkonda saastavad.  

 

 Tabel 3.3.1. Suuremad elektrijaamad (soojuselektrijaamad) Eestis. 

Elektrijaam 

Installeeritud netovõimsus, MW 

(2012) Märkus 

Eesti EJ 1369 Valmis 

Balti EJ 654 Valmis 

Iru EJ 156 Valmis 

Lõuna soojuselektrijaam 7 Valmis 

Põhja soojuselektrijaam 54 Valmis 

Ahtme soojuselektrijaam 24,4 Valmis 

Sillamäe koostootmisjaam 15,75 Valmis 

Väo CHP 21,5 Valmis 

Tartu Elektrijaam 22,1 Valmis 

Pärnu Elektrijaam 21,5 Valmis 

Kokku: 2345,25   

 

Fossiilseid kütuseid kasutavate elektrijaamade elektrienergia toodang läheb prognooside 

kohaselt üha kallimaks koos täiendavate keskkonnasaaste maksude kehtestamise või 

tõusmisega. See on peamiselt tingitud Euroopa Liidu kliima ja energiasäästu eesmärkide 

täitmisest ning sellega seoses on iga liikmesriik lubanud suurendada elektrienergia 

tootmist taastuvatest energiaallikatest. 

 

 

Tabel 3.3.2. Lähiaastatel lisanduvad ja vähenevad võimsused (Elering 2012 Eesti 

elektrisüsteemi tarbimisnõudluse rahuldamiseks vajaliku tootmisvaru hinnang) 

Nimetus 

Võimsus, 

MW Aasta Märkus 

Enefit Elektrijaam 35 2013 Ehitatakse 

Iru jäätmepõletusjaam 17 2013 Ehitatakse 
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Nimetus 

Võimsus, 

MW Aasta Märkus 

Paide koostootmisjaam 1,8 2013 Ehitatakse 

Imavere koostootmisjaam 6,5 2014 Ehitatakse 

Auvere EJ uus 1. plokk 270 2016 Ehitatakse 

Ahtme soojuselektrijaama 

konserveerimine -24,4 2013 Konserveerimine 

Narva Elektrijaamas kahe ploki 

konserveerimine -302 

2012 - 

2022 Konserveerimine 

Iru elektrijaamas ühe ploki 

konserveerimine -62 

2015 - 

2022 Konserveerimine 

Väikeste elektrijaamade võimsuse 

vähenemine -5 

2012 - 

2022 Vähenemine 

Piirangud IED leevendusmeetme alusel  

töötavatele vanadele plokkidele -661 2016 Piirangud 

KOKKU -724,1   

 

 

Võrreldes arendamisel, ehitamisel või valmis olevaid tuuleparke ja nende asukohtasid 

nähtub, et enamus tuuleparke on rajatud samuti tarbimiskeskmetest suhteliselt kaugele 

vaatamata sellele, et piirkonnas on kõrge kasutamata tuuleressurss.  

 

Tuuleparkide rajamiseks tarbimiskeskmele lähemale on peamisteks takistusteks:  

 Tuuleparkidele esitatavad mürapiirangud tulenevalt asutuse tihedusest, 

 Inimeste vastumeelsus tuuleparkidele visuaalse mõju tõttu, 

 Keskkonnaalased piirangud, 

 Keerulised ehituslikud tingimused (sood, rabad). 

 

Tarbimiskeskmetesse või nende ümbrusse on inimesed üldjuhul juba rajanud või 

planeerivad rajada asustust, mis teeb sinna keerukaks või võimatuks tuuleparkide 

rajamise. Kui asustust ei ole ja ei planeerita rajada, siis on seal juba keskkonnaalased või 

keerulised ehituslikud tingimused, mis on teinud elamute rajamise keeruliseks. Võimalus 

tuuleparke rajada tarbimiskeskmele lähedale on unikaalne Suur-Pakrile, mis tuleneb 

asustusele piiratud ligipääsust ja senistest keskkonnaalastest piirangutest, kuid samas 

headest tuuleoludest. 

 

Analüüsides erinevate piirkondade koormusi Elering AS-i võrgus, suurimaks tarbijaks on 

Tallinn ja tarbimiskeskmeks Põhja-Eesti. Joonisel 5 on toodud aastased tarbimised 

erinevate maakondade lõikes. 

 

Analüüsides maakondade tarbimisi ja tootmisvõimsuste paiknemisi Eestis, nähtub selgelt, 

et peamised võimsusvood liiguvad suundadel Narva–Tallinn, Narva–Tartu ja Narva–
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Pärnu. Lisaks maakondade tarbimistele liigub Narva–Tallinn liinil ka EstLink 1 koormus 

(350 MW). Narva–Tartu liinil aga liigub lisaks eksport ja transiidiks Venemaalt Lätti, 

Leetu ja Kaliningradi. Lisaks tekivad täiendavad võimsusvood EstLink 2 valmimisel.  

  

 

Tabel 3.3.3. Suuremad tuuleelektrijaamad Eestis 

Tuulepargi nimetus Võimsus (MW) Märkus 

Aulepa 39 Valmis 

Aulepa II 9 Lõpetamisel 

Narva tuhavälja 39,1 Lõpetamisel 

Aseriaru 24 Valmis 

Esivere 8 Valmis 

Pakri 18,4 Valmis 

Tooma 16 Valmis 

Vanaküla 9 Valmis 

Virtsu 15 Valmis 

Viru-Nigula 24 Valmis 

Esivere I (Rõuste) 12 Valmis 

Sikassaare 2,3 Valmis 

Läätsa 3 Valmis 

Paldiski (Eesti Energia) 22,5 Valmis 

Paldiski (4 Energia) 22,5 Valmis 

Ojaküla 6,9 Ehitamisel 

Kokku: 270,7   

 

2010. aastal olid Eleringi võrgukaod 381 GWh ja 2011. aastal 356 GWh, mis 

kogutarbimist vaadates, vastavalt 8006 GWh ja 7824 GWh, moodustab ~4,6%. Kui 

võrrelda võrgukadusid kogu võrku antud elektrienergiaga, siis oleks numbriks ~2,8%.  

 

Uute elektrijaamade tarbimiskeskmetele lähemale rajamine tähendab kahtlemata ka 

ülekandekadude vähenemist, mis omakorda tähendab elektrienergia kokkuhoidu ja 

lõppkokkuvõttes tarbija jaoks kulude vähenemist. Pikad ülekandeliinid tähendavad tahes-

tahtmata kadusid, mis tuleb kinni maksta lõpptarbijal. 
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Skeem 3.3.4. Eleringi koormused maakonniti 2012. aastal. Allikas Elering 

 

Võrguühenduse võimalused 

Elektrijaamade asukoha valikul tuleb arvestada võrguühenduse võimalustega ja erinevate 

piirangutega, mis nendega võivad kaasneda. Võrguühenduse maksumuse määrab 

võimaliku liitumispunkti kaugus ja liitumispunkti ehitamiseks vajalikud võrguettevõtja 

poolsed tööd. Võib juhtuda, et võrguettevõtjal tuleb lisaks vajaliku lahtri ehitamisele 

alajaamas teostada ka liinide rekonstrueerimise tööd kuni suurema sõlmalajaamani 

seoses uute võimsuste lisandumisega põhivõrku. 

 

Vaadates joonisel 1 toodud Eesti elektrivõrgu kaarti selgub, et suuremal osal rannikust 

(kõige paremate tuuleoludega ala Eestis) on 110 kV elektriliinid suhteliselt lähedal. 

Arvestades, et rajatavate tuuleparkide võimsused jäävad enamasti 50–150 MW vahele, 

tuleb võrguühendus rajada kindlasti 110 kV või 330 kV võrguga. Kahjuks on suurem osa 

rannikul olevaid liine liiga nõrgad, et võimaldada suurte tuuleparkide liitumisi. See 

tähendab, et liitumiseks põhivõrguga on vajalik rekonstrueerida ka 110 kV liine või valida 

kaugem liitumispunkt, mis tõstaks oluliselt tuulepargi üldist maksumust ja pikendaks 

tasuvusaega. 

 

Teadaolevalt on Eleringil kavas valmis ehitada Tartu-Sindi 330/110 kV õhuliin 2014. 

aastaks ja järgmine suurem Harku–Lihula–Sindi 330/110 kV õhuliin 2019. aastaks. 

Harku–Lihula–Sindi 330/110 kV õhuliini ehitamine parandab oluliselt läänerannikule 

planeeritavate tootmisvõimsuste liitumise võimalusi võrguga. 

Suur-Pakri asukoht on suhteliselt lähedal 110 kV võrgus liitumiseks Paldiski alajaamaga. 

Lisaks on võimalik seoses Eleringi planeeringutega ehitada Harku–Lihula–Sindi 330/110 

kV liin ja seoses sellega ehitada uus alajaam Riisiperre. Seega oleks võimalik liitumine ka 

uue Riisipere alajaamaga. 

Padise valla arenduspiirkond asub suhteliselt lähedal kavandatavale Riisipere alajaamale. 

Seega on võimalik liitumine suhteliselt lihtne. 

 

 

 

 

 



Olulise ruumilise mõjuga objekti (tuuleelektrijaam) asukoha eelvalik Lääne-Harjumaal   42 

Töö nr 1859/13 
                                                                                          

Tehnilis-majandusliku analüüsi kokkuvõtteks 

Taastuvenergeetika pikaajaliseks (perspektiiv 2050+) arendamiseks on Euroopa Liidu ja 

liikmesriikide (sh Eesti) tasandil olemas positiivne baas. Arvestades kliimaküsimusi, 

energiajulgeolekut, majanduslikku konkurentsivõimet jm, on Euroopa Liidu selgeks 

suunaks vähendada fossiilkütuste põletamist ja suurendada taastuvenergeetika osakaalu. 

Samas peab ka taastuvenergeetika arendamine olema majanduslikult ratsionaalne ning 

toetusmeetmed ei tohi ülemäära moonutada normaalset turgu ega olla 

tarbijale/maksumaksjale liiga kulukad. Selleks peavad tuuleelektrijaamad paiknema 

kohtades, kus nende energiatoodang on suur, ühendamine võrku suhteliselt odav ja 

asukoht võrgukadude vähendamiseks tarbimiskeskuste läheduses. 

 

Neid asjaolusid arvestades on Suur-Pakri saar tuuleelektrijaama rajamiseks perspektiivne 

asukoht:  

 Suur-Pakri saarel ja tuulepargi mõjupiirkonnas puudub asustus; 

 Suur-Pakri asub piirkonnas, kus aastased tuuleolud maismaal on ühed parimad 

Eestis; 

 Suur-Pakri asub tarbimisekeskmele lähedal; 

 Suur-Pakri ühenduseks tarbimiskeskmega on planeeritud ehitada sobivad liinid; 

 Suur-Pakri on sobilike ehitusgeoloogiliste tingimustega. 

 

Suur-Pakri tuulepargi rajamisel saame tuua välja ka mõlemale saarele kaasneva 

positiivne mõju sotsiaal-majanduslikust küljest. Nimelt paraneks oluliselt ühendus 

maismaaga, st tuleb rajada sobiv lauter või sadam tehnika ja materjalide 

saarelepääsuks, mis on vajalik kogu tuulepargi elutsükli jooksul ja võimaldaks kohalikel 

elanikel ja ettevõtjatel aastaringset saartele pääsu, samuti võimaldab see arendada 

turismimajandust. Sadama rajamisega arvestatakse KMH uuringutes. Hetkel puudub 

sadam nii Suur- kui Väike-Pakril. Täiendavalt on võimalik koostöös võrguettevõtjaga 

püsiva elektrivarustuse loomine ka Väike-Pakri saarele. Praegu puudub elektrivarustus 

mõlemal saarel. Elektrivarustuse rajamisega suurendatakse oluliselt saarte 

arengupotentsiaali kohalikus kogukonnas. 
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4 Planeeringuliigi valik. Tuuleelektrijaama kavandamise edasine 
protsess. 

 

Rohkem kui viie tuulikuga tuuleelektrijaama näol, mille koguvõimsus ületab 7,5 MW, on 

tegemist olulise ruumilise mõjuga objektiga6. Olulise ruumilise mõjuga objektide (ORMO) 

asukoha valiku planeeringu koostamise erisused sätestab planeerimisseaduse §292.  

Käesolev töö on planeerimisseaduse §292 lõige 9 kohane ORMO asukohta määrava 

planeeringu koostamise eelne asukoha eelvalik.  

 

Eelvaliku tulemusena selgus, et Lääne-Harjumaal on kahes omavalitsuses (Paldiski linn ja 

Padise vald) maakasutuslikke piiranguid arvestades perspektiivselt sobivad alad 

tuuleelektrijaamade arendamiseks. Eeskätt Paldiski linna Pakri saartel (sealjuures just 

Suur-Pakri saarel) ja Padise valla loodeosas. Tehnilis-majanduslikult on selgelt 

eelistatuim Suur-Pakri saar. See ei tähenda loomulikult seda, et antud aladel on 

tuulepargi rajamine ilmtingimata võimalik. Tuuleelektrijaama arendamise võimalikkuse ja 

arendustingimused, eelkõige alal paiknevate loodusväärtuste suhtes, peab välja 

selgitama täpsem keskkonnamõju strateegilist hindamist sisaldav planeerimisprotsess 

koos detailsete uuringutega.  

 

Suur-Pakri saarele tuuleelektrijaama arendamisest on huvitatud juriidiline isik Eesti 

Energia, kellele kuulub seal ca 700 ha maad. Tuuleelektrijaama arendamine on võimalik 

ka Padise valla maakasutuslikult perspektiivselt sobivateks osutunud aladel, kui selleks 

leidub huvitatud isik.  

Tuuleelektrijaamade puhul on tegemist objektiga, mille arv ei Eestis ega konkreetses 

piirkonnas ei ole rangelt limiteeritud.  

 

Järgnevas tabelis (tabel 4.1) on esitatud erinevad võimalikud variandid Suur-Pakri 

saarele ja Padise valda tuuleelektrijaama kavandamise planeeringuprotsessi üles 

ehitamiseks, arvestades seadusest tulenevaid erisusi. Samas on esitatud ka võrdlus 

erinevate variantide vahel, tuues välja nende plussid ja miinused. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

6
 Vabariigi Valitsuse 15.07.2003 määrus nr 198 „Olulise ruumilise mõjuga objektide nimekiri“, redaktsioon jõustunud 

01.07.2009 
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Tabel 4.1. Võimalikud variandid tuuleelektrijaama kavandamise planeeringuprotsessi üles 

ehitamiseks koos  positiivsete ja negatiivsete aspektidega. 

 ORMO asukoha valik Lääne-

Harjumaal maakonnaplaneeringu 

teemaplaneeringu alusel  

ORMO asukoha valik 

üldplaneeringute 

teemaplaneeringute alusel 

(Paldiski linnas ja Padise vallas)  

  

+ 
Maakonnaplaneeringu mõnevõrra 

lihtsam menetlusprotsess – korraldab 

maavalitsus ühe institutsioonina 

Täpsusastet on võimalik hõlpsasti 

reguleerida olenevalt vajadusest – 

sisuline lahendus võib olla antud 

detailplaneeringu täpsusastmes 

Üldjoontes reguleeritav üldistusaste – 

tavapäraselt suurema üldistusastmega, 

kuid huvitatud osapoole olemasolu 

korral on ka maakonnaplaneeringut 

võimalik koostada täpsusastmes, mis 

võimaldab edasi minna 

projekteerimisega 

Võimaldab vajadusel 

ehituskeeluvööndi vähendamist 

(LKS § 40) 

 Üldplaneeringu “madalam” 

lennukõrgus võimaldab 

konstruktiivsemat läbirääkimist 

kohaliku kogukonnaga 

- 
Mitut omavalitsust puudutava 

maakonnaplaneeringu 

teemaplaneeringu läbiviimine aktiivsel 

Harjumaal võtab aega ja energiat 

Menetlusprotsess pisut keerukam ja 

aeganõudvam juhul, kui haaratud 

on kaks omavalistust; arvestada 

tuleb kahe kohaliku omavalitsuse 

valla/linnavalitsuse ja -volikogu 

töökorraldusviisi ja -tähtaegadega 

 

Käesoleva eelvaliku alusel on Paldiski linnal ja/või Padise vallal (kummalgi eraldiseisvalt 

või ka sisulises koostöös kuid siiski formaalselt eraldiseisvate protsessidena) olemas alus 

(planeerimisseaduse §292 lõige 12) ORMO asukoha valiku planeeringu algatamiseks. 

 

Kuna tehnilis-majanduslikult on selgelt eelistatuim tuuleenergeetika arendamine Suur-

Pakri saarel ning selleks on huvitatud osapool olemas, võib taotleda planeeringu 

algatamist üksnes Pakri saartel. Üldplaneeringu teemaplaneeringu koostamine ühe 

omavalitsuse territooriumil on vähem aeganõudev protsess kui maakonnaplaneeringu 

teemaplaneeringu menetlemine või üldplaneeringute teemaplaneeringute samaaegne 

menetlemine kahes omavalitsustes. Sellisel juhul tuleb esitada taotlus Paldiski linnale 

Pakri saarte üldplaneeringu teemaplaneeringu algatamiseks, mis sisuliselt täpsustab 

saarte üldplaneeringut ainult ühe teema – tuuleenergeetika – lõikes. Üldplaneeringu 

teemaplaneering on võimalik koostada täpsusastmes, mis võimaldab anda konkreetse 
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aluse projekteerimistöödeks ning tõenäoliselt ei ole vajalik täiendavalt detailplaneeringut 

koostada (omavalitsusel on õigus diskretsiooni korras detailplaneeringut nõuda). 

 

Asukoha lõpliku valiku tegemiseks algatatud planeering selgitab välja olulise ruumilise 

mõjuga objekti asukoha. Kuna asukoha eelvaliku metoodika alusel väljaselgitatud 

võimalikud asukohad hõlmavad ulatuslikku maa-ala, võib olulise ruumilise mõjuga objekti 

lõpliku asukoha valik toimuda eelvaliku käigus selgunud asukoha sees. Näiteks 

kaalutakse erinevaid asukohti teemaplaneeringute raames Padise valla ja Pakri saarte 

arenduspiirkonna sees ning leitakse sobivaim asukoht tuuleelektrijaama rajamiseks.  
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Lisa 1: Sobivusanalüüsis kasutatud kriteeriumid tabelina 
 

Objekt Puhver Sobimatu 
Tähelepanu 
vajav 

Looduskeskkond 

Kaitsealune liik sümbolobjektil 20 m *   

I kategooria liigi leiukoht 600 m *   

Kotkas ja must-toonekurg 2000 m *   

Kotkas ja must-toonekurg 5000 m   * 

Kassikakk ja kanakull 600 m *   

I kat liik 600 m *   

II ja III kat linnu- ja nahkhiireliikide leiukohad 150 m   * 

Püsielupaik   *   

Kotkas ja must-toonekurg 2000 m *   

Kotkas ja must-toonekurg 5000 m   * 

Kaitseala   *   

Projekteeritav kaitseala   *   

Hoiuala   *   

Natura2000 loodusala   *   

Natura2000 linnuala 600 m *   

Vääriselupaik   *   

Üksikobjektid kaitsevöönd *   

Üksikobjektid 150 m   * 

Veekogud ehituskeeluvöönd *   

Lõheliste jõed   *   

Kohalikul tasandil kaitstavad loodusobjektid   *   

ELF-i poolt inventeeritud kooslus     * 

Märgala     * 

Natura2000 varinimekiri     * 

Poollooduslikud kooslused     * 

Kaitsestaatuseta liik     * 

Täpsustamata kaitstav liik     * 

Ürgloodusraamtu objekt     * 

Elukeskkond 

Kultuurimälestised kaitsevöönd või 50 m *   

Kalmistud (ETAK) 500 m *   

Elu- ja ühiskondlikud hooned (ETAK) 1000 m *   

RMK puhkealad 1000 m *   

Ühiskondlike ehitiste maa (sihtotstarve) 1000 m *   

Riigikaitsemaa  (sihtotstarve)   *   

Elamumaa (sihtotstarve) 1000 m *   
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Roheline võrgustik     * 

Väärtsulik maastik     * 

Taristu 

Maardlad     * 

Gaasitrass D, C kategooria 50 m *   

Elektriliinid alates 35kV 150 m *   

Riigimaanteed 150 m *   

Lennundus piirangu- ja kaitsevööndid *   

Raudtee 150 m *   

Radar 15 km *   

Radar 100 km   * 
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Lisa 2: Ülevaade looduskaitseseaduse alusel kaitstavatest aladest, 

millesse on hõlmatud Eesti Energiale kuuluvad katastriüksused 

Suur-Pakril 
 

’Pakri hoiuala moodustati 2005 aastal Vabariigi Valitsuse määrusega nr. 144 “Hoiualade 

kaitse alla võtmine Harju maakonnas“. Pakri hoiuala kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu 

direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – jõgede lehtersuudmete (1130), 

laiade madalate lahtede (1160), esmaste rannavallide (1210), püsitaimestuga 

kivirandade (1220), väikesaarte ning laidude (1620), rannaniitude (1630), hallide luidete 

(2130*), vähe- kuni kesktoiteliste kalgiveeliste järvede (3140), kadastike (5130), 

lubjarikkal mullal asuvate kuivade niitude (6210), alvarite (6280*), lääne-mõõkrohuga 

lubjarikaste madalsoode (7210*), liigirikaste madalsoode (7230), vanade laialehiste 

metsade (9020*) ning soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080) kaitse ning II lisas 

nimetatud liikide ja EÜ nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ I lisas nimetatud liikide ning I lisas 

nimetamata rändlinnuliikide elupaikade kaitse. Looduskaitseseaduse kohaselt 

moodustatakse hoiuala loodusliku loomastiku, taimestiku ja seenestiku soodsa seisundi 

tagamiseks, kui see ei ole tagatud muul viisil (kaitsealad, püsielupaigad jne). Hoiualal on 

keelatud nende elupaikade ja kasvukohtade hävitamine ja kahjustamine, mille kaitseks 

hoiuala moodustati ning kaitstavate liikide oluline häirimine, samuti tegevus, mis seab 

ohtu elupaikade, kasvukohtade ja kaitstavate liikide soodsa seisundi.  

 

 

Pakri loodusala. Vastavalt Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004.a korraldusele nr 615-k 

“Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri” on 1451 ha 

suurune Pakri loodusala elupaigatüüpide kaitseks. Pakri loodusala (EE0010129) kaitse-

eesmärgiks on EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku 

taimestiku ja loomastiku kaitse kohta I lisas nimetatud kaitstavate elupaigatüüpide ja II 

lisa liikide elupaikade kaitse: 

I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on veealused liivamadalad (1110), jõgede 

lehtersuudmed (1130), rannikulõukad (*1150), laiad madalad lahed (1160), karid 

(1170), esmased rannavallid (1210), püsitaimestuga kivirannad (1220), merele avatud 

pankrannad (1230), väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (*1630), hallid luited 

(kinnistunud rannikuluited – *2130), vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved 

(3140), jõed ja ojad (3260), kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal 

(*olulised orhideede kasvualad – 6210), lood (alvarid – *6280), puisniidud (*6530), 

allikad ja allikasood (7160), liigirikkad madalsood (7230), vanad laialehised metsad 

(*9020), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080) ning rusukallete ja jäärakute metsad 

(pangametsad – *9180); 

II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on emaputk (Angelica 

palustris), nõmmnelk (Dianthus arenarius subsp. arenarius), soohiilakas (Liparis loeselii), 

jäik keerdsammal (Tortella rigens) ja suur-mosaiikliblikas (Euphydryas maturna). 

Tärniga on märgitud loodusdirektiivi esmatähtsad elupaigatüübid. Need on hävimisohus 

olevad looduslikud elupaigatüübid, mille kaitsmise eest kannab Euroopa Liit erilist 

vastutust, silmas pidades seda kui suur osa nende elupaikade looduslikust levilast jääb 

EL-i territooriumile. 

 

 

Pakri linnuala. Vastavalt Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004.a korraldusele nr 615-k 

“Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri” on 20 190 ha 

suurune Pakri linnuala (EE0010129) moodustatud I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate 
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rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on viupart 

(Anas penelope), sinikael-part (Anas platyrhynchos), merivart (Aythya marila), hüüp 

(Botaurus stellaris), sõtkas (Bucephala clangula), krüüsel (Cepphus grylle), aul (Clangula 

hyemalis), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), laululuik (Cygnus cygnus), 

kühmnokk-luik (Cygnus olor), merikotkas (Haliaeetus albicilla), kalakajakas (Larus 

canus), tõmmuvaeras (Melanitta fusca), jääkoskel (Mergus merganser), tutkas 

(Philomachus pugnax), tuttpütt (Podiceps cristatus), hahk (Somateria mollissima) ja 

punajalg-tilder (Tringa totanus). 

Linnudirektiivi I lisas nimetatud liikide elupaikade kaitseks tuleb rakendada erimeetmeid, 

et kindlustada nende liikide säilimine ja paljunemine nende levikualal (linnuhoiualade 

määramine). Liikmesriigid rakendavad sarnaseid meetmeid ka regulaarselt esinevate 

rändliikide suhtes, mis puuduvad  I lisast, pidades silmas nende kaitsmise vajadust. II 

lisas nimetatud liike võib küttida vastavalt siseriiklikele õigusaktidele (olenevalt 

konkreetse liigi arvukusest, geograafilisest levikust ja sigivusest kogu ühenduse ulatuses. 

Liikmesriigid tagavad, et nende liikide küttimine ei sea ohtu looduskaitse alaseid 

pingutusi nende levikualal). Ala soodsa looduskaitselise seisundi tagamiseks on Pakri 

linnuala territoorium Vabariigi Valitsuse 16. juuni 2005. a määrusega nr 144 ”Hoiualade 

kaitse alla võtmine Harju maakonnas“ määratud Pakri hoiualaks.  


